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I. Introdução  

O sangue é um tecido conjuntivo líquido, contido num compartimento 

fechado, chamado de aparelho circulatório, que mantém em movimento regular e 

unidirecional, devido essencialmente às contrações rítmicas do coração (Junqueira et 

al., 2004). 

 O plasma e as células sanguíneas conferem ao sangue uma ampla variedade de 

funções fisiológicas. Além da participação na respiração (trocas gasosas) e na 

proteção contra doenças, também desempenha função na nutrição (transporta 

carboidratos, gorduras, proteínas), na excreção (transporta resíduos metabólicos), na 

regulação da temperatura corporal (transporta e distribui o calor), na manutenção do 

equilíbrio hídrico e no transporte de hormônios (Kardong, 2010). As proteínas do 

sangue são formadas no fígado, elas incluem albuminas, que são as mais abundantes 

do plasma; fibrinogênio e vários fatores da coagulação; e diversas globulinas 

(Hildebrand et al., 2006).  

As células sanguíneas dos humanos são classificadas em eritrócitos (hemácias 

ou glóbulos vermelhos), leucócitos (glóbulos brancos) e plaquetas. 

 

1.1 Células sanguíneas em mamíferos 

1.1.1 Eritrócitos (hemácias) 

Os eritrócitos dos mamíferos são anucleados, possuem a forma de disco 

bicôncavo e medem cerca de 7,5 µm de diâmetro. Essas hemácias apresentam 

citoesqueleto formado por uma rede de dímeros de espectrina, anquirina e actina, que 

permite mudar de forma  e atravessar espaços capilares estreitos (Hansel et al., 2007). 

O eritrócito possui a função de transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos, 

onde o oxigênio é liberado. Esta função é realizada pela ligação do oxigênio à 

hemoglobina (Hb), o principal componente citoplasmático dos eritrócitos maduros. A 

forma bicôncava dessas células proporciona aumento da superfície em relação ao 

volume, o que facilita as trocas de gases (Doig, 2002).  

A hemoglobina é uma substância com massa molecular de 64.500 daltons, 

pigmentada e formada por uma porção que contém ferro, denominada de heme, e uma 

porção proteica, denominada globina. Sua principal função é promover a absorção, o 

transporte e a liberação do oxigênio dos tecidos (Lorenzi, 2003).  A hemoglobina é o 
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pigmento respiratório mais conhecido e difundido. Ela está presente de forma 

intracelular nos eritrócitos de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, mas também 

em alguns invertebrados na forma dissolvida na hemolinfa (Schmidt-Nielsen, 2002). 

Os eritrócitos humanos são liberados da medula óssea como reticulócitos, que 

são ligeiramente maiores do que os eritrócitos maduros e contêm um citoplasma cinza 

basofílico decorrente da presença residual de ribossomos citoplasmáticos (Hansel et 

al., 2007). Após 120 dias, em média, as enzimas já estão em nível crítico, o 

rendimento dos ciclos metabólicos geradores de energia é insuficiente e o corpúsculo 

é digerido pelos macrófagos, principalmente no baço (Khanna-Gupta et al., 2005). 

 

1.1.2 Leucócitos 

Os leucócitos, ou glóbulos brancos, incluem vários tipos celulares que se 

diferem morfológica e funcionalmente (Lorenzi, 2003). Eles são divididos em 

granulócitos (neutrófilo, eosinófilo e basófilo) e agranulócitos (linfócitos e 

monócitos). 

Os leucócitos são células especializadas na defesa do organismo. Quando 

ocorre  invasão de  microrganismos, os leucócitos são atraídos até o local por 

quimiotaxia, isto é, substâncias originadas dos tecidos, do plasma sanguíneo e dos 

microrganismos induzem nos leucócitos uma resposta migratória, direcionando para 

os locais onde existe maior concentração dos agentes quimiotáticos (Hansel et al., 

2007). Os leucócitos migram através das paredes dos vasos capilares por diapedese e 

agrupam-se rapidamente nos locais de infecção. Alguns leucócitos destroem 

partículas estranhas engolfando-as, esse processo é chamado de fagocitose. Essas 

células também estão envolvidas na resposta imune (Hildebrand et al., 2006). 

Na medula óssea podemos observar os granulócitos em  diversos estágios de 

maturação, durante o qual eles adquirem características morfolológicas relacionadas 

com o conteúdos dos grânulos maduros (Khanna-Gupta et al., 2005).  O mieloblasto é 

a célula precursora dos granulócitos que pode se diferenciar em três linhagens 

distintas: neutrófilo, eosinófilo e basófilo. 

Os outros dois tipos de células encontradas no sangue periférico, chamados de 

agranulócitos, são os linfócitos e os monócitos (Ganong, 1999). 

São chamadas de anomalias leucocitárias as alterações de forma e de função 

dos leucócitos em geral. Algumas vezes pode haver pequena ou nenhuma alteração da 
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morfologia, mas a sua função pode estar comprometida. Quando a função leucocitária 

está alterada, observam-se as manifestações clínicas importantes, pois essas células 

tem função de defesa no organismo (Lorenzi, 2003). 

 

1.1.2.1 Neutrófilos 

Os neutrófilos são os leucócitos mais numerosos do sangue periférico em 

humanos normais. Durante a maturação dos granulócitos, ocorre transformação na 

condensação da cromatina e na forma do núcleo. Os neutrófilos jovens possuem o 

núcleo em forma de ferradura e são denominados bastonetes, à medida que a célula 

amadurece, o seu núcleo torna-se multilobulado, ou segmentado (Ganong, 1999). Os 

neutrófilos maduros circulam no sangue periférico por 3 a 12 horas e então migram 

para os tecidos onde podem sobreviver de 2 a 3 dias (Khanna-Gupta et al., 2005).  

Segundo  Lichtman e cols, (2005) os neutrófilos, no ser humano adulto, estão 

presentes em três ambientes: na medula óssea, sangue e tecidos. A medula óssea é o 

local de diferenciação das células-tronco hematopoéticas progenitoras das células do 

sangue, inclusive dos granulócitos. 

Os neutrófilos possuem dois tipos de grânulos: os primários ou azurófilos e os 

secundários ou específicos. Os grânulos primários aparecem precocemente na fase de 

mieloblastos e são maiores do que os específicos. Quando inicia a síntese dos 

grânulos específicos, a formação dos grânulos primários é interrompida. Durante as 

divisões mitóticas no processo da granulopoese, os grânulos específicos, são 

distribuídos entre as células-filhas. Entretanto, a síntese de grânulos específicos 

continua durante a maturação e seu número aumenta, sendo o tipo predominante no 

neutrófilo maduro (Jamra et al., 1983). Os grânulos primários contêm fosfatase ácida 

e outras enzimas lisossômicas, peroxidase (mieloperoxidase), proteínas básicas 

(catiônicas) ricas em arginina, e glicosaminoglicanas sulfatadas. Esses grânulos são 

considerados lisossomas especializados. Os grânulos específicos possuem fosfatase 

alcalina, colagenase, lactoferrina e lisozima (Junqueira et al., 2004). Além disso, há 

granulações denominadas terciárias nos neutrófilos humanos, que correspondem 

àquelas que contêm gelatinases (Lorenzi, 2003). 

Os neutrófilos são responsáveis pela destruição de microorganismos, em 

locais de infecção, por meio de fagocitose e liberação intrafagossomo de peróxido de 

hidrogênio e mieloperoxidase lisossômica (Hansel et al., 2007). Após a fagocitose, 
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ocorre a morte celular do neutrófilo, pois essas células são incapazes de realizar 

novamente a síntese do material energético e das enzimas utilizadas (Jamra et al., 

1983).  

 

1.1.2.2 Eosinófilos 

Os eosinófilos possuem núcleo geralmente bilobulado, com várias granulações 

ovoides e acidófilas.  Essas células têm função de fagocitar e destruir determinados 

complexos de antígenos com anticorpos, limitar e circunscrever o processo 

inflamatório (Junqueira et al., 2004). Os eosinófilos são atraídos aos locais onde 

ocorre liberação de histamina, que é um agente quimiotático para esta célula, 

juntamente com os complexos antígeno-anticorpo, agregados de IgG e IgM, fator 

quimiotático da anafilaxia e fator quimiotático dependente do complemento (Jamra et 

al., 1983). 

Nos últimos estágios de maturação, após a formação de grânulos ter cessado, 

os eosinófilos contem algumas organelas associadas com a síntese e armazenamento 

de proteínas. O retículo endoplasmático é escasso ou inexistente e o complexo de 

Golgi é discreto. O citoplasma dos eosinófilos maduros contem principalmente 

grânulos e glicogênio. A maioria dos grânulos são específicos e apresentam cristais 

(Charcot-Leyden) localizados centralmente (Lichtman et al., 2005). 

Os grânulos específicos coram bem pelos corantes ácidos, devido à avidez de 

suas proteínas básicas.  Ao nível de microscopia eletrônica de transmissão, mostram 

aspecto peculiar, com uma parte interna, onde se encontra uma estrutura cristalina, o 

internum, e uma parte eletrondensa periférica, ou externum (Jamra et al., 1983). 

Os eosinófilos circulam por pouco tempo na corrente sanguínea e migram 

preferencialmente para o trato gastrointestinal, respiratório e/ou para a pele. Essas 

células participam de respostas mediadas por IgA, como distúrbios parasitários, 

dermatológicos e alérgicos (Hansel et al., 2007). 

 

1.1.2.3 Basófilos 

 Os basófilos têm um núcleo volumoso, com forma retorcida e irregular. O 

citoplasma é carregado de grânulos grandes e redondos, os quais muitas vezes 

obscurecem o núcleo. Esses grânulos são metacromáticos, coram intensamente em 
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púrpura  nos esfregaços corados por Romanowsky (Junqueira et al., 2004). No 

microscópio eletrônico seus grânulos apresentam elevada eletrondensidade. Do ponto 

de vista citoquímico, essas células possuem uma reação metacromática com corantes 

básicos, como o azul de toluidina (Bernard et al., 1989).  

Os basófilos participam de processos alérgicos e seus grânulos possuem 

histamina e heparina. Os basófilos contêm grânulos de histamina, sulfato de 

condroitina e podem sintetizar leucotrieno (Hansel et al., 2007). A histamina dessas 

células é liberada no processo de degranulação que ocorre como uma reação a vários 

tipos de estímulos antigênicos ou de complexos antígenos/ anticorpo. Quando há um 

estímulo antigênico contínuo ou permanente, os eosinófilos atuam como inibidores da 

reativação dos mastócitos e dos basófilos, dificultando as degranulações posteriores, e 

desse modo, tendem a reduzir os efeitos inflamatórios da ativação antigênica ao nível 

dos tecidos (Bernard et al., 1989). 

Ocorre basofilia com frequência nas reações de hipersensibilidade imediata e 

nas síndromes mieloproliferativas crônicas (Hansel et al., 2007). 

   

1.1.2.4 Monócitos 

 Os monócitos são as maiores células do sangue circulante. Essas células são 

caracterizadas por um núcleo em forma de rim ou ferradura, sendo geralmente 

excêntricas e o citoplasma contem finas granulações azurófilas, os quais não 

dificilmente vistos no microscópio óptico de luz (Bernard et al., 1989). O estudo do 

conteúdo enzimático desses grânulos mostra que eles são lisossomas. O citoplasma 

possui uma quantidade média de ribossomos, porém o retículo endoplasmático é 

pouco desenvolvido. Há algumas mitocôndrias alongadas e o complexo de Golgi é 

grande, provavelmente por estar relacionado à formação dos lisossomas, ou seja, 

grânulos azurófilos (Junqueira et al., 2004). 

Os macrófagos correspondem a monócitos que deixaram a corrente sanguínea 

e migraram para os tecidos, essas células são também encarregadas da defesa do 

organismo, através da capacidade de fagocitar qualquer corpúsculo estranho e 

participar nas reações imunológicas (Lorenzi, 2003). Acumulam-se em sítios de 

inflamação aguda em resposta a mediadores inflamatórios e também são importantes 

na manutenção de um estado inflamatório crônico (Hansel et al., 2007). Para 

desempenhar suas importantes funções, os monócitos e macrófagos necessitam de 
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componentes químicos adequados que estão presentes no seu núcleo e citoplasma. 

Estas células possuem um metabolismo bastante ativo, especialmente aquelas que 

estão sendo solicitadas ou estimuladas por agentes externos, de natureza infecciosa ou 

não (Jamra et al., 1983). As granulações presentes nos monócitos e macrófagos 

contêm enzimas para digerir material fagocitado. Nos macrófagos a composição 

química é muito mais complexa, existe atividade de síntese proteica no citoplasma, 

com aumento do conteúdo enzimático. As enzimas são do tipo hidrolítico ou 

oxidativo, há pouca mieloperoxidase, mas o teor de enzimas hidrolíticas costuma 

estar sempre aumentado, como a fosfatase ácida e esterases (Lorenzi, 2003). 

 Níveis elevados de monócitos, ou monocitose, ocorrem em diferentes 

condições: distúrbios hematológicos, como leucemia mieloide crônica ou aguda; 

distúrbios imunológicos e inflamatórios, com aumento de neutrófilos 

concomitantemente, como um mecanismo compensatório; doenças infecciosas e 

cânceres sólidos (Hansel et al., 2007). 

 

1.1.2.5 Linfócitos 

Os linfócitos são células esféricas, com tamanho variável entre 6 e 8 µm, 

chamados de linfócitos pequenos, e os linfócitos maiores podem atingir até 18 µm, 

apresentando citoplasma abundante e núcleo condensado. O citoplasma dos linfócitos 

pequenos é escasso e apresenta basofilia discreta; seu núcleo apresenta cromatina 

com grumos grosseiros e sem nucléolo visível. 

Os linfócitos são as células que compões o sistema linfóide, também chamado 

de sistema imune ou células imunocompetentes (Jamra et al., 1983). A morfologia 

dessas células é a mesma para os três subtipos de linfócitos sanguíneos existentes, 

nomeados de linfócito T, linfócito B e natural killer (NK). Os linfócitos B podem se 

diferenciar em plasmócitos, que possuem morfologia distinta dos demais (Lichtman 

et al., 2005). Os linfócitos T e B desempenham funções vitais nas respostas 

imunológicas humorais e celulares. As células T produzem uma grande diversidade 

de linfocinas, algumas das quais são proinflamatórias. As células B, quando 

estimuladas por antígeno, diferenciam-se em plasmócitos que produzem anticorpos 

para antígenos específicos (Hansel et al., 2007).  Os linfócitos e os plasmócitos são 

células envolvidas nas reações de reconhecimento de agentes que provêm do meio 
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externo, os linfócitos T agem diretamente sobre elas, os  linfócitos B e plasmócitos 

agem por intermédio da secreção de anticorpos (Lorenzi, 2003).  

Os plasmócitos são células linfocitárias especiais cujo aspecto morfológico 

reflete a diferenciação funcional de linfócitos B, que depois de ativadas, são células 

que produzem anticorpos. O tamanho médio é de 10 µm e o núcleo excêntrico tem 

cromatina bastante condensada. O complexo de Golgi é muito desenvolvido pelo fato 

de estar sempre produzindo imunoglobulinas (Jamra et al., 1983). 

A linfopoese ocorre nos órgãos linfoides primários, que são a medula óssea e 

o timo. Enquanto os linfócitos B amadurecem completamente na medula óssea, os 

linfócitos T migram para o timo, onde completam seu desenvolvimento. Quando os 

linfócitos estão na fase madura, são encontrados no sangue periférico e em grandes 

aglomerados nos órgãos linfóides secundários, que são representados pelos gânglios 

linfáticos ou linfonodos, baço, amígdalas, entre outros (Bernard et al., 1989; Lorenzi, 

2003). 

 A linfocitose, ou seja, o aumento do número normal de linfócitos no sangue 

periférico pode ocorrer quando há infecções agudas, infecções crônicas e doenças 

linfoproliferativas. A linfocitopenia, diminuição de linfócitos circulantes, ocorre nos 

seguintes casos: distúrbios da produção dessa célula, como em linfomas de Hodgkin; 

quando há aumento da destruição de linfócitos, como em radiação, quimioterapia, 

AIDS, entre outros; e na perda de linfócitos, como em lesões linfáticas no trato 

gastrointestinal (Hansel et al., 2007). 

 

1.1.3 Plaquetas 

As plaquetas são partículas citoplasmáticas de 2 a 4µm, que têm função 

importante no mecanismo hemostático. São produzidas a partir de megacariócitos da 

medula óssea, uma célula poliplóide com 8 a 32 núcleos ou mais, como resultado da 

divisão de núcleos sem divisão de células (Colman et al., 2006). As plaquetas 

formam-se pela fragmentação da membrana dos megacariócitos que pode dar origem 

a 1000 a 3000 plaquetas. O resíduo nuclear é fagocitado e eliminado pelos 

macrófagos da medula (Lichtman et al., 2005). 

As plaquetas são pequenas, anucleadas e com forma discóide. Esse formato se 

mantém através de um anel de microtúbulos denominado citoesqueleto que sustenta a 
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membrana. Possui um sistema produtor de energia pela presença de mitocôndrias e 

grânulos de glicogênio (Vermylen et al., 1982).  

Os alfa-grânulos expressam a molécula de adesão P-selectina em suas 

membranas e contêm fibrinogênio, fibronectina, fatores V e VIII, fator plaquetário 4 

(uma quimiocina unida à heparina), fator de crescimento  plaquetário e fator-β de 

transformação do crescimento. Há também os corpos densos ou grânulos γ que 

contêm ADP, ATP, cálcio ionizado, histamina, serotonina e epinefrina (Mitchell, 

2005).  Os alfa-grânulos e os grânulos densos são diferencialmente liberados e 

possuem papel crucial na resposta plaquetária secundária. Estudos recentes sugerem a 

existência de subclasses de alfa-grânulos (Pannerden et al., 2010). 

 A área de superfície de plaquetas é efetivamente aumentada pela existência de 

dois sistemas de redes em todo o interior da membrana plaquetária: o sistema 

canalicular aberto e o sistema tubular denso (Meseguer et al., 2002). O sistema 

canalicular aberto fornece uma importante via para a liberação do conteúdo dos 

grânulos para o exterior através das múltiplas conexões com superfície celular. Na 

maioria das circunstâncias, os grânulos das plaquetas parecem se mover para o centro 

das plaquetas na ativação plaquetária e não para a periferia. O sistema tubular denso é 

uma rede de canal fechado de retículo endoplasmático residual, caracterizado 

histologicamente pela presença de atividade peroxidase (Lichtman et al., 2005).  

 

1.2 Hematologia de serpentes 

Os trabalhos que determinam o padrão hematológico dos répteis são escassos, 

principalmente da SubOrdem Ophidia. Os estudos hematológicos de serpentes estão 

concentrados mais em animais peçonhentos (Grego et al., 2006; Otis, 1973; Salakij et 

al., 2002a) do que em não peçonhentas (Rosskopf et al., 1982; Wojtszek, 1991), 

provavelmente pela sua importância médica, pois as serpentes peçonhentas são 

mantidas em cativeiro para extração dos venenos para produção de antivenenos. 

Os trabalhos relacionados às serpentes da família Dipsadidae, antiga família 

Colubridae, são escassos, mas de grande importância para estabelecer um material 

comparativo da morfofisiologia das serpentes não peçonhentas com as peçonhentas. 

As células sanguíneas encontradas no sangue periférico das serpentes são 

também classificadas em eritrócitos, leucócitos e trombócitos. Nos vertebrados não 

mamíferos, os eritrócitos ou glóbulos vermelhos são nucleados e em forma oval, 
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assim como os trombócitos que também são nucleados e possuem função similar das 

plaquetas dos mamíferos (Claver et al., 2009). 

As células da série eritrocítica e também da trombocítica maduras das diversas 

espécies de animais da Classe Reptilia apresentam características morfofisiológicas 

muito semelhantes, porém, os leucócitos, principalmente os granulócitos, têm 

apresentado muitas variações entre diferentes espécies. Diversos estudos de 

morfologia de células sanguíneas de répteis (Alleman et al., 1992; Harr et al., 2001; 

Moura et al., 1999; Sacchi et al., 2007; Work et al., 1998) e especialmente em 

serpentes têm sido publicados (Alleman et al., 1999; Allender et al., 2006; Grego et 

al., 2006; Otis, 1973; Salakij et al., 2003; Salakij et al., 2002b; Wojtszek, 1991). 

Alleman (1999) classificou os diferentes tipos de leucócitos de azurófilos 

(monócitos), linfócitos, heterófilos e basófilos. No entanto, a variação na 

nomenclatura dos leucócitos utilizada por alguns autores, principalmente de 

heterófilos e azurófilos, tem trazido controvérsias. Por causa da similaridade 

funcional, alguns autores denominam os heterofilos de répteis de neutrófilos, apesar 

das diferenças morfológicas. Assim, os heterófilos apresentam grânulos acidófilos 

semelhantes aos eosinófilos, porém há variação na forma dos grânulos, que são 

grandes e fusiformes, e alguns arredondados. Atualmente, os diversos estudos em 

répteis mostram evidência de que os heterófilos e eosinófilos são linhagens distintas 

em alguns grupos de répteis, como quelônios e crocodilianos (Alleman et al., 1992; 

Azevedo et al., 2002; Azevedo et al., 2003; Garner et al., 1996; Moura et al., 1999; 

Ryerson, 1943; Work et al., 1998), mas a existência dos eosinófilos no sangue dos 

Squamatas ainda é controversa (Claver et al., 2009). 

A seguir, veremos uma breve descrição de cada célula que compõe o sangue 

dos répteis: 

 

1.2.1. Eritrócitos 

 Os eritrócitos possuem forma oval e pouco se diferenciam em tamanho. O 

núcleo é oval, centralizado e basofílico. O citoplasma é acidófilo e abundante (Otis, 

1973). Os eritrócitos imaturos são células irregulares e redondas com núcleo redondo 

e citoplasma basofílico (Campbell, 2006). Essas células são as mais abundantes da 

corrente sanguínea e possuem as mesmas funções das hemácias dos mamíferos. 
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1.2.2 Leucócitos 

 

1.2.2.1 Linfócitos 

 Os linfócitos dos répteis são muito semelhantes aos dos mamíferos, mas 

podem variar de forma e tamanho em um mesmo indivíduo (Canfield, 1998). Essas 

células são redondas, com grande núcleo basofílico e citoplasma escasso (Work et al., 

1998). Os linfócitos são os leucócitos mais abundantes do sangue das serpentes 

(Grego et al., 2006; Salakij et al., 2002a). 

 

1.2.2.2 Mononucleares azurófilos 

 Entre os leucócitos, os mononucleares azurófilos, ou monócitos, são o 

segundo tipo celular mais encontrado na corrente sanguínea das serpentes (Salakij et 

al., 2002a).  

 A nomenclatura do mononuclear azurófilo ainda é muito discutida. De acordo 

com Canfield (1998), o termo azurófilo refere-se a uma forma de monócito que 

contêm numerosos grânulos azurofílicos em seu citoplasma e que ocorre 

principalmente em anfíbios e répteis, especialmente em serpentes. Alleman e cols 

(1992) relatam que os azurófilos são células derivadas dos monócitos, mas que 

contêm grânulos peroxidase positivos, semelhantes às de monócitos de mamíferos. Já 

Salakij e cols (2002a) classificaram os azurófilos em dois subtipos de acordo com a 

quantidade de grânulos azurofílicos e relatou que a presença de vacúolos 

citoplasmáticos não foi frequente na serpente Ophiophagus hannah. 

 

1.2.2.3 Heterófilos 

Os heterófilos contêm numerosos grânulos acidófilos com formas irregulares 

no seu citoplasma e possui um núcleo esférico. Heterófilos degranulados são 

observados em alguns casos (Alleman et al., 1999). Segundo Canfield (1998), os 

heterófilos estão presentes em aves, répteis e peixes e tem se acreditado que os 

heterófilos dos répteis são análogos aos neutrófilos dos mamíferos. O seu aumento 

está associado a infecções bacterianas, juntamente com os monócitos. 
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1.2.2.4 Eosinófilos 

Os eosinófilos são similares morfologicamente com os heterófilos com 

grânulos acidófilos, porém predominantemente redondos. O núcleo pode ser lobulado 

ou segmentado como em aves e mamíferos e não lobulados em peixes e alguns 

répteis. Eosinófilos auxiliam no combate a parasitas e reações alérgicas (Canfield, 

1998). 

Work e cols (1998) classificam os eosinófilos das tartarugas verdes em 

tamanhos grandes e pequenos. Este grupo sugere que os eosinófilos grandes 

representam células ativadas em degranulação ou com material coalescente granular, 

em resposta a uma infecção parasitária ou estímulos inflamatórios. Estudos realizados 

com serpentes Ophiophagus hannah (Salakij et al., 2002a) descrevem linhagens 

distintas de eosinófilos e heterófilos. Os eosinófilos foram observados com uma 

frequência muito baixa, sendo encontrados em serpentes recém capturadas da 

natureza e também nas mantidas em cativeiro. Segundo esse trabalho, os eosinófilos 

apresentam grânulos grandes, esféricos e salientes que foram observados em duas 

serpentes infectadas com Hepatozoon. Entretanto, a presença dos eosinófilos no 

sangue periférico das serpentes ainda é obscura, não é referida na maioria dos 

trabalhos existentes. 

 

1.2.2.5 Basófilos 

Os basófilos possuem grânulos grandes, redondos e intensamente basofílicos 

em seu citoplasma. O núcleo tem forma arredondada e de difícil visualização pela 

grande quantidade de grânulos (Alleman et al., 1992). Os grânulócitos basofílicos 

estão presentes no sangue de todos os vertebrados (Canfield, 1998). 

Os eosinófilos e basófilos são geralmente encontrados com menor frequência 

no sangue de animais saudáveis. No entanto, algumas espécies de tartarugas podem 

apresentar um número maior de basófilos na circulação, como a tartaruga do deserto 

Gopherus agassizii com 30% (Alleman et al., 1992). 

 

1.2.3 Trombócitos 

Na análise por microscopia de luz, os trombócitos são células alongadas, com 

aproximadamente metade do tamanho dos eritrócitos maduros. O núcleo é oval com 
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cromatina densa (Salakij et al., 2002b). O citoplasma é abundante, hialino e com a 

coloração de Giemsa não é possível visualizar granulações citoplasmáticas (Sano-

Martins, 1978). Os trombócitos possuem uma grande variação na sua forma. Podem 

ser elípticos, quando não ativados, com parte do citoplasma deslocado para os pólos 

ou arredondados, quando ativados, apresentando forma irregular (Ozzetti, 2009). 

Os trombócitos dos vertebrados não mamíferos são células que possuem 

função hemostática semelhante a das plaquetas dos mamíferos. Os trombócitos são 

ativos na promoção e retração do coágulo e respondem a danos na parede do vaso, 

agregando para formar um tampão  (Belamarich et al., 1966). 

Além da participação na coagulação sanguínea e hemostasia, os trombócitos 

também são conhecidos por apresentarem atividade fagocítica. Um estudo realizado 

por DaMatta e cols (1998) mostrou que os trombócitos de galinha apresentaram uma 

baixa capacidade fagocitária, semelhante das plaquetas, relacionando uma 

aproximação filogenética.  

 

1.3 Hematopoese 

A hematopoese é um processo contínuo e regulado de produção de células do 

sangue, que inclui a renovação celular, proliferação, diferenciação e maturação. Esses 

processos resultam na formação, desenvolvimento e especialização de todas as 

células do sangue que são liberadas da medula óssea para a circulação (Smith, 2007). 

A hematopoese em humanos inicia-se durante o processo de formação do embrião,  

no saco vitelínico em uma região extraembrionária.  Ao longo do desenvolvimento do 

embrião, a hematopoese se torna intraembrionária ocorrendo no fígado fetal, baço e 

na medula óssea (Lichtman et al., 2005). Em neonatos e adultos, estes processos estão 

restritos a medula óssea, principalmente nas vértebras, no esterno e costelas (Hansel 

et al., 2007; Smith, 2007). Os leucócitos granulócitos diferenciam-se neste local no 

período de 7 a 10 dias (Khanna-Gupta et al., 2005).  

O nicho hematopoético ou estroma medular é composto por um 

microambiente, no qual há o desenvolvimento das células sanguíneas através de 

fatores de crescimento ou fatores estimuladores de colônias. Estes fatores são 

responsáveis por estimular a proliferação e diferenciação das células imaturas e pela 
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atividade funcional das células maduras. Vários tipos celulares contribuem para o 

nicho, incluindo osteoblastos, células endoteliais, osteoclastos, adipócitos, células 

mesenquimais e as células hematopoéticas (Abdelhay et al., 2009). A sinalização 

entre células não hematopoéticas que compõem os nichos celulares da medula óssea e 

as células-tronco hematopoéticas (CTH) tem papel fundamental para o 

desenvolvimento e manutenção do sistema hematopoético (Bakondi et al., 2010). As 

células-tronco mesenquimais não hematopoéticas (CTM) da medula óssea são 

capazes de se diferenciar em osteoblastos, adipócitos e condrócitos. Essas células 

podem suportar uma cultura de células hematopoéticas in vitro através de 

componentes da matriz extracelular, citocinas e fatores de crescimento mostrando, 

assim, a elevada importância de todos os componentes do nicho para formar um 

microambiente propício para hematopoese (Gregory et al., 2055). 

As células sanguíneas passam por diversos estágios de diferenciação e 

maturação, antes de atingirem a maturação completa e passarem para a corrente 

sanguínea.  

As plaquetas se originam da fragmentação citoplasmática dos megacariócitos 

presentes na medula óssea. Durante o processo de maturação, essas células formam 

uma demarcação de sistemas de membranas que dividem o citoplasma em pequenas 

porções que se desprendem, formando as plaquetas que são lançadas na circulação 

(Lichtman et al., 2005; Lorenzi, 2003). 

A célula-tronco hematopoética é responsável pela formação de todas as 

células do sangue. A partir de estímulos ela pode se dividir e diferenciar na linhagem 

linfoide ou mieloide (Lorenzi, 2003). Após novo estímulo específico e divisão celular 

ela se torna uma célula progenitora que produz sequencialmente as células 

precursoras, também chamados de blastos. Nesta fase, as células apresentam 

características morfológicas diferenciadas para cada linhagem (Junqueira et al., 

2004). 

Nos granulócitos, o mieloblasto passa pelos estágios de promielócito, que 

pode se diferenciar em mielócitos neutrófilos, eosinófilos ou basófilos dependendo do 

estímulo induzido. As três linhagens prosseguem a maturação apresentando seus 

grânulos específicos na fase de metamielócitos. A fase um pouco mais jovem dos  

neutrófilos segmentados são denominados de  bastonetes por apresentar o núcleo em 
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forma de bastão, ou seja, núcleo sem lóbulos. A partir do estágio mielócito 

normalmente as células não se dividem mais (Khanna-Gupta et al., 2005).  

Normalmente, 75% das células encontradas na medula óssea dos humanos 

pertencem à série mielóide e somente 25% à serie eritrocitária (são hemácias, em 

diferente fases de maturação). Todavia, existem acima de 500 vezes mais hemácias 

do que leucócitos, na circulação sanguínea. Esta diferença, na medula óssea, 

provavelmente, reflete o fato de que a vida média dos leucócitos é curta, enquanto a 

das hemácias é longa (Ganong, 1999). Com o aumento da idade, a medula óssea 

vermelha, rica em hematopoese, é gradualmente substituída por tecido adiposo, 

levando ao aspecto de medula óssea amarela (Hansel et al., 2007). 

 

1.4 Hematopoese em serpentes 

Em amniotas, répteis, aves e mamíferos, a formação inicial do sangue ocorre 

em ilhotas sanguíneas extraembrionárias do saco vitelínico. A agregação dos 

hemangioblastos no saco vitelínico é importante para o desenvolvimento do embrião, 

pois as ilhotas sanguíneas do saco vitelínico dão origem às veias que transportam 

nutrientes ao embrião (Baumann et al., 2005). Embora o saco vitelínico, fígado fetal, 

baço e medula óssea sejam os locais mais comuns de hematopoese em muitos 

vertebrados, alguns animais desenvolveram características únicas. As células tronco 

hematopoéticas tem a capacidade de migrar dentro do organismo para um região 

propícia para a sua existência e permitir a diferenciação das linhagens sanguíneas 

(Zon, 1995). 

Estudos recentes mostram que nas serpentes, no início do processo de 

formação do embrião, a eritropoese é extraembrionária. A hematopoese 

intraembrionária, inicialmente é observada na região AGM (aorta gonadal 

mesonéfrons) e ao longo do desenvolvimento embrionário pode ocorrer no timo, baço 

e medula óssea (Cavlac, 2009). Em serpentes recém-nascidas (Dabrowski et al., 

2007) e adultas (Sano-Martins et al., 2002) o principal foco hematopoético de 

diversas linhagens sanguíneas ocorre na medula óssea de vértebras e costelas. No 

entanto, não existe na literatura um estudo detalhado do processo de maturação das 

células hematopoéticas em serpentes. Em função da grande variação de granulócitos 

em répteis, uma análise morfológica baseada na coloração pancromática não é 

suficiente para identificar diversos tipos celulares. As técnicas de coloração 
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citoquímica e imunocitoquímica permitem uma melhor caracterização dos grânulos 

em vários estágios de maturação. Recentemente foi feito um estudo para estabelecer o 

quadro hematológico da serpente Oxyrhopus guibei para melhor caracterizar os 

valores totais e morfologia das células sanguíneas (Ozzetti, 2009). 

Os avanços da biologia molecular e da citogenética aumentaram 

significativamente a capacidade de diagnóstico das alterações neoplásicas em células 

hematopoéticas (Quixabeira et al., 2008). Entretanto, por muito tempo, a classificação 

das diferentes fases da maturação das células hematopoéticas foi baseada na 

morfologia através da coloração com corantes pancromáticos. Além disso, 

diagnósticos das doenças hematológicas, como leucemias, linfomas e sarcomas eram 

complementados por análise das reações citoquímicas e imunocitoquímicas que ainda 

são utilizadas principalmente para análise de expressão de genes ou proteínas. 

Entretanto, em relação aos conhecimentos sobre a hematopoese, principalmente de 

répteis, ainda são escassos requerendo ainda estudos básicos como a identificação de 

diferentes fases de maturação das células hematopoéticas, principalmente em 

serpentes. 

 

1.5 Serpentes 

Atualmente, há cerca de 2.900 espécies de serpentes no mundo, distribuídas 

em 465 gêneros e 20 famílias. No Brasil, temos representantes de 9 famílias, 75 

gêneros e 321 espécies, cerca de 10% do total de espécies (Franco, 2003). 

As serpentes, assim como os outros répteis, não possuem mecanismos internos 

bem desenvolvidos de produção de calor e de controle de temperatura com isso são 

altamente influenciados pela temperatura do ambiente. Quando conseguem manter a 

temperatura do corpo nos limites definidos de calor, realizam atividades como o 

acasalamento e a alimentação (Storer et al., 2003). 

As serpentes podem ser classificadas como peçonhentas e não peçonhentas. 

As serpentes peçonhentas produzem toxinas em glândulas especializadas e tem 

aparelho apropriado para inoculá-las, causando problemas sérios de envenenamento 

no homem e animais domésticos. No Brasil, existem duas famílias de serpentes 

peçonhentas, a Elapidae e Viperidae . As serpentes não peçonhentas também possuem 

glândulas onde produzem substâncias tóxicas, que podem ser chamadas de veneno, 
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mas não apresentam aparelho inoculador bem desenvolvido. As serpentes não 

peçonhentas representam cerca de 80% da fauna ofídica brasileira (Melgarejo, 2003). 

 

1.5.1 Oxyrhopus guibei 

A serpente utilizada neste estudo é a O. guibei, conhecida como falsa coral, é 

uma serpente ovípara, de hábito terrícola e atividade noturna, é encontrada no sudeste 

do Brasil, em clareiras e em margens de florestas (Sazima et al., 1992). A 

alimentação é composta de roedores e lacertídeos, os quais mata por constrição. Essa 

serpente tem capacidade de mimetismo com a coral peçonhenta, pois há semelhança 

no padrão de coloração. É uma serpente dócil que raramente ataca; justificando a 

ausência de relatos de acidentes em seres humanos (Serapicos et al., 2006). Como a 

maioria das serpentes, as fêmeas adultas são maiores que os machos adultos. A O. 

guibei pode reproduzir continuamente, porém muitas das fêmeas param de reproduzir 

em períodos secos e recomeçam em períodos chuvosos (Pizzato et al., 2002). 
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Figura 1. Serpente Oxyrhopus guibei (foto gentilmente cedida por Carolina Cavlac). 
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VII. Conclusões 

 

Os nossos resultados obtidos com o sangue periférico e medula óssea da 

serpente O. guibei mostram que foi possível caracterizar morfologicamente as 

principais fases de maturação da série eritrocítica, leucocítica e trombocítica.  Este é o 

primeiro trabalho no qual é realizado um estudo detalhado da maturação das 

diferentes linhagens das células sanguíneas de uma serpente. Ressaltamos a 

importância da coloração pancromática, pela rapidez e baixo custo, embora as reações 

citoquímicas e MET tenham apresentado grande valor neste estudo para uma 

caracterização mais segura de alguns tipos celulares. A partir desses resultados, 

poderão ser realizados outros estudos, mais específicos de cada linhagem, utilizando 

técnicas mais específicas para melhor entender o mecanismo de maturação e também 

a influência do microambiente do nicho hematopoético. Além disso, possibilita 

quantificar e conhecer a distribuição das diferentes linhagens nos órgãos 

hematopoéticos.  
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VIII. Resumo 

 

Hematopoese em serpentes Oxyrhopus guibei (Hoge & Romano, 1978) (Ophidia: 

Dipsadidae): Caracterização morfológica, citoquímica e ultraestrutural. 

 

A hematopoese nas serpentes inicia-se durante a embriogênese e através dos processos de 

alterações da vida fetal. A primeira atividade eritropoética é extraembrionária, a partir de 

células mesodérmicas do saco vitelínico e durante o desenvolvimento embrionário torna-se 

intraembrionário. Em serpentes recém-nascidas e adultas, o principal foco hematopoético 

ocorre na medula óssea. O objetivo deste estudo foi caracterizar os diferentes estágios de 

maturação das células sanguíneas da serpente O. guibei, com base em estudos de 

microscopia, reações citoquímicas e aspectos ultraestruturais. Fragmentos de vértebras de 

serpentes recém-nascidas e adultas (n=11) foram coletados para obtenção da medula óssea 

que foi fixada em formol cálcio ou Bouin e processadas para histologia de rotina. Cortes 

histológicos, imprint de medula óssea e esfregaços sanguíneos foram corados com Rosenfeld, 

hematoxilina e eosina ou azul de metileno. As reações citoquímicas realizadas foram ácido 

periódico de Schiff (PAS), azul de toluidina (AT), Sudan Black B (SBB), benzidina 

peroxidase (PA) e fosfatase ácida (FA). Para a microscopia electrónica de transmissão 

(TEM), a medula óssea foi fixada em paraformaldeído a 4% + glutaraldeído 2%, em tampão 

Tyrode, pós fixados em tetróxido de ósmio a 1% e embebidos em resina Epon 812. A maior 

parte das células progenitoras de células sanguíneas foram identificadas em focos 

hematopoiéticos ativos na medula óssea de vértebras e costelas. As linhagens azurofílicas e 

linfoides foram morfologicamente similares aos de outros répteis. A linhagem granulocítica 

foi classificada como mieloblasto, promielócito, mielócito e granulócito maduro. Mielócitos 

podem ser diferenciados em basófilos com grânulos grandes, redondos e eletrondensidade 

homogênia ou heterófilos, com grânulos de tamanhos e formas variadas na análise MET. TB 

e PAS foram positivos nos grânulos imaturos e maduros basófilos. Por outro lado, heterófilos 

e azurófilos mostraram reação fortemente positiva para lípidos de SBB e BP. FA foi 

encontrado nos azurófilos em várias fases de maturação. As diferentes fases de eritrócitos 

foram classificadas como: proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, 

proeritrócitos e eritrócitos maduros. Os trombócitos apresentaram positivadade para PAS. As 

características dos trombócitos maduros e imaturos foram definidas através da TEM 

apresentando corpos densos, grânulos alfa, microtúbulos e sistema canalicular aberto. 

Concluindo, a medula óssea das costelas e vértebras é um importante foco hematopoético nas 

serpentes O. guibei recém-nascidas e adultas. Os aspectos morfológicos, citoquímicos e 

ultraestruturais são úteis para identificar e caracterizar os diferentes estágios de maturação 

das células sanguíneas. 

 

Palavras-chave: Hematopoese, células sanguíneas, medula óssea, serpentes, maturação 

celular. 
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IX. Abstract 

 

Hematopoiesis in Oxyrhopus guibei (Hoge & Romano, 1978) snakes (Ophidia: 

Dipsadidae): Morphological, cytochemical and ultrastructural studies. 

 

Hematopoiesis in snakes begins during embryogenesis and the process changes through fetal 

life. The first erytropoietic activity is extraembryonic from mesoderm cells of the yolk sac 

and during the embryonic development it becomes intraembryonic. In newborn and adult 

snakes, the main site of hematopoiesis occurs in the bone marrow. The aim of this study was 

to characterize different stages of blood cells maturation of O. guibei snakes, based on 

microscopic studies including cytochemical stains and ultrastructural features. Fragments of 

vertebrae of newborn and adult snakes (n= 11) were collected to obtain bone marrow that was 

fixed in Bouin or formol calcium and processed routinely for histology. Tissue sections, 

imprint of bone marrow and blood smears were stained with Rosenfeld, hematoxylin and 

eosin or methylene blue. The cytochemical reactions performed were periodic acid-Schiff 

(PAS), toluidine blue (AT), sudan black B (SBB), benzidine peroxidase (BP) and acid 

phosphatase (FA). For transmission electron microscopy (MET), bone marrow was fixed in 

paraformaldehyde 4% + glutaraldehyde 2% in Tyrode buffer, postfixed in 1% osmium 

tetroxide and embedded in Epon 812 resin. Most of progenitors of blood cells were identified 

in the active hematopoietic focus in bone marrow of vertebrae and ribs. The azurophilic and 

lymphocytic series were morphologically similar to those of other reptiles. Granulocytic 

lineage was classified as myeloblast, promyelocyte, myelocyte and mature granulocytes. 

Myelocyte can be differentiated into basophils, with large, round and electrondensity 

homogeneous granules or heterophils, with varied size and shapes granules in the TEM 

analysis. AT and PAS were positive in the immature and mature basophils granules. On the 

other hand, heterophils and azurophils showed strong positive reaction for lipids staining of 

SBB and BP. FA was found on azurophils in various stages of maturation. The different 

stages of erythrocytes were classified as: proerythroblast, basophilic erythroblast, 

polychromatic erythroblast, proerythrocyte and mature erythrocytes. Thrombocytics cells 

showed PAS positive. The characteristics of mature and immature thrombocytes were defined 

using TEM identifying the dense bodies, alpha granules, microtubules and open canalicular 

system. Concluding, the rib or vertebral bone marrow is an important hematopoietic site in 

the newborn and adult O. guibei snakes. The morphologic, cytochemical and ultrastructural 

characteristics are useful to identify and characterize different stages of maturation of blood 

cells. 

 

Keywords: Hematopoiesis, blood cells, bone marrow, snakes, cell maturation. 
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