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Resumo
Barros FEV. Avaliação da relação entre produção plaquetária e expressão de proteínas
do sistema apoptótico plaquetário em diferentes graus de plaquetopenia da
Trombocitopenia Imune (PTI) [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo; 2014.
A Trombocitopenia imune (PTI) é uma doença imuno mediada adquirida de adultos e
crianças caracterizada por plaquetopenia transitória ou persistente, onde o grau de
plaquetopenia aumenta o risco de sangramento. Geralmente, os pacientes apresentam
manifestações clínicas apenas em plaquetopenias abaixo de 50x103/mm3, e contagem de
plaquetas entre 100 e 150 x103/mm3, se estável por mais de 6 meses, necessariamente
não indica uma condição patológica. Tem sido sugerido diferentes processos
fisiopatológicos relacionados às plaquetas de acordo com a intensidade da
plaquetopenia, e que alterações na megacariocitopoiese e diminuição da sobrevida
plaquetária são eventos determinantes na PTI. Contagem de plaquetas reticuladas em
citometria de fluxo é um teste muito útil para avaliação da plaquetopenia, pois reflete a
atividade megacariocitopoiética, destruição das plaquetas e a própria contagem de
plaquetas. Tanto as plaquetas quanto os megacariócitos apresentam a via intrínseca da
apoptose. A atividade dos principais mediadores da apoptose intrínseca, como Bax a
Bak, é regulada por proteínas anti-apoptótica da família Bcl-2, tais como Bcl-xL. Um
balanço entre Bcl-xL e Bax regula a sobrevivência plaquetária. Pacientes de PTI
apresentam aumento da ativação plaquetária e da formação de micropartículas derivadas
de plaquetas (MPP). Nosso objetivo foi avaliar a relação entre produção e apoptose
plaquetária, e associá-la com a ativação plaquetária e a formação de MPP nos diferentes
graus de intensidade da PTI. Os pacientes recrutados foram diagnosticados para
trombocitopenia imune (PTI) primária, “idiopática”, não esplenectomizados,
acompanhados regularmente no ambulatório de Doenças Hemorrágicas e Trombóticas,
do Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, e foram divididos grupos de acordo com contagem de
plaquetas: <50x103/mm3 (n=7); entre 50-100x103/mm3 (n=7); >100x103/mm3 (n=7).
Como grupo controle, foram avaliados 10 doadores de sangue da Fundação Pró-Sangue
Hemocentro de São Paulo. A produção plaquetária foi estabelecida através da contagem
de plaquetas reticuladas por citometria de fluxo com laranja de tiazol. Também por
citometria de fluxo avaliamos a ativação plaquetária pela expressão de P-selectina
(CD62P), e a formação de MPP através de beads de 1µm e dupla positividade para
CD41a (GPIIbIIIa) e CD31 (molécula de adesão PECAM-1). A apoptose foi avaliada
pela relação entre as expressões das proteínas anti apoptótica, Bcl-xL, e pró apoptótica,
Bax, (Bcl-xL/Bax) em Western Blotting. Evidenciamos que na PTI há um aumento do
numero de plaquetas reticuladas, predomínio de Bax em relação à Bcl-xL, uma maior
ativação plaquetária e formação de MPP, mas em níveis variados dependentes do grau
de plaquetopenia instalado. Sugerimos que o nível de predomínio do sistema pró
apoptose sobre o anti apoptótico estabelece a intensidade da plaquetopenia na PTI. E
que os eventos ativação plaquetária e formação de MPP são regulados pelo balanço
entre Bcl-xL/Bax.
Descritores: Plaquetas; Ativação Plaquetária; Micropartículas; Apoptose; Bax

Abstract
Barros FEV. Assessment of ratio between platelet production and apoptosis in Immune
Thrombocytopenia (ITP) at different degrees of thrombocytopenia [Thesis]. São Paulo:
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014.
Immune thrombocytopenic (ITP) is an immune-mediated acquired disease of adults and
children characterized by transient or persistent decrease of the platelet count and,
depending upon the degree of thrombocytopenia, increased risk of bleeding. ITP usually
presents with clinical manifestations only in platelet counts below 50x103/mm3, and
counts between 100 and 150x103/mm3 if they have been stable for more than 6 months
do not necessarily indicate a pathologic condition. It has been suggested the existence of
different pathophysiological processes involving platelets according to the severity of
thrombocytopenia, and that alterations in the megakaryopoiesis and reduced platelet
lifespan play a key role in ITP. The flow cytometric analysis of reticulated platelets is
useful for evaluating thrombocytopenia that reflect the activity megakaryopoiesis,
platelets destruction, plataelet count, and age. Platelets and megakaryocytes contain
intrinsic pathway of apoptosis. The activity of key mediators of intrinsic apoptosis, Bak
and Bax, is tightly controlled by anti-apoptotic Bcl-2 family members, of which Bcl-xL,
wich have been shown to coordinately regulate platelet survival. ITP patients have a
larger amount of activated platelets that express P-selectin as well as an increase of
platelets-derived microparticles (PMP). We suggest a relationship between platelet
production and Bcl-xL and Bax expression in ITP patients from different degrees of
thrombocytopenia, that has relate with platelet activation and PMP. Our aim was
assessment of ratio between platelets production and apoptosis, and it associate with
platelets activation and PMP in differents thrombocytopenia degree in ITP. Patients
were considered eligible for the study if they were on regular follow-up at the clinic of
haemorrhagic and thrombotic diseases of the Hematology Service of Clinics Hospital of
University of São Paulo Medicine School diagnosed with primary immune
thrombocytopenia, "idiopathic". Patients were divided into groups according to levels of
thrombocytopenia: platelets count between 100 and 150x103/mm3 (>100x103/mm3);
between 50 and 100x103/mm3 (50-100x103/mm3); and below 50x103/mm3
(<50x103/mm3). Healthy volunteers were blood donors in the Pró-Sangue Foundation
of Blood Center of São Paulo, with platelets count between 150 and 450 x103/mm3.
Platelets production was through reticulated platelets count by flow cytometry wiht
thiazole orange. Also by flow cytometry evaluated platelet activation through
expression of P-selectin, and PMP by beads of 1µm and double positive for CD41a, and
CD31. Apoptosis was evaluated by the relationship between anti apoptotic proteins BclXL, and pro apoptotic, Bax (Bcl-XL / Bax) in Western blotting. We show that there
higher reticulated platelets in ITP as well as Bax predominantly in relation to Bcl-xL,
increased platelet activation and PMP, but at varying levels depending on the degree of
thrombocytopenia. We suggest that the level of dominance of pro apoptotic system on
the anti-apoptotic establishes the intensity of thrombocytopenia in ITP, and that platelet
activation and formation of MPP events are regulated by the balance between Bcl-xL /
Bax.
Descriptors: Platelets; Platelets Activation; Microparticles; Apoptosis; Bax

1. INTRODUÇÃO

O

sistema

hemostático

possibilita

ao

organismo

impedir

o

extravasamento sanguíneo em lesões do endotélio vascular, remover coágulos
após o restabelecimento da integridade do vaso, e manter o fluxo sanguíneo
normal (Vertsteeg et al., 2013).

Quando a parede vascular é lesada, o sistema hemostático deve ser
localizado, rápido e altamente regulado. Sangramento ou propensão à
trombose pode ocorrer quando elementos específicos da hemostasia estão
ausentes ou disfuncionais (Leung, 2014).

Após a ruptura da parede do vaso, ou em locais de endotélio ativado ou
danificado, rápidas e complexas interações ocorrem entre células endoteliais,
componentes da matriz extracelular, plaquetas e proteínas do sistema da
coagulação, constituindo duas fases do sistema hemostático, a hemostasia
primária e a hemostasia secundária (Vertsteeg et al., 2013).

As

plaquetas

desempenham

um

papel

importante

no

sistema

hemostático, principalmente, ao aderir ao vaso sanguíneo lesado, agregando
com outras plaquetas, promovendo a formação do tampão plaquetário,
facilitando e localizando a geração de trombina, que reforçará o tampão
plaquetário, através da conversão de fibrinogênio em filamentos de fibrina
(Parise et al., 2001; Kroll; Afshar-Kharghan, 2012; Huang; Chang, 2012).
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Plaquetopenia ou trombocitopenia é definida como a redução do número
de plaquetas para valores abaixo de 150 milhões/mm3, sendo a causa mais
comum de sangramento. A plaquetopenia pode ser proveniente da diminuição
de produção (diminuição da megacariocitopoiese), aumento da retirada de
plaquetas da circulação (consumo ou apoptose) e sequestro plaquetário
anormal no baço. Contudo, em muitos casos, mais de um mecanismo pode
estar relacionado (George; Rizvi, 2001; Levine et al., 2004; Swerdlow, et al,
2008).

A Púrpura Trombocitopênica Imune (PTI), também conhecida como
Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI) ou Trombocitopenia Imune (PTI), é
uma doença imune adquirida, que pode ocorrer em adultos e crianças
,caracterizada pela isolada redução transitória ou persistente do número de
plaquetas circulantes que, dependendo do grau de plaquetopenia, aumenta o
risco de sangramento (Rodeghiero et al., 2009).

De acordo com a literatura, a relação entre a diminuição da sobrevida
das plaquetas e a trombocitopenia é controversa. A diferença observada pode
ser devido aos diferentes graus de plaquetopenia encontrados nos estudos, de
grave a moderado (Levine, 2004).

É muito importante avaliar se a plaquetopenia resulta de destruição
acelerada e maior retirada de plaquetas da circulação ou de deficiência da
megacariocitopoiese (Koike et al., 1998). Historicamente têm-se associado e,
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recentemente, evidenciado uma relação entre maior destruição plaquetária e
menor atividade megacariocitopoiética em pacientes da PTI (Gernsheimer,
2009).

Nos últimos anos novos testes laboratoriais têm permitido avaliar a
megacariocitopoiese quantificando, no sangue periférico, o número de
plaquetas jovens ou reticuladas, que apresentam maior quantidade de ácidos
nucléicos em relação às maduras. Alguns autores descrevem o teste, como
avaliação da cinética plaquetária. (Abe et al., 2005; Jiménez et al., 2006;
Kajihara et al., 2007; Kile, 2009; Hoffmann, 2014).

Pacientes com PTI apresentam uma maior quantidade de plaquetas
ativadas, que expressam a glicoproteína P-selectina (CD62P+), assim como
uma maior formação de micropartículas derivadas de plaquetas (MPP), que
também expressam marcadores de ativação plaquetária, como o CD62P. Estas
plaquetas ativadas e as MPP apresentam maior atividade pró-coagulante. Isto
pode explicar situações em que, entre diferentes pacientes com o mesmo nível
de plaquetopenia, se observa menor grau de sangramento naqueles que
apresentam maior ativação plaquetária e maior formação MPP (Ahn; Horstman,
2002; Gernsheimer, 2008; Tantawy et al., 2010).

As plaquetas e seus precursores, os megacariócitos, apresentam as vias
funcionais associadas aos mecanismos de apoptose, envolvidos nos eventos
necessários para a formação e liberação das plaquetas assim como na
regulação da sobrevida destas células, através do mecanismo apoptótico
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intrínseco. Tanto as plaquetas quanto os megacariócitos de pacientes com PTI
apresentam sinais de morte celular aumentada ou aberrante (von Gunten;
Wehrli; Simon, 2013).

A via intrínseca do mecanismo apoptótico é mediada pela interação das
proteínas da família Bcl-2, que apresentam três subgrupos: as proteínas prósobrevida (Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w, Mcl-1e A1/Bfl-1), as proteínas pró-apoptose
celular (Bak, Bax e Bok) e as proteínas pró-apoptose celular com domínio BH3
(Bad, Bim, Bid, Bik, Noxa, Puma, Bmf e Hrk/DP5) (White; Kile, 2010).

Quando as proteínas pró-apoptóticas, Bak e Bax prevalecem sobre as
proteínas pró-sobrevida, ocorre a indução de lesão mitocondrial, ativação da
caspase, exteriorização da fosfatidilserina e geração de micropartículas
(Cookson et al., 2010; Gyulkhandanyan et al., 2012; Josefsson et al., 2012).

A avaliação das proteínas Bcl-xL, pró-sobrevida, e Bak, pró-apoptótica,
podem fornecer informações importante a respeito da destruição plaquetária na
PTI, como a morte celular prematura (Mason et al., 2007; Qi; Hardwick, 2007;
Gyulkhandanyan et al., 2012; Josefsson et al., 2012).
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2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. MEGACARIOCITOPOIESE

A megacariocitopoiese, ou trombocitopoiese, é o processo que conduz à
produção de plaquetas (White, 1993; Kaushansky, 1998; Wendling, 1999;
Kuter, 2001; Deutsch; Tomer, 2006; Chang et al., 2007; Wen; Goldenson;
Crispino, 2011; Malara; Balduini, 2012; Machlus; Thon; Italiano Jr, 2014).

Este

processo

envolve

o

comprometimento

de

células

tronco

hematopoiéticas para progenitores megacariocitóides, a proliferação e
diferenciação

de

progenitores

megacariocitóides,

a

poliploidização

de

precursores megacariocitóides e a maturação de megacariócitos (Kuter, 2001;
Deutsch; Tomer, 2006; Chang et al., 2007; Geddis, 2010; Malara; Balduini,
2012; Machlus; Thon; Italiano Jr, 2014), culminando com endoreduplicação de
DNA, maturação e expansão do citoplasma e liberação de fragmentos
citoplasmáticos, as plaquetas circulantes (Deutsch; Tomer, 2006; Wen;
Goldenson; Crispino, 2011; Machlus; Thon; Italiano Jr, 2014).

As

células

tronco

hematopoiéticas,

e

demais

progenitores

hematopoiéticos, apresentam receptores para diversas citocinas e fatores de
crescimento, que proporcionam o comprometimento e a diferenciação destas
células nas diversas linhagens hematológicas. Seletivamente estas células
perdem os demais receptores de comprometimento para uma determinada
série sanguínea (Bociek; Armitage, 1996; Yu; Cantor, 2012).
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Os megacariócitos são células mielóides pouco frequentes na medula
óssea (correspondem a menos de 1% das células nucleadas medulares), que
dão origem às plaquetas circulantes através do comprometimento de células
tronco hematopoiéticas pluripotentes (Hematopoietic Stem Cell, HSC). As HSC,
frente à ação de determinados fatores de crescimento, se diferenciam,
primeiramente, em progenitores mielóides multipotentes, as denominadas
unidades formadoras de colônias granulóide, eritróide, megacariocitóide e
monocitóide (CFU-GEMegM) (Figura 1) (Kuter, 2001; Kaushansky, 2005; Patel
et al., 2005; Deutsch; Tomer, 2006; ; Geddis, 2010; Wen; Goldenson; Crispino,
2011; Malara; Balduini, 2012; Yu; Cantor, 2012).

As linhagens megacariocitóide e eritróide são originadas a partir de dois
progenitores comuns eritróide-megacariocitóide, a unidade formadora de
colônias eritróide-megacariocitóide (colony forming units, CFU-EMeg) e as
células progenitoras eritróide-megacariocitóide de intensa atividade mitótica
(bursting forming units, BFU-EMeg), que provêm de um comprometimento dos
progenitores

mielóides

grânulo-eritróide-megacarióide-monocitóide,

CFU-

GEMegM (Figura 1). A diferenciação e a maturação destes progenitores
comprometem estas células para os precursores da linhagem megacariocítica
reconhecidos morfologicamente, os megacariócitos (Kaushansky, 2005; Nutt et
al., 2005; Patel et al., 2005; Deutsch; Tomer, 2006; Kuter, 2007; Geddis, 2010;
Wen; Goldenson; Crispino, 2011; Malara; Balduini, 2012; Machlus; Thon;
Italiano Jr, 2014).
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Figura 1. Esquema simplificado que representa a Hematopoiese de uma maneira geral. A
célula tronco hematopoiética (Hematopoietic Stem Cell, HSC) através de processos de
diferenciação, proliferação e maturação dá origem a todas as células sanguíneas: plaqueta,
eritrócitos, monócitos, segmentado neutrófilo, segmentado eosinófilo, segmentado basófilo e
linfócitos (B, T e NK). Progenitor GMMegE (Grânulo-Monocítico-Megacariocítico-Eritróide);
Progenitor GM (Grânulo-Monocítico); Progenitor MegE (Megacariocítico-Eritróide); CFU-MegE
(colony forming units- Megacariocítico-Eritróide); BFU-MegE (bursting forming unitsMegacariocítico-Eritróide).

A megacariocitopoiese e por fim produção de plaquetas, ocorrem dentro
de um complexo microambiente medular, onde citocinas, quimiocinas e fatores
de crescimento, bem como as interações célula-célula e célula-matriz
extracelular, desempenham um importante papel (Avecilla et al., 2004; Malara;
Balduini, 2012; Machlus; Thon; Italiano Jr, 2014) na regulação da proliferação,
diferenciação, maturação e liberação de plaquetas (Kaushansky, 2003; Malara;
Balduini, 2012; Yu; Cantor, 2012; Machlus; Thon; Italiano Jr, 2014).
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Este processo tem duração de aproximadamente 8 a 9 dias, com
capacidade de produção, em indivíduos saudáveis, podendo ser aumentada
em cerca de 10 vezes de acordo com a necessidade (Kaushansky, 2005;
Grozovsky; Hoffmeister; Falet, 2010; Yu; Cantor, 2012; Cine; Cuker; Semple,
2014).

Estima-se que em indivíduos adultos saudáveis, cada megacariócito
produza cerca de dez mil plaquetas, e que um total de 1011 plaquetas seja
liberado na circulação diariamente, sendo que 70% permanecem no sangue
periférico e 30% são seqüestrados pelo baço. Assim que lançadas na
circulação

as

plaquetas

apresentam

grande

quantidade

de

RNA,

diferentemente das plaquetas maduras, com pouco ou nenhum RNA. Essas
plaquetas jovens são denominadas de plaquetas reticuladas e permitem uma
avaliação da atividade megacariocitopoiética, principalmente, em situações de
plaquetopenias (Abe et al., 2005; Jiménez et al., 2006; Kajihara et al., 2007;
Harrison; Goodall, 2008; Parco; Vascotto, 2012; Silva; Golim; Takahira, 2012;
Hoffmann, 2014).

O período médio de permanência na circulação é em torno de 10 dias,
quando então são removidas por células retículo endoteliais do baço e do
fígado (Shapiro, 2000; Parise et al., 2001; Calverley; Maness et al., 2004;
Grozovsky; Hoffmeister; Falet, 2010; Cine; Cuker; Semple, 2014 ).
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O fator humoral trombopoetina (TPO) é um regulador primário de
maturação e diferenciação de megacariócitos e produção de plaquetas.
Estimula um receptor específico, o Mpl (sintetizado a partir do gene Mpl,
Myeloproliferative leukemia virus proto-oncogene), presente em plaquetas,
megacariócitos, precursores megacariocíticos-eritróides e em células tronco
hematopoiéticas CD34+, estimulando a transcrição gênica e respostas
biológicas através de vias de sinalização tirosina quinase (Figura 2) (de Graaf;
Metcalf, 2011; Yu; Cantor, 2012; Machlus; Thon; Italiano Jr, 2014).

Ao promover uma alteração na conformação deste receptor, a TPO
inicia uma sequência de transdução de sinais, com ação pleiotrópica de outros
fatores, como interleucina-3 (IL-3), interleucina-6 (IL-6), interleucina-11 (IL-11)
e stem cell factor (SCF), que intensificam estes efeitos (Figura 2)
(Kaushansky, 2005; Kuter, 2007; de Graaf; Metcalf, 2011; Yu; Cantor, 2012;
Machlus; Thon; Italiano Jr, 2014).

A TPO, descoberta juntamente com seu receptor Mpl em 1994
(Kaushansky, 2003), promove múltiplas etapas de endomitoses, com formação
de núcleos multilobulados com conteúdo de DNA variando de tetraplóide (4N) a
128N. Além disso, há significante maturação do sistema de membrana interna,
grânulos

e

organelas,

e

alteração

do

citoesqueleto,

estimulando

o

prolongamento de extensões citoplasmáticas para dentro de sinusóides
medulares como proplaquetas, para então estas extensões citoplasmáticas
sofrerem fragmentação liberando as plaquetas na circulação (Patel et al., 2005;
Geddis, 2010; de Graaf; Metcalf, 2011; Machlus; Thon; Italiano Jr, 2014).
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Figura 2. Via de sinalização da trombopoietina (TPO). Em células não estimuladas (A), o
receptor Mpl (amarelo) apresenta-se como monômeros, e as moléculas de sinalização, JAK2
(Janus kinase 2, Janus quinase 2) e STATs (Signal Transducer and Activator of Transcription,
Sinal transdutor e ativador de transcrição), estão inativas. Após ligação da TPO (B), o receptor
Mpl dimeriza. Esta mudança de conformação resulta na fosforilação de JAK2, o que leva à
fosforilação de Mpl e ativação das vias de sinalização a jusante, incluindo STATs, a via da
MAPK (Mitogen-activated protein kinases, Proteínas quinases ativadas por mitógeno) e PI3K
(phosphatidylinositide 3-kinases, Fosfatidilinositol 3 quinase), JAK2 pode fosforilar STAT3 e
STAT5 em resposta a sinalização de TPO, o que resulta na dimerização e a sua translocação
para o núcleo. Há a transcrição gênica é iniciada e a integração destas vias conduzindo às
respostas biológicas ao efeito da TPO. STATs também induz a transcrição de proteínas SOCS
(suppressor of cytokine signaling, Supressor de citocinas de sinalização), que geralmente não
são expressas, resultando em retroalimentação negativa e regulação negativa da ativação de
JAK2 e Mpl (de Graaf; Metcalf, 2011).

Após a projeção das extensões citoplasmáticas e formação de
proplaquetas, ocorre a liberação destes fragmentos, caracterizando-se a
formação de plaquetas. Neste processo, a demarcação de membrana do
megacariócito e a expressão das glicoproteínas (GP) IIbIIIa e Ib, receptores de
fibrinogênio e do fator de von Willebrand, respectivamente, ocorrem devido à
estimulação de TPO (Figura 3), (Kaushansky, 1999; Geddis, 2010; de Graaf;
Metcalf, 2011; Machlus; Thon; Italiano Jr, 2014).
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Alguns estudos têm demonstrado que, as vias intrínseca e extrínseca de
apoptose, em megacariócitos maduros, induzem a produção de plaquetas. E a
inibição de uma destas vias pode inibir a formação de proplaquetas e,
consequentemente, de plaquetas (Machlus; Thon; Italiano Jr, 2014).

Figura 3. Os níveis de trombopoetina (TPO) são regulados pela população plaquetária
circulante. O fígado produz a TPO constitutivamente. Após a ligação aos receptores Mpl sobre
as plaquetas, a TPO é internalizada e removida da circulação. Uma pequena proporção da
TPO total é produzida por células do estroma da medula óssea e a produção de mRNA da TPO
é sensível a fatores produzidos pelas plaquetas, tais como o FP4, e ao próprio número de
plaquetas. TPO, em seguida, estimula as células tronco hematopoiéticas quiescentes e a
megacariocitopoiese na medula óssea. No caso de trombocitose, grande parte da TPO é
removida da circulação, o que resulta em baixos níveis de TPO, enquanto que durante a
trombocitopenia, pouco da TPO é retirada da circulação, o que resulta em níveis elevados de
TPO. A massa plaquetária regula a megacariocitopoiese através deste sistema de
retroalimentação, que também permite uma estreita relação entre células tronco
hematopoiéticas e número de plaquetas. (de Graaf; Metcalf, 2011).
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2.2. FISIOLOGIA PLAQUETÁRIA
A plaqueta é uma célula anucleada originada da fragmentação de
projeções citoplasmáticas de megacariócitos na medula óssea. Esta célula
apresenta um formato discóide com tamanho de 3,6µm por 0,7µm, o que
facilita sua circulação próxima à parede do vaso, onde desempenha um papel
central no sistema hesmotático. Entretanto, as plaquetas também participam de
respostas imunológicas, na modulação de processos inflamatórios, no reparo
de lesões bem como em metástases envolvendo o sistema hematológico (Jurk;
Kehrel, 2005).

Após

a

lesão

na

parede

do

vaso

sanguíneo,

componentes

subendoteliais são expostos e proporcionam a adesão e, subsequente,
ativação plaquetária. Em seguida há secreção do conteúdo de seus grânulos e
a agregação plaquetária, que são essenciais para a formação de um tampão
hemostático que limita a perda de sangue e estimula o reparo da lesão (Zhang
et al., 2007).

As plaquetas apresentam em sua morfologia três zonas distintas: a)
zona periférica: constituída por membrana plaquetária, camada de glicocálix e
citoesqueleto de actina; que pode conter fatores de coagulação I, II, V, VIII, XI
e XII, fator de Von Willebrand, trombospondina, colágeno, tromboxano A2,
prostaciclina entre outros; esta zona é responsável pela adesão e agregação
plaquetária; b) zona sol-gel: é responsável pela contração e suporte para o
sistema de microtúbulos; contêm o sistema canalicular aberto e o sistema
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tubular denso; c) zona de organelas: é constituída por mitocôndrias, corpos
densos, lisossomos, grânulos α, grânulos densos e grânulos de glicogênio
(Cimmino; Golino, 2013).

A membrana plasmática das plaquetas consiste predominantemente de
fosfolípides (aproximadamente 70%), colesterol e glicolipídios. Os principais
fosfolípides

são

fosfatidilcolina

(PC),

esfingomielina

(SphM),

fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilserina (PS) e fosfatidilinositol (PI). Estes
estão localizados assimetricamente na membrana. Enzimas são distribuídas de
uma maneira específica na membrana plaquetária, como adenilato-ciclase, ou
mesmo nas membranas tubulares densas como fosfolipase A2, ciclo-oxigenase
(CO) e tromboxano-sintase. A ativação plaquetária está associada exposição
na porção externa da membrana de fosfolípidos aniônicos, fenômeno chamado
de flip-flop, como por exemplo exposição de PS, que proporciona uma
superfície catalítica para os processos pró-coagulantes, permitindo a geração
de trombina no sitio da lesão (Jurk; Kehrel, 2005).

As plaquetas quando jovens, recém lançadas na circulação, apresentam
altas concentrações de ribossomos e RNA, que facilitam a produção de
proteínas necessárias para exercer as suas funções (Patel et al., 2005;
Richardson et al., 2005; Hartwig, 2006; Harrison; Goodall, 2008; Parco;
Vascotto, 2012; Silva; Golim; Takahira, 2012).
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O conteúdo dos grânulos densos é composto por moléculas não
protéicas como ADP, serotonina e cálcio. Já os grânulos α, que correspondem
a aproximadamente 10% do volume plaquetário, são constituído por moléculas
com diferentes propriedades, como fatores de coagulação (fibrinogênio, V,
FvW, e XI), moléculas de adesão (fibronectina, P-selectina), fatores
angiogênicos (angiogenina e fator de crescimento do endotélio vascular),
fatores antiangiogênicos (angiostatina, fator 4 plaquetário – PF4), fatores de
crescimento (fator de crescimento derivado de plaquetas), proteases, fatores
de necrose (fator de necrose tumoral α e β - TNFα e TNFβ) e citocinas.
Enquanto que os lisossomos contêm hidrolases utilizadas na eliminação de
agregados plaquetários circulantes (Cimmino; Golino, 2013).

As plaquetas circulam normalmente sem aderir ao endotélio vascular
íntegro. Quando ocorre dano vascular, o subendotélio é exposto e as plaquetas
inicialmente aderem ao colágeno presente no subendotélio, formando um
tampão hemostático. Essa interação com o subendotélio é mediada pelo fator
de von Willebrand (FvW), através do receptor plaquetário glicoproteína (GP) IbIX-V, expresso apenas em plaquetas e megacariócitos, em condições de alta
força de cisalhamento. Em um segundo momento, após ligação FvW-GPIb-IXV, a plaqueta pode interagir diretamente com a matrix subendotelial através
dos receptores plaquetários de colágeno, GPIa-IIa ou integrina α2β1, e GPVI.
Em condições de reduzidas força de cisalhamento a ligação inicial ao colágeno
pode ser realizada por GPIa-IIa e GPVI (Shapiro, 2000; Jurk; Kehrel, 2005;
Patel et al., 2005; Hartwig, 2006; Smyth, 2009; Scharf, 2012; Huang; Chang,
2012; Cimmino; Golino, 2013).

25

GPIV, um receptor tipo não integrina, também pode proporcionar a
interação

plaqueta-colágeno,

bem

como

atuar

como

receptor

para

trombospondina, uma glicoproteína expressa em plaquetas e outras células.
Outras integrinas que contribuem para a adesão plaquetária são GPIc-IIa,
receptor de fibronectina, receptor de laminina e um receptor de vitronectina que
se liga a muitos ligantes da GPIIb-IIIa. Com a adesão, a ativação plaquetária é
estimulada tanto por eventos mecânicos quanto químicos (Cimmino; Golino,
2013).

A ligação com o colágeno provoca uma rápida fosforilação do receptor
Fc associado à GPVI através da família tirosina quinase Src. Esta fosforilação
leva à ativação de fosfolipase C2 (PLC2). PLC2 converte fosfatidilinositol (PI) 4,5 difosfato (P2) (PIP2) em inositol 1,4,5-trifosfato (IP3 ou 1,4,5-IP3) e
diacilglicerol (DAG). IP3 abre os canais de íons cálcio (Ca2+) no sistema tubular
denso plaquetário. O aumento da concentração Ca2+ promove ativação
plaquetária, com alteração da forma celular, formação de tromboxano A2
(TXA2) e secreção do conteúdo dos grânulos α e densos. A secreção de ADP
e TXA2 irá ativar outras plaquetas próximas ao local da lesão (Parise et al.,
2001; Calverley; Maness et al., 2004 Smyth, 2009; Scharf, 2012; Huang;
Chang, 2012; Diamond et al., 2013).

As plaquetas ativadas passam a interagir entre si, a interação plaquetaplaqueta, promovendo agregação plaquetária, através da ligação entre os
receptores GPIIb-IIIa (integrina α2bβ3) com o fibrinogênio como ligantes entres
estes receptores. As plaquetas não ativadas possuem esta integrina na forma
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não ativa, portanto incapaz de se ligar a fibrinogênio, FvW, trombospondina,
fibronectina e vitronectina. A ligação entre FvW e GPIb-IX-V no momento da
adesão plaquetária, em condições de alta força de cisalhamento, promove uma
alteração conformacional na molécula de GPIIbIIIa, que adquiri uma forma
ativa, capaz de se ligar aos seus ligantes (Shapiro, 2000; Jurk; Kehrel, 2005;
Patel et al., 2005; Hartwig, 2006; Smyth, 2009; Scharf, 2012; Huang; Chang,
2012).

Com a ativação, as plaquetas secretam o conteúdo dos grânulos densos
(ADP, serotonina e cálcio) e dos grânulos α (fibronectina, fatores V e XI, fator 4
plaquetário – PF4 e proteína S), muitos deles com atividade pró coagulante, e
expõem fosfolípides em sua membrana, corroborando e intensificando a
geração de trombina. Algumas moléculas expressas na membrana plaquetária,
como GPIb e GPIIbIIIa, participam da adesão e da agregação plaquetária, e na
formação do tampão hemostático. Também nos grânulos α, há a glicoproteína
P-selectina, que na ativação plaquetária é transportada e expressa na
membrana, possibilitando a interação das plaquetas com monócitos e células
endoteliais, assim como com outras plaquetas via GPIb (Parise et al., 2001;
Calverley; Maness et al., 2004; Smyth, 2009; Scharf, 2012).

Esses eventos ocorrem sem alteração da bioquímica celular que possa
sugerir dano plaquetário (Shapiro, 2000; Baker; Brassar, 2011; Heemskerk;
Mattheij; Cosemans, 2012).
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A presença do conteúdo granular no tampão plaquetário e seu contato
direto com as plaquetas circulantes possibilitam alteração da membrana
celular, promovendo uma superfície ótima, rica em fosfolipídios aniônicos,
especialmente fosfatidilserina, onde se desenvolvem os mecanismos de
coagulação (Figura 4) (Shapiro, 2000; Baker; Brassar, 2011; Heemskerk;
Mattheij; Cosemans, 2012).

Com a lesão do endotélio ocorre a exposição do fator tissular, e
subsequente ligação com o fator VIIa, para iniciar o mecanismo de coagulação.
Os fatores IX e X circulantes são convertidos pelo complexo Fator VIIa-Fator
tissular para enzimas ativas IXa e Xa, respectivamente, que por retroação
amplificam o sistema. Fosfolipídios de carga negativa presentes na membrana
plaquetária, expostos após ativação das plaquetas, têm um potencial para
reunir vários fatores de coagulação e complexos enzima-cofator na superfície
plaquetária (Dahlbäck, 2005; Baker; Brassar, 2011; Monagle; Massicotte,
2011).
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Figura 4. Exposição de fator tissular (TF) de células expostas ao sangue circulante após lesão
desencadeia a ativação de vários fatores de coagulação, co-fatores e inibidores da coagulação
culminando com a formação de monômeros e, posteriormente, polímeros de fibrinas, com
tamponamento da lesão, estabilizando o sangramento. O TF, exposto em células
extravasculares após lesão, liga-se ao fator VII ativo (FVIIa). A ativação de FV e FVIII, mediada
por trombina, é retroativa e amplifica o sistema. FVIII circulante no plasma liga-se à molécula
de alto peso molecular, fator de von Willebrand (FvW) e após ser ativado pela trombina é
liberado FVIIIa do FvW. O FVIIIa ligado à superfície plaquetária forma o complexo tenase com
FIXa. FVa e FXa formam o complexo protrombinase, que eficientemente gera trombina a partir
da protrombina (Figura gentilmente cedida pelo Prof. Dr. Elbio D’Amico).

Os fatores de coagulação são geralmente pró-enzimas (serinoproteases), com exceção dos fatores V e VIII, que são glicoproteínas, e do fator
XIII que é uma transglutaminase. Estes fatores inativos são clivados para uma
forma ativada, para ativarem fatores da coagulação subsequentes, em reações
em cascata até a ativação do fibrinogênio em fibrina. A trombina é uma enzima,
um fator de coagulação, com muitas funções biológicas importantes. Ela
amplifica a coagulação ativando os fatores V, VIII, XI, XIII, e cliva os
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fibrinopeptídeos A e B das moléculas do fibrinogênio, com formação dos
monômeros de fibrina, que se polimerizam formando a rede de fibrina (Monroe;
Hoffman; Roberts, 2007; Monagle; Massicotte, 2011; Baker; Brassar, 2011;
Heemskerk; Mattheij; Cosemans, 2012).

A membrana plaquetária é fosfolipoprotéica, sendo que os fosfolipídios
são importantes em várias funções da plaqueta, principalmente por servir de
substrato para produção de tromboxano A2, um importante produto na ativação
plaquetária e potente agonista plaquetário (Shapiro, 2000; Kamath et al., 2001).

Com a ativação plaquetária, ocorre secreção dos conteúdos de grânulos
densos e de grânulos α, onde um dos constituintes do grânulo α é expresso na
membrana da plaqueta, a glicoproteína de membrana conhecida como proteína
de membrana dependente de ativação plaquetária ou P-Selectina, que é
rapidamente transportada à membrana com a ativação (Johnson-Tidey et al.,
1994; Jain; Harris; Ware, 2010).

Diversas alterações morfológicas associadas com ativação plaquetária
se assemelham às características de apoptose de células nucleadas, como
externalização de fosfatidilserina, redução do tamanho celular e formação de
micropartículas (Patel et al., 2004; Zhang et al., 2007).

Processos iguais a apoptose têm sido observados na biogênese e
senescência plaquetária, como formação de micropartículas na membrana,
condensação de membrana, fragmentação de DNA, redução do tamanho
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celular e formação de corpos apoptóticos, e, como consequência, cada
megacariócito forma mais de 10.000 plaquetas, que em aproximadamente 10
dias atingem a senescência, perdem habilidade funcional e são removidos da
circulação (Stuart et al., 2005; Zhang et al., 2007).

O mecanismo preciso de senescência plaquetária ainda continua
incerto. Entretanto, têm sido observado senescência com diminuição do
potencial de membrana mitocondrial e perda de assimetria de membrana,
eventos também observados na apoptose (Pereira et al., 1999; 2002).

Algumas evidências sugerem que a sobrevida plaquetária é regulada
pelo balanço antagônico entre a proteína pró-apoptótica Bax que induz
produção plaquetária (Dale; Friese, 2006), e a super-expressão da proteína
anti-apoptótica Bcl-xL que impede a fragmentação de megacariócitos.
(Kaluzhny et al., 2002). Com a degradação de Bcl-xL e predomínio de Bak, as
plaquetas seguem para morte celular e são removidas da circulação (Mason et
al., 2007).

2.3. PLAQUETA E APOPTOSE

A apoptose de células nucleadas é desencadeada por duas principais
vias: a) uma via extrínseca à célula, que se inicia por interação de ligantes,
como os representantes da superfamília do fator de necrose tumoral (TNF),
com os chamados receptores de “morte”, como os representantes da
superfamília de receptores de TNF; e b) outra via intrínseca à célula, que se
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inicia por alterações na integridade mitocondrial, também chamada via de
apoptose mitocôndria-dependente (Kile, 2009; Leytin, 2012; White et al., 2012;
Kile, 2014).

Embora a via extrínseca da apoptose em plaquetas ainda não esteja
bem definida, alguns receptores de “morte”, assim como seus ligantes, já foram
identificados tanto nas plaquetas quanto em megacariócitos, tais como
receptores FAS, DR4 e DR5 (death receptor 4 e 5), e ligante indutor de
apoptose relacionado ao TNF (TNF-related apoptosis-inducing ligand, TRAILR1 e -R2) (Leytin, 2012; White et al., 2012).

Já os mecanismos da via de apoptose mitocôndria-dependente já estão
bem documentados em plaquetas. Foram evidenciados vários eventos como
despolarização da membrana mitocondrial com alteração no seu potencial de
membrana (ΔΨm) (Figura 5), liberação de proteínas apoptogênicas, como o
citocromo c, o fator indutor de apoptose (AIF) e o ativador de proteases
cisteínas
caspases),

aspartato
DIABLO

específicas
(SMAC,

(cysteine-aspartic

second

specific

mitochondria-derived

proteases,
activator

of

caspases) do espaço inter membrana mitocondrial para o citoplasma. Além
disso, foram descritos a formação de poros de permeabilidade mitocondrial
(mitochondrial permeability transition pore, MPTP), ativação de caspases,
clivagem de proteínas do citoesqueleto plaquetário, exposição em membrana
de fosfatidilserina, formação de micropartículas derivadas de plaquetas (Figura
5) e controle de proteínas pró- e anti-apoptóticas da família Bcl-2 (Kile, 2009;
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Gyulkhandanyan et al., 2012; Leytin, 2012; Winkler et al., 2012; White et al.,
2012; Kile, 2014).

Alguns mecanismos que desencadeiam a via de apoptose mitocôndriadependente nas plaquetas já foram estabelecidos, como por intensa força de
cisalhamento (Gyulkhandanyan et al., 2012) ou por ação estímulos químicos,
entres eles a trombina (Leytin et al., 2006; Lopez et al., 2008; Gyulkhandanyan
et al., 2012).

Figura 5. Estímulos químicos e força de cisalhamento induzindo apoptose plaquetária e
remoção de plaquetas da circulação. Diferentes estímulos químicos, incluindo trombina, e
aumento patológico da força de cisalhamento podem desencadear diferentes eventos
apoptóticos que incluem despolarização da membrana mitocondrial interna (ΔΨm), formação
de poro de permeabilidade mitocondrial (mitochondrial permeability transition pore, MPTP),
expressão, ativação e translocação na mitocôndria de proteínas pró-apoptóticas da família Bcl2, tais como Bak e Bax, liberação do citocromo c da mitocôndria para o citoplasma, ativação de
caspases, clivagem de proteínas do citoesqueleto plaquetário, exposição de fosfatidilserina
(PS) na membrana plasmática plaquetária, redução do tamanho plaquetário e formação de
micropartículas derivadas de plaquetas (MPs), que resultam em remoção da circulação de
plaquetas em apoptose. Adaptado de Gyulkhandanyan et al., 2012.
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A família de proteínas Bcl-2 é o principal regulador da via de apoptose
dependente de mitocôndrias em células nucleadas, sendo consistituída por
membros com atividade anti-apoptótica (Bcl-xL, Bcl-2, Bcl-w, A1, Mcl-1) e próapoptótica (Bak, Bax , Bid, Bim, Bad, Bik, Bmf, Noxas, Puma). Diversos
estudos têm demonstrado que proteínas da família Bcl-2, como Bcl-xL e Bcl-2
(anti-apoptóticas), Bak e Bax (pró-apoptóticas), são expressas em plaquetas
(Bertino et al., 2003; Kile, 2009; Gyulkhandanyan et al., 2012; Leytin, 2012;
White et al., 2012; Kile, 2014),

Estas proteínas da família Bcl-2 nas plaquetas podem ser ativadas
através de agonistas, tanto ativadores da apoptose, como a trombina (Leytin et
al., 2006; Lopez et al., 2008), quanto inibidores da apoptose, como o ADP, que
através do receptor P2Y12 (Figura 6) recruta Bcl-xL para bloquear Bax e Bak
(Zhang et al., 2012).
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Figura 6. Possível regulação da apoptose plaquetária pela ativação de P2Y12. ADP liga-se ao
receptor P2Y12 e inibe apoptose plaquetária ao ativar a via IP3K/Akt: ativação de P2Y12 leva à
fosforilação de Akt e Bad. Sob a fosforilação de Akt, Bad é seqüestrado no citoplasma pela
proteína adaptadora 14-3-3, que previne a associação de Bad com Bcl-xL. Como
conseqüência, Bcl-xL livre forma heterodímeros com proteínas Bak, prevenindo a dimerização
de Bak na mitocôndria, assim antagonizando sua atividade pró-apoptótica. Em uma via
indireta, Bcl-xL inativa Bax por inibir sua translocação dentro da mitocôndria. Adaptado de
Zhang et al., 2012.

Alguns estímulos externos, como trombina (Leytin et al., 2006; Lopez et
al., 2008), ionóforos do cálcio, anticorpos anti-plaquetas, assim como intensa
força de cisalhamento (Leytin et al., 2004) podem desencadear diversos
eventos apoptóticos nas plaquetas, como a expressão, ativação e translocação
na

mitocôndria

das

proteínas

pró-apoptose

Bak

e

Bax,

levando

à

permeabilização da membrana mitocondrial, liberação de citocromo C, que
promovem a ativação de caspase-9 e, consequentemente, ativação da cascata
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de caspases, com ativação de caspase-3, -6 e -7, que são responsáveis pela
clivagem de proteínas intracelulares que levam à apoptose plaquetária (Leytin
et al., 2006; Lopez et al., 2008; MacKenzie; Clark, 2012).

O preciso mecanismo de senescência e remoção plaquetária da
circulação ainda não está bem elucidado. Entretanto, tem sido observado em
senescência eventos também observados na apoptose, mas que não ocorrem
na ativação plaquetária, como diminuição do potencial de membrana interna
mitocondrial, perda de assimetria de membrana plaquetária (Pereira et al.,
1999;

2002;

Gyulkhandanyan

et

al.,

2012),

ativação

de

caspase-3,

translocação de Bax e liberação de citocromo c (Gyulkhandanyan et al., 2012).
Desta mesma forma, o aumento da atividade

apoptótica e da remoção

plaquetária da circulação têm sido associados à trombocitopenia imune
(Winkler et al., 2012; Gyulkhandanyan et al., 2012).

Como foi comentado anteriormente quando as plaquetas são ativadas
ocorre exposição de fosfatidilserina (PS) na membrana, o mesmo ocorre
quando estão em apoptose (Figura 5). Entretanto, a exposição de PS na
ativação é dependente da mobilização do cálcio citoplasmático enquanto que
na apoptose, a exposição do fosfolípide é dependente apenas de caspase. Isto
sugere a existência de duas vias distintas de exposição de PS plaquetária, por
apoptose e por ativação plaquetária dependente de cálcio (Kile, 2014).
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Na apoptose plaquetária é consolidado o balanço antagônico entre BclxL e Bax, Bak (Figura 7). Com a degradação de Bcl-xL, e predomínio de Bax,
Bak, as plaquetas seguem para morte celular e são retiradas da circulação
(Mason et al., 2007; Kile, 2009; Leytin, 2012; Gyulkhandanyan et al., 2012; ;
Josefsson et al., 2011; Lopez et al., 2013; Kile, 2014).

Figura 7. A fragmentação de citoplasma de megacariócitos origina plaquetas
diretamente na circulação sanguínea. Evidências sugerem que Bcl-xL inibem a
atividade pró apoptose de Bak e Bax, promovendo sobrevivência plaquetaria, assim
como impedem a fragmentação de citoplasma de megacariócitos. Bax a Bak
promovem produção de plaquetas. Adaptado de Qi; Hardwick, 2007.
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2.4. PLAQUETOPENIA

Plaquetopenia é definida como contagem plaquetária em sangue
periférico inferior a 150x103 plaquetas/mm3, sendo a causa mais comum de
sangramentos anormais. Contudo, valores entre 100 e 150x103 plaquetas/mm3
não indicam necessariamente doença caso estas contagem estiverem
estabilizadas por mais de 6 meses, fazendo com que seja mais indicado utilizar
o limite de 100x103 plaquetas/mm3 para indicar condição patológica (Stasis,
2012).

Devido

às

plaquetas

desempenharem

um

papel

essencial

no

restabelecimento da integridade da parede do vaso, a plaquetopenia está
associada a um defeito da hemostasia primária (Stasis, 2012).

Contagens

de

plaquetas

superiores

a

50x103

plaquetas/mm3,

normalmente não geram problemas clínicos, exceto em casos de disfunção
plaquetária coexistente com a plaquetopenia, fazendo com que estas
plaquetopenias sejam evidenciadas apenas em um hemograma de rotina. Os
sangramentos espontâneos clinicamente significativos não costumam ocorrer
até que a contagem de plaquetas seja inferior a 10 ou a 20x103/mm3 (Stasis,
2012; Izak; Bussel, 2014).
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Diversos exames laboratoriais usualmente não indicam apenas a
presença de plaquetopenia, mas são úteis para estabelecer o seu mecanismo.
A plaquetopenia pode ser devido a fatores que podem atuam em conjunto ou
isoladamente como: artefatos laboratoriais, hemodiluição, produção plaquetária
deficiente, destruição acelerada de plaquetas e distribuição ou seqüestro
anormal das plaquetas pelo baço. (Kamath et al., 2001; George ; Rizvi, 2001;
Stasis, 2012; Izak; Bussel, 2014).

Os artefatos laboratoriais pode-se incluir além do consumo das
plaquetas in vitro devido à ativação da coagulação e das plaquetas durante a
coleta do sangue, a pseudotrombocitopenia. A suspeita surge quando o
indivíduo apresenta o número de plaquetas abaixo da normalidade,
pontualmente, sem apresentar história clínica consistente de sangramento. O
quelante de cálcio, EDTA quando em contato com o as plaquetas promove
mudanças conformacionais de membrana, dessas células, levando a formação
de aglutinados plaquetários que são facilmente visíveis por microscopia óptica.
É importante salientar que a presença de plaquetas gigantes e o satelitismo
também podem levar a pseudoplaquetopenia (Kamath et al., 2001; George ;
Rizvi, 2001; Izak; Bussel, 2014).

Outro fator de plaquetopenia é hemodiluição que pode ocorrer em
pacientes que sofreram uma hemorragia maciça e receberam colóides,
cristalóides e hemoderivados pobres em plaquetas. Ao passo que sequestro
plaquetário no baço é visto em esplenomegalia congestiva, devido a
hipertensão portal e caracteriza-se pela redistribuição de plaquetas nas frações
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circulante e retidas no baço (Kamath et al., 2001; George ; Rizvi, 2001; Stasis
et. al., 2008; Stasis, 2012; Izak; Bussel, 2014).

A diminuição de produção de plaquetas é decorrente da redução da
megacariopoese podendo ocorrer em síndromes de insuficiência da medula
óssea,

como

na

anemia

aplástica,

síndromes

mielodisplásicas

e

trombocitopenia induzida por quimioterapia. Além disso, processos de
ocupação da medula óssea, como linfomas, leucemias, metástases e
granulomas medulares podem reduzir a produção das plaquetas. Já o aumento
da destruição plaquetária é visto em condições tais como na coagulação
intravascular disseminada e as microangiopatias trombóticas (Stasis, 2012;
Izak; Bussel, 2014).

Em diversos casos de trombocitopenia, tais como na PTI e infecção pelo
vírus da hepatite C, vários mecanismos associados podem contribuir para o
desenvolvimento de trombocitopenia (Stasis, 2012; Abadi; Yarchovsky-Dolberg;
Ellis, 2014).

A compreensão da cinética de produção e retirada da circulação das
plaquetas tem gerado informações importantes a respeito do mecanismo
responsável pelo desenvolvimento da plaquetopenia. Ao mesmo tempo surgem
novas ferramentas laboratoriais que possibilitam o diagnóstico diferencial mais
completo, capazes de detectar anormalidades relativamente raras e diminuindo
a possibilidade de diagnósticos equivocados de trombocitopenia imune (Levine,
2004).
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As plaquetopenias podem ser de origem hereditária ou adquirida. As
hereditárias incluem anemia de Fanconi, anomalia de May-Hegglin, síndrome
de Alport e síndrome de Wiskott-Aldrich. Já as adquiridas podem ser
decorrentes de infecção viral, bacteriana ou parasitária, bem como deficiências
nutricionais e ingestão de álcool e de certas drogas (George; Rizvi, 2001).

Em trombocitopenias, frequentemente associa-se menor atividade
megacariocitopoiética. Esta deficiente produção plaquetária pode resultar da
redução da população de células-tronco ou do compartimento megacariocítico,
como

na

aplasia

de

medula

ou

por

efeito

secundário

de

drogas

mielossupressoras ou radiação. A destruição plaquetária acelerada é a causa
mais

comum

de

intracorpusculares,

trombocitopenia,
comum

em

e

formas

pode

resultar

hereditárias,

e

de

defeitos

anormalidades

extracorpulares, causadas por processos imunológicos (trombocitopenia
autoimune ou aloimune) e não imunológicos (George; Rizvi, 2001; Levine,
2004; Brace, 2007; Stasis, 2012; Abadi; Yarchovsky-Dolberg; Ellis, 2014; Izak;
Bussel, 2014).

2.5. PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNE OU IDIOPÁTICA (PTI)

A PTI é uma doença auto-imune decorrente da destruição plaquetária
acelerada associada a alteração da produção plaquetária, muitas vezes
causada por anticorpos antiplaquetários. Esta condição é observada em várias
doenças, como lúpus eritematoso sistêmico ou infecção por HIV, mas pode
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também ocorrer sem identificação de doença de base ou causa, quando é
denominada primária ou idiopática, enfatizando a causa desconhecida da
doença (Kuwana et al., 2006).

Na reunião do Consenso Internacional realizada em Vicenza, Itália, em
2007, a PTI teve sua terminologia e seus critérios diagnósticos revistos, sendo
padronizada a retirada do termo púrpura, pois na maioria dos casos esta
sintomatologia esta ausente. Também foi decidido evitar o termo idiopática,
preferindo-se Imune para enfatizar o caráter imunológico do mecanismo da
doença. Outra decisão foi a escolha do termo "primário", ao invés de idiopática,
para indicar a ausência de qualquer iniciador óbvio e ou subjacente causa.
Portanto, Trombocitopenia Imune substitui os termos utilizados até então
(Rodighero et al., 2009; Provan et al., 2010; Anoop, 2012; Stasis, 2012).
Entretanto, a sigla PTI (no inglês ITP), largamente difundida, consagrada e
recorrente em pesquisas sobre o assunto, foi preservada, sendo agora
proposta

para

representar

immune

thrombocytopenia

(trombocitopenia

imunológica) (Rodighero et al., 2009; Provan et al., 2010; Anoop, 2012; Stasis,
2012).

Além da terminologia, ficou ainda estabelecido que o valor da contagem
plaquetária a ser empregado para diagnóstico da Trombocitopenia Imune seria
inferior a 100x103/mm3. Isto se baseou em duas evidências: a) estudo de
coorte prospectivo mostrando a probabilidade de 6,9% (intervalo de confiança
de 95%, 4% a 12%) para que indivíduos saudáveis com contagem de
plaquetas entre 100 e 150x103/mm3 desenvolvam plaquetopenia grave num
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período de 10 anos e b) em algumas localidades, contagens de plaquetas entre
100 e 150x103/mm3 são encontradas em indivíduos normais (Brain, 1996; Stasi
et al., 2006; Adibi et al., 2007; Provan et al., 2010; Anoop, 2012; Stasis, 2012).

Alguns estudos apontam uma incidência de PTI de cerca de 1 a 3 casos
por 100.000 adultos, e que um quinto a um terço desses indivíduos seriam
assintomáticos,

sendo

diagnosticados

em

achados

incidentais

de

trombocitopenia. A PTI frequentemente é uma doença crônica em adultos,
fazendo com que a sua prevalência, de aproximadamente 12 por 100.000
adultos, exceda a sua incidência. Há um entendimento de que a PTI tenha
predominância em adultos jovens do sexo feminino, que sua incidência
aumenta com a idade, com a maior probabilidade de desenvolvimento da
doença em indivíduos acima de 75 anos, e que a partir dos 70 anos de idade, a
predominância recaia sobre o sexo masculino (George; Arnold, 2014).

A PTI caracteriza-se como uma trombocitopenia isolada, sem anemia e
leucopenia, e que não se encontre associação clinicamente aparente com
condições ou outras causas de trombocitopenia. Nenhum critério de
diagnóstico existe atualmente, sendo seu diagnóstico é estabelecido apenas
após a exclusão de outras causas de trombocitopenia e não serem
identificadas condições que possam ser responsáveis por uma PTI secundária
(Thota, 2014).
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Alterações morfológicas de plaquetas, como plaquetas gigantes e
ausência de grânulos, não são características da PTI. Estas morfologias
anormais de plaquetas devem levar à suspeita de um transtorno de plaquetas
herdado. Também não se caracteriza PTI por alterações morfológicas nas
séries leucocitária e eritróide ou parâmetros de coagulação anormais. Qualquer
uma desses achados em associação com trombocitopenia deve levar avaliação
urgente para outras condições (George; Arnold, 2014).

A intensidade da plaquetopenia na PTI normalmente estabelece a
necessidade de tratamento. Casos de hemorragias, usualmente estão
diretamente relacionados à intensidade da plaquetopenia, ou mesmo devido à
presença de comorbidades. Sangramento cutâneo grave, epistaxe prolongado,
sangramento gengival, hematúria ostensiva ou menorragia, e hemorragia
intracraniana ou outra hemorragia interna podem desenvolver-se em
plaquetopenias inferiores a 10x103/mm3. Pacientes com contagem de
plaquetas abaixo de 20x103/mm3 geralmente apresentam petéquias ou
púrpura. E quando a contagem está acima de 50x103 plaquetas/mm3, os
pacientes geralmente são assintomáticos e ficam sob observação (Abadi;
Yarchovsky-Dolberg; Ellis, 2014).

Aproximadamente 60% dos pacientes de PTI apresentam destruição de
plaquetas relacionada à produção de anticorpos contra GPIIb-IIIa, o receptor
de fibrinogênio; contra a GPIb-IX, o receptor do fator de Von Willebrand; e a
GPIa-IIa, receptor do colágeno. Nestes casos, estas plaquetas são fagocitadas
por macrófagos no baço e no fígado, e posteriormente há apresentação de
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peptídeos antigênicos a partir de componentes de plaquetas proteolisadas por
macrófagos ou células dendríticas. Isto pode conduzir ao recrutamento e
ativação de células T, que por sua vez interagem e estimulam as células B a
produzir novos anticorpos contra os peptídeos derivados das plaquetas
(McCrae, 2011).

Apesar da contínua detecção de anticorpos anti-plaquetários, a PTI pode
entrar remissão, sugerindo mecanismos independentes de anticorpos como
responsáveis pela trombocitopenia em alguns indivíduos (Kistanguri; McCrae,
2014).
Os conceitos que cercam os mecanismos de trombocitopenia na PTI
mudaram a partir da visão tradicional do aumento da destruição plaquetária
mediada por auto-anticorpos para mecanismos mais complexos. Nestes, os
efeitos são mediados por linfócitos T, com impacto na megacariocitopoiese,
tanto no comprometimento da maturação de megacariócitos quanto na
destruição plaquetária. Na produção de auto-anticorpos anti-plaquetas haveria
a participação de macrófagos e linfócitos B, bem como participação de fatores
genéticos ou relacionados a infecções (Provan et al., 2010) (Figura 8).

Pacientes com PTI apresentam uma maior população de plaquetas que
expressam P-selectina (CD62P+), glicoproteína marcadora de ativação, assim
como um aumento de micropartículas derivadas de plaquetas (MPP), também
relacionadas à ativação plaquetária. Tanto as plaquetas ativadas quanto as
MPP apresentam maior atividade pró-coagulante. Alguns autores mostraram
que pacientes trombocitopênicos com aumento de plaquetas ativadas e de
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MPP apresentam menor grau de sangramento quando comparados a
indivíduos com a mesma contagem de plaquetas, mas com baixos níveis de
ativação plaquetária e de MPP (Ahn; Horstman, 2002; Gernsheimer, 2008;
Tantawy et al., 2010).

Recentemente,

têm-se

destacado

reduzida

atividade

megacariocitopoiética e menor sobrevivência de megacariócitos como
componentes importantes na patogênese da PTI. Estudos sobre esta patologia
mostram megacariócitos com anormalidades indicativas de apoptose, assim
como presença anticorpos contra estes precursores resultando em supressão
da maturação de megacariócitos, morte celular e, consequente, reduzida
produção de plaquetas (Abadi; Yarchovsky-Dolberg; Ellis, 2014).

Tanto as plaquetas quanto os megacariócitos apresentam vias
funcionais associadas a mecanismos de apoptose envolvidos nos eventos
necessários para a formação e liberação das plaquetas, e regulação da
sobrevida destas células, por mecanismo apoptótico intrínseco (Josefsson et
al., 2012; von Gunten; Wehrli; Simon, 2013). As plaquetas e megacariócitos de
pacientes com PTI têm apresentado sinais de morte celular aberrante (von
Gunten; Wehrli; Simon, 2013).
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Figura 8. Mecanismo imunológico com participação principal de linfócitos T citotóxico (Lø Tc)
na destruição de plaquetas e possível impacto na maturação de megacariócitos e produção de
plaquetas; macrófagos APC (antigen presenting cell, célula apresentadora de antígenos)
fagocitando plaquetas e apresentando antígenos a linfócitos T auxiliares (Lø Th) por
interferentes de fatores genéticos ou infecções; inibição de linfócitos T regulatórios (Lø Treg);
linfócitos Th apresentando antígenos a linfócitos B (Lø B) que produzem de auto-anticorpos
contra plaquetas com comprometimento na maturação de megacariócitos e na produção de
plaquetas. Adaptado de Stasi et al., 2008.
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A inibição de Bcl-xL induz a apoptose e, consequentemente, a redução
da sobrevida plaquetária na circulação. Por outro lado a proteína inibe a
ativação plaquetária por diminuição da sinalização via cálcio. Recentemente foi
mostrado que as plaquetas recém lançadas na circulação, as plaquetas
reticuladas, são menos suscetíveis a apoptose (Vogler et al., 2012). Dessa
maneira, informações sobre a destruição plaquetária podem ser obtidas pela
avaliação de moléculas Bcl-xL, pró-sobrevida, e Bak, pró-apoptótica, elucidando
a existência de morte celular plaquetária prematura na PTI (Mason et al., 2007;
Qi; Hardwick, 2007; Gyulkhandanyan et al., 2012; Josefsson et al., 2012).
Porém, os mecanismos que levam a diferentes graus de intensidade de
plaquetopenia e manifestações clínicas ainda não estão totalmente elucidados.

Até o momento a literatura não apresentou evidências quanto à
associação entre a atividade megacariocitopoiética, na PTI e a destruição
plaquetária nos diferentes graus de plaquetopenia instalados, nem tão pouco a
relação dessa associação com o estado de ativação das plaquetas e formação
de micropartículas.

Com o intuito de distinguir ou evidenciar associação de impacto na
atividade megacariocitopoiética e na destruição plaquetária com o grau de
plaquetopenia instalado, assim como relacionar estes dados com o estado de
ativação das plaquetas e com a formação de micropartículas, faz com que este
estudo tenha por objetivo tentar estabelecer uma relação entre produção e
apoptose plaquetária nos diferentes níveis de plaquetopenia na PTI.
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3. OBJETIVO
Avaliar o balanço entre produção e apoptose de plaquetas na
trombocitopenia imune (PTI) de diferentes graus de intensidade de
plaquetopenia.

3.1. Objetivos Específicos

! Avaliar a atividade megacariocitopoiética de pacientes com PTI através da
quantificação de plaquetas reticuladas por citometria de fluxo;

! Avaliar a formação de micropartículas derivadas de plaquetas e derivadas
de outras células nos pacientes com PTI;

! Avaliar a ativação plaquetária em pacientes com PTI por citometria de fluxo,
utilizando anti-CD62P (anti-P-selectina);

! Avaliar a expressão das proteínas plaquetárias Bcl-xL, anti apoptótica, e
Bax, pró apoptótica, por Western Blotting em pacientes com PTI;

! Relacionar

os

resultados

obtidos

plaquetopenias dos pacientes com PTI.

para

os

diferentes

graus

de
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4. CASUÍSTICA
O presente estudo avaliou, após o consentimento livre e esclarecido, 21
pacientes

com

diagnóstico

de

trombocitopenia

imune

(PTI)

primária,

“idiopática”, não esplenectomizados. Todos os pacientes eram acompanhados
regularmente no ambulatório de Doenças Hemorrágicas e Trombóticas, do
Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Como grupo controle, foram avaliados 10
doadores de sangue da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo.

O estudo foi dividido em dois grupos (pacientes e controle), sendo que o
grupo de pacientes foi subdividido de acordo com a contagem de plaquetas.

- Grupo Pacientes com PTI (GP), formado por homens e mulheres com
idade igual ou superior a 18 anos e contagem de plaquetas abaixo de
150x103/mm3 subdivididos em:

a) com

contagem

de

plaquetas

entre

100

e

149x103/mm3

(>100x103/mm3)*;
b) com contagem de plaquetas entre 50 e 100x103/mm3 (50100x103/mm3);
c) com contagem de plaquetas abaixo de 50x103/mm3 (<50x103/mm3).
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*os pacientes do grupo >100x103/mm3 tiveram diagnóstico prévio de PTI, e sob
tratamento com Prednisona alcançaram esta contagem de plaquetas.
Entretanto, no momento do estudo o tratamento medicamentoso já havia sido
suspenso.

- Grupo Controle (GC): formado por homens e mulheres com idade
igual ou superior a 18 anos, com contagem de plaquetas entre 150 e
450x103/mm3.
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5. METODOLOGIA
As amostras de sangue dos pacientes foram obtidas por punção de veia
periférica do membro superior. Foi utilizado um tubo a vácuo contendo o
anticoagulante EDTA, para a contagem manual de plaquetas, quantificação de
plaquetas reticuladas, ativação plaquetária e micropartículas derivadas de
plaquetas e de outras células, por citometria de fluxo. Para a avaliação das
proteínas Bcl-xL e Bax, foram colhidos três tubos a vácuo contendo o
anticoagulante citrato de sódio 0,109mol/L na proporção de 1 parte de
anticoagulante para 9 partes de sangue.

5.1. Contagem manual de plaquetas

A contagem manual de plaquetas foi realizada em câmara de Neubauer
modificada segundo o método de Rees-Ecker (Ryan, 2001; Perkins, 2004).

5.2. Quantificação de plaquetas reticuladas com Tiazol Orange (TO), plaquetas ativadas
e micropartículas derivadas de plaquetas e micropartículas derivadas de outras células
por citometria de fluxo

A partir do tubo de sangue colhido com EDTA, foram retirados 20µL e
adicionados em um tubo de polietileno apropriado para citometria de fluxo.
Nesse mesmo tubo foram adicionados, 4µL de anticorpo anti-GPIIbIIIa (CD41a,
BD), marcado com fluorocromo APC (Allophycocyanin); 4µL de anticorpo antiP-selectina (CD62P, BD), marcado com fluorocromo PE (Phycoerythrin); 4µL
de anticorpo anti-PECAM-1 (platelet endothelial cell adhesion molecule-1;
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CD31, BD), marcado com fluorocromo Cy5-PE (Phycoerythrin-Cy5); e 1mL de
solução de trabalho de Tiazol Orange (TO) contendo 4,999mL tampão fosfato
salina (NaCl 0,85%; fosfato bibásico de sódio 0,013M); 0,1% de Azida Sódica;
0,1% de soro fetal bovino, pH 7,2 e 1µL de uma solução estoque de TO
(SIGMA; 0,1mg/mL em metanol, Vetec), concentração final de TO de 20 ng/mL.

Para o controle da reação foram utilizados anticorpos isotipos de cada
um dos anticorpos monoclonais com seus respectivos fluorocromos utilizados
acrescido de 2,5µL de solução de RNAase (20ng/mL, SIGMA). A reação foi
incubada por 30 minutos em temperatura ambiente, protegida da luz. As
fluorescências foram medidas no citômetro de fluxo FACScan (BD, San Jose,
CA) usando excitação de 488nm com íon laser de argônio. Os dados obtidos
foram analisados sobre as populações escolhidas que expressavam CD41a
utilizando o programa Cell Quest.

As

micropartículas

foram

adquiridas

e

analisadas

em

regiões

demarcadas utilizando-se beads de 1µm de diâmetro (polipropileno de
calibração - BD BioScience) em gráfico de forward scatter (FSC) por side
scatter (SSC) em escala linear. O eventos adquiridos na região demarcada
(<1µm) e positivos para o anti-CD31, foram discriminados como micropartículas
derivadas de plaquetas (CD31+/CD41+) ou derivadas de outras células
(CD31+/CD41-). Os resultados foram expressos em número total de
micropartículas derivadas de plaquetas por milímetro cúbico de sangue total,
sendo sempre adquiridas um milhão de eventos >1µm CD41+.
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5.3. Avaliação das proteínas Bcl-xL e Bax plaquetária por Western Blotting

Inicialmente as plaquetas foram separadas do sangue total por gradiente
de densidade, segundo método de Bagamery et al., 2005 modificado utilizando
o reagente OPtiPrep (60% peso/volume solução de iodixanol em água
destilada, densidade 1,32g/mL – SIGMA) diluído em solução B (20mL de
tampão HEPES 100mM, 50mL NaCl 0,85%; 1mL EGTA 100mM). A solução de
uso do OPtiPrep foi 5 volumes de OptiPrep para 22 volumes de Solução B.

A um tubo de polipropileno de 15 mL (Falcon, BD) contendo 5mL da
solução de uso do OptiPrep foram adicionados, delicadamente, 5mL de sangue
citratado com o auxílio de pipeta de transferência plástica, evitando-se a
mistura das duas fases. Em seguida o tubo foi centrifugado a 1350 rotações
por minuto (rpm) por 15 minutos em temperatura ambiente.

As plaquetas foram retiradas da fase entre o plasma e o gradiente e
transferidas para outro tubo de 15 mL onde foi adicionado o mesmo volume do
tampão de lavagem de plaquetas pH 6,4 (citrato de sódio 10 mM, NaCl
150mM, EGTA 1mM, dextrose 1%). Após homogeneização, as plaquetas
ressuspensas foram transferidas para tubos cônicos de 1 mL (tipo eppendorf) e
centrifugadas por 30 segundos a 10.000rpm em temperatura ambiente.
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Após o descarte do sobrenadante, o botão plaquetário foi ressuspenso
delicadamente em aproximadamente 200µL com mesmo tampão de lavagem.
Esse processo de lavagem foi repetido duas vezes nas mesmas condições
anteriores.

O próximo passo foi a ressuspensão do botão plaquetário com
aproximadamente 300µL com tampão de lise (SIGMA) pH 7,4 contendo os
inibidores de proteases PMSF 1mM (phenylmethanesulfonyl fluoride,

–

SIGMA); NaPyr 10mM (Pirofosfato de sódio – SIGMA); NaF 50mM (Fluoreto
de sódio – SIGMA); Na3VO4 2mM (Ortovanadato de Sódio – SIGMA); Clastolactacystin-ß-lactone 1µM em DMSO (Calbiochem); coquetel de inibidores de
proteases (SIGMA) ressuspenso em 5 mL de água destilada e diluído 1:100 em
tampão de lise.

As plaquetas em tampão de lise foram agitadas com o auxílio de
agitador tipo vórtex (AP56, PHOENIX) para o despreendimento e lise total do
pellet plaquetário, em banho de gelo por 30 minutos e imediatamente
centrifugadas a 12.000 rpm por 10 minutos a 4ºC.

O sobrenadante, contendo o extrato foi congelado em nitrogênio líquido
e mantido a 80°C negativos até a determinação da concentração das proteínas
totais segundo método de Bradford, 1976.

55

O sobrenadante do lisado plaquetário foi ajustado para 30µg de
proteínas em tampão de amostra (Tris-HCl pH6,8 50mM; 2-Mercaptoetanol 5%;
SDS 2%; Bromofenol 0,05%; Glicerol 10%) e submetido a eletroforese em gel
de poliacrilamida a 10% a 25 mA em temperatura ambiente em um litro do
tampão de corrida (glicina 188g; Tris-Base 30,2g; SDS 10g; H2O qsp. 1 litro,
pH 8,3). Após a separação, as proteínas foram transferidas para uma
membrana de nitrocelulose (45µm) em sistema semi-seco (papel de filtro
embebido em Tampão de transferência (Tris-Base 48mM; Glicina 39mM; SDS
0,037%; Metanol 20%, pH 8,3) a 50 mA durante uma hora em temperatura
ambiente. O controle da transferência total das proteínas foi realizado com o
corante Ponceau (ácido acético 5%, SIGMA; Ponceau S 0,1%, SIGMA; solução
aquosa).

Após a retirada do excesso de Ponceau com água destilada, a
membrana foi incubada por duas horas a temperatura ambiente no tampão
Tris-Salino-Tween (TBS-T) ( Tris 150mM; NaCl 0,85%; Tris-Base 20mM; 0,1%
Tween 20) e 5% de leite desnatado para o bloqueio de epítopos inespecíficos.
Após esse tempo a membrana foi novamente lavada com TBS-T e incubada
overnight a 4°C com o anticorpo primário anti-Bcl-xL (BD Pharmigen) na
diluição de 1:1000 ou com anticorpo anti-Bax (Sigma) diluído 1:1000 em TBST.
No dia seguinte a membrana foi lavada três vezes de 15 minutos com o
tampão TBS-T e incubada por uma hora, em temperatura ambiente com o
anticorpo secundário anti-mouse – HPR (Calbiochem) diluído 1:2000 em TBST, seguida de uma nova lavagem com o tampão TBS-T.
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A presença das proteínas Bcl-xL e Bax presentes na membrana foi
revelada por reação de quimiolumiescência com o reagente ECL (Enhanced
Chemiluminescence, GE Life Sciences) e com exposição aproximadamente de
dez segundos a filme radiográfico. Os filmes foram escaneados e a leitura
densitométrica foi realizada com o auxílio do software Scion Image (Scion
Corporation).
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6. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os resultados obtidos foram submetidos ao teste one-way ANOVA
seguido de análise de comparações múltiplas de Tukey, sendo considerados
estatisticamente significantes quando p ≤ 0,05.
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7. RESULTADOS
Durante o período do estudo, 32 pacientes plaquetopênicos consentiram
livre e esclarecidamente para o uso de suas amostras sanguíneas na
realização do projeto de pesquisa. Entretanto, em virtude de obtenção de
posteriores informações como uso de determinados medicamentos, associação
de outras patologias à plaquetopenia ou realização de esplenectomia, os
subgrupos plaquetopênicos da pesquisa foram constituídos por 07 pacientes
de PTI cada. O grupo controle foi composto por 10 indivíduos saudáveis. As
médias das idades dos indivíduos que compõem estes grupos estão
representadas na Tabela 1. A Tabela 2 apresenta as médias dos resultados
para os parâmetros plaquetas reticuladas; micropartículas derivadas de
plaquetas (PMP); micropartículas derivadas de outras células (CMP); plaquetas
ativadas; relação entre Bcl-xL/Bax obtidos para cada grupo analisado.

Controle

<50x103

50-100x103

>100x103

29,7 (25,4 a 35,0)

42,4 (33,2 a 51,6)

39,3 (28,9 a 49,7)

42,8 (35,1 a 61,3)

Idade/Grupos
Idade

Tabela 1. Idade dos indivíduos de cada grupo da pesquisa. Os resultados foram expressos em médias ±
intervalo de confiança de 95%.

Parâmetros/Grupos

Controle

<50x103

50-100x103

>100x103
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Plaquetas reticuladas (%)

3,97 ± 0,847

13,65 ± 1,437a

15,05 ± 1,221 a

44,83 ± 5,231a,b

PMP (103/mm3)

214,8 ± 29,51

369,0 ± 130,2

669,9 ± 91,11a,c

1437 ± 83,87a,b

CMP (103/mm3)

83,20 ± 8,849

442,4 ± 182,1

708,1 ± 150,3a

484,7 ± 120,3a

Plaquetas Ativadas (%)

34,97 ± 2,325

79,69 ± 5,817a,d

62,75 ± 5,978a

66,94 ± 8,329a

Bcl-xL/Bax

1,319 ± 0,043

1,002 ± 0,059a

0,876 ± 0,086a

0,711 ± 0,056a,b

Tabela 2. Os resultados foram expressos em médias ± SEM para os parâmetros plaquetas reticuladas;
micropartícula derivadas de plaquetas (PMP); micropartículas derivadas de outras células (CMP);
plaquetas ativadas; relação entre Bcl-xL/Bax. a ρ ≤ 0.05 grupo controle comparado com os outros grupos;
b
ρ ≤ 0.05 grupo pacientes com PTI >100x103/mm3 comparado com os outros grupos plaquetopênicos; c ρ
≤ 0.05 grupo pacientes com PTI 50-100 x103/mm3 comparado com o grupo <50x103/mm3; d ρ ≤ 0.05
grupo pacientes com PTI <50x103/mm3 comparado com os outros grupos plaquetopênicos (one-way
ANOVA; Tukey).

Figura 9. Gráfico de idade dos indivíduos participantes do estudo. Médias ±
3
3
SEM das Idades dos grupos controle, pacientes com PTI com menos de 50x10 /mm
3
3
3
3
(<50x10 ), pacientes com PTI com 50 a 100x10 /mm (50-100x10 ), pacientes com
3
3
3
PTI com mais que 100 x10 plaquetas /mm (>100x10 ).
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7.1. Quantificação de plaquetas reticuladas com Tiazol Orange (TO) por citometria de
fluxo

O grupo controle apresentou média 3,97% ± 0,8477 (erro médio padrão,
SEM), enquanto que o grupo de pacientes com contagem de plaquetas abaixo
de 50 x103/mm3 (<50x103/mm3) apresentou 13,65% ± 1,437 de plaquetas
reticuladas (Figura 10). O grupo de pacientes com número de plaquetas entre
50 a 100x103/mm3 (50-100x103/mm3) teve 15,05% ± 1,221 e o grupo dos
pacientes plaquetopênicos com mais de 100x103/mm3 (>100x103/mm3)
apresentou 44,8% ± 5,231 de plaquetas reticuladas. Todos os subgrupos
plaquetopênicos apresentaram diferença estatisticamente significativa em
relação ao grupo controle. O grupo >100x103/mm3 apresentou diferença
estatística significativa em relação aos demais grupos plaquetopênicos (Tabela
2; Figura 11).
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Figura 10. Gráficos representativos da quantificação das plaquetas reticuladas dos grupos
3
3
3
3
3
3
controle, <50x10 /mm ; 50-100x10 /mm ; >100 x10 /mm por citometria de fluxo. Seleção da
população CD41a+ em gráfico de CD41a por complexidade (SSC, Side Scatter). População
CD41a+ em gráfico de tamanho (FSC, forward scatter) por SSC. Marcação com tiazol orange
(TO, 20ng) com RNase em tubo controle. Marcação com tiazol orange (TO, 20ng) em tubo de
amostra.
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Figura 11. Gráfico da contagem de Plaquetas Reticuladas citometria de fluxo dos
indivíduos participantes do estudo. Médias ± SEM das contagens de Plaquetas Reticuladas
3
3
3
(%) dos grupos controle, pacientes com PTI com menos de 50x10 /mm (<50x10 ), pacientes
3
3
3
3
com PTI com 50 a 100x10 /mm (50-100x10 ), pacientes com PTI com mais que 100 x10
3
3
plaquetas /mm (>100x10 ). * ρ ≤ 0,05 em relação ao grupo controle; ** ρ ≤ 0,05 para todos os
demais grupos.

Figura 12. Gráficos representativos da quantificação de micropartículas derivadas de
3
3
3
3
3
3
plaquetas dos grupos controle, <50x10 /mm ; 50-100x10 /mm ; >100 x10 /mm por citometria
de fluxo. Seleção da população com aproximadamente 1µm de diâmetro (microbeads) em
gráfico de tamanho (FSC, forward scatter) por complexidade (SSC, Side Scatter). População
CD41a+/CD31+ em gráfico CD41a por CD31.
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7.2. Quantificação de micropartículas derivadas de plaquetas e micropartículas
derivadas de outras células por citometria de fluxo

A quantificação de micropartículas derivadas de plaquetas (PMP; Figura
12) mostrou que o grupo controle apresentou média de 214,8 mil/mm3 ± 29,51
(erro médio padrão, SEM), enquanto que o grupo <50 x103/mm3 média de PMP
369,0 mil/mm3 ± 130,2; o grupo 50-100x103/mm3 apresentou 669,9 mil/mm3 ±
91,1, e o grupo >100x103/mm3 média 1437 mil/mm3 ± 83,87 de PMP. Apenas
os subgrupo 50-100x103/mm3 e >100x103/mm3 apresentaram diferença
estatisticamente significativa em relação ao grupo controle. O grupo
>100x103/mm3 apresentou diferença estatisticamente significativa em relação
aos demais grupos plaquetopênicos (Tabela 2; Figura 13).

Figura 13. Gráfico de contagem de Micropartículas Derivadas de Plaquetas (PMP)
citometria de fluxo dos indivíduos participantes do estudo. Médias ± SEM da contagem de
3
3
PMP (x10 /mm ) dos grupos: controle; pacientes com PTI com contagem de plaquetas menor
3
3
3
que 50x10 /mm (<50x10 ); pacientes com PTI com contagem de plaquetas entre 503
3
3
100x10 /mm (50-100x10 ); pacientes com PTI com contagem de plaquetas maior que 100
3
3
3
x10 /mm (>100x10 ). * ρ ≤ 0,05 em relação ao grupo controle; ** ρ ≤ 0,05 para todos os
demais grupos.
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Já com relação à quantificação de micropartículas derivadas das demais
células (hemácias, monócitos, células endoteliais; CMP), o grupo controle
apresentou 83,20 x103/mm3 ± 8,85 (erro médio padrão, SEM), enquanto que o
grupo <50 x103/mm3, 442,4x103/mm3 ± 182,1, o grupo 50-100x103/mm3
mostrou 708,1x103/mm3 ± 150,3, e o grupo >100x103/mm3 mostrou
484,7x103/mm3 ± 120,3. Do mesmo modo que na quantificação de PMP,
apenas os grupos 50-100 x103/mm3 e >100x103/mm3 apresentaram diferença
estatisticamente significativa para CMP em relação ao grupo controle. Não se
observou diferença estatisticamente significante entre os três grupos
plaquetopênicos (Tabela 2; Figura 14).

Figura 14. Gráfico de contagem de Micropartículas Derivadas de Outras Células (CMP)
citometria de fluxo dos indivíduos participantes do estudo. Médias ± SEM da contagem de
3
3
CMP (x10 /mm ) dos grupos: controle; pacientes com PTI com contagem de plaquetas menor
3
3
3
que <50x10 /mm (<50x10 ); pacientes com PTI com contagem de plaquetas entre 503
3
3
100x10 /mm (50-100x10 ); pacientes com PTI com contagem de plaquetas maior que >100
3
3
3
x10 /mm (>100x10 ). * ρ ≤ 0,05.
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7.3. Determinação de ativação plaquetária por citometria de fluxo

O grupo controle apresentou 34,97% ± 2,32 (erro médio padrão, SEM),
de ativação plaquetária (Figura 15), enquanto que o grupo <50x103/mm3
mostrou 79,69% ± 5,82; o grupo 50-100x103/mm3 62,75% ± 5,99; e grupo
>100x103/mm3 66,94% ± 8,33. Todos os grupos plaquetopênicos apresentaram
diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo controle. Não se
observou diferença estatisticamente significante entre os três grupos
plaquetopênicos (Tabela 2; Figura 16).

Figura 15. Gráficos representativos da quantificação de plaquetas ativadas dos grupos
3
3
3
3
3
3
controle, <50x10 /mm ; 50-100x10 /mm ; >100 x10 /mm por citometria de fluxo. Seleção da
população CD41a+ em gráfico de CD41a por complexidade (SSC, Side Scatter). População
CD41a+/CD62P+ em gráfico CD41a por CD62P.
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Figura 16. Gráfico de contagem de Plaquetas Ativadas por citometria de fluxo dos
indivíduos participantes do estudo. Médias ± SEM da contagem de Plaquetas Ativadas (%)
3
3
dos grupos: controle; pacientes com PTI com contagem de plaquetas menor que <50x10 /mm
3
3
3
(<50x10 ); pacientes com PTI com contagem de plaquetas entre 50-100x10 /mm (503
3
3
3
100x10 ); pacientes com PTI com contagem de plaquetas maior que >100x10 /mm (>100x10 )
. * ρ ≤ 0,05.

7.4. Avaliação das proteínas Bcl-xL e Bax plaquetárias por Western Blotting

Na avaliação das proteínas plaquetárias anti-apoptótica Bcl-xL (Figura
16) e pró-apoptótica Bax (Figura 17), através da relação Bcl-xL/Bax (antiapoptótica/ pró-apoptótica) evidenciou-se que o grupo controle apresentou
relação média 1,319 ± 0,043 (erro médio padrão, SEM), enquanto que os
resultados dos grupos trombocitopênicos foram: <50x103/mm3 1,002 ± 0,059;
50-100x103/mm3 0,876 ± 0,086; e >100x103/mm3 0,711 ± 0,057. Todos os
grupos de pacientes plaquetopênicos apresentaram diferença estatisticamente
significativa em relação ao grupo controle. O grupo >100x103/mm3 apresentou
diferença estatisticamente significativa em relação aos demais grupos
plaquetopênicos (Tabela 2; Figura 18).
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Figura 17. Imagens representativas das análises em Western Blotting do lisado plaquetário
3
3
3
3
3
3
3
3
dos grupos controle; >100 x10 /mm (>100x10 ); 50-100x10 /mm (50-100x10 ); <50x10 /mm
3
(<50x10 ) com os anticorpos: anti-Bcl-xL (26kDa, Bcl-xL; 22kDa, Bcl-xS); anti-Bax (21kDa, Bax);
e anti-β actina (Actina) como controle da metodologia.

Figura 18. Gráfico da relação Bcl-xL/Bax por Western Blotting dos indivíduos
participantes do estudo. Médias ± SEM da relação BclXL/Bax dos grupos: controle;
3
3
3
pacientes com PTI com contagem de plaquetas menor que <50x10 /mm (<50x10 );
3
3
3
pacientes com PTI com contagem de plaquetas entre 50-100x10 /mm (50-100x10 );
3
3
3
pacientes com PTI com contagem de plaquetas maior que >100 x10 /mm (>100x10 ). * ρ ≤
0,05 em relação ao grupo controle; ** ρ ≤ 0,05 para todos os demais grupos.
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8. DISCUSSÃO
A plaquetopenia é considerada como a causa mais comum de
sangramentos anormais. Embora seja definida como contagem de plaquetas
abaixo de 150x103 plaquetas/mm3, a plaquetopenia da PTI quando não
associada à comorbidade ou outras alterações, geralmente não cursa com
manifestações clínicas em contagens acima de 50x103 plaquetas/mm3,
havendo necessidade de intervenção terapêutica em contagens de plaquetas
abaixo de 30x103/mm3 (Stasi, 2012; Izak; Bussel, 2014).

Por outro lado, as plaquetopenias acima de 100x103 plaquetas/mm3
estabilizadas por mais de seis meses, na ausência de anemia ou leucopenia,
podem não indicar um estado patológico (Stasi, 2012; Izak; Bussel, 2014).

Na

PTI,

as

manifestações

clínicas

são

mais

frequentes

nas

plaquetopenias mais intensas (abaixo de 30x103 plaquetas/mm3), enquanto
que nas moderadas ou mesmo nas plaquetopenias mais próximas ao limite
inferior de normalidade, geralmente estas manifestações não são observadas
(Abadi; Yarchovsky-Dolberg; Ellis, 2014).. Tem sido sugerido a existência de
diferentes processos fisiopatológicos envolvendo as plaquetas de acordo com
a intensidade da plaquetopenia. E junto a isso, são suscitados possíveis
mecanismos de alterações na megacariocitopoiese e maior destruição
plaquetária como determinantes na fisiopatologia da PTI (Koike et al., 1998;
Gernsheimer, 2009).
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Desta forma, tentamos estabelecer uma relação entre o estado de
produção plaquetária e a expressão de proteínas do sistema apoptótico nas
plaquetas, e associar estes processos com a ativação plaquetária formação de
micropartículas derivadas de plaquetas nos três diferentes graus de
intensidade de plaquetopenia da PTI.

Abe e colaboradores, 2005, mostraram que na PTI a produção de
plaquetas é aumentada, mas com maior sequestro de plaquetas no baço. Os
pacientes geralmente têm um número aumentado de megacariócitos na
medula óssea, liberando para a circulação um maior número de plaquetas
reticuladas (Abe et. al., 2005).

As plaquetas reticuladas ou imaturas podem ser quantificadas por testes
não invasivos em pacientes com plaquetopenia de várias condições clínicas,
por citometria de fluxo. Ao contrário dos testes clássicos de investigação de
medula óssea com risco de sangramento (Hoffmann, 2014).

Antes de avaliarmos as plaquetas reticuladas nos diferentes grupos de
PTI, realizamos a contagem de plaquetas reticuladas do grupo controle,
composto por 10 indivíduos saudáveis e com contagem de plaquetas entre 150
e 450x103/mm3, sendo encontradas 3,97% de plaquetas reticuladas, com
intervalo de confiança de confiança de 95%, variando de 2,05% a 5,89%. Estes
achados foram semelhantes aos encontrados por Hoffmann et. al., 2013, que
estabeleceram valores de referência para plaquetas reticuladas de 0,4% a
6,0%, em um estudo com 8089 indivíduos.
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Kuwana et. al., 2008, ressaltam a importância da quantificação das
plaquetas reticuladas como um possível critério diagnóstico para a PTI,
associando-a com outros critérios, pois além de mensurar a atividade
megacariocitopoiética, pode avaliar indiretamente o grau de destruição
plaquetária quando estabelecida a relação entre estes dois processos.

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo foi detectada
maior atividade megacariocitopoiética nos três grupos de pacientes com PTI,
confirmando a maior porcentagem de plaquetas reticuladas como um dos
critérios diagnósticos para PTI.

Um dado interessante observado foi que o grupo em que a contagem de
plaquetas foi acima de 100x10³mm³ apresentou um número aumentado
(44,83% ± 5,231) de plaquetas reticuladas em relação aos dois outros grupos.

Segundo Hoffmann et. al., 2013, o número de plaquetas reticuladas
aumenta significativamente com a idade e está relacionado ao número de
plaquetas do sangue periférico. Analisando os dados obtidos, o mesmo foi
encontrado no grupo com plaquetas acima de 100 x10³/mm³, sendo que a
maioria dos pacientes apresentava mais idade que os nos demais grupos,
assim como o número de plaquetas no sangue periférico (Tabela 2).

No grupo de pacientes estudados, os dados mostraram maior produção
de plaquetas, mas com plaquetopenia persistente, sugere maior destruição
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plaquetária. Assim sendo, a relação entre estes dois processos parece ser
determinante na intensidade da plaquetopenia existente.

Analisando as proteínas relacionadas à apoptose plaquetária, os três
grupos de PTI deste estudo apresentaram predomínio de Bax em relação à
Bcl-xL, caracterizando maior atividade apoptótica das plaquetas, confirmando o
que antes foi sugerido de maior destruição plaquetária na PTI. Sendo que o
grupo >100x103/mm3 apresentou um maior favorecimento pró-apoptótico, com
diferença estatisticamente significativa em relação aos demais grupos de
pacientes com PTI.

Ao associarmos estes achado com a maior contagem de plaquetas
reticuladas no grupo >100x103/mm3, evidencia-se um predomínio da atividade
megacariocitopoiética sobre o mecanismo pró-apoptótico. Contrariamente, no
grupo <50x103/mm3 também se observou maior atividade do sistema pró
apoptótico, porém com aumento menos intenso das plaquetas reticuladas.
Frente a estes resultados, surge o questionamento sobre qual destes
processos estabeleceria o grau de plaquetopenia.

Algumas evidências sugerem que o predomínio da proteína próapoptótica Bax sobre a proteína anti-apoptótica Bcl-xL, promova produção
plaquetária (Dale; Friese, 2006; Kile, 2009; Josefsson et al., 2011; Lopez et al.,
2013), e a super-expressão de Bcl-xL impede a fragmentação de pseudópodes
de megacariócitos, inibindo a formação de plaquetas (Kaluzhny et al., 2002;
Kile, 2009; Josefsson et al., 2011; Lopez et al., 2013).
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Os resultados do presente estudo mostraram o predomínio do sistema
pró-apoptótico, principalmente no grupo plaquetopênico com maior contagem
de plaquetas, onde observou-se maior predomínio de Bax em relação à Bcl-xL
e maior atividade megacariocitopoiética. Da mesma forma, nos grupos em que
houve menor produção plaquetária, <50x103/mm3 e 50-100x103/mm3, em
relação ao grupo de pacientes com contagem de plaquetas acima de
100x103/mm3, observou-se menor atividade pró-apoptótica e menor aumento
da produção plaquetária, sugerindo que a intensidade da plaquetopenia seria
dependente da taxa de produção medular.

Isso sugere que a regulação da plaquetogênese é dependente do
balanço entre as proteínas Bcl-xL e Bax, e que o grau de plaquetopenia se
deve principalmente à atividade de Bax.

Em relação à ativação plaquetária, observamos nos três diferentes
grupos de pacientes com PTI um número aumentado de plaquetas ativadas,
sendo que nas plaquetopenias mais intensas, grupo <50x103/mm3, esse valor
foi maior.

De acordo com alguns autores, a P-selectina exposta na membrana das
plaquetas ativadas, funciona como um receptor para macrófagos, além de
também interagir com a Glicoproteína Ligante-1 de P-selectina (P-selectin
glycoprotein ligand 1, PSGL-1) dos monócitos, fazendo com que ambos
eventos promovam maior retirada de plaquetas da circulação (Zapata; Cox;
Salvato, 2014). Portanto, quanto maior a expressão de P-selectina, mais
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intensa seria a plaquetopenia, devido à maior interação das plaquetas com
macrófagos e monócitos mediada por esta glicoproteína.

Outro evento importante observado em plaquetas ativadas é a alta
concentração de íons cálcio citoplasmático. A mobilização desses íons dos
compartimentos internos, promovida pela ativação, desencadeia vários
processos. Dentre eles pode-se salientar a perda da assimetria de membrana
plasmática, com exposição de fosfolípides aniônicos, como a fosfatidilserina
(PS) conferindo à plaqueta a função pró-coagulante. Esse processo é
acompanhado pela formação de micropartículas que expressam os mesmos
marcadores plaquetários. Entretanto, a formação de micropartículas e a
expressão de fosfolípides aniônicos também podem ocorrer na fisiologia da
apoptose plaquetária (Burnouf et. al., 2014), porém por mecanismos diferentes
(Kile, 2009).

Nos pacientes com PTI do presente estudo foi observada, além da
grande

expressão

de

P-selectina

plaquetária,

grande

quantidade

de

micropartículas derivadas de plaquetas no plasma.

Alguns autores mostraram (Ahn; Horstman, 2002; Gernsheimer, 2008; e
Tantawy et al., 2010), que plaquetas ativadas e MPP apresentam maior
atividade pró coagulante, e que em diferentes pacientes com o mesmo nível de
plaquetopenia, se observa menor grau de sangramento naqueles que
apresentam maior ativação plaquetária e maior formação MPP.
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De acordo com as observações acima e os resultados obtidos no
presente trabalho, sugere-se que o aumento de plaquetas ativadas e de MPP
promova um estado compensatório frente à intensa plaquetopenia na PTI,
onde sangramentos são mais prováveis, em uma tentativa de suprir a
acentuada redução de plaquetas, embora não tenha sido avaliada a função
plaquetária por ferramentas específicas.

Ainda neste raciocínio, este estado compensatório de maior ativação
plaquetária pode leva à uma maior retirada de plaquetas da circulação, o que
manteria o grau do plaquetopenia instalada.

Por outro lado, a formação de MPP foi mais proeminente em contagens
de plaquetas mais altas da PTI, grupo >100x103/mm3, provavelmente em
virtude do maior predomínio de Bax ser observado neste grupo, uma vez que
também há formação de MPP na apoptose plaquetária, mas por mecanismos
diferentes dos evidenciados na ativação plaquetária como estabelecido por
Burnouf et. al., 2014.

Como já foi comentado, a exposição de fosfatidilserina na membrana e
formação de MPP que ocorrem durante a ativação plaquetária são devido ao
aumento da concentração de cálcio citoplasmático. Já na apoptose plaquetária
estes dois processos também ocorrem, porém são dependentes da ativação de
caspases (Kile,2014).
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Segundo Vogler et. al., 2011, o predomínio de Bax em relação à Bcl-xL
promove redução da concentração citoplasmática de cálcio, levando à inibição
da ativação plaquetária. Esta relação foi evidenciada nos três grupos
estudados no presente trabalho. O grupo em que apresentou maior predomínio
de Bax, foi detectada menor ativação plaquetária, indicando realmente haver
uma participação inibitória de Bax na fisiologia da ativação plaquetária.

Além disso, sugere-se a associação entre estes dois processos ao grau
de plaquetopenia instalada, ou seja, a participação de Bax na regulação da
ativação plaquetária e no grau de plaquetopenia. Quanto menor o predomínio
de Bax, maior a expressão de P-selectina e, possivelvemente maior a interação
com macrófagos e monócitos. A maior retirada de plaquetas da circulação,
resultaando em plaquetopenia mais intensa.

Diante dos resultados obtidos e das informações encontradas em
diversos estudos relacionados ao tema, o que até então foi sugerido de relação
direta entre contagem de plaquetas e atividade megacariocitopoiética, nos
parece haver, na verdade, uma regulação intrínseca destes processos, com
envolvimento de ativação plaquetária e formação de micropartículas, por parte
das proteínas da família Bcl2 do sistema apoptótico expressas nas plaquetas,
especificamente Bcl-xL e Bax.

Desta forma, mostrou-se que na PTI o grau de plaquetopenia com sua
eventual possibilidade de sangramentos, pareceu ser dependente das
respostas de megacariocitopoiese, de ativação plaquetária e de formação de
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micropartículas derivadas de plaquetas. E que todos esses eventos sejam
regulados por um balanço antagônico entre as proteínas Bcl-xL e Bax, que
compõem uma das vias do sistema apoptótico mitocôndria-dependente das
plaquetas. Além disso, os resultados revelaram que o nível da plaquetopenia
instalada na PTI mostrou seria dependente do predomínio de Bax.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
• A PTI apresenta maior atividade megacariocitopoiética;

• Pacientes de PTI com contagem plaquetária entre 100-150x103/mm3
apresentam maior número de plaquetas reticuladas;

• Plaquetopenias da PTI acima de 50x103/mm3 apresentam maior
formação

de

micropartículas

derivadas

de

plaquetas

e

de

micropartículas derivadas de outras células;

• Na PTI há maior ativação plaquetária;

• Plaquetopenias da PTI abaixo de 50x103/mm3 apresentam maior número
de plaquetas ativadas;

• Há uma relação entre a ativação plaquetária e o grau de plaquetopenia
instalada na PTI;

• Há um predomínio do sistema pró apoptótico plaquetário na PTI;

• Pacientes de PTI com contagem plaquetária entre 100-150x103/mm3
apresentam maior predomínio pró apoptótico plaquetário;
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• Sugere-se que o balanço antagônico entre Bcl-xL e Bax tenha
participação na regulação dos seguintes eventos na PTI:

o grau de plaquetopenia;
o atividade megacariocitopoiética;
o ativação plaquetária;
o formação de micropartículas derivadas de plaquetas e de
micropartículas derivadas de outras células;

• Sugere-se que a intensidade do predomínio de Bax em relação à Bcl-xL
promova os seguintes eventos na PTI:

o maior atividade megacariocitopoiética;
o menor ativação plaquetária;
o maior formação de micropartículas derivadas de plaquetas e de
micropartículas derivadas de outras células;
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10. ANEXO
ANEXO A
Solução de trabalho de Tiazol Orange
Tiazol Orange (SIGMA) em metanol
(0,1mg/mL)
solução salina (0,85% de NaCl) tamponada com
fosfato 0,013M; 0,1% de Azida Sódica; 0,1% de
soro fetal bovino; pH 7,2

para 5mL
1µL

Concentração final
20ng/mL

4,999mL

–

Solução de RNAse
RNAse (SIGMA) em água destilada
(20ng/mL; solução estoque 1mL)
Solução de OPtiPrep (SIGMA)
Iodixamol
Solução B
HEPES (SIGMA)
NaCl (SIGMA)
EGTA (SIGMA)

volume para cada análise
2,5µL
Concentração final
60% peso/volume (água destilada)

Concentração
100mM
0,85%
100mM

Solução de uso do OPtiPrep
Solução Iodixamol
Solução B

volume para solução final
20mL
50mL
1mL
Solução de uso do OPtiPrep final
5 volumes
22 volumes

Tampão de lavagem de plaquetas pH 6,4
Citrato de Sódio (SIGMA)
NaCl (SIGMA)
EGTA (SIGMA)
Dextrose (SIGMA)
Tampão de Amostra 25ml
Tris – HCl pH 6.8
2-Mercaptoetanol
SDS
Bromofenol
Glicerol
Tampão de Corrida 10X (1L)*
Glicina
Tris-Base
SDS
* Aquecer

Densidade
1,32g/mL

2x
0,394 g
2,5 ml
1,0g
0,025 g
5,0 ml

Concentração final
10mM
150mM
1mM
1%
3X
0,591 g
5,0 ml
1,5g
0,030 g
7,5 ml
pH 8,3
188 g
30,2 g
10 g

4X
0,788 g
7,5 ml
2g
0,040 g
10,0 ml

Concentração final
50mM
5%
2%
0,05%
10%
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Tampão de Transferência*
Tris-Base
Glicina
SDS
Metanol
* Manter em geladeira

1L
5,81 g
2,93 g
0,37 g
200 ml

Ponceau S
Ácido Acético
Ponceau S

Concentração final
48mM
39mM
0,037%
20%

Concentração
5%
0,1%

TBS-T pH 7.6
Tris-base
NaCl
Tween 20

1L
1,21 g
8,76 g
1 ml

Concentração final
10mM
150mM
0,1%

Inibidores de Proteases*

Solução
Estoque

PMSF
(phenylmethanesulfonyl fluoride,
SIGMA)
NaPyr
(Pirrolidinoditiocarbamato de sódio,
SIGMA)
NaF
(Fosfato de sódio, SIGMA)

100mM
(0,174g/10
mL etanol)
200mM
(4,46g/50m
L)
500mM
(1,05g/50m
L)
200mM

NaV3O4
(Ortovanadato de Sódio, SIGMA)
Clasto-lactacystin-β-lactone
4mM em
DMSO
(Calbiochem)
Coquetel de Inibidores de Protease
Diluído 1/5
(SIGMA)
5mL/frasco
* Deve ser adicionado apenas na hora de uso
Acrilamida:Bis 30%
Acrilamida
Bis

10mL de
tampão de
lise
1mM

1mL de tampão
de lise (volume
solução estoque)
100µL

10mM

50µL

50mM

10µL

2mM

50µL

1µM

0,25µL
10µL

200ml
58g
2g

Tris 1.5M pH8.8
Tris-base

200ml
36,33 g

Concentração final
1,5M

Tris 1.0M pH6.8
Tris-base
Tris-ácido

50ml
6,1 g
7,9 g

Concentração final
1,0M
1,0M

81

SDS
SDS

200ml
20 g

Concentração final
10%

Persulfato de amônio*
10ml
Persulfato de amônio
1g
*Fazer alíquotas de 500µl e conservar no freezer.

Concentração final
10%

Solução Stripping pH 6,7*
100mL
Tris-HCl pH 6.7
0,986g
2 Mercaptoetanol
780µl
SDS
2g
*Agitar a membrana à 56ºC por 30 min.

250ml
2,465g
1,950µl
5g
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