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RESUMO

Introdução: Na medicina de répteis a avaliação laboratorial é imprescindível,
dentro  desta,  tem-se  o  hemograma,  exame  básico  a  se  analisar,  e  nele
encontra-se  a  avaliação  dos  trombócitos.  Esses,  que  em  répteis,  são
equivalentes as plaquetas dos mamíferos. O presente estudo tem por objetivo
reunir dados existentes sobre as características e funções dos trombócitos em
répteis. Metodologia: Buscou-se  referências  nas  mais  diversas  fontes  da
literatura, visando, avaliar a disponibilidade de material sobre trombócitos de
répteis. Este levantamento foi realizado junto a serviços de informações como
periódicos Capes, rede SciELO, pubMed e Google Acadêmico.  Resultados e
Discussão:  As  funções  dessas  células  ainda  não  foram  completamente
elucidadas,  mas  sabe-se  que  eles  participam da  defesa  do  organismo,  da
hemostasia e da produção de tromboplastina. Determinar a concentração de
trombócitos pode ser difícil,  porque eles tendem a formar agregados in vitro ou
quando  a  amostra  é  coletada  e  misturada  a  heparina Conclusões:
Trombócitos  são  uma  linhagem  de  células  sanguíneas  dos  répteis  que
equiparam-se as plaquetas de mamíferos, porém realizam mais funções que
elas. Eles precisam ser melhores estudados para elucidar o mecanismo das
suas funções.
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ABSTRACT

Introduction:  Laboratorial  analysis  is  a  vital  part  in  the  study of  the  reptile
medicine, in this area blood count exams are extremely helpful, and they are
the place to look when we need a thorough evaluation of the thrombocytes.
Thrombocytes  are  for  reptiles what  blood platelets  what  for  mamals.  In  this
study we have the goal to gather existing data about the characteristics of the
reptiles  thrombocytes.  Methodology:  References  were  sought  in  the  most
various sources of the literature, aiming evaluate the material availability about
reptiles thrombocytes. This survey was accomplished in information services as
such Capes journals, SciELO network, pubMed, and Google Schoolar. Results
and Discussion: While the complete function of thrombocytes are yet to be
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elucidated,  we  know  for  sure  that  they  particpate  in  body  defense,  in  the
hemostasis,  and  in  the  thromboplatin  production.  To  determine  the
thrombocytes concentration it’s really hard, because they tend to form in vitro
aggregates, or it’s really difficult to determine when they when the sample is
collected and mixed with heparin. Conclusions: Thrombocytes are a lineage of
reptiles blood cells that have a similar function to what blood platelets perform in
mamals, but they also have the hability to perform a wider range of functions.
We need yet to perform studies to fully understand all of their functions and their
inner workings.

Keywords – blood platelets; defense; hemostasis; heparin
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INTRODUÇÃO

Quando avalia-se todas as classes do reino animal, os mamíferos são exceção
no quesito de células anucleadas, uma vez que as demais classes, contêm
tanto hemácia quanto trombócitos com núcleo (SILVA et al., 2009).

Na  medicina  de  répteis  a  avaliação  laboratorial  é  imprescindível  e  o
conhecimento  do  perfil  hematológico  normal  de  cada  espécie  é  de  suma
importância para diagnosticar enfermidades, sendo o hemograma o básico a se
analisar.  Ele  engloba  o  exame  de  eritrócitos,  leucócitos  e  trombócitos  do
sangue periférico (THRALL et al., 2015).

Os  trombócitos  de  répteis  são  equivalentes  às  plaquetas  dos  mamíferos,
porém, trombócitos são originados por blastos, assim como as demais células
do sangue e têm mais funções, ao contrário das plaquetas dos mamíferos, que
se  originam  dos  megacariócitos.  Trombócitos  representam  o  segundo  tipo
celular mais abundante no esfregaço sanguíneo e podem ser confundidos com
linfócitos pequenos e vice-versa (CUBAS et al., 2014).

O  presente  estudo  tem  por  objetivo  reunir  dados  existentes  sobre  as
características  e  funções  dos  trombócitos  em  répteis,  fazendo  uma  breve
associação com as plaquetas dos mamíferos.

METODOLOGIA

Buscou-se  referências  nas  mais  diversas  fontes  da  literatura  nacional  e
internacional para avaliar a disponibilidade de material  sobre trombócitos de
répteis. Este levantamento foi realizado junto a serviços de informações como
periódicos Capes, rede SciELO, pubMed e Google Acadêmico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na  morfologia  os  trombócitos  são  elípticos,  fusiformes  e  contêm  núcleo
localizado no centro, com cromatina densa. Já o citoplasma é incolor e pode ter
alguns  grânulos  azurofílicos  (CUBAS  et  al.,  2014).  Silva  et  al.,  (2010)
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complementa que  na forma inativa, essas células apresentam-se alongadas,
menores  que  os  eritrócitos,  parecendo  ter  uma  “membrana”  delgada,  de
coloração levemente basofílica.

Figura 1: Esfregaço sanguíneo de Boa constrictor no aumento de 100x, corado com panótico rápido. A)

Trombócitos normais. B) Trombócito normal que parece ter uma “membrana” delgada (seta preta) e

um  pequeno  linfócito,  que  poderia  ser  confundido  com  um  trombócito  (seta  vermelha).  Fonte:

Arquivo pessoal. 

As funções dessas células ainda não foram completamente elucidadas, mas
sabe-se que eles  participam da defesa do organismo,  da  hemostasia  e da
produção  de  tromboplastina.  Os  grânulos  que  podem  estar  no  citoplasma
contêm  serotonina,  que  age  na  fagocitose  e  na  remoção  de  partículas
estranhas.  Sendo  assim,  na  imunidade  específica  em  répteis,  além  dos
heterófilos  e  macrófagos,  os  trombócitos  também  são  células  efetoras.  E
quando há pequenas lesões vasculares, os trombócitos se aderem ao local,
com agregação e formação do tampão hemostático (CUBAS et al., 2014).

As características dos trombócitos ativados de répteis incluem pseudópodos
com material fino e granular e muitos filamentos semelhantes a fibrina, que se
irradiam  entre  e  ao  redor  das  células.  As  trombocitopenias  resultam
provavelmente  do  consumo  periférico  excessivo  ou  diminuição  de  sua
produção e os trombócitos com núcleo polimórficos são considerados anormais
e  podem estar  associados  a  doenças  inflamatórias  graves  (THRALL  et  al.,
2015).

Para determinar a concentração de trombócitos pode ser difícil,  porque eles
tendem  a  formar  agregados  in  vitro ou  quando  a  amostra  é  coletada  e
misturada a heparina, que é o anticoagulante normalmente utilizado em répteis.
Visando evitar a agregação, o ideal é que imediatamente após a coleta seja
realizado o esfregaço com sangue fresco (STACY et al., 2011).
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Para estimar a quantidade de trombócitos, utiliza-se comumente o método de
NattHerrick, que é o mesmo método utilizado para contagem de hemácias e
leucócitos.  Ou  até  mesmo  pode-se  fazer  uma  estimativa  com  base  na
quantidade dessas células que aparecerem no esfregaço sanguíneo, podendo
classificar como reduzida, normal ou aumentada. E em geral, a quantidade de
trombócitos varia de 25 a 350 para cada 100 leucócitos contados no diferencial,
sendo que esse número varia de acordo com a espécie e estação (THRALL et
al., 2015).

CONCLUSÕES

Trombócitos  são  uma  linhagem  de  células  sanguíneas  dos  répteis  que
equiparam-se as plaquetas de mamíferos, porém realizam mais funções que
elas.

Os trombócitos precisam ser melhores estudados para elucidar o mecanismo
das suas funções.
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