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SINOPSE

A cinética plaquetãria e a pürpura trombotitopênica
idiopatica foram pesquisadas na literatura.

Foi avaliada em seres humanos uma técnica de marca
ção "in vitro" de plaquetas com Cr em fase de implementa
ção. As funções de ajuste usadas consideraram os casos em que a cur
va de sobrevivência plaquetãria é linear ou exponencial e também a
presença de Cr ligado a hemacias.

Um modelo para a taxa de morte das plaquetas com a
idade foi proposto.



VI

ABSTRACT

Platelet kinetics and Idiopathic Thrombocytopenic
Purpura were researched in the literature.

fin "in vitro" platelet labelling with 51Cr proce-
dure in implementation has been evaluated in human beings.

Functions used for fitting considered the cases
wether the curve was linear or exponential as well as the presence
of hematies.
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I - INTRODUÇÃO

As primeiras referências sobre plaquetas datam do sé
culo passado, mas só em 1882 chegou-se ã conclusão que eram elementos
constituintes do sangue; de origem independente das hemãcias, dos leu
cócitos e possuidoras de papel definido na coagulação sangüínea
Em 1910, Duke e outros pesquisadores, tornaram mais evidente a relação
entre plaquetas e hemostasia correlacionando certos distúrbios hemor
ragicos com baixa contagem destas células no sangue periférico
Nessa época foi proposto que os megacariocitos eram os precursores de
plaquetas e que o processo de eliminação destas era através da ends
são de filamentos de citoplasma para os espaços sinusoidais da medula
óssea e aí se fragmentavam, originando então os trombÓcitos. Estudos
realizados posteriormente parecem comprovar esta teoria

Inicialmente os estudos sobre a duração de vida des
tas células foram realizados acompanhando-se com contagens plaquetã-
rias diárias, a transfusão de grandes quantidades de plaquetas em re
ceptores trombocitopênicos. 0 método além de falho é limitado a es*
tes receptores

Diante dos bons resultados obtidos no cálculo da so
brevida e da avaliação dos sítios de seqüestro de hemacias marcadas
com radioisótopos, passou-se a marcar plaquetas com elementos radioati
vos. Vários foram os utilizados como traçadores. Podendo-se marcar
megacariocitos "in vivo", plaquetas "in vivo", ou mais comumente "in
vitro". Com este tipo de marcação pode-se avaliar a sobrevida plaque
tãria, tanto em receptores sadios como em portadores de diversas pato
logias.

Com este método comprovou-se o armazenamento de pla-
quetas pelo baço, de modo intercambiãvel com a circulação e a seqUes_
tração pelo baço ou fígado em determinados estados patológicos; além
de se determinar a taxa de produção de plaquetas e a taxa de renovação

m 9,21

das mesmas na circulação



As primeiras indicações da avaliação de sobrevida são
o acompanhamento clínico do paciente trombocitopênico, diagnóstico dî
ferencial entre produção diminuída ou destruição aumentada, ' ' ver if i

_ «. «».8S B7.W.8T

cação da remissão do quadro CIJIUA e segundo Najean et alii

a indicação para esplenectomia e a verificação terapêutica desta cirur

gia.

Os objetivos deste trabalho foram: a) pesquisar na
literatura as controvérsias quanto ao comportamento das curvas de so
brevivência plaquetaria e o que se aprendeu desde que Jean Bernard
afirmou em editorial que "a nossa ignorância é humilhante" em púrpura
trombocitopenica idiopática; b) procurar desenvolver modelos matemá-
ticos para a curva de sobrevivência plaquetaria e c) avaliar em seres
humanos a técnica de marcação de plaquetas "in vitro" com Cr em de

107

senvolvimento por Santos.



II - METABOLISMO DO CROMO

O cromo (Cr) é um metal de transição que faz parte do
grupo VI B da tabela periódica. Mertz em seu extenso trabalho de re
visão encontrou indicações que o mesmo tem papel importante na nutri-
ção de vegetais e animais, incluindo o homem. £ constituinte da enzi^
ma tripsina e do leite materno. Atravessa a placenta e é encontrado
no feto humano em quantidades mensuráveis a partir de 2t5 meses e au
menta progressivamente até o 79 mes, diminui após o nascimento, aumen
ta gradualmente até uma certa idade, permanece estável durante
grande período e diminui gradativamente na velhice (o autor não define
períodos). Pesquisas com Cr radioativo não detectaram a transferência
para o feto. Entretanto, outro pesquisador detectou esta transferên-
cia d e ^ r radioativo, na forma trivalente. Dosagens de Cr em cabelos
de nulíparas e multíparas mostraram que o valor era menor nas múlti-
plas, relação 3:1, respectivamente. Esta diferença também foi notada
entre crianças normais e diabéticas. Outros estudos mostraram altos
níveis de Cr (mas também de Fe, Co, Zn) em fígado de portadores de leu
cernia linfocítica aguda, enquanto que o nível plasmático era baixo.

Em ratos e macacos foi notada relação entre baixo te
or de Cr e crescimento retardado, estados de tolerância â glicose pre
judicados, baixas reservas de glicogênio, maior incidência de lesões
aõrticas, distúrbios no uso dos anünoácidos para formação de proteí
nas. Síndrome diabética foi notada em ratos criados em ambiente con-
trolado, com dieta deficitária. Estes animais seriam menos responsi-
vos ã sua própria insulina. Em contraste, os ratos criados em ambien
te controlado com bom suprimento de Cr tiveram taxa de crescimento
maior, e os animais velhos tiveram a sobrevida prolongada. Pacientes
diabéticos com baixo teor de Cr apresentaram melhora com suprimento de
Cr, bem como pessoas idosas e crianças mal nutridas.

Entre os indivíduos que trabalhavam com cromato no

tou-se uma maior incidência de doenças respiratórias, tais como: úlce

ras e perfuração do septo nasal, rinite, sinusite, laringite , asma,



pneumonite química e carcinoma broncogênico e maior susceptibilidade a
doenças ulcerativas do trânsito gastiointestinal. Entretanto, tentati
vas para reproduzir estes achados em animais de laboratório e estudar
o efeito do Cr não foram bem sucedidas. A toxicidade do Cr parece
estar restrita â administração parenteral.

0 isotopo radioativo utilizado em experiências bioló
gicas é o 24^r» tlue possui meia-vida física de 27,8 dias, decai por
captura eletrônica emitindo radiações gama com várias energias, sendo
a principal de 320 keV (91). Possui valências desde -2 a +6; nestas

71 * 56

experiências as mais usadas são +3 e +6

Apesar de não ser um marcador celular ideal foi ampla_
mente utilizado e foi o recomendado pelo Comitê Internacional de Padro

* i o o —

nização em Hematologia (ICSH) em 1975 . Tem como vantagens não ser

eluído das células ou ser fracamente, quando se usa o método de As
96 t8 l* 96 101 101 —

ter, não ser reutilizado, não ser tóxico nas quantidades
empregadas para marcação, ser emissor gama puro e ser de fácil detec-
ção externa. As desvantagens são radiação gama relativamente alta,
meia-vida física longa e inespecificidade . Com relação a eluição
do Cr Najean e colaboradores encontraram valores que diferiam en
tre uma e outra experiência e variavam de 0 a 201 dia .

Hemãcias e plaquetas são marcadas "in vitro" com Cr
hexavalente, em meio contendo plasma. No caso das plaquetas, a percen
tagem de incorporação de Xr aumenta quando se efetua a marcação em
meio que não o plasma . 0 cromato que não se incorporou ãs célu-
las é reduzido e liga-se as proteínas plasmaticas. Após reinfusão uma
pequena, fração desta radioatividade plasmática ê retida na medula ós_
sea e sistema reticuloendotelial por longos períodos e 60a90$é rapidamen

Cl

te eliminada via renal. para outros autores o xr ligado a proteí
nas é eliminado do plasma com uma meia-vida de 3 dias. 0 Tr eluído
também se liga a proteínas plasmaticas, principalmente transferrina .

Em marcações "in vitro" este radioisõtopo liga-se a
hemãcias, leucôcitos e plaquetas, em ordem decrescente de afinidade. A



relação de afinidade de hemácias para plaquetas é 10:1; daí a neces-
sidade de separar e concentrar as plaquetas para aumentar o rendimento
de marcação . 0 ion cromato atravessa a membrana da hemãcia e
grand* parte fixa-se fortemente â cadeia polipeptídica da porção globi
na da hemoglobina e pequena parte liga-se ao estrema. A hemoglobina
marcada liberada pela hemácia seqüestrada vai se localizar no fígado
para ser degradada •

0 valor da taxa de eluição do Cr em hemácias adota
t'o pelo ICSH em 1971 foi de 1,191 dia . Ricketts e colaborado-

102 _1

res encontraram taxas de eluiçao variando de 0,4 a 3,561 dia , com
média de 1,61 dia ; sendo particularmente alta em portadores de prote
ses valvulares cardíacas, entretanto sem afetar a sobrevivência des-
tas células.

Para alguns autores a incorporação de JiCr pelas
plaquetas é proporcional ã quantidade destas células existentes no con
centrado. Após entrar na célula o radioisótopo é, provavelmente, redu
zido a ion crômico e 801 liga-se a componentes celulares dializáveis,
de baixo peso molecular, possivelmente nucleotídeos1*ll6 in-
cluindo adenosinadífosfato (ADP); 20% ou 301 6 liga-se ao estro
ma. Incubação de plaquetas marcadas com Cr, durante uma hora a tem
peratura ambiente (EUA) resultou em 40-701 de eluição do Cr. Contudo,
esta eluição não foi encontrada "in vivo" . 0 aspecto linear
de curvas de sobrevivência sugeriu que não havia eluição "in vivo"
Entretanto, há relato que menos de 10* da radioatividade plaquetária
era perdida quando da participação na coagulaçao sangüínea . Ou-
tros autores consideraram a eluição, em condições fisiológicas, bastan
te limitada devido â pequena quantidade de Cr iônico livre, aproxi^
madamente 20* situado na fração citoplismica. Considerável eluição
ocorreria em caso de dano celular que levasse ã liberação de nucleotí
deos. Isto foi notado com uso de soluções hipertônicas e anticor-
pos. De modo geral assumia-se que a marcação das plaquetas circulan-
tes era homogênea e independente da idade . Entretanto, ã época
desta citação, praticamente nenhum estudo havia sido realizado sobre o
assunto



O mecanismo pelo qual o Cr atravessava a membrana
plaquetaria nao era bem conhecido . Resultados preliminares de
Steiner e Baldini indicavam um transporte ativo e acumulo intra
plaquetário contra gradiente de concentração. Foram postulados por
Tsukada e colaboradores dois mecanismos: um processo de saturação
energia-dependente, que predominava em meios com concentrações menores
que O.lra M de cromato e um outro processo, a difusão passiva que pre
valecia em meios mais concentrados. Em experiências com plaquetas de
ratos, em meios de concentração inferiores a 0,115yM de Cr, encon
traran correlação linear entre a percentagem de plaquetas jovens e ca£
tação de Cr. Correlação que não se observava em meios com concentra
ções maiores, 5mM. Outra experiência, deste autor confirmou compor
tamento de plaquetas humanas semelhante ao relatado. Marcações feitas
com plaquetas de portadores de PTI, apresentaram cerca de 401 de capta
ção de Cr "in vitro", a mais que plaquetas de indivíduos normais. Es
ta diferença foi atribuída ao maior número de plaquetas jovens existen
tes nestes pacientes . Em experiências feitas com ratos não foi
notada marcação preferencial de plaquetas jovens ou velhas.65

Em cães a dose letal aguda mínima de ion cromato foi
235mgAg de peso corporal, via intravenosa; a dose de ion crômico foi
330mg/kg, via subcutânea. Estes animais toleraram doses de até 11.2
ppm de ion crômico em água potável, durante 4 anos, sem apresentar si
nais de doença . As doses utilizadas para marcação de plaquetas
não ultrapassaram 500uCi de Cr, com uma atividade específica de
100mCi/mg de cromato, a dose de cromo requerida não ultrapassou 5yg .
Considerando-se a atividade específica mínima aceita pelo ICSH ,20mCi/
mg, a dose requerida chega a 25ug. Dose que segundo Mertz não teria
toxicidade sistêmica. Entretanto ê incerto se a quantidade de Syg ê
tóxica para plaquetas . Concentrações de Cr superiores a lmg/
ml são tóxicas para hemácias, por inibirem a ação da glutationa-re

7*9* ft ""

dutase . Incubaçao a 37WC por 30-60 em meio contendo concentra
çâo de cromato superior a 10yg/ml inibiam a agregação plaquetaria ao
tecido conjuntivo, mantendo normais outro* testes de agregação . Ka-
ttlove e Spaet * pesquisaram o efeito do Cr, con atividade espe



cífica de lOOmCi/mg, e encontraram inibição da função plaquetãria "in
vitro \ Bnbora a quantidade inibidora de Cr tivesse que ser 10 a
100 v»zes maior que a comumente usada para avaliação da sobrevida.
Contudo, nlo consideravam que as plaquetas funcionassem normalmente.li
to lhes era sugerido pela comparação com as curvas de sobrevida obti-
das com outros elementos radioativos. Também é possível que pequenas
quantidades de cromo provoquem uma lesão fisiológica não detective 1
"in.viíro(lcom os métodos usuais.

Aster e Jandl referiram 6 estudos em quatro
pacientes trombocitopênicos, encontraram boa correlação entre o aunen
to do numero de plaquetas circulantes obtido por contagem direta e o
aumento calculado a partir da radioatividade circulante, correlação e£
ta não encontrada por outros pesquisadores . Consideraram que a
técnica de marcação empregando o Cr, de modo aparente, mede a sobre
vida real das plaquetas transfundidas. Atribuiram validade ao método.
Moroff e Jamieson referiram o método de marcação de plaquetas com

Cr segundo Aster e Jandl6 considerando-o como método definitivo
no estudo da cinética plaquetãria.

í
Para Aas e Gardner uma grande parte da atividade

de Cr injetada era eliminada pela urina nas primeiras 24h e a varia
bilidade ocorrida neste período refletia a eficiência de marcação e
servia como medida da radioatividade residual, isto é, da radíoativida
de que não foi possível retirar com as lavagens após a marcação. Fez
acompanhamento da eliminação de Cr na urina durante 22 dias e consi^
derou uma excreção urinaria, constante, diária de 0,51 da atividade to
tal administrada; conseqüentemente, o Cr seria excretado em 80-90
dias. A taxa de eliminação do Cr localizado no baço após seqüestra
ção celular permanente era de 3i dia , ou 41.

Aster e Jandl mediram a taxa de eliminação do Cr
em fígado e baço. Encontraram uma meia-vida biológica no baço varian
do de 20-30 dias,media 26 dias, e uma constante de decaimento de 2,71
dia . A remoção deste radioisótopo do fígado foi menor e mais varia
vel, com uma meia-vida biológica variando de 25-60 dias. Tanto no baço



como no fígado, a vida-roedia biológica do Cr liberado de plaquetas

tem valores consistentes com os encontrados para o Cr liberado de he

macias; constante de decaimento biológico de 2-41 dia" .



I l l - CINÉTICA PLAOÍETÁRIA

Ilí.i) MARCAÇÃO DE PLAQUETAS E DIFICULDADES

No estudo da cinética plaquetãria nuito se tea apren
dido nos últimos anos, entretanto, persiste» alguns incógnitas e dúvi
das. E apesar das inúmeras pesquisas realizadas pelos vários autores
os resultados são concordantes em alguns aspectos e discordantes em ou
tros.

Os resultados iniciais de sobrevivência plaquetãria
diferiram bastante entre si. As transfusões de sangue rico em plaque
tas tinham suas limitações, pois dependiam de doadores com alto número
de trombócitos, geralmente policitêraicos e eram sujeitas aos erros de
contagens destas células no sangue periférico. Os valorer de sobrevi
da encontrados com este método variaram segundo Aster de 4 a 8
dias, de acordo com Aas e Gardner1 de 3 a 7 dias e de 4 a 6 dias se-
gundo Gardner e colaboradores.

•»]

Hirsh e Gardner utilizando transfusão direta, sem
anticoagulante, contagens plaquetarias diárias realizadas em núcrosco
pio de fase encontraram alta percentage» de recuperação que foi atri
bufda ao pouco manuseio "in vitro", e sobrevida de 7 dias na maioria
dos casos. Gardner et alii teve a oportunidade de comparar equipa*
nento plástico (polivinilcloreto) com material siliconizado. Com as
bolsas plásticas obteve dados referentes ao uso de sangue total, pias
ma rico em plaquetas (PRP) e concentrado plaquetário (CP), e que lhe
permitiu usar qualquer doador, não apenas o policitênúco. A baixa re
cuperação encontrada com o CP foi atribuída ao tempo decorrido entre a
colheita e a transfusão e a manipulação "in vitro". Após 24h os va
lores de recuperação encontrados com sangue total, PRP e CP foram seme
lhantes. Em alguns casos estudados can PRP e sangue total forneceram
sobrevida encurtada em ambos. Vide tabela 3-1.
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Ao se iniciarem as pesquisas con radioisotopos foram
utilizados 5Se, 5S, 3 2P e S1Cr entre outros e mais recentemente
o In. Os primeiros resultados nao foram muito coerentes, contudo
com o aprimoramento da técnica para cada radioisÕtopo os resultados fo
ram tendendo para valores mais uniformes. (Vide tabela 3-2)

O Cr foi introduzido em 19S0 por Gray e Sterling co
103 B( 1 —

mo marcador de hemacias. Aas e Gardner mencionaram que, em
1956, Reisner notou que o Cr na forma de cromato de sódio(Na2 CrO-)
se ligava "in vitro" às plaquetas; estas ao serem transfundidas perna
tiam a avaliação da sobrevivência cujo valor por ele encontrado foi de
5 a 8 dias. A propriedade do Cr como marcador de plaquetas foi bem
estabelecida em pesquisas subseqüentes. Estes autores empregaram
equipamento plástico contendo Na. EETA (ácido etilenodiaminotetraceta-
to-dissódico-dihidratado) como anticoagulante, para a colheita e con
cent ração de plaquetas e as marcaram com Cr. Fizeram uso de agentes
surfactantes para prevenir agregação irreversível e realizaram inpor
tante trabalho que serviu de base para inúmeras pesquisas posteriores.
Trabalharam tanto com plaquetas autologas quanto com homologas,sem te-
rem encontrado nenhuma reação adversa, tal como dor, febre, urticaria
ou flebite. Não referiram valores de sobrevivência de plaquetas homo
logas diferentes de autologas.

Compararam a radioatividade ligada a plaquetas cir-
culantes com a radioatividade do sangue total e notaram que a ati vi da
de deste era maior que a das plaquetas. As duas curvas traçadas apre
sentavam comportamento diferente nas primeiras 24 horas, embora seguis_
sem de modo paralelo apôs este período. 0 pico de radioatividade pia
quetãría encontrado às 20-24horas era 30-501 do valor do sangue total
neste mesmo tempo. Admitiram que a radioatividade total refletia a ra
dioatividade plaquetária.
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Na Marcação de plaquetas vários são os fatores que
interferem com sua viabilidade, ou seja, a capacidade de circular após
transfusão sem desaparecer da circulação devido a dano causado. Para
vários autores a viabilidade é determinada medindo-se a recuperação e

C M »

a sobrevivência das plaquetas marcadas injetadas.

Como exemplos de fatores que influenciam a viabilida

de podemos citar: temperatura, anticoagulante, meio usado para marca
li** ~_ - li**

çao (plasma, solução salina, mistura com outras substancias, meio po
bre em proteínas, pH, concentração de plaquetas, continente(ridro,
vidro siliconizado, plástico, tipo de plástico), velocidade de centri

110 BI ES r 5sKBS ^ - —

fugação, tempo de manipulação. A análise destes fatores não esta
incluída nos objetivos deste trabalho. Entretanto, maiores detalhes po

VT

derao ser encontrados na referencia.
125

Alguns autores afirmam que a aceleração centrifuga e
o tempo de centri fugação usado para se obter o PRP interferem na via

1» 111 BS —

bilidade plaquetaria, diminuindo-a. Para diminuir o tempo de cento
fugação para obtenção do concentrado plaquetário é necessário aumentar

110

a velocidade de centri fugação,mas há perda de viabilidade. Najean et
alii referem uma sobrevida tanto mais encurtada quanto maior é o tem
po gasto na manipulação e quanto maior o número de lavagens realizadas

30 —

Chão e colaboradores compararam dois métodos de centrifugaçao e no
taram que a centrifugaçao descontínua forneceu o maior número de pla-
quetas mas induziu o maior número de alterações qualitativas.

Woods e equipe preconizaram uma padronização de tem-
po e aceleração centrífuga a serem usados,além de definir o que seja
PRP.Consideram-no como sendo a quantidade máxima de plaquetas obtidas
num máximo de plasma,contendo um mínimo de hamácias.ou seja: 3,0 x 10
plaquetas/nm, 37 a 421 de plasma e menos de 2-4 hemácias por campo,com
aumento de 400 vezes, com lamínula.

Nos casos em que se emprega plaquetas homologas é ne
cessarão escolher um doador com sangue compatível no sistema ABO e fa
tor Rh, coro o do receptor; a fim de prevenir possíveis reações de sen



sibilização con as poucas hemácias que sempre restam no concentrado
plaquetãrio. Aster e Jandl encontrara» que 2 a 101 da radioativida
de injetada correspondia a Cr ligado a hemácias; já para outros au
tores o valor não ultrapassou 31 e 251 da radioatividade total inje
tada não estava ligada a plaquetas. Coro o aperfeiçoamento da técm
ca ao longo do tempo, estes pesquisadores13 obtiveram um concentrado pia
quetãrio marcado praticamente sem hemácias e apenas 51 da radioativida

91 BI "*

de livre. Tsukada e colaboradores referiram uma proporção de
hemácias: plaquetas de 1:5000.

II 1.2) PLAQUETAS E ANTICQAGULANTES

A introdução do anticoagulante Ma, (EDTA) permitiu a
concentração de plaquetas e possuia a vantagem de facilitar a ressus
pensão destas células. Impedia a aderência âs paredes do reci-
piente e evitava a agregação irreversível notada com ACD (ácido citra
to-dextrose).

A sugestão de que o EDTA danificava plaquetas foi feî
ta por Zucker e Boneli em 1954. Mostraram que estas tornavam-se es
féricas e 10 minutos após serem transfundidas apenas 5-101 permane-
ciam na circulação. As restantes eram seqüestradas, temporariamente,
pelo fígado. As contagens externas realizadas sobre as áreas
hepática, esplênica e pulmonar mostravam aumento acentuado sobre a prt
meira, discreto sobre a segunda e nulo sobre a terceira. A radioativi
dade hepãtica diminuia com o tempo até a metade do valor inicial ao
mesmo tempo em que aumentava a atividade esplênica, no decurso das pri
meiras 24 horas. A mais alta atividade circulante, cerca de 301 do va
lor total, era encontrada 24 horas após transfusão, refletindo que
apenas estas eram viáveis. Esta seqüestrarão temporária não era obser
vada quando se transfundia sangue total em pequenas quantidades com se
ringas siliconizadas, mas era notada quando se transfundia sangue co-
lhido rapidamente em bolsas plásticas contendo EDTA, sem que houvesse
qualquer outro manuseio.
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Aster e Jandl em seu trabalho de comparação de EDTA
co» AO) observara» a mesma seqUestração inicial que Aas e Gardner
Seus valores de recuperação de 24 horas, co» EETA variara» de 15 a 351
ccn média de 281. Introduzira* una modificação na composição do ACD ,
fazendo co» que o mesmo tanponasse o sangue e» pH 6,5, impedindo as-
si» a aglutinação plaquetária. 0 padrão de coaportanento das plaque-
tas colhidas co» ei trato diferia bastante das colhidas co» EDTA e»
dois aspectos, a recuperação era auito maior e a seqUestração têmpora
ria era ausente ou nínima. 0 seqüestro envolvia apenas 101 das plaque
tas e durava apenas 30-60 minutos. Estes autores afirmava» que a des
truição das células não viáveis se processava rapidanente e» menos de
30 minutos, co» ACD. A recuperação destas variou de 36 a 851 co» mé-
dia de 621. Aprimorando a técnica obtivera» recuperações maiores e cm
5 casos a variação foi de 62 a 851, média 721- Observara»,também, que
a retirada inadequada de hemácias e leucócitos diminuía a recuperação
de plaquetas. A contagem corporal também apresentou padrão diferente,
ou seja, houve inicialmente um aumento da radioatividade sobre a área
esplêaica, correspondendo ao seqüestro das plaquetas lesadas e discre
to aumento sobre a área hepática. Isto significava que o dano causado
era percebido primeiramente pelo baço.

Morrison e Baldini publicaram os resultados obtidos
de pesquisa comparativa entre EDTA, heparina e várias soluções de ACD.
Embora o aspecto da curva de sobrevivência fosse linear a percentage»
de recuperação com EDTA foi semelhante a de outros autores, e mais
alta co» o uso de ACD. Com este foi obtida uma boa concentração de
plaquetas sem aglutinação; a seqUestração temporária nas primeiras 24
horas foi quase nula e a recuperação foi quase que 1001 mais alta que
com EDTA. 0 uso de heparina sozinha mostrou aglutinação grosseira e
quando usada juntamente com ACD não trouxe nenhum benefício.

Slichter e Marker encontraram dados semelhantes de

viabilidade usando ACD não acidifiçado, ACD acidifiçado e CPD (citrato

fostato-dextrose). Entretanto, obtiveram resultados de viabilidade

após estocagem de 24-48-72 horas discretamente melhores con CPD que
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com ACD. Côm o ACD acidificado a viabilidade foi significativamente
diminuída após estocagem, embora os concentrados plaquetários obtidos
com este anticoagulante, pudessem ser rapidamente ressuspensos após
centrifugação, evitando-se a espera de 90 minutos que era necessária
com CPD. Em outro trabalho os mesmos autores afirmaram que a econo
mia de tempo não compensava a perda de viabilidade. Para outros auto
res o anticoagulante citrato era o mais prático para estudar plaquetas,
embora reduzisse a sensibilidade destas ao ADP.

II1.3) PLAQUETAS E "POOL"ESPLÉNICO

Baseados na suspeita da participação de um mecanismo
de destruição plaquetaria na fisiopatologia da PTI e no sucesso da pri
meira esplenectomia realizada como terapia, foram feitas pesquisas vi
sando especialmente o baço mas não foram encontradas evidências de uma
seqíiestração seletiva de plaquetas por este órgão, nos portadores de

115

PTI.

Penny e colaboradores usando uma técnica de perfu
são logo após cirurgia estudaram o "pool" esplênico em 14 pacientes
submetidos a esplenectomia, por causas diversas. Encontraram evidên-
cias que o baço armazena plaquetas de modo intercambiável com a cir-
culação. Seus resultados mostraram que a porção de plaquetas aí conU
da variava de 0,23 a 7,69 vezes a quantidade circulante. Este "pool"
que se encontrava em equilíbrio dinâmico com a circulação, pareceu ser
diretamente dependente do peso do baço e independente da contagem pen
ferica ou da patologia existente. Contudo, qualquer que seja o peso
do baço o "pool" ê desproporcionalmente maior que o sangue que contém,
que jl possui um hematocrito mais alto que o sangue periférico!7 *
Os dados obtidos com plaquetas marcadas foram semelhantes.

0 mapeamento esplênico após cirurgia pré e pós-perfu
são mostrou que a diminuição de radioatividade sobre o órgão correspon
dia â saída de plaquetas marcadas. Isto valorizou os achados de conta
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gem corporal usados na investigação de seqüestração esplênica,
mente usada por Najean e equipe" M M . A trombocitopenia encontrada
em esplenomegálicos era devida apenas ao aumento do órgão e não ã
inibição humoral da medula óssea ou destruição prematura, como se pen
sava antes. Para Aster a produção plaquetária era, possivelmen-
te, governada pela taxa de destruição em lugar da concentração plaque
tária no sangue, como se pensava anteriormente.

Aster chegou a conclusões semelhantes is de Penny
com metodologia diferente. Empregou infusão venosa de epinefrina, dî
luída em solução de dextrose, na dose de 7;ig/kg de peso corporal, nos
indivíduos normais e doses menores para os de idade superior a 50 anos
Obteve valores de recuperação e contagens corporais sobre a área hepá
tica, esplênica e precordial, antes, durante e após a infusão. Primei^
ramente observou que em normais não havia variação da atividade cir-
culante no prazo de 1 a 4 horas após a transfusão de plaquetas marca-
das. Após o início da infusão observou diminuição da radioatividade
esplênica e aumento correspondente da atividade circulante, até atin
gir um valor que se mantinha até o término da infusão, retornando aos
níveis basais 10 a 15 minutos após ser interrompida a infusão. Quando
fez a infusão de epinefrina no décimo dia após a transfusão não notou
alteração, tanto da atividade esplênica que era significativa, quanto
da circulante que era praticamente nula.

No caso de esplênicos não houve nenhuma alteração en
quanto que nos portadores de esplenomegalia congestiva e trombocitope
nia, o numero de plaquetas circulantes aumentou em média duas vezes o
valor basal, embora o aumento absoluto fosse igual ou menor que o dos
normais. Estes pacientes receberam dose de epinefrina menor que dos
normais, em função da idade e condição patológica. Não foi achada ne-
nhuma intercorrência em todos os casos estudados. BranehBg e colabo
radores21 empregando a mesma técnica de Aster em portadores
de PTI e em esplenomegaticos obtiveram resultados semelhantes aos cita
dos. Nos esplenectomizados não encontraram variação da radioatividade
e concluíram que o baço era o único sítio de armazenamento de plaque
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tas. Aster relata não haver encontrado evidencias que plaquetas
ficassem "marginadas" em grande número através da microcirculação co
mo acontece com leucocitos, sendo que o pulmão não parecia conter fra
ção significativa destas células.

Em dois trabalhos mais recentes foram encontradas evi
dências significativas, segundo seus autores, da presença de um "pool"
de plaquetas, não esplênico e rapidamente mobilizável. Fredman e equi
pe submeteram a exercícios físicos intensos 3 indivíduos normais
esplenectomizados e encontraram uma média dos aumentos de plaquetas
circulantes de 25%. Vilên et alii submeteram 3 esplenectomiza-
dos normais a uma dose de 0,35 yg/kg/min de epinefrina em fluxo cons_
tante por 20 minutos e encontraram um pequeno'pool" de 201 do "pool" eŝ
plênico. Para ambos autores o'pool'não esplênico, rapidamente mobili
zável existe, embora a fonte não esteja bem definida.

O "pool" extravascular que é intercambiivel com o vas
8 <*65 66 ~

cular podia ser medido indiretamente com plaquetas marca
21 65 66 621 66 ~

das . Alguns pesquisadores encontraram recuperação maxima
de 90% em asplenicos e 60% em normais, atribuindo a diferença a quanti
dade armazenada. A percentagem de recuperação dos esplenomegãlicos é
menor que nos normais. Ao passo que a recuperação de plaquetas
marcadas em esplenectomizados normais foi maior que a encontrada em
não esplenectomizados; variou de 80 a 1001 com média de 91). Em cada
ponto de medida os valores eram 50% maiores em asplenicos que em nor-
mais. Não houve diferença de sobrevivência, valores de 8 a 10 dias.

Segundo Aster e equipe é possível determinar gros_
seiramente a radioatividade total do órgão a partir das contagens ob-
tidas externamente, que embora sejam aproximações, correlacionam-seden
tro dos limites de erro com a radioatividade que deixou a circulação.
Em baços normais a relação baço/fígado e baço/precordio foi de 5:1 e
4:1, respectivamente; enquanto que com hemácias marcadas a relação
foi de 1:1 e 2:3; em asplenicos a relação baço/fígado variou de 0,5 a
0.8 e em esplenomegãlicos variou de 7:1 a 15:1. Com referência ao
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conteúdo de sangue, apenas, a relação baço/fígado foi de 1:1.

A limitação desta avaliação foi notada por vários au

tores, com ênfase às complexidades geométricas que dificultam a sua

quantificação. Pesquisadores que trabalharam com um fantoma plástico

de tamanho real advertiram quanto as limitações do cálculo da radioati

vidade do órgão pelas contagens externas. Aster e colaboradores

padronizaram a atividade corporal seletiva, relacionando as contagens

sobre baço ou fígado, com a atividade em uCi injetada, multiplicando-

se este resultado por 10. Subseqüentemente encontratam que valores de

11 a 14 sobre área hepática correspondiam a quase 1001 da radioati vi da

de adminsitrada. Valores de 4S a 60 na área esplênica indicavam qua

se 1001 da atividade aí localizada.

Os dados sugeriram fortemente que as plaquetas marca

das com Cr que saem da circulação imediatamente após a transfusão

entram no baço. Em todos os casos estudados a atividade esplênica au

mentou em proporção direta i taxa de desaparecimento do sangue. Nesta

mesma referência a taxa de saída das plaquetas da circulação foi con-

sistente com as estimativas do fluxo sangtiineo esplenico em repouso,
8 53

estimado em 41 do débito cardíaco.

Curvas de desaparecimento das plaquetas marcadas com
51 8 u

Cr da circulação sugerem um tempo de 8 minutos para se atingir

um estado de equilíbrio baço-circulação, com baço normal, enquanto que

as hemácias o atingem em menos de 2 minutos. Foi sugerido que as

plaquetas entram neste órgão, passam por un compartimento e saem. Es

ta proposição foi considerada como real e o tamanho do "pool" deveria

ser proporcional ao produto do fluxo sangüíneo esplenico pelo tempo de

trânsito destas células através do baço. Uma média de 8 minutos de

tempo de trânsito, produziria um "pool" de 32$ da massa plaquetária to

tal; isto era consistente com o tempo requerido para estabilização e

com a diferença de recuperação entre asplênicos e normais.

Havia sido mostrado anteriormente que partículas me

nores que 3 um de diâmetro, quando injetadas pela artéria esplênica,

entram pelos cordões medulares em lugar de seguir pelos sinusoides.
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Daí o tempo de trânsito das plaquetas ser maior que das "hemãcias e leu
côcitos. Para o autor pareceu altamente provável que o "pool" esplêni
co intercambiável fosse constituído de 20-401 da massa total de trom

8 12

bocitos. Podendo chegar a 80-901 em casos de esplenomegalia. Tam
bem foram encontrados indícios que o baço armazenava principalmente as
plaquetas mais jovens. Não foi encontrada diferença de tamanho
do "poor* entre indivíduos normais e PTI. 2

Pesquisa mais recente, usando Cr e In revelou
que as plaquetas são acumuladas no baço numa função exponencial com
uma constante média de 0,135 min" , calculado com o auxílio de uma ga
ma-câmara. Foi encontrado experimentalmente um "pool" esplênico cons,
tituído de aproximadamente 301 das plaquetas totais. Com base num mo
delo de dois compartimentos fechados, baço-circulação, e sendo assumi
do um fluxo sangtiíneo esplênico de 4% do débito cardíaco e empregando
a constante citada, foi obtido um "pool" teórico de aproximadamente
301. Com estes resultados o modelo foi considerado valido. 0 tempo
de equilíbrio encontrado com In-plaquetas foi de 1-minuto. Neste
trabalho suspeitaram da presença de "pool" hepãtico.

II 1.4) HETEROGENEIDADE PLAQUETÁRIA

Karpatkin centrifugou plaquetas em meios de den
sidades específicas diferentes e obteve duas populações de plaquetas.
Una população grande-pesada e uma pequena-leve, cada uma constituindo
15 a 20$ do total. Considerou as primeiras mais jovens por liberarem
maior quantidade de ADP e ATP, apôs exposição a epinefrina e trombina
e relacionou este fato com o menor tempo gasto para agregação "in v_i
tro", em contraste com o maior tempo requerido pelas pequenas-leves,as
quais liberaram menor quantidade de ADP e ATP. As mais pesadas também
secretaram 10 vezes mais fator plaquetãrio 4 que as mais leves, indi-
cando assim que possuiam mais capacidade hemostatica funcional. O fa
tor plaquetario 4 é um potente e específico agente desencadeante da
agregação plaquetária e da coagulação "in vivo". Estes dados reforça
vam a idéia que plaquetas grandes-pesadas eram mais jovens e metaboli
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camente mais ativas que as pequenas-leves.

Consequentemente estes fatores levavam a uma interpre
tação mais cuidadosa dos estudos sobre plaquetas. Uma condição clíhl
ca que aumentasse a trombocitopoiese aumentava o índice de plaquetas
grandes e os dados obtidos refletiriam uma população de plaquetas jo-
vens em lugar de espelhar uma anormalidade inerente a situação clíni

57 ~

ca em particular.
56

Karpatkin também marcou plaquetas de coelho com
DF P (diisopropilfluorfosfato- P) e notou que as plaquetas pequenas
-leves incorporavam menos o marcador que as grandes-pesadas, aproximai
damente 13 vezes menos, medida realizada 2h após a administração do
mesmo. A curva de sobrevivência das grandes-pesadas foi linear nos
três primeiros dias, enquanto que a atividade das leves-pequenas aumen
tava gradativamente até o terceiro dia e depois decaia lentamente.

A idéia da heterogeneidade plaquetaria descrita por
56 57

Karpatkin foi posteriormente endossada por outros autores, embo
ra estes discordassem da teoria de transformação das plaquetas gran
des-pesadas em pequenas-leves com o envelhecimento. Karpatkin e Amo

60

rosi contestaram este fato atribuindo a diminuição de densidade que
ocorre nas plaquetas mais idosas â perda de granules densos por reação
de secreção (liberação) das plaquetas circulantes. Sendo verdade, es
ta seria a explicação da menor capacidade funcional das plaquetas mais
velhas. Mais tarde foi afirmado que as plaquetas sofrem mudanças
estruturais, funcionais e bioquímicas na circulação!6

Estudos posteriores sobre morfologia e função plaque
tária mostraram que havia tipos diferentes de plaquetas, dependendo
do tipo de megacariócito que as formou. Um destes tipos de plaquetas
seria rico em grãnulos enquanto o outro possuiria sistemas de numero-
sos canalículos. O primeiro tipo conteria principalmente fatores da
coagulação, responsáveis pela coagulação da fibrina. As plaquetas do
tipo "esponja" possuíam uma area de superfície maior e seriam destina
das a retirar substâncias estranhas da circulação. Esta função "vei^
cular", como foi proposto pelo autor, poderia ser usada como meio de
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tratamento, realizado por outros autores.

Em trabalho mais recente, estudando plaquetas de coe
lho marcadas com Se-selemometionina, um marcador por idade, Karpat-
kin encontrou dados compatíveis com dois modelos, sendo: a) as
plaquetas grandes-pesadas, em média, mais jovens se transformariam com
o tempo em pequenas-leves por perda dos componentes celulares; 2) os
dois tipos seriam produzidos independentemente por tipos diferentes de
megacariõcitos, em acordo com Copley. Nas grandes-pesadas incorpo
ravam mais radioisótopo, tinham mais proteínas e eram as que apareciam
primeiro na circulação, sendo mais jovens. As pequenas-leves eram
lançadas mais tardiamente na circulação e a sobrevida era menor, além
de apresentarem pouca ou nenhuma quantidade de seis proteínas plaqueta
rias.

S3

Karpatkin em outro trabalho refere que a quantida
de normal de plaquetas circulantes é possivelmente 2 a 4 vezes maior
que a necessária para hemostasia. Para ele isto sugeria que a capaci^
dade funcional estava em excesso ou que a função era heterogênea. Uma
sub-população responsável pela hemostasia explicaria a ausência de púr
pura com contagens bem baixas. Seu trabalho sugere a heterogeneidade
funcional proporcional ao volume dos trombócitos, baseado na agregação
plaquetãria "in vitro" induzida por ADP, colãgeno ou epinefrina. Com
o ADP o determinante crítico da agregação era o megatrombocito , ou

68

seja, plaqueta com volume uma a duas vezes maior que as normais, en
contradas em PTI devido a alta taxa de renovação destas células.50 O
teste de agregometria plaquetária tomou-se uma medida padrão da fun-
ção plaquetária.

Se a heterogeneidade de função plaquetãria ê função
da senescência com perda de componentes da membrana e/ou reflexo de
produção plaquetária heterogênea permanece para ser estabelecido.

II 1.5) PLAQUETAS E VIDA-MÉDIA

A curva de sobrevivência pode ser traçada plot ando-se
a percentagem de recuperação versus o tempo após a injeção a qual
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leva em consideração o volume de sangue total. Ou usan-
do diretamente as contagens obtidas de cada amostra, ou ainda conside
rando como 1001 a maior atividade encontrada e relacionando a esta as

I 7 8 31 86

outras contagens obtidas. 0 terceiro modo permite a comparação
de várias curvas, enquanto que o segundo a permite apenas das curvas
de ura mesmo indivíduo. A primeira tem como desvantagem a introdu-
ção de dois fatores sujeitos a erros, ou seja, imprecisão do volume do
material marcado injetado por erro de administração e o cálculo teóri

S 85 96 ~

co do volume de sangue total, seja a partir do peso corporal ou

do peso associado ã altura. O cálculo ê falho em indivíduos obe-
31

sos, magros demais ou portadores de esplenomegalia. A fração de re
cuperação é o produto da razão entre a atividade da amostra e a atiyi
dade injetada pela razão entre o volume total de sangue e o volume da
amostra.

0 tempo de sobrevida foi definido arbitrariamente co
35 65 88 112 "~

mo tempo de desaparecimento das plaquetas da circulação. So
112 „ ~

lomon o considera como o tempo necessário para se atingir 10% da ati
vidade encontrada aos 15 minutos após transfusão, ou seja, tempo neces

, 22 2 <• 65 96
sario para se atingir o equilíbrio da atividade circulante.

22 23 65
Outros autores optaram pelo valor de 201.

Na curva de comportamento exponencial a meia-vida ou
1\, era o tempo requerido para se atingir SOi da atividade inicial,que
era obtida por extrapolação da curva ao instante T o , no eixo das or-

80 jl 65

denadas. Os valores de 1% encontrados foram 2-3 dias , 4 dias e
98 80

4-6 dias. Murphy et alii num trabalho publicado em 1967 consi^
deravam o 1% como melhor índice de sobrevida, nas curvas exponenciais.
Kutti , correlação significativa entre T% e vida-média.

Fisiologicamente o dado de maior valor corresponde ã
vida-média. Para as curvas lineares ou aproximadamente linea-

i <4 as uo i»
res basta prolongar a curva ate cortar o eixo Jo tempo. Nas
curvas exponenciais, o To era obtido por extrapolação e em seguida era

i»0 i«9 100 110
obtido o 1% e este valor era dividido pelo In2. Ao passo que
nas curvas de comportamento intermediário entre linear e exponencial
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a vida-média era obtida pelo prolongamento, até o eixo do tempo, da

tangente ao ponto To. De acordo cora vários autores o
cálculo da vida-média tinha por base o método de Domhorst usado pa
ra hemacias e aplicável a plaquetas. Domhorst forneceu uma fun-
ção baseada na hipótese que a vida-média era deterrainística e poderia
ser representada por uma exponencial.

Para a aplicação da fórmula de Domhorst era neces-
sário um estado de equilíbrio dinâmico, ou seja, produção e destruição
constantes durante certo tempo, no caso não inferior ao tempo de vida

22 3? 9t

da célula de maior sobrevida. 0 primeiro ponto da curva de-
veria ser obtido logo após a homogeneização do material transfundi
do, que deveria estar pronta 2 horas após a dose. 0 método pode-
ria ser utilizado para por em evidência una não linearidade dentro das
curvas de sobrevida e seria especialmente útil para o cálculo da ciné
tica plaquetaria nos casos de comportamento não linear, com sobrevida
forte ou moderadamente encurtada. Ou seja, permitiria o cálculo da
vida-média a partir da tangente ao ponto To, qualquer que fosse o com
portamento da curva.

e
Kutti e Weinfeld referiram que a vida-média dependia

da inclinação inicial da curva e que pequenas variações desta levariam
a grandes variações no ponto de intersecçao pela tangente na abcissa.
A extrapolação manual da parte inicial da curva era sujeita a erros
subjetivos. Estes seriam eliminados pelo ajuste dos dados experimen-
tais com funções matemáticas, pelo método dos mínimos quadrados.

* * 22 a»j

As funções, geralmente arbitrárias, empregadas foram: exponencial,
parte linear e parte exponencial, gama, polinônúo e função

25

de probabilidade de morte.

Paulus considerou de extrema importância a deter

minação da vida-média, nos casos de hiperdestruição, uma vez que a du

ração de vida era o modo mais apropriado de julgar a severidade do pro

cesso patológico.
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Shulman et alii consideraram as curvas de normais

almente linear ou levemente sigmõide, com pont

flexão refletindo aproximadamente a vida-média destas células.
de forma essencialmente linear ou levemente sigmõide, com ponto de in

II1.6) CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA

O comportamento das curvas de sobrevivência plaque tá
ria deixava margens a controvérsias. Nas várias pesquisas feitas ha*
via observações aparentemente conflitantes. A controvérsia tinha como
base a questão do modo de utilização das plaquetas em condições fisio
lógicas. Uma destruição randõmica forneceria uma curva exponenci
ai; uma destruição idade dependente, ou seja, por senescência leva-
ria a uma curva linear, enquanto que uma participação de ambos produzi_
ria una curva intermediária. Mesmo que houvesse concordância quan
to ao melhor modelo matemático, haveria dúvida se representaria a rea
lidade."

Vários pesquisadores1,6731 " * * empregando anticoagu
lante EETA, observaram que as curvas de sobrevida apresentavam um pico
de atividade circulante em 20-24 horas após a transfusão. Cohen e equi_
pe" consideraram este pico, que não ocorria antes dos primeiros 30

minutos, uma condição "sine qua non" para avaliar uma boa curva. A baî
xa radioatividade plaquetãria nas primeiras horas foi considerada como
una seqUestr&ção temporária, atribuída a alterações morfolõgicas provo
cadas pelo processo de marcação. ** * " " * Este comportamento era
observado tanto em plaquetas autologas quanto em homólogas.2 "2* O
manuseio "in vitro" não afetava plaquetas homólogas ou autologas de

21 22

normais ou de portadores de FTI de modo diferente.

Após este pico de recirculação havia uma queda linear
da radioatividade circulante, principalmente nos 8-9 dias subsequen-

16731 1S «t| „

tes. Hirsh e Gardner empregando transfusão direta, também ob
servaram queda linear após o terceiro dia. Em seguida a curva sugeria
u* comportamento exponencial. Esta "cauda", como foi chamada pelos au
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tores, foi atribuída por Aas e Gardner a alterações dá viabilidade
induzidas pelo processo de marcação; mas Aster e Jandl a expH
caram como sendo duas populações de células com uma atingindo a sobre

78 ~

vida 4e 10-14 dias. Morrison e Baldini consideraram esta cauda co
mo variação fisiológica individual da sobrevida plaquetaria, tal como

37

Dornhorst o fizera para hemacias. Esta cauda foi interpretada por
outros autores como contaminação de hemacias, mas Tsukada e colaborado
res não confirmaram este dado e a consideraram muito grande para
ser explicada por variação individual de sobrevida em células de so
brevida relativamente curta. Estes autores eram mais propensos a crer
numa distribuição de Cr não uniforme, ou seja, preferencial para pia
quetas mais jovens. Outros pesquisadores consideraram esta "cauda" in
significante.

Estudos ulteriores realizados empregando anticoagulan
te A O em lugar de EDTA não constataram a seqüestração tempora-

6 8 22 Zh *»• 65 78 88 _ „

ria . A curva de sobrevida mostrou, então, ser constitui^
da por duas conponentes, uma linear inicial e uma exponencial. Para

1 6 7 8 35 W8 53 65 73 96 101 . , .

outros autores a curva era mais linear ou interme
diária entre linear e exponencial do que exponencial, signi^
ficando mais perda por senescência do que destruição randõmica. A par

21 22 2* 96 ~

te linear era de curta duração, 15 minutos e significava, em
22 3. 65 96

normais» entrada para o "pool" esplenico. Nos portadores de
PTI a queda era mais intensa e representava a combinação da entrada pa
ra o "pool" e da destruição plaquetaria. As plaquetas levemente
danificadas durante a marcação "in vitro" podiam sobreviver normalmen-
te quando transfundidas em normais, contudo, eram rapidamente destruí
das ao entrarem em contato com os anticorpos antiplaquetários nos por

21 22 2J 2* 35 ~

tadores de PTI. Oavey e Lander encontraram uma queda da
radioatividade circulante em função exponencial com V$ de 2-3 minutos,
sendo a mais baixa atividade, no sangue, encontrada aos 15-30 minutos.
Após, havia um retorno gradativo semelhante a uma exponencial inversa,
atingindo um pico em 4-5 horas, permanecendo inalterada por 18-20 ho
ras e decaindo de modo linear daí por diante. Em alguns casos o pico
só foi atingido em 48 horas.
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O cálculo da vida-média a partir do início da curva,

gerou dúvidas de interpretação em PTI, a primeira componente foi des

prezada, sendo a segunda utilizada como base para extrapolação T Q .

0 primeiro ponto da componente exponencial seria o valor de 15 minu-

tos. Branehtig e colaboradores não consideravam a primeira compo

nente como representativa da sobrevida em PTI. Mais tarde observaram

que em PTI em tratamento ou remissão havia redução da destruição inî

ciai e aumento da vida-média e sugeriram que a primeira componente era
relacionada com a severidade da doença, ou seja, com a vida-média.
Em sobrevidas pequenas a curva obtida era geralmente exponencial, sem
pico de recirculação.'• Aas e Gardner compararam as 8 primeiras cur
vas obtidas com as 7 últimas e notaram que estar. apresentavam um as-
pecto mais linear que as outras e atribuíram a mudança a um aperfeiçoa
mento do manuseio para marcação.

Com a introdução do P-diisopropilfluorfosfato(1956)
foi encontrada uma sobrevida de 8-9 dias e curva de comportamento li-
near, sendo então sugerido pela primeira vez que a sobrevida normal
era idade dependente. Anos mais tarde foi encontrado comportamento
exponencial, usando plaquetas de pacientes politemicos tratados com
P e transfundidas em normais. Desaparecimento linear lento foi obti

do em pacientes tratados com anticoagulante (dicumarol). Foi sugerido
então que a hemostasia era um processo contínuo na circulação normal.
A interpretação destas curvas era dificultada pelo fato de o P ser
eluído e reutilizado. Estudos com heparina forneceram resultados pa-
radoxais, ou seja, baixas doses aumentaram a sobrevida e altas doses
aumentaram a destruição.

s
Ardaillon e Najean encontraram destruição DOT senes_

cência em animais, com o uso de Se-seleniometronina. Foram encontra
dos indícios de que parte das plaquetas era destruída diariamente de
modo randõmico, tanto com uso de Se-seleniometionina quanto com H-

53*

DFP.

0 comportamento das curvas obtidas com Cr foi varia

do como pode ser observado na tabela 3-2. Estudo realizado em caso de
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deficiência congênita de trombopoietina mostrou queda linear. Em um
paciente com trombocitopenia por anticorpos induzidos por quinidina ob
servou-se comportamento exponencial com sobrevida encurtada, em vi-
gência da droga; logo após a retirada da mesma a curva nostrou desa
parecimento de plaquetas da mesma idade (destruição por senescência) e
após normalização do número de plaquetas a curva foi linear.

** 51

Para Kattlove et ai as plaquetas marcadas com Cr
eram viáveis mas não funcionavam normalmente. Esta conclusão foi obti
da em função da comparação com curvas obtidas com outros radioisõtopos,
que evidenciavam destruição randomica que significava participação na
coagulação.

90

Segundo Najean as curvas observadas levam a pensar
na sobrevida plaquetária como ligada a dois fenômenos: a) duração de
vida finita, variável em torno de um valor ( vários argumentos indicam
a existência da senescência); b) e um fenômeno aleatório a juntado,
mesmo em condições normais, que era provado pela possibilidade de redu
zir a taxa de destruição pelo emprego de anticoagulantes e antiagregan
tes no animal normal e pelo aumento da destruição quando o meio ambien
te plaquetário e modificado no caso de aterosclerose, válvulas car-
díacas (contato com complexos antígeno-anticorpo). Esta teoria era
bem representada pelos múltiplos "hits" que supõe que uma plaqueta só
morreria após certo número finito de agressões. Se o número neces-
sário era muito grande e a freqüência não tão grande tínhamos uma dis-
tribuição gaussiana (normal), ou seja, curva semelhante ã morte por se
nescencia, com variações em torno da média. Se, ao contrário,a plaque
ta era frágil ou fragilisada e morresse após um ou mais pequenos cho-
ques, ou se a gravidade dos choques fosse tão grande que um ou dois fos
sem suficientes para matá-la, a curva seria exponencial. Vários fo
ram os modelos de múltiplos "hits" desenvolvidos posteriormente. Estes
mesmos autores enfatizaram a necessidade de obter dados confiáveis
principalmente no inicio da curva.

De acordo cem Paulus et alií a medida da vida-media



27

se choca com a dificuldade de escolher um modelo matemático para inter

pretar melhor as curvas. Referem que a destruição plaquetaria também

poderia ser explicada pela destruição por senescência era combinação

com destruição ao acaso.

Foi mostrado por Dornhorst que uma curva linear pode

ãs vezes ser indistingtlivel de uma exponencial. Tal era o caso das

curvas com alto coeficiente de variação da sobrevivida de cada plaque

ta, em torno do valor médio da população em estudo. Apesar de os agen

tes responsáveis pela morte celular serem fundamentalmente diferentes?

Paulus e equipe admiten que os métodos correntes
para estimar sobrevida plaquetaria levam a valores diferentes dependen
do do modelo escolhido. Enfatizam a estimativa da sobrevida mesmo i&
norando-se o modelo correto. Consideraram isto possível através de um
programa u computador, ajustando os dados por uma regressão polino-
mial. Com este método poriam em evidência a não linearidade de algu
mas curvas, especialmente nos casos de sobrevida forte ou moderadamen
te encurtada.

Boiling e Murphy realizaram uma avaliação do método

gráfico para o cálculo da sobrevida e os resultados forneceram claras

evidências da maior necessidade de uma análise mais formal dos dados

obtidos, do que uma simples analise gráfica. Encontraram que mesmo um

modelo aproximado da sobrevida plaquetaria era melhor que nada; teria

pelo menos uma indicação grosseira de precisão.

Recentemente foi publicado um trabalho que descreve

um programa de computador para calcular a sobrevida; tendo por base

a função gama do modelo de Murphy" e podendo ser usado também para so

brevida de fibrinogênio.

Murphy e Francis escrevem, com muita propriedade, so

bre o largo uso de alguns termos, haja vista que qualquer curva de con

cavidade superior era considerada exponencial. Este termo e aplicável

apenas a uma classe reduzida de curvas que segue estritamente um pa
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drão, por exemplo, decaimento radioativo. 0 termo randônúco é outro
que tea sido mal empregado. Destruição randômica não deveria ser con
siderada como destruição exponencial. Uma destruição seria não randô-
mica somente se todas as plaquetas morressem precisamente com a mesma
idade.

Um outro ponto de dificuldade surgia na interpretação
da parte final das curvas. Se houvesse variação na sobrevida celular,
a curva representativa da população não poderia ser estritamente li-
near. Após um dado ponto, que poderia ser no início da curva, a taxa
de decaimento diminuia. Se o início da curva fosse linear a parte fî
nal, onde havia diminuição do decaimento, era chamada de "cauda". Vá-
rias foram as conjecturas feitas sobre esta parte, tais como reutiliza
ção do radioisotopo, sem levar em conta que ela deveria estar presen
te, a não ser que todas as células tivessem exatamente a mesma sobrevi^
da.

II 1,7) VALIDADE E INDICAÇÕES DO MÉTODO

0 valor da realização da sobrevida plaquetãria parece
provado pela homogeneidade dos resultados obtidos com qualquer dos me
todos usados para concentração e ressuspensão plaquetãria, sendo a per
centagem de recuperação a única variável. Os dados encontrados com
plaquetas homólogas e autologas, compatíveis no sistema ABO e fator
Rh foram coerentes tanto entre os normais quanto entre os portado-
res de PTI, desde que não tivessem desenvolvido isoimunização. Tem sî
do constante também o encontro da sobrevida encurtada em função da des_
truição aumentada,especialmente na forma aguda de PTI e nos casos de
baixa contagem plaquetãria.

A sobrevida de plaquetas marcadas com Cr está de
acordo com o valor encontrado por outras técnicas: curva de desapare
cimento de plaquetas transfundidas com finalidade terapêutica, rapidez
de aparecimento da trombocitopenia após irradiação, marcação "in vivo"
com DF P, marcação comn^n5* deficiência congênita de trombopoietina
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(condição rara). Foi encontrado relato de inibição da peroxidação de
lipides plaquetãrios (reação de liberação) forneceu dados consistentes
com os do Cr. Entretanto, este método não era preciso e tinha suas

117

limitações.

De acordo com as recomendações do Comitê Internacio-
nal o estudo da sobrevida plaquetaria tem validade na investigação de:
a) mecanismo de trombocitopenia e avaliação quantitativa dos fatores
contribuintes; b) efeito de várias doenças, fatores ambientais e terá
pias; c) efeito da coleta e estocagem e d) efeito de fatores extra
corpusculares na sobrevida de plaquetas homólogas.

O método estaria indicado em: 1) diagnostico diferen
31 32 15 —

ciai entre as trombocitopenias ; b) acompanhamento evolutivo do
doente, como meio de avaliar a resposta ã terapêutica, medicamentosa

8Í88

ou cirúrgica,inclusive a remissão ; c) determinação do "pool" es-

plênico e circulante ; d) avaliação dos sítios de seqüestro visando
88 25 U8 88

indicação de esplenectomia e e) cálculo do "turn-over".

Sobrevida plaquetária encurtada pode ser encontrada
em várias outras condições que não PTI, embora a sua importância nes_
tas não seja tanta. Como exemplos temos: aterosclerose hipertensão
arterial, diabetes juvenil, doenças tromboembõlicas, válvulas cardía-
cas, põs-operatõrio, coagulaçâo intravascular disseminada, ingestão de
grande quantidade de gorduras animais,cirrose; na gota e nos fumantes
de idade mais avançada. Ent casos de hipóxia também estava reduzida
mas melhorava com o aumento da pressão de oxigênio arterial.

99

De acordo com o ICSH-1971 a sobrevida celular deve-
ria ser realizada com o intuito de determinar a produção e a destrui-
ção das mesmas em lugar da sobrevida em si.

O cálculo da produção plaquetária era obtido pela ra
zão entre a quantidade total destas células no organismo e a vida- mé-
dia. A quantidade total de plaquetas era obtida multiplicando o nu
mero de plaquetas/ul pelo volume total de sangue e pelo fator 1,51. Es
te fator referia-se â quantidade de plaquetas do "pool" esplênico e
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era obtido pela razão entre a percentagem de recuperação média em as
22 2<» 23 —

plenicos pela recuperação media em normais, ou seja, 901/601.

O "turn-over", expresso em número de plaquetas por
ul por dia, era obtido retirando-se o volume de sangue total da fõrmu
Ia acima. Valores normais de "tum-over" foram encontrados variando
entre 26.000 e 76.000 plaquetas/yl/dia, com média de 44+3.000 plaque-

22»3

tas/yl/dia. Para PTI os valores médios foram significativamente mais
altos: 93.000±11.000 plaquetas/yl/dia e 99.000 9.000 plaquetas / yl /
dia.

O cálculo do "turn-over" foi feito tanto com plaque
2 2t V O <>9 3 —

tas autõlogas quanto homologas

III.8) NOVOS RADIOISÔTOPOS

Como já foi dito, vários foram os radioisõtopos usa-
dos como marcadores plaquetários e outros continuam sendo pesquisados.
Plaquetas marcadas com 99mrc tera sido empregadas na detecção de trom-
bos e lesões recentes na intima das artérias, tanto em homens como em

B5
animais. Outro elemento radioativo pesquisado para determinar a ei-

^ O MB53 5S 53 55

netica plaquetaria, distribuição e sítios de seqüestro, "turn-
51 we * 55 m

over" destas células e localização de trombos tem sido o In. Es
tudos recentes demonstraram que este isotopo radioativo é um marcador

- - _ 55

fisiológico, liga-se a componentes plaquetários que não são liberados.
Marca plaquetas de qualquer idade mais uniformemente e a eluição é mi

nima.

A curva de sobrevivência teve um melhor ajuste com
uma função linear e a sobrevida encontrada foi semelhante a obtida
com Cr embora discretamente menor. A vida-média foi calculada pelos
métodos recomendados pelo Comitê Internacional de Padronização em Hama

100 51 -

tologia. A diferença foi significativa apenas na regressão linear.

Análise estatística mais complexa mostrou valores normais mais amplos.
53 51

O autor refere uma sobrevida de 9 dias. Como foi sugerido que Cr
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marca plaquetas mais jovens a sobrevida menor encontrada com " In
traduziria uma sobrevida mais real, em função de marcá-las de modo
mais uniforme. As plaquetas marcadas com este elemento também são ra
pidamente armazenadas no baço, como uma função exponencial cuja cons-
tante de decaimento encontrada foi 0,135min~ . Os resultados encontra

53 51 ~
dos sugeriram seqüestro na medula Óssea. Com Cr ja havia sido rela
tado um caso de destruição plaquetaria, na medula óssea, num caso de

m 5s

PTI. Heyns e colaboradores encontraram dados sugestivos de "pool"
hepático.



AUTOR

Hirsh e Gardner

Gardner
«.2

et alii

MATERIAL USADO

seringas sili-

conizadas

bolsas

plásticas

seringas sili-

conizadas

MATERIAL ADMINISTRADO

sangue totalA

sangue total

PRP

CP

PKP e CP

\ RECUPERAÇÃO
(MÉDIA)

80 - 90

50 - 95(74)

35 - 91(66)

36 - 81(52)

55 - 96(73)

SOBREVIDA
DIAS

3-7

74

4-6

4 - 6

4-6

CASUÍSTICA

—

5/18

10/22

10/16

14

A sangue de policitêmicos; sem emprego de anticoagulante

* resultados em pacientes trombocitopenicos

Tabela 3.1 - Comparação de valores de sobrevida encontrados em trombocitopenicos sem
uso de marcador radioativo.
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AUTOR

Aas et ai

Cohen et alii
31

Najean et alii

i
Najean et alii

6
Aster et ai

86

*,ee

Davey et ai
3S

Morrison et ai
76

«•e
Harker et ai

65

66

Kutti et ai
i

Kutti et ai

Branehtfg et ai'
22

ANO

19S8

1961

1961

1963
1967

1964

1964

1967

1969

1971

1972

1974

ANTICQAGU-
LANTE

EDTA

EDTA

EDTA

ACD

EDTA
ACD

EDTA

EDTA
ACD
ACDA

ACD

ACD
ACD

ACD

MATERIAL
USADO

plástico

plástico

silicone

silicone

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

plástico

I R E C

-

—

2,5-36

20 - 50

15 - 35 f .
36-85(62) )y,
62-85(72)lüJ

22 - 53
52 - 85
64 - 78

59-69(64,6)

53 ± 2,6

53 ± 7,1

60 ± 9
(aos 15 min)

PICO

24h

24h

entre
4 e 36 h

20h

24h

2h

entre
2 e 24 h

30 min

—

SOBREVIDA
(DIAS)

9-11

8 - 10(e)

7 - ll(b)

7 - ll,5(b)

7-10

7-10

8-10

7 - 9.1
7 - 9.5
8-10

(a)
6,6 ±0,3(f)

6.4*1.5$

6,9 ±1,3(8)

CURVA

linear

—

2 exponenciais

linear+exponen
ciai

linearCh)

linear

linear do 29 ao
7» dia

linear

linear
exponencial

linear ^

—

—

(a) plaquetas autologas
(b) plaquetas autologas e homologas
(c) resultados com os primeiros casos

(d) resultados com os 5 últimos casos
(e) Ik de 2 - 3h
(f) TÇde 3,9h

(fi) Tfc de 3,810,51^
(h) com "cauda" apôs 8 dias
(i) linear na parte inicial e

curvilínea na final w

Tabela 3.2 Comparação de alguns dados da literatura
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IV - PÚRPURA TROHBOCITOPÊNICA

IV. l) DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

O termo púrpura é originário do grego "porphyra" que
era o nome de um molusco do qual se extraia um corante púrpura. Antes
do século XVIII pensava-se que lesões purpúricas, isto é, manchas de
cor púrpura resultantes de pequenas hemorragias, ocorriam secundaria
mente a febres, tais como praga e tifo; contudo, posteriormente cons
tatou-se que podem ocorrer na ausência de hipertermia.

A descrição original da púrpura trombocipotênica idio
pática, ou seja, púrpura de etiologia desconhecida, ê* geralmente at ri
buída a Werlhof em 1735, mas o elemento trombocitopênico só foi reco
nhecido após 1883 por Krauss. A deficiência plaquetãria foi
atribuída a maturação deficiente dos megacariócitos, em 1915, mais tar
de, em 1916, foi atribuída a destruição das plaquetas logo após sua

13

formação e depois a produção diminuída. Mas o aspecto do setor
megacariocítico não confirmava esta teoria. Os megacariócitos aumenta
dos em número e em volume, além de apresentarem imagem da célula jo-
vem, com botões plaquetãrios sugeriam produção aumentada. Esta dis
crepáncia foi explicada pelo achado ulterior de uma sobrevida plaquetã
ria encurtada decorrente de uma destruição descompensada.

u
Jean Bernard num editorial publicado em 1961, a

propósito da PTI, inicia dizendo que: "a nossa ignorância é humilhante".

Frente a um caso, o médico era incapaz de avaliar sua evolução, sua

resposta ã terapêutica, quanto tempo duraria, se haveria cura espon

tânea, ou se adviria uma hemorragia fatal. As estatísticas dos vá-

rios autores, que não podiam ser comparadas, e a evolução inconstante

e imprevisível das trombocitopenias eram de difícil interpretação, de

vido a não uniformidade tanto da resposta quanto dos critérios adota-

dos para instituição da terapêutica, sendo que esta variava de acordo

com a experiência de cada autor.

Os estudos com plaquetas marcadas com Cr cawtraram

que a sobrevida de plaquetas homólogas ao curso da PTI em f&se evolu
f» 07 87 112 —

tiva estave. constantemente reduzida ; normalizando-se ou au
mentando em resposta â terapêutica instituída, fosse corticoterapia ou
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esplenectOFfiia, permanecendo encurtada naqueles em que não houvesse me
lhora. Este autor refere-se a plaquetas homologas por considerar im
prudente dizer que o destino das plaquetas autólogas e homólogas fosse
idêntico. Contudo, diversos outros pesquisadores consideram sem
distinção o comportamento de ambas, tanto em normais quanto em portado

8 21 22 86 87 88 98 ~

res de PTI , com exceção dos casos onde houve iso imuniza
7 8 31 87

çao; nestes so tinham validade os dados com plaquetas autolo
gas. Segundo trabalho mais recente, é possível empregar plaquetas ho
mologas nos casos de isoimunizaçio desde que haja compatibilidade, en
tie doador e receptor, no sistema antigênico HLA, que é o mais impor

119 ""

tante. Entretanto, nos casos de trombocitopenia por mecanismo in
trínseco a sobrevida só pode ser avaliada com uso de plaquetas autólo

69

gas. 11 *
Stefanini e colaboradores , em 1952, ja haviam nota

do que pacientes politransfundidos, com sangue total rico em plaquetas
ou concentrado plaquetário, tornavam-se refratários is transfusões. Em
alguns casos encontraram aglutininas plaquetãYias e atribuíram este fa
to ao aparecimento de substâncias antiplaquetárias no soro de alguns
pacientes. A isoimunização pode ocorrer após transfusão de sangue to
tal ou concentrado plaquetário. Contudo, os dados não são completos o
suficiente para determinar o número médio de transfusões requeridas pa
ra produzi-la. Uma única transfusão pode ser suficiente para provoca
Ia em um indivíduo, enquanto que em outro, várias não chegam a induzi-

J2 57

Ia.
Cohen e colaboradores baseados na sobrevivência

das plaquetas obtida com Cr, reclassificaram as trombocitopenias em
três grupos: a) as atribuídas a deficiência primária de produção, com
sobrevida normal; b) as devidas a produção deficiente com discreto en
curtamento de sobrevida (incluindo neste grupo a trombocitopenia idio-
pática não imune, forma crônica); c) as causadas por deficiência rela
tiva de produção e predomínio da destruição periférica ( incluindo a
trombocitopenia idiopática imune, tipo agudo na infância e tipos agu-
do e crônico no adulto). Mais tarde outros autores fizeram uma cias
sificação, em três grupos, desta vez tendo por base o mecanismo fisio
lógico prejudicado envolvido: a) distúrbio da produção (hipoprolifera
ção ou produção irrefletiva por dano ã medula ou infiltração); b) dis_
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túrbio da distribuição (aumentado do'pool'esplenico); c) distúrbio da
destruição (imune ou consuntiva).

Posteriormente, uma outra classificação foi feita, ba
seada também no mecanismo físiopatolõgico: a) produção insuficiente
por deficiência quantitativa ou qualitativa; b) hiperdestruição peri^
férica por mecanismo intrínseco ou extrínseco; c) alteração da distri
buição periférica; d) aumento do consumo periférico; e) por perda. A
trombocitopenia por mecanismo extrínseco pode ser divida em varieda
de únunológica e não imunolôgica. A forma não imunológica com sobreyi
da plaquetãria encurtada, foi relatada pelo autor como sendo rara.
A púrpura trombocitopênica idiopãtica foi considerada de origem auto
imune pela demonstração de anticorpos antiplaquetarios, sobrevida en
curtada com hiperseqüestro esplênico, possível transmissão de anticor
pos antiplaquetas através da placenta de mães portadoras da patologia,
atividade trombocitopênica do soro e resposta a imunossupressores.

IV.2) PLAQUETAS E SISTEMA IMÜNOLÓGICO

A suspeita do caráter imune desta patologia é antigo.
As pesquisas de anticorpos antiplaquetarios começaram por volta de
1916, mas os resultados obtidos não foram elucidativos. Há relato que
a análise de um mesmo material sorologico, feita por vários laborato
rios apresentou resultados completamente discordantes. No início da
década de 1950 a observação de trombocitopenia transitória em recém-nas
cidos filhos de mães portadoras de PTI ativa ou em remissão sugeriu a
presença de um fator humoral. Harrington em 1951 trans fundiu em si
mesmo plasma de portadores de PTI s constatou severa trombocitope-
nia. Posteriormente fez a mesma experiência com voluntários e
comprovou a queda do número de plaquetas.11 Fato este também observa

3 13 15 62 96 ~~

do por outros autores. Entretanto, na sua amostragem o
plasma de 371 dos portadores de PTI não induzia a trombocitopenia.
Enquanto que outro autor referia apenas 201. Há relato que não hou
ve indução de trombocitopenia em indivíduos esplenectomizados?112

Posteriormente, a resposta favorável ao uso de corti
coesteroides e/ou esplenectomia, também fazia crer na existência de um
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fator humoral. Harrington desenvolveu um método simples de agluti
nação plaquetâria que foi positivo em 651 dos portadores de PTI estuda
dos. Os resultados obtidos com esta técnica foram reproduzidos em uns
laboratórios mas não em outros.

Harrington demonstrou que o fator antiplaquetario es_
tava na fração gama-globulina 75, espécie-específica, adsorvida
pelos trombócitos e que afeta plaquetas autólogas tanto quanto homólo
gas. Shulman e colaboradores encontraram estes mesmos dados
em sua pesquisa de semelhanças entre fator antiplaquetario e anticor-
pos antiplaquetas. Sua reatividade com estas células foi demonstrada
pela reindução de trombocitopenia em portadores de PTI, em fase de re
missão, após infusão do seu próprio plasma obtido na fase ativa da do

13

ença.

Para vários pesquisadores era clara a associa-
ção entre imunidade humoral e celular nos portadores de PTI. A primei
ra era evidenciada pela presença da afecção em recém-nascidos de mães
afetadas e pela indução de trombocitopenia em normais, após transfusão

29 109

de plasma dos doentes. A imunidade celular era sugerida pela ob
servação de proliferação de linfócitos e transformação blastica em res
posta a plaquetas autólogas num paciente com PTI, que indica o reconhe
cimento de um autoantígeno. A imunidade celular foi pesquisada por
uma técnica de transformação blastica, bem como pelo fator de inibição
de migração que forneceram resultados positivos consistentes.

Na pesquisa do caráter inunológico desta entidade vá
rios tem sido os métodos empregados: aglutinação, fixação de comple
mento, liberação do fator plaquetário 3, lise dos trombócitos, fagoci

51 » ~"

tose de plaquetas marcadas com Cr expostas a anticorpos, teste de
imunoflorescência de suspensão plaquetâria, o teste quantitativo, ra-
dioativo ou não, do consumo de antiglobulina, o radioimunoensaio de
fase sólida e o ensaio de immoespeci fie idade ligada a enzimas; que
consiste numa modificação do radioiminiensaio, é de fácil execução e
menos dispendioso, além de ter alta sensibilidade e especificidade,
841 e 981, respectivamente. Estes podem detectar a autosensibiliza
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ção, bem como anticorpos antiplaquetas no soro de pacientes trombocito

penicos, contudo os resultados variaram amplamente. Mesmo com os me

todos mais apurados existentes a autosensibilização plaquetária não po

de ser demonstrada em todos os portadores de pürpura trombocitopênica
20" ,

idiopatica ou secundaria. Isto poderia ser atribuído a insensibi
20 —

lidade do método ou revelar mecanismo diverso de autoanticorpos.

As pesquisas imunolõgicas prosseguiram e em trabalhos

recentes há pesquisadores que relatam terem encontrado imunoglobulinas

IgG ligadas a plaquetas em todos os pacientes portadores de PTI estuda

dos. Obtiveram evidencias indiretas que os anticorpos nesta patologia

diferem entre si quanto ã antigenicidade específica. As imunoglobu-

linas associadas a trombócitos encontradas por outros autores foram
T _20 28 58 105

principalmente IgG e que algumas vezes as que estavam as

sociadas eram IgM e/ou IgA. Rosse e colaboradores em traba

lho recente conseguiram detectar a presença de anticorpos IgG em 90-

95% dos indivíduos com PTI. Usaram a técnica do consumo de antiglobu

lina, que consideravam mais direta e sensível, a qual mostrou que os

anticorpos antiplaquetas tinham distribuição variada e dispersa nas

sub-classes IgG.
68

LeporTíer e sua equipe referem não terem encontrado,

no grupo estudado, correlação entre quantidade de IgG no soro e o

grau de trombocitopenia. Contudo, em alguns casos notaram correlação

entre redução da quantidade de IgG ligada a plaquetas e o aumento do

número de plaquetas, especialmente nos esplenectomizados. Mueller-

Eckhardt e colaboradores não encontraram correspondência entre au

mento sérico de IgG e altos níveis de IgG associada a plaquetas. Em

sua amostragem constataram que havia pacientes com PTI e níveis nor-

mais de IgG ligada a plaquetas que apresentavam vida-média normal, de

modo indistinto dos portadores de PTI com altos níveis de IgG associa

da a plaquetas. Referem que o fator antiplaquetãrio atua de modo se

melhante tanto nos portadores como nos não portadores de IgG associada

a plaquetas. Mohanty e colaboradores pesquisaram a incidência de an

tígenos HLA em PTI e não encontraram associação entre estes e PTI, no
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grupo étnico estudado. Ao passo que para Gandolfo e sua equipe era

freqüente a associação de PTI crôni.a com antígenos de histocompatibi^

1idade.

Além da imunidade humoral e celular foi
sugerido recentemente, como causa da trombocitopenia a presença de au

20
toanticorpos antunegacariocitos e complexos imunes circulantes. Trent

12)

et alii encontram uma relação inversa entre a quantidade de plaque
tas no sangue e os níveis de complexos imunes no soro de 42 entre 43
pacientes portadores de PTI crônica. Encontraram a mesma relação em
dois grupos de trombocitopênicos; um por mecanismo imunológico reco
nhecido e o outro por mecanismo não imunológico. Pelos resultados de
suas pesquisas concluiram que os complexos imunes eram mediadores da
destruição plaquetária na trombocitopenia imune e que as plaquetas pa£
ticipavam no controle dos níveis de complexos imunes na circulação
Clancy havia sugerido que o numero de plaquetas refletia o balanço
da resposta imunitãria.

Baldini relata, em 1966, que havia ocorrido uma mu
dança dos conceitos de PTI nos 15 anos anteriores, isto principalmente
pelo reconhecimento de três fatos importantes: a) trombocitopenia re
sulta da destruição aumentada de plaquetas (em desaprovação ã teoria
anterior que afirmava a existência de uma depressão tóxica dos megaca
riócitos); b) presença de um fator antiplaquetário no plasma com ca
racterísticas de anticorpo, comprovado pela destruição das plaquetas
homólogas tão rápida quanto das autologas e pela indução de tromboci-
topenia em normais, pelo plasma dos doentes; c) a doença nem sempre
era idiopática; havia casos com quadro clínico e mecanismo patogênico
semelhante ao encontrado na PTI verdadeira, que se provava depois se-
rem secundários a drogas, infecções viróticas, isoimunização plaquetá

ria, desordens linfoproliferativas ou lupus eritematoso sistêmico
i>« is

(LES).

Tornou-se claro que PTI não era um distúrbio simples,
mas uma síndrome com várias entidades que possuem algumas
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características em comum. Posteriormente parecem mais provável que
quando a trombocitopenia era associada ã produção plaquetaria diminuí

mm

da, o caso não deveria ser considerado PTI. Daí o termo idiopatico
ser insatisfatório, apesar de continuar sendo usado, embora
com o significado de autoimune. Pesquisas mais posteriores sugeriram
que a maioria das púrpuras neste grupo seria provocada por autoanticor^
pos. Conseqüentemente, a denominação mais adequada seria púrpura trom
bocitopênica autoimune, " embora anticorpos não tenham sido
encontrados em todos os casos de púrpura trombocitopênica idiopáti-

20 M

ca.

IV.3) PTI E FORMAS CLÍNICAS

A púrpura trombocitopênica idiopãtica é* uma entidade
_ - . . , x , . . 13 15 21 50 59 1CS112 lit

nosologica caracterizada por: a) trombocitopenia , sen

do 100.000 plaquetas/mm5 o valor limite para uns e 50.000 plaque-

tas/mnr para outros; b) megacariócitos normais ou aumentados na me
, . - 15 21 22 59 88 9i Ui , . . . , - . I5U»9tlir

dula óssea; c) sobrevida plaquetaria encurtada;
,. , _ , . . B 22 50 59 90 112 ^ _ .

d) baço nao aumentado de tamanho; e) ausência de outra
doença concomitante (diagnostico por exclusão) ou u->o
de drogas. A trombocitopenia existente è" provocada apenas pe
Ia destruição aumentada a qual sobrepuja a capacidade medular de repo

_ 59 87 98 112

siçao.
Karpatkin em sua revisão sobre púrpura trombocito

pênica autoimune acrescentava aos 5 itens citados a presença de anti-
corpos antiplaquetas na ausência de transfusões anteriores. 0 termo
PTI ficaria reservado para 351 dos pacientes que apresentassem que não
apresentassem anticorpos antiplaquetas demonstraveis. Entretanto, al̂
guns destes poderiam ter, sem dúvidas, os anticorpos adsorvidos às pia
quetas, ao baço, aos tecidos. - • www

Apresenta as formas clinicas aguda, crônica, re
15 22 23 2V 59 ,'3 _ - . . . - . "

currente e neonatal. Não apresenta caráter hereditário ,

entretanto, ha relatos de PTI hereditária e familiar. Ja foi co-
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mtntado por alguns autores a raridade da patologia em negros.

A forma aguda ocorre predominantemente em crianças de
2 a 6 anos sem distinção de se.xo ou leve prevalência em nwninos,
com raaior freqüência no inverno e na primavera, quando há aumento da
incidência de infecções . 6 caracterizada pelo aparecimento
abrupto de sinais hemorrágicos. Sangramento gengival, sangramento
prolongado a pequenos traumas, epistaxes que podem ocorrer antes das
petéquias, as quais são lesões purpúricas decorrentes de micro-extra
vazamento de sangue ao final das arteriolas; podem ser de tamanho bas
tante variável, coalescer e chegar a formar equinoses . 0 risco
de hemorragia intra-cerebral é de 1.11. História de infecção prévia,
2 a 21 dias antes, geralmente por virus. 0 mecanismo ê desconhecido
uma vez que os sintomas se manifestam após a saída dos virus do sangue.
Foram propostas duas teorias explicativas. Uma descartava a possibili,
dade de ação direta do virus com a plaqueta, baseada no intervalo de
tempo entre o desaparecimento do virus da corrente sangüínea e o apa
recimento dos sintomas. Foi sugerido então que a resposta imunológica
ao estímulo infeccioso afetaria de alguma forma a plaqueta. Em labora
tório, foi demonstrado a interação de plaquetas com complexos antíge
no-anticorpo que tem afinidade por sítios de superfície plaquetãria.
Segundo a outra teoria o agente infeccioso poderia de algum modo ai te
rar a estrutura plaquetária tornando-a antigênica; esta teoria não
foi confirmada experimentalmente.

Geralmente há correspondência entre a severidade do
sangramento e o baixo índice de plaquetas. A púrpura persiste no máxi
mo 7 a 14 dias, embora a plaquetopenia perdure por mais tempo. Os ní
veis normais de plaquetas podem ser recuperados por 501 dos pacientes
em 6 semanas e por 801 em seis meses. Apesar da gravidade da trom
bocitopenia e dos sintomas, qualquer que seja o tratamento, em 801 dos
casos, há recuperação que na maior parte ê permanente, entretanto, em
alguns pode haver recaída provocada por infecção. Clinicamente crian
ças que não se recuperam tem o comportamento de PTI crônica. Não obs
tante.a benignidade do quadro, em 11 dos doentes, pode sobrevir a mor
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te por hemorragia cerebral, especialmente nas duas primeiras semanas.

Sobrevida plaquetária encurtada tem sido uniformemente encontrada, nes

tes pacientes, sobretudo nas formas agudas.

A forma crônica predomina em adultos, geralmente dos
20 aos 50 anos, com uma incidência três vezes maior em mulheres que em
homens, cuja resolução raramente é expontânea. Não foi encontrada
tendência familiar e a detecção de infecção prévia é" difícil. 0 iní
cio é insidioso, com história longa de sangramento fácil, algumas pet£
quias ou outras manifestações hemorrágicas discretas. A presença de
vesículas hemorrágicas na mucosa oral são indicativas de um número de
plaquetas inferior a 5000/mm . Pode perdurar por vários anos com pe
ríodos de remissão e recaída. Na fase de remissão não hã púrpura embo
ra o nível de plaquetas se mantenha baixo, geralmente um terço ou meta_
de do valor normal. Na evolução do quadro pode haver redução progres_
siva, até atingir a cura; pode haver cura repentina ou ainda progre-
dir para uma variedade mais complexa de distúrbio autoimune. Em
1 a 2% o teste de células LE é positivo e posteriormente desenvol
ve-se o lupus entematoso sistêmico. Hemorragia intra-craniana ê
um risco em potencial passível de ocorrer em qualquer paciente, so-
bretudo em adultos. Os achados de sobrevida plaquetária nestes pa
cientes não foram tão uniformes quanto ao encurtamento como na forma
aguda e o emprego de plaquetas homologas foi criticado.

A forma recurrente apesar de pouco encontrada ê mais
comum do que se pensava antes. Caracteriza-se por apresentar número
de plaquetas e sobrevida normais, por período de tempo variável, de mo
do alternado com quadro de PTI aguda. Estes episódios de agudização

ir [A

duram de algumas semanas até no máximo seis meses. 0 período de

normalidade não deveria ser inferior a 3 meses.
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IV. 4) PTI E TRATAMENTO

O uso de corticoesterõides no tratamento da PTI teve
sua validade reconhecida e foi recomendado como droga de primeira
escolha?798 0 mecanismo terapêutico é controverso, pode ser por
atuação direta no capilar ou provocando aumento do número de
plaquetas (seja aumentando a produção ou prolongando a vida-mé-
dia piaquetária), reduzindo o título do fator antiplaquetário, ou ain

^ ^ 27

da suprimindo a atividade fagocitica do sistema macrofagico. Os coir
ticoesteroides não parecem diminuir a duração da trombocitopenia, sen-
do que hi relato não apenas de aumento de tempo gasto para recupera-
ção, como também de efeito trombocitopênico por uso continuado de

33

altas doses de prednisona em quatro casos de PTI.
59

Karpatkin comparou a incidência de LES em pacien
tes do hospital em que trabalhava com a do LES em portadores de PTI e
concluiu que esta era significativamente maior nestes. Era aparente
que PTI desencadearia ou seria uma manifestação precoce de LES. Havia
a idéia que esplenectomia aceleraria a expressão ou ativaria uma forma
dormente de LES. Esta idéia não era aceita pela maioria dos pesquisei
dores. Contudo, uma esplectomia não deveria ser rejeitada com base no
receio de acelerar um quadro de LES. Pesquisa de anticorpos em indiví
duos esplenectomizados pôs-traumatismo ou por caráter eletivo, revelou
menor incidência de anticorpos nos casos eletivos do que nos outros.
Independente do intervalo de tempo cirurgia-exaiie. Os indivíduos mais

113

jovens operador apresentaram maior quantidade de anticorpos.
A esplenectomia foi sugerida como medida terapêutica

13 15 2» 98
em PTI, em 1916 por um estudante de medicina, Kaznelson . Como

15 118

o baço é o maior sítio de produção de anticorpos antiplaquetas e
funciona como um filtro para plaquetas cobertas com anticorpos, a
sua exerese está indicada, sobretudo nos casos que necessitam doses
altas ou contínuas de corticoesterõides. As formas agudas res
pondem melhor que as crônicas embora a eficácia da cirurgia esteja
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mais relacionada com a idade d acíente que com o tipo de PTI. Os

que não respondiam ã cirurgia provavelmente apresentavam alto titulo

de anticorpos que causava mais seqüestro hepatico que esplenico. Para
98

Prankerd em 901 dos pacientes com menos de 45 anos havia aumento

considerável do número de plaquetas, podendo estar indicada nos casos

agudos em que haja perigo de vida.
13 Vt 26

Segundo vários autores nao ha meios de predi.

ser com segurança quais os pacientes que responderiam bem â esplenecto
922 W 83 S , ~

mia. Entretanto, para outros pesquisadores era possível

selecionar os pacientes candidatos a esta cirurgia, pesquisando os sí̂

tios de seqüestro de plaquetas marcadas radioativamente, realizando

contagens externas sobre area esplenica, hepática e precordial. Najean
87 88 69

e sua equipe realizaram 359 esplenectomias e encontraram cor-

relação entre seqílestraçao esplenica e boa resposta ã esplenectomia.

Em 90$ dos esplenectonuzados por apresentarem seqílestraçao esplenica ,

houve melhora significativa, em contraste com os que apresentavam se-

qüestração hepática dos quais 70$ não obtiveram nenhuma melhora. Boa

parte destes estudos foram realizados como anticoagulante empregando

EDTA. Segundo estes autores a seqüestração esplenica era menos fre-

qüente acima dos 30 anos, não relacionada com o grau de trombocitope
89 88 ~

nia e mais eficiente nas crianças. interiormente encontraram re
91 7

sultados semelhantes. Nos casos de longa duração a melhora exponta

nea era mais comum naqueles que apresentavam seqUestração esplenica.

Concluiram que a decisão de cirurgia devia ser baseada no sítio de se

qüestro, juntamente com avaliação clinica. Na seqílestraçao he-

pato-esplênica a decisão deveria ser tomada com base no quadro clínico

do enfermo e nos casos de seqüestração difusa (não esplenica e/ou he

pática) o teste deveria ser repetido ã posteriori.

Contudo, outros autores sao de opinião que os

critérios de indicação de esplenectomia não deveriam ter como base

apenas as contagens externas, uma vez que encontraram pacientes com

aparente seqílestraçao hepática que responderam bem ã cirurgia, poste

riormente; bem como indivíduos com seqUestração esplenica que não me-

lhoraram com a intervenção cirúrgica.
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6?

Najean e colaboradores valorizaram as contagens ex
ternas pois, apesar das limitações e dificuldades forneceram resulta
dos confiáveis quando repetidas no mesmo indivíduo. Houve correspon
dência entre a atividade sobre área esplênica e atividade encontrada
no baço após cirurgia. Não encontraram mudança do sítio de seqüestro
nos enfermos estudados mais de uma vez nem nos casos de remissão tanto
expontânea quanto com corticoesterõides. Sugerindo que alguma altera
ção persistia mesmo após remissão. A injeção de plaquetas não viá-
veis por manuseio incorreto não permitia observação de sobrevida "in
vivo". Estas eram destruídas sem que houvesse acúmulo significati
vo em baço ou fígado. 0 Cr ligado a estes trombócitos era rapidamen
te eliminado pela urina. Assim esta radioatividade não influenciava as
contagens externas. Bem como o Cr ligado a proteínas plasmáticas.

Najean e equipe publicaram, anos mais tarde, um es_
tudo crítico dos métodos de contagens externas, na tentativa de padro
nizar e quantificar a destruição das plaquetas em baço e fígado. Pois
pequenas variações de local e ângulo de colocação da sonda para reali
zação das contagens levava a diferenças de até 30%. Levaram em consi
deração o volume dos órgãos em estudo a espessura do panículo adiposo
do enfermo, e estabeleceram fatores de correção para ambos, e atenta_
ram para o decaimento físico e a eluição de Cr dos órgãos ( 4% por
dia). Empregaram o método de contagens externas recomendado pe
Io Comitê Internacional de Padronização em Hematologia. Atribuiram
as controvérsias sobre indicação da esplenectomia pelas contagens ex
ternas âs diferenças de metodologias empregadas, pois a maior parte
dos pesquisadores não fornecem com precisão o método usado. Valoriza
ram as contagens aos 20-30 min após infusão, que refletem o equilíbrio
entre o compartimento vascular e o"pool'. Outra medida importante é a
realizada ao final da destruição a qual traduz o sítio de seqüestro.

7 15 a U2

Vários autores consideram a seqüestração co
mo dependente do título de anticorpos. Com um título alto a destrui

. , .. . 6 7915 59 96 U»U2 _ , - ~"

çao seria mais hepatica. Para outros o baço e o
maior produtor de anticorpos antiplaquetas e seria o principal sít io
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27 96 118

de seqüestro em função de sua estrutura histológica que favo

receria a sensibilização. As plaquetas sensibilizadas seriam degrada

das e fagocitadas por macrófagos. Estes pesquisadores referem

75°Ò de remissão clínica apôs esplenectomia. Karpatkin e colaboradores

referem um decréscimo do titulo do fator antiplaquetário após a espie

nectomia em 7/8 pacientes com PTI.

A terapia com drogas imunossupressoras estaria indica
, _ ^ . 3 13 15 27 67 98 1» ,

da nos casos refratanos. A presença de anticorpos

anti-plaquetas provocava a captura de plaquetas, previamente incubadas

com vimblastina, pelos macrõfagos. Uma melhora clínica era observada

em 5 a 7 dias após a administração do complexo. Os efeitos colaterais

eram vários, entre eles a perda de cabelos seria o mais freqüente e a

depressão da eritropoiese o mais pronunciado. Estes efeitos seriam mî

nimizados com o uso de plaquetas autólogas. 0 uso de plaquetas incuba^

das com vimblastina estaria indicado mesmo nos casos resistentes a vim

blastina administrada via intravenosa.

Karpatkin e colaboradores em publicação sobre he

terogeneidade plaquetária sugerem, ao final, que a estratégia de trata

mento dos distúrbios plaquetarios deveria ser dirigida para a avalia-

ção do volume e função das plaquetas em lugar de para o número dos

trombócitos, bem como aprimoramento das técnicas de obtenção de concen

trados plaquetarios com finalidade terapêutica ou segundo outros auto

res para diagnóstico de embolia pulmonar ou detecção de trombos ou

lesões na parede interna de vasos.
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V - Uh MODEID PARA A TAXA DE PIORTALIDADE

As plaquetas, após terem sido geradas, possuem um tem

po de vida finite A vida-média das plaquetas de uma dada população,

depende da taxa de mortalidade das mesmas com a idade. A taxa de mor

talidade, 9 (t), é definida de modo que 8 (t)dt é* a probabilidade condî

cional de que o ser (a plaqueta no caso) estando vivo no instante t

após ter sido gerado, morra entre t e t+dt. Na figura 5-1 e esboçada

8(t).
Assumiremos que a taxa de mortalidade plaquetaria é"

do tipo

e(t)

Xl(T»-t)

X2 i , para Oi t< Ti

À2 , para Ti Í t < T 2

para t > t 2

(5.1)

onde:

Ti

T2

^ 1.2.3

instante em que começa a "vida útil"

instante em que começa a velhice

parâmetros da função.

Seja p(t) a probabilidade que uma plaqueta tenha mor

rido com a idade t. A função p(t) ê facilmente determinada a partir

de 6 (t) considerando que o aumento em p(t), quando o tempo varia de

t para t+dt, é igual ao produto de 8 (t)dt pela probabilidade de que a

plaqueta esteja viva no instante t, ou seja.

p(t+dt) - p(t) * 8(t)dt . [l-p(t) (5.2)

0 membro esquerdo de (5.2) ê o diferencial dp(t); subs_
tituindo o membro esquerdo da equação (S.2) e reescrevendo-a temos
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9(t)
l-p(t)

(5-3)

Integrando (3.3) obtemos

t

-£n Fl - p(t)l = j 8(t')df (5.4)

A constante de integração è* zero porque p(0)=0, portanto

[ 9 (t')dt'

1 - ?(t) = e " ° (5.5)

Substituindo a taxa de mortalidade dada por (5.1) era (5.5) e integran
do, encontramos

exp
Xi

, para Oi ti Ti

exp A2
XT

, para TI< t (5.6)

exp
X3

, para t>T2

O apêndice B contém a derivação de (5.6) a partir de (5.1) e (5.5).

Assumamos que em t=0 uma dada população plaquetária
seja marcada e que:

a. o processo de marcação não denifica as plaquetas;
b. apenas plaquetas são marcadas;
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c. o marcador desaparece com a morte da plaqueta;

d. o tempo de marcação é desprezível.

Assumamos também que a população plaquetãria esteja

em estado estacionarão para t<0; isto é\

G(t) = c (S.7)

G(t) = D(t) (5.8)

onde

G(t) - taxa de produção plaquetãria

D(t) - taxa de destruição plaquetãria

c - constante.

Denotando com P(t) a melhor estimativa da população

plaquetãria marcada morta no instante t, temos

0A><f)áf

A equação (5.9) pode ser aproximada por

n=i " (5.10)

Pt - PCiAt) (5.11)

pi - p(iAt) , para i=0, 1, 2, 3, .... (5.12)

onde At é um incremento de tempo.

A equação (5.10) é facilmente resolvida em computador

digital.
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A figura 5-2 mostra 8(t) para Ti- 0,05; T 2 = 1 ; A I ^ O ;
A2=2 e Xs

=30; notar que para estes valores a taxa 9 (t) em t=0 é
maior do que 8(t) durante a vida útil por um fator de 4.48 e que 9(t)
aioenta rapidamente para t >1.

A figura 5-3 apresenta 1 - p(t) para qua-

tro casos. Em todos fez-se T X=0; T 2 * 1 ; AI=0 e Aj=60; para as curvas

A, B, C e D os valores de X2 foram 0.01; 0,41; 0.81 e 1.61, respectiva

nente.As curvas l-P(t) correspondentes estão dadas na figura 5-4.

Para o caso A (A2=0,01) vê-se que ê baixa a probabili^
dade que a plaqueta marcada no início de sua vida morra durante a vida
útil, mas ela aumenta rapidamente quando a velhice é atingida (t>T2) ;
ou seja, é um caso em que a sobrevivência da plaqueta depende fortemen
te da idade. A curva A da figura 5-4 ê praticamente linear durante a
vida útil (t<T2).

A medida que X2 aumenta (casos B, C e D) o processo
de destruição plaquetária tende a ocorrer mais durante a vida útil. Pa
ra um valor de T 2 tal que p(1.0) seja muito menos do que p(0,0), a cur
val-t(t)correspondente se aproxima bastante de uma exponencial.

0 caso E das figuras 5,5 e 5,6 corresponde a curva
8(t) dada na figura 5-2. £ visível o efeito da taxa de mortalidade
(9(t) para t<r2) na curva E da figura 5-5.

O caso F difere do anterior no valor de X3, que foi
duplicado; a figura 5-4 e a tabela 5-1 mostram o resultado do aumento
de X,.

No caso G foi assumido que: (i) logo ao nascer a pia

queta sofre uma agressão que a envelhece em At; (ii) as plaquetas só

são marcadas após esta agressão; At*0,2.
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.As sobrevidas médias de plaquetas marcadas no inicio

de vida, l-p(t), e de toda a população plaquetária marcada, l-P(t) ,

são

- p(t)

" P(t)
O' -

t dt

Í [ I - P M ] dt

1 - P(t)

- P(t) t dt

dt

Para o caso A os valores de 1 - p(t) de 1 - P(t) e da

razão entre eles são 0,56, 0,37 e 1,5, respecti\'amente; para o caso E

estes valores são 0,36, 0,28 e 1,3.
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0,00

0,05
0,10

0,15

0,20

0,25
0,30

0,35
0,40

0,45

0,50
0,55
0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00
1,05

1,10

1 - P(t)

X3 = 30

1,006

0,888

0,792
0,704

0,625

0,553
0,488

0,430

0,377

0,329

0,285
0,246

0,210

0,178

0,149

0,122

0,098
0,077

0,057

0,040

0,024

0,009

0,001

A3 = 60

1,000

0,888

0,790

0,702

0,622
0,549

0,484

0,425
0,371

0,323

0,279
0,239

0,203

0,171

0,141

0,115

0,090

0,069

0,049

0,031

0,015
0,002

0,000

Tabela 5-1 Sobrevivência das plaquetas marcadas

para os casos E e F
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i

o
o

MORTALIDADE
PRECOCE

VIDA ÚTIL

VELHICE

TEMPO

Figura 5-1 Esboço da curva de taxa de mortalidade

em função da idade

denominada taxa do falhas quando componentes de máquinas
são considerados.
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va 5-4 Curvas de sobrevivência dus plaquctas marcadas para os

casos A, H, C e I)
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Figura 5-5 Probabilidade de sobrevivência de uma plaqucta marcada

no início da vida - casos li, F e G
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os casos 1- e G
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VI - DADOS EXPERIMENTAIS

VI.l) CASOS ESTUDADOS

Foram estudados 19 pacientes portadores de púrpura
tromhocitopênica idiopãtica, dos quais 15 esta\-am em accrnpanhamento am
bulatorial no Instituto Estadual de Hamatologia Arthur de Siqueira Ca-
valcante. A idade destes variou de 4,5 a 66 anos e o terrpo de duração
da doença foi de 10 dias a 16 anos. 0 diagnóstico foi feito pelo mêcH
co assistente com base clínica e laboratorial.

O grupo controle era constituído por 7 voluntários, es_
tudantes de nível superior. O critério de normalidade baseou-se na au
sência de sinais e sintomas de PTI. A idade variou de 18 a 23 anos.

Os dados dos pacientes estão listados na tabela 6-1.
Para fins de simplificação a coluna de sinais hemorrágicos, refere-se
a qualquer manifestação hemorrágica de qualquer monta. A sua negativi^
dade significa não aparecimento de novos sinais hemorrágicos, por e.xem
pio, um paciente apresentou novas petéquias durante a realização do
exame seria positivo. A medicação se refere a uso de corticoesterói-
des.

VI. 2) EQUIPAMENTOS USADOS

Na execução usou-se plaquetas homologas obtidas de
doadores habituais do Instituto de Hamatologia Arthur de Siquei^
ra Cavalcante, sistema ABO fator Rh compatíveis com o receptor; além
de sorologia negativa para antígeno austrália, lues, brucelose e Ma
chado Guerreiro.

0 cromo radioativo, na forma de cromato de sódio (Na-
51 -

Cr 04) era proveniente do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nu-
cleares de São Paulo.

Os anticoagulantes utilizados foram o ACD^ (ácido cí

tricô (hidratado) USP 600mg; citrato sódico (hidratado) USP l,65g;dex



trose (anidra) USP l,6Sg) e o CPD (ácido cítrico USP 32"mg; citrato
tri-sódico USP 2,63g; fosfato sódico monobãsico USP 222mg; dextrose
USP 2,55g; água injetável com 100ml) para o volume de sangue obtido do
doador e c oxalato de anõnia a 1* para as várias amostras colhidas do
receptor, na proporção de 1:50.

O sangue para obtenção das plaquetas foi colhido em
bolsas plásticas triplas 1 principal e 2 satélites (Teruflex - TA - 500
Code BBTA 506-E-Teruino Corporation) contendo 75ml de anticoagulante.
Na separação das plaquetas, por sedimentação fracionada, foi utilizada
uma centrífuga (International Refrigerated Centrifuge - Modelo PR-6) ã
temperatura de 22°C.

Um contador de poço com cristal de iodeto de sódio
ativado com tálio, N'al (TI), de 2x2x3 polegadas, equipado com analisa
dor de pulsos, marca Nuclear Chicago, foi usado nas contagens "in vi-
tro" das amostras dos receptores.

Todo o manuseio "in vitro" foi realizado em material
plástico, isto é, seringas e tubos de ensaio descartáveis e macropipe
ta automática de volume regulável (Oxford) com ponteiras descartáveis.

VI.3) PROCEDIMENTO SEGUIDO

0 sangue colhido foi marcado segundo a técnica que es
107 ~

tava sendo desenvolvida por Santos e uma descrição sumária da tecni
ca é dada no apêndice A. 0 tempo decorrido entre a colheira do sangue
e a adminsitração das plaquetas marcadas variou de 3 a 5 horas, sendo
que nos casos C14 e C15 este intervalo foi de aproximadamente 7 horas.

Do concentrado plaquetário marcado retirou-se uma a U
quota de 0,5ml que foi colocada em tubo plástico e o volume completado
para 2,0ml; este material foi usado como padrão para os cálculos da
percentagem de recuperação "in vivo".

As amostras dos pacientes foram colhidas na maior par



te dos casos a 30 min, 1, 2, 3 e 4 horas do instante da injeção e a

partir daí a cada 24 horas durante 10 ou 11 dias. De cada amostra foi

separada uma aliquota de 2n?l de sangue total (foi preferido sangue to-

tal para diminuir a manipulação das plaquetas), no mesmo dia das co

lheitas e contadas ao final do exame, durante 10 minutos cada.

Contagens do "background" do cintilcmetro de poço fo

ram freqüentemente feitas nas 24h que precederam e sucederam a conta-

gem do conjunto de aiiostras de cada caso. Cada conjunto de amostras

foi contado o nais rápido possível apôs a colheita da últina amostra.

Durante os meses em que as contagens foram feitas, o "background" do

cintilônetro foi mantido praticamente constante; exceto durante um pe

ríodo em que ocorreu contaminação com J"P. A figura 6.2 apresenta con

tagens de "background" durante o período de contaminação e a curva de

ajuste destes pontos. Abstraindo as contagens feitas durante o perío-

do de contaminação, a regressão linear das contagens restantes resul̂

tou em uma reta com declividade praticamente nula e valor constante

igual a 1946. O desvio padrão obtido da regressão foi 6% maior do que

As tabelas 6.2 a 6.5 apresentam para os casos C2.C12,

C20 e C26 os tempos em que as amostras foram colhidas apôs a transfu-

são e as contagens obtidas em 10 minutos. 0 "background" estimado pa-

ra os casos C2, C12 e C26 foi de 1946 contagens/10 min e para C20 de

2320 contagens/10 min, ou seja, a contagem do conjunto de amostras des_

te caso ocorreu 10 dias após a contaminação do cintilômetro com 3 P.

Como foi visto na seção El , a percentagem de recupe

ração é calculada com a fórmula abaixo e os resultados deste calculo,

para quase todos os pacientes, são encontrados na tabela 6.6. Seus

baixos valores refletem uma viabilidade diminuída.

% recuperação , A M x V S T x 100 (6#1)

"in vivo" A C x V C I



onde:

PM - atividade de cada ainostra nos vários tempos, Ccpm/ml)

VST - volume de sangue total do paciente, (ml)

AC - atividade do concentrado plaquetario injetado, (cpm/ml)

VCI - volume do concentrado plaquetario injetado, (ml)

0 cálculo do volume de sangue total foi feito multi

plicando o peso corporal por 0,07, independente da idade, do sexo e

da obseidade dos pacientes.

A percentagem de recuperação não foi usada na determi

nação das curvas de sobrevivência por ser o seu calculo sujeito a er-

ros.



CASO

Cl

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C13

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

i

SEXO

F
F

M

F

F

F

F

F

F

M

N

F

M

F

F

F

F

M

IDADE

(ANOS)
i

27

21

66

4 a 6m

64

9 ( e )

4 a 3 m

1 m

15

13

10
21

12

15

32

36

9 a

5 a

DURAÇSfl
DA ' a )

POENÇAV J

± 1 ano

2 a 2 m

15 d (c)

4 m (d)

1 m (c)

7 a

3 a (g)

10 d (b)

1 m (c)

9 a
7 a

5 a
4 a

1 a

>10a

13 a

16 a

3 a 5m(g)
-

srais

sim

não

sim

sim
sim

sim

não

sim

sim

não

não
sim

não
não

não

não

não
sim

não

ESPLEMEC
TOMIA

-

-

-

-

sim
-
-

sim

sim

MEDICAÇÃO
í

sim

não

sim

sim

sim

sim

sim
sim

sim
sim

não
não

não
sim

- (f)
não
não
sim

sim

IPLAQUrlAS
• por nn

!< 60.000
1

500.000
500.000

60.000

50.000

ISO.000

10.000
15.000

(h)

45.000

40.000
50.000

50.000

20.000
_

80.000

127.000
40.000

(a) tempo decorrido entre início dos sinais e sintomas e o exame.
(b) para maiores explicações vide texto.^
(c) estado gripai 10-15 dias antes do início dos sinais hemorrágicos.
(d) faz uso de colchicina antes do início dos sinais hemorrágicos.
(e) uso de cloranfenicol 1 ano antes do início dos sinais hemorrágicos.
(f) fazia uso de estrogênio.
(g) caso estudado pré e pôs esplenectoraia; recebeu várias transfusões após

cirurgia.
(h) vide figura 6-1.

Tabela 6-1 Dados dos Pacientes
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N* da Amostra

1

2

5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tempo após a

Transfusão (dia)

0,021

0,042

0,083

0,125

0,167

1,00

2,00

3,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Contagem em

10 minutos

11644

11697

12292

12466

12071

10042

8557

7452

4334

3585

3326

5188

3039

Tabela 6-2 Tempos de colhe i ta das amostras
e as contagens obtidas - Caso C2
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Nç de Aniostras

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tempo após a
Transfusão (dia)

0,021

0,042

0,083

0,125

0,920

1,92

3,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Contagem em
IP minutos

7986

7786

7226

7266

6326

5966

5646

3897

3820

5127

2947

2614

Tabela 6-3 Tempos de c o l h e i t a s das amostras

e as contagens obtidas - Caso Cl2
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N9 de Amostras
i

1

2

3

4

5

6
i

7

8

9

10

11

12

13

14

Tempo após a
Transfusão (dia)

0,021

0,042

0,083

0,125

0,167

1,00

2,00

3,00

4,00

7,00

8,00

8,42

10,00

11,00

Contagem em
10 minutos

8015

6396

5428

4869

4468

3611

5343

3584

3206

3154

5137

3046

3041

3019

Tabela 6-4 Tempos de colheitas das amostras

e as contagens obtidas - Caso C20
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i

N? da .Amostra

1

2

3

4

S

6

7

8

9

Tempo após a

Transfusão (dia)

0,021

0,042

0,083

0,125

2,00

3,00

6,00

8,00

10,00

Contagem em

10 minutos

6592

4806

5951

3155

2398

2418

2308

2073

2106

Tabela 6-5 Tempos de colheitas das amostras

e as contagens obtidas - Caso C26



CASO RECUPERAÇSD
% £30min)

Cl

C2

13,2
21.2

Cs
C4

C5

C6

a
cs
C9

CIO

Cll

C12

C13

C14(a)

Cl 5(a)

C16

C17(b)

C18(b)

C19(c)

C20(c)

C21

C22

C23

C24

5?,5

35

26,3

17,4

24.6

50,1

36,4

17,4

59,3

26,8

27,5

27,7

14,0

34,8

16,0

13,7

25,3

36,3

40.6

27,0

13,8

(a) mesmo material transfundido
(b) mesmo material transfundido
(c) mesmo material transfundido

Tabela 6-6 Percentagem de Recuperação dos Casos Estudados



«90.000

2OO.OOO

•

f

s
w ISO.OOO
9

s
J 100.000

s
r

50.000

0

•

0 -*"

1
1
1
1
1
1

+
/

IKJECÃO

I
It

01*

2 «

Figura 6-1 Variação com o tempo do número de plaquctas
circulantes por raP para o caso C 15



70

?e20

2420 -

2220

m
z

ou

2020

1120
«0

Figura 6-2 Contagens do "background" do cintilometro
de poço durante o,período em que ocorreu
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VII - ANALISE DE DADOS

VII.l) EQUAÇÕES DE AJUSTE

A escolha das funções para ajuste dos dados de sobre

vida considerou a presença de Cr em heirãciás, haja vista que a té*£

nica de marcação ainda estava sendo aperfeiçoada quando os dados foram

obtidos.

Na estimativa da vida-média plaquetaria, dois modos

de diminuição do Cr existente na população plaquetaria em circulação

foram considerados; em um a redução é" linear, no outro é" exponencial.

Foi assumido que a redução do Cr existente em hemãcias é" praticamen

te linear nos 13 primeiros dias apôs a injeção.

0 s jus te foi feito por mínimos quadrados e as funções

empregadas foram

í et + d, para t < T

51 (0= < at + b, para t > T (7.1)

ax + b s CT + d

52 (t) = (1-f) exp(-At) + [« • f ] , (7.2)

onde a, b, c, d, e, f.T.Asão parâmetros a serem determinados.

A parcela de Sj (t) descrita pela equação

(*) = at • b , para t >, 0 (7.3)

e o termo entre colchetes da equação (7.2) são a atividade do Cr em

hemãcias.

As figuras 7.1 e 7.2 esboçam Si(t) e s2(t). A parte

hachurada representa a atividade do Cr ligado às hemãcias.
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VI1.2) ESTIMATIVA DAS RAZÕES a/b E e/f

O valor para as razões a/b e e/f foi estimado com

_ E ( t) - T(t) (7.4)

D(t) = 6iHCt) (7.5)

E(t) = 02H(t) (7.6)

T(t) = 83H(t) (7.7)

onde

H(t) - concentração do Cr ligado a hemacias no sangue circulan
te.

D(t) - taxa de decaimento do Cr de H(t).
E(t) - taxa de eluição de Cr das hemacias.
T(t) - taxa de destruição das hemacias.
B 1,2,3 - constantes de decaimento

Substituindo-se (7.5), (7.6) e (7.7) em (7.4) tem-se

(Bx* 6z* 03) H(t) . (7.8)

Com a condição inicial

H(0) = 1 , (7.9)

a solução de (7.8) é

H(t) = e 'CBl+ 02+ 63)t (7-10)

A constante Bj ê a constante de decaimento do Cr. A
constante B2 foi feita igual ao inverso da sobrevida média das hema-
cias, que é de 120 dias; a razão é que embora a curva de sobrevivência
das hemacias seja aproximadamente linear, durante os 13 primeiros dias
ela diverge pouco da exponencial com constante de decaimento igual a
(120 dias) . A figura 7.3 compara pontos desta exponencial com a re-
ta de sobrevivência de hemacias que corta o eixo do tempo no 1209 dia.

0 modelo acima descrito é bem simples e não considera
o acúmulo no baço e no fígado de hemacias marcadas, nem a presença do



Cr no plasma. A figura 7.4 mostra a curva H(t) e a de decaimento do

Cr até o 139 dia. A reta tracejada existente na figura foi determi

nada considerando que: em t=0 ela corta o eixo das ordenadas em 1 e no

13? dia o valor da ordenada é 801 da atividade do Cr neste dia.

0 valor assumido para a/b e e/f foi o da declividade
da reta tracejada da figura 7.4, ou seja,

a e 0.80 x 72.3 - 1.0 _ n n-?c/.-, ,-, 1V>
5 ' í = I3TÍS 0.O25/dia . (7.11)

VI1,3) VIDA-MÉDIA PLAQUETÁRIA

Assumindo que é do Cr ligado ãs plaquetas marcadas,
a atividade restante após ser descontada a atividade atribuída ao Cr
ligado ãs hemãcias, a vida-média da população de plaquetas marcadas
presente na circulação é a média ponderada

Si (t) - Sih(t)] t dt

(7.12)

í [ Si (t) - S,h(t)] dt

para a função (7.1). Substituindo (7.1) e (7.3) em (7.12) e resolven

do tem-se

fx - T/3 . (7.13)

Desde que a vida-média de uma população que decresce exponencialmente

ê igual ao inverso da constante de decaimento, tem-se que para (7.2) a

vida-média da população de plaquetas marcadas presentes na circulação

e

T, - I A . (7.14)

Notar que as vidas-médias calculadas coro (7.13) e

(7.14) não consideram o quanto as plaquetas viveram antes que fossem
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marcadas. Assumindo também que:

Ca) a distribuição etária das plaquetas injetadas é praticamente

igual à do receptor;

(b) as plaquetas foram pouco danificadas durante a marcação;

(c) o organismo receptor interage com uma plaqueta injetada do mes

mo modo que com uma plaqueta sua não marcada de mesma idade;

(d) a quantidade de plaqueta.' marcadas armazenadas no baço e no fí

gado mantém, desde a primeira retirada de amostra de sangue do

receptor, uma proporção constante com a quantidade de plaque-

tas marcadas em circulação;

tem-se que para (7.1) a redução desi(t)-sln(t) com o tempo (para t<T )
pode ser associada com a probabilidade l-p(t) - vide capítulo V - da
forma /

l-p(t) = < 2 ' P a r a * < T (7.15)

I 0 , para t 5 T ;

neste caso a vida-média das plaquetas do receptor é

f3 = T . (7.16)

Quando 6(t) é constante, a expectativa de vida das
plaquetas independe da idade e a população de plaquetas marcadas cai
exponencialmente e tem uma vida-média igual a 1/ 9 (t). 0 que pode ser
verificado fazendo 8(t) constante em (5.5), substituindo (5.5) em (5.9)
e achando a vida-média de (5.9). Para o caso em que a função de ajus
te foi (7.2) a vida-média das plaquetas do receptor é, não esquecendo
as hipóteses (a), (b), (c) e (d) acima, igual a ?2.

VI 1,4) 0 PROGRAMA APLOC

£ um programa escrito era FORTRAN para o Ajuste por mi
nimos quadrados dos dados e PLOtagem das Curvas. Foi processado em um
computador digital Burroughs 6700 com um Plotter Off-line da Calcomp.
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Para cada caso o "background" ê inicialmente desconta
do das contagens lidas; depois estas contagens sem "background" são
norr.alii.adas de -iodo que a priineira delas esteja associada a unidade.

£ dada ao usuário a opção de ajuste com a equação
(7.1) e/ou com (7.2). .As declividades a/b e e/f são dados de entrada.

0 APLOC plota os resultados principais. A incerteza
traçada para cima e para baixo de cada ponto plotado é a soma normali
zada do desvio padrão do "background" reais o desvio padrão da contagem
sem o "background".

0 programa em si não è* considerado como parte da tese.

VI1.5) CURVAS AJUSTADAS

As figuras 7-5 a 7-56 são os gráficos gerados pelo
APLOC para os 26 casos estudados. Para cada caso os dados foram ajus
tados com as funções (7.1) e (7.2).

Os parâmetros A, B, C, D, TAU , E, F, LAMBDA, dados â
direita e acima nos gráficos são, respectivamente, a, b, c, d, T , e,
f, X , das equações (7.1) e (7.2). 0 parâmetro ADER ou ADEX que é dado
para cada curva é a soma dos quadrados das distâncias (verticais, no
caso) dos pontos â curva de ajuste; quanto menor esta soma melhor a
aderência dos pontos ã curva, isto é\ melhor o ajuste.

A tabela 7-1 apresenta para cada caso a incerteza do
primeiro ponto, ou melhor, a soma normalizada dos desvios padrões do
"background" e da contagem descontado o "background", as frações esti
madas da atividade do Cr ligado ãs hemácias no instante da injeção,
as aderências e os valores de TAU e 1/LAMBDA.

VII.5.l) CASOS COM PESSOAS NORMAIS

Comparando os casos C9, CIO, Cll, C12, C14, C15 e C16
tomou-se evidente a diferença entre os dados colhidos no caso Cl2 e



os dos outros casos.

Em C12 foram baixas as incertezas das medidas e a
quantidade estimada de Cr ligado às hemãcias. A aderência foi me-
lhor com a função (7.1). Uma questão interessante foi como ficariam
as curvas de ajuste se a variação do primeiro para o terceiro ponto
fosse atribuída à presença de Cr no plasma e os dois primeiros pon
tos nãc fossem incluícos como dados para o .APLOC.

Em nenhum dos outros casos normais se pode estimar

com uma precisão aceitável a vida-media. Isto foi devido a

(a) incerteza nos valores das ordenadas dos pontos - o C16 ê" o
mais desfavorável;

(b) elevada atividade atribuída ãs hemácias marcadas - em C9 tem
-se B=0,88 e D=0,87, por exemplo;

(c) disposição dos pontos que, abstraindo as incertezas, sugerem
curvas não monotonamente decrescentes - por exemplo as posi-
ções do ponto no primeiro dia em C14 e dos pontos no terceiro
dia em CIO e Cll em relação aos outros pontos.

VII,5.2> CASOS COM PACIENTES

Nos casos C2, C3, C4 e CS a marcação foi executada sa
tisfatoriamente. Para C2 a aderência foi superior com a função (7.1)
e nos três casos seguintes com (7.2). Em C2, C3 e C4 os ajustes com
(7.2) seriam provavelmente melhores se o primeiro ponto de cada caso
fosse excluído como dado de entrada para o APLOC.

0 valor de F e as incertezas nas posições dos pontos
são relativamente grandes em C13; o valor de ADEX é* aceitável e vê-se
que o ajuste com (7.2) foi o melhor.

Em Cl7 as duas funções falham em ajustar o ponto do

dia 1. Exceto por este ponto, o caso se assemelha aos casos C6, Cl9,



C20, C25 e C26 - vide as figuras 7-15, 7-16, %41 a 7-44, 7-55 a 7-56
e a tabela 7-1. Aqui coube a pergunta: falhou a marcação ou os pa-
cientes responderam de modo semelhante?

Os pontos de Cl, C7, C8, C18, C21, C22, C23 e C24 in
dicam uma marcação insatisfatória.

Em pessoas normais, a literatura situa o número de
plaquetas entre 200.000 e 450.000/ram^ e a sobrevida destas células en
tre 8 e 12 d.

A tabela 7-2 fornece, para cada um dos casos C2, C3,
C4 e C5, o número de plaquetas por nm na época da injeção de plaque-
tas marcadas, o valor adotado para a vida-média e a razão destes valo
res. Foi escolhido para a vida-média o valor resultante do ajuste com
a função de melhor aderência. Ter em niente que as hipóteses feitas na
seção VI1.5 não foram aqui descartadas.

No caso C2 - o paciente não apresentava sintomas e eŝ
tava em observação ambuíatorial. - a quantidade de plaquetas no sangue
estava normal, a vida-média diminuída e o "turn-over" (aqui estimado pe
Ia razão N* de Plaquetas/mm .dia) ainda dentro da faixa de normal ida
de encontrada por BranehtJg.

A paciente de C3 possuía 60.000 Plaquetas/mm duas se
manas antes da transfusão de plaquetas marcadas e desde então estava
medicada com corticoesteróides. A estimativa do "turn-over" foi 70%
maior do que o maior valor de "turn-over" encontrado por BranehtJg em
pessoas no
foi curta.
pessoas normais (76.000 Plaquetas/mm .dia). A vida média encontrada

Os pacientes de C4 e CS obtiveram estimativas de
"turn-over" dentro da faixa de normal idade. Ambos não apresentavam he
morragia o que sugere que a medicação que usavam atuou de modo a redu
zir a destruição patológica de plaquetas.
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Para C13 nenhicra estimativa foi feita para o "turn-
over", haja vista a variação das contagens do número de plaquetas por
nm , como pode ser observado na figura 6-1.

A paciente C20 apresentava ura quadro clínico estacio
nãrio com cerca de 50.000 plaquetas/nm . Cora o critério de nelhor ade
rencia no ajuste, a vida-roédia estimada foi 0,056 dia. O "tum-over"
calculado foi 895.000 plaquetas/mm .dia, o que é uma taxa irrealista.
Desde que a paciente foi esplenectomiiada e, consequentemente, perdeu
a capacidade de armazenar plaquetas, o que certamente ocorreu foi que
as plaquetas rareadas foram danificadas durante a marcação e rapidamen
te destruídas pelo organismo após a transfusão.

Nos casos C6, C17, C25 e C26 as plaquetas provavelmen
te foram danificadas durante a marcação a exemplo do que certamente
ocorreu em C19 e C20 que foram estudados com o mesmo material.

vn.fi)

Se a contagem de cada amostra fosse feita logo após a
sua colheira e o resultado plotado como nos gráficos feitos pelo APLOC
(corrigindo, é claro, o decaimento do Cr), então poder-se-ia ser feî
ta uma reavaliação do número de amostras ainda necessárias e de quando
colhê-las. Este conjunto de dados levaria a uma curva de ajuste mais
realista.

0 modelo para taxa de destruição existente no capítu

Io V pode ser incluído na função de ajuste. Por exemplo:

s,(t) » h [1-PCt) ] • gt - (1-h)

= -hP(t) • gt • 1 , (7.17)

onde 0 < h < 1, g< 0 e P(t) é dado em (5.9) ou ê uma aproximação sua.

Há necessidade de um modelo de cinética das hemácias

que esr.ime mais realisticamente as razões a/b, e/f ou g/h.
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Caso

a
C2

C5

C4

C5

C6

C7

C8

C9

CIO

ai
C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18
C19

C20
C21
C22

C23
C24

C25
C26

Incerteza
no 1* ponto

1
i

0,0592
0,0147

0,0346

0,0149

0,0177

0,0245

0,0693

O.0399
0,0347

0,0556

0,0386

0,0202

0,0276
0,0336

0,0298

0,0800
0,0154

0,0258
0,0411

0,0217

0,0233
0,0251

0,0364
0,0582

0,0299

0,0242

i

Ajuste

T.AU

0,179
5,09

4,30
2,77

1,42
0,184

0,138

0,505

1,56
0,071

0,230

',95

1,43

3,82

1,29

0,153

0,051

0,102

0,204

0,138
0,046

0,402
2,73

0,046

0,123

com a função

ADER

0,048
0,019
0,017

0,043

0,033
0,004

0,036

0,036

• 0,036

0,055

0,039
0,034

0,022
0,058

0,007

0,057

0,078

0,021
0,059

0,045

0,008
0,006

0,035
0,055

0,006
0,039

(7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o
o,
o,
o,
0,

.1)

B

.39

,22

.31

,33

.16

,35

.74

.50

,88

,71

,22

.51

.53

,64

,38

,31

54

27

20

68

72

60
46

18
08

Ajuste com a função l~.

I/LAMBDA

0,112

4,50
7 si

1,92

1,04

0,138

0,071

0,-529

1,16

0,046

0,169

4,80

1,16
1,98

0,253
0,826

0,112

0,056
0,056

0,056

0,051

0,051

0,168

1.93

0,031

0,051

i

1

jO.056
|0,052
0,014

0,025

JO.013
0,005

0,035

0,055

0,036
,0,057

0,039

0,044

0,017

0,083

0,006
0,067
0,094

0,022
0,012

0,032
0,010
0,007

0,042

0,068

0,006
0,016

F

0,40

0,005

0,26
0,26

0,12

0,33
0,74

0,48
0,87

0,51

0,72
0,04

0,48
0,52

0,65

0,56
0,51

0,51
0.25

0,23
0,69

0,70
0,6C

0,42

0,16

0,16

2)

Í

t
!

1
1
1

i

t

i

I

i
Tabela 7-1 Parâmetros Calculados nos Ajustes
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Vids-média
(dia)

Plaquetas.no sangufc j 'Turn-over','
') i (plaquetas/njn^dia)

C2

C4

C5

Cl 5

5,09

2,52

1,92

1,04

1.16

50 0 . 0 0 0 ^

5 0 0 . 0 0 0 ^

60.000Cc)

50.000(d)

145.000Ce)

59.000

129.000

31.000

48.000

(a) contagem 6 meses antes da transfusão

(b) valor das contagens 5 dias antes e quatro dias depois

da transfusão

(c) contagem 10 dias antes da transfusão

(d) contagem 15 dias antes da transfusão

(e) vide figura 6-1.

Tabela 7-2

Sumário paia os casos aproveitáveis com pacientes
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VIII - CONCLUSÕES

Atualmente a controvérsia quanto ao processo de uti]i_

zação e destruição plaquetaria mantém-se. Vários modelos coexistem e

ignora-se quais destes são realmente válidos e em que condições.

0 conhecimento do mecanismo autoimune em púrpura trom

bocitopênica idiopática (PTI) aumentou substancialmente desde Jean Ber

nard. Contudo, permanecem dúvidas quanto ao mecanismo terapêutico do

corticoesterõide em PTI. Houve algum progresso na previsão do sucesso

ou fracasso de uma esplenectomia, com base em exame dos sítios de se

qílestro.

Um modelo para a taxa de mortes das plaquetas com a

idade foi proposto, equação (5.1). É baseado no comportamento caracte

rístico da taxa de mortes (ou de falhas) para seres vivos ( ou máqui-

nas). Os resultados evidenciaram a dificuldade de, a partir de pontos

da curva de sobrevivência da população plaquetaria marcada, se obter a

probabilidade de sobrevivência da plaqueta com a idade e, conseqüente-

mente, da vida-média plaquetaria. Embora uma compreensão apreciável

do modelo tenha sido alcançada com os casos estudados, o número de sî

tuação em que foi testado está longe de ser exaustivo.

As funções de ajuste adotadas na análise dos dados

consideraram casos extremos de curva de sobrevivência da população pia

quetária - linear e exponencial; bem como a presença de Cr ligado a

hemácias. A aderência da função de ajuste que assume que a população

plaquetaria cai exponencialmente, foi superior ã outra função de ajus

te.

Os resultados da análise mostraram que a técnica de

marcação não apresentou boa reproducibilidade, na época em que os 26

casos foram estudados e não permitiu uma estimativa aceitável da vida-

média na maior parte dos casos.
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APÊNDICE A

TÉCNICA DE f-^RCAÇÃO

Foram colhidos, diretamente em bolsa plástica, cerca

de 400ml de sangue total de cada doador, efetuando-se manualmente mo

vimentos oscilatórios leves para favorecer a honogenei-ação do sangue

com o anticoagulante. Em seguida procedeu-se ã centrifugação a 1600g

durante 10 minutos. 0 plasma sobrenadante, rico em plaquetas ( PRP )

foi retirado para uma das bolsas satélite, em condições de esterilida

de, evitando não provocar a ressuspensão de hemãcias. Nova centrifu

gação foi feita, desta vez, a 4200g durante 30 minutos; obteve-se en

tão no fundo da bolsa um concentrado plaquetario (CP) e um plasma so-

brenadante pobre em plaquetas (PPP), que foi então transferido para a

segunda bolsa satélite, deixando apenas um volume de 10ml com o CP. A

esta bolsa foi acrescentado de 300 a 400uCi de cromato de sódio e sub

metido a incubaçao por 40 minutos à temperatura ambiente, com leves

agitações ocasionais em agitador de prato. Acrescentou-se 30 minutos

após o início da incubaçao lOOmg de vitamina C. FQÍ misturado em se

guida o concentrado com um terço do PPP da segunda bolsa satélite e

centrifugou-se a 4200g por 10 minutos; o plasma sobrenadante foi des_

prezado e repetida a lavagem com mais um terço o PPP. A ressuspensão

final foi realizada com o restante do PPP
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APÊNDICE B

DERIVAÇÃO DA EQUAÇÃO (5.6) A PARTIR DE (5.1) E (5.5)

Sei a

l-p(t) = exp 9(f)df (B.l)

onde

t > T 2

Desde que

. £X(T-t)

- i t

(B.2)

(B.3)

^ l f

(B.4)

temos:
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X 2 V l T l a-i~Xlt), p a r a 0 $ t <

X2(t-T,) . para T, < t s T2 (B.5)

Al (*XlTl-l) + X2( t-n) + Ai ( i ^
Ai A3

u-l), para t>t2

donde

f «p R f
l - p ( t ) = < e x p | £ - ( l - J í A l T l ) + X 2 f T l - t ) , p a r a T , < t < T 2 ( B . 6 )-t)l,

i

^ para
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