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RESUMO 
 

 

 

Vita NMN. Atividade do fator de von Willebrand, ligação com fator VIII e 

estudo da atividade da ADAMTS-13 em pacientes com síndrome 

antifosfolípide primária [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2014. 

A Síndrome Antifosfolípide (SAF) é uma doença autoimune na qual há 

presença de anticorpos antifosfolípides [anticoagulante lúpico (AL), 

anticardiolipina (ACL), anti-β2glicoproteína I (a-β2GPI)]. É caracterizada por 

eventos trombóticos e/ou perdas gestacionais de repetição. Existe um 

ambiente pró-coagulante na SAF, pois os antifosfolípides (AFL) são capazes 

de induzir disfunção endotelial aumentando a expressão de moléculas de 

adesão como o fator de von Willebrand (FVW). Entre os inúmeros elementos 

envolvidos neste processo, o FVW e a relação com: sua principal enzima 

proteolítica, a ADAMTS-13, e com o FVIII são relativamente menos 

conhecidos. Os objetivos deste estudo foram: 1-verificar alterações no 

endotélio de pacientes com SAF primária (SAFP), através do marcador de 

lesão endotelial, o FVW, da ADAMTS-13 e do FVIII, avaliando a 

concentração antigênica, a atividade e a correlação entre estas proteínas; 2- 

Verificar se alguma destas variáveis é capaz de diferenciar os tipos de 

eventos trombóticos ocorridos nestes pacientes e se a presença dos AFL 

influenciam estas proteínas. O estudo, do tipo transversal, envolveu 39 

pacientes com SAF primária, com idade mediana de 43 anos, em tratamento 

no ambulatório de Reumatologia do Hospital das Clínicas, e 39 controles 

sadios doadores da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, 

pareados por sexo e idade com os pacientes. Os títulos de ACL e a-β2GPI,  

as determinações antigênicas e de atividade das proteínas FVW, ADAMTS-

13, FVIII e PF4 foram realizados por ELISA, e a atividade do FVIII foi 

determinada pelo método cromogênico. A análise das subunidades do FVW 

foi realizada por Western immunoblotting. AL foi detectado utilizando ensaios 



 
 

 

de coagulação de acordo com as recomendações da Sociedade 

Internacional de Trombose e Hemostasia. Os resultados foram apresentados 

em: 1- pacientes SAFP e controles, e 2- pacientes SAFP agrupados em 

relação ao tipo de evento e ao tipo de AFL presente. Os pacientes 

apresentaram aumento da concentração antigênica do FVW (74±6 x 69±11 

UI/dL; p=0,016), ADAMTS-13 (1,3±0,34 x 0,82±0,12 µg/mL; p<0,0001), FVIII 

(106±19 x 91±15 UI/dL; p=0,0003),da ligação FVW:FVIII (144±17 x 

134±20%; p=0,082) e da atividade do FVIII (117±38 x 98±30%; p=0,0021) 

comparado aos controles. O PF4 apresentou-se diminuído nos pacientes em 

relação aos controles (96±12 x 101±8 UI/mL; p=0,014). Os pacientes com 

trombose arterial apresentaram correlação positiva e significante entre a 

atividade e o antígeno do FVW (r=0,468; p=0,028) e da ADAMTS-13 (r 

=0,635; p=0,001); os pacientes com trombose venosa apresentaram esta 

correlação positiva e significante na ADAMTS-13 (r=0,635; p=0,001). 

Quando os pacientes foram analisados pelo tipo de antifosfolípide, não se 

observou diferenças nas variáveis estudadas. Os pacientes com SAFP 

parecem apresentar disfunção endotelial. No entanto, aparentemente existe 

um mecanismo de equilíbrio para evitar a formação de um novo trombo. O 

papel do FVW e a sua relação com a ADAMTS-13, em diferentes doenças, 

ainda é relativamente pouco conhecido, mas está sendo apontado como 

importante na patogênese de estados pró-trombóticos como os presentes 

em pacientes com SAF. 

Descritores: 1. Fator de von Willebrand;  2.ADAMTS-13 proteína humana;3. 

Fator VIII; 4. Trombose; 5. Endotélio; 6. Síndrome antifosfolipídica;          7. 

Anticorpos antifosfolipídeos; 8. Estudos transversais 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Vita NMN. Study of von Willebrand factor activity, binding with factor 

VIII and  ADAMTS-13 activity in patients with primary antiphospholipid 

syndrome [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo”; 2014. 

 

Antiphospholipid syndrome (APS) is an autoimmune disease, characterized 

by vascular thrombosis and /or pregnancy morbidity, in association with 

antiphospholipid antibodies (aPL) (lupus anticoagulant (LA), anticardiolipin 

(ACL), anti-β2glicoprotein I (a-β2GPI). Antiphospholipid (APL) seems to 

induce endothelial dysfunction by increasing the expression of adhesion 

molecules such as von Willebrand factor (VWF). This results in a 

prothrombotic state in APS. Among the several elements involved in this 

process, some are relatively less known, such as VWF and its relationship 

with ADAMTS-13, its main proteolytic enzyme. The aim of this study was to 

evaluate endothelial dysfunctions in patients with primary APS (PAPS), by 

examining correlation among the soluble endothelial marker, VWF, the 

enzyme ADAMTS-13, and FVIII protein. The relationship of these proteins 

and the presence of arterial and/or venous thrombosis, and presence of APL 

was also evaluated. This cross-sectional study involved 39 PAPS patients, 

with a median age of 43 years, who have been treated in the Outpatient 

Clinics, Department of Rheumatology, Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, and 39 healthy subjects blood 

donors from the Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, matched 

for sex and age with patients. Levels of APL (ACL and a-β2GPI), 

concentration and activities of VWF, ADAMTS-13, FVIII and PF4 proteins 

were measured with ELISA. LA was detected with coagulation assays 

according to updated guidelines from the International Society on 

Thrombosis and Haemostasis, and FVIII activity was measured by 



 
 

 

chromogenic method. Analysis of VWF subunits was performed by Western 

immunoblotting. The results were evaluated according to:1- PAPS patients 

and controls, and2- PAPS patients grouped in relation to type of event and 

the type of APL. Patients showed higher VWF antigen concentration (74±6 x 

69±11 IU/dL, p=0.016), ADAMTS-13 (1.3±0.34 x 0.82±0.12 µg/mL, p 

<0.0001), FVIII (106±19 x 91 ± 15 IU/dL, p=0.0003), VWF binding to FVIII 

(144±17 x 134 ± 20%, p=0.082) and activity of FVIII (117±38 x 98±30%, 

p=0.0021) than controls. The PF4 was decreased in patients compared to 

controls (96±12 vs. 101±8 IU/mL, p=0.014). VWF antigen and activity 

correlated well (Pearson´s r =0.468; p=0.028) as well as ADAMTS-

13(Pearson´s r=0.635; p=0.001) in patients with arterial thrombosis. 

However, in patients with venous thrombosis only ADAMTS-13 had a good 

correlation (Pearson´s r =0.492; p=0.045). When patients were analyzed by 

the type of aPL, no differences in the studied variables were observed. 

Patients with PAPS seem to present endothelial dysfunction. However, 

apparently there is an attempt to balance mechanism to prevent a new 

thrombus formation. The role of VWF and its relation with ADAMTS-13 in 

different diseases is still relatively unknown. However it has been considered 

as important in the pathogenesis of prothrombotic states such as those 

present in patients with APS. 

 

Descriptors: 1. von Willebrand factor; 2. ADAMTS-13 human protein;          

3. Factor VIII; 4. Thrombosis; 5. Endothelium; 6. Antiphospholipid syndrome; 

7. Antiphospholipid antibody; 8. Cross-sectional studies 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 



 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

1 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O endotélio 

 

A manutenção da fluidez sanguínea é controlada por um revestimento 

interno do sistema circulatório, chamado endotélio (VAN HINSBERGH; 

2012). 

O endotélio é uma fina monocamada de células endoteliais que 

formam a camada íntima dos diferentes tipos de vasos sanguíneos (veias, 

artérias, vênulas, arteríolas e capilares), separando estrategicamente a 

parede vascular da circulação sanguínea e dos componentes do sangue. O 

endotélio é uma barreira permeável e altamente seletiva que controla 

funções importantes, tais como a regulação do tônus vascular, fluidificação, 

coagulação, manutenção da circulação sanguínea e respostas inflamatórias 

(VAN HINSBERGH; 2012). Dessa forma, o endotélio representa uma 

interface entre os elementos da circulação e os vários sistemas do 

organismo (MEHTA, MALIK; 2006). 

As células endoteliais são responsáveis pela produção de fatores de 

crescimento e mediadores vasoativos que regulam as propriedades físicas e 

bioquímicas dos vasos (MICHIELS et al., 2000). 

As células endoteliais apresentam diversas funções que variam de 

acordo com o tipo de vaso sanguíneo, já que a força que o fluxo sanguíneo 

exerce sobre a parede do vaso (shear stress) varia de acordo com o 

tamanho deste vaso. Dentre as várias funções que o endotélio possui, a 

principal delas é a manutenção da fluidez sanguínea e a prevenção da 
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formação de trombos; isso se dá devido a sua superfície lisa e suas 

propriedades antiaderentes, antiagregantes e antitrombóticas (MICHIELS et 

al., 2000). 

Outra função importante do endotélio juntamente com a célula 

muscular lisa da parede do vaso sanguíneo é o controle da perfusão e da 

tensão sanguínea por vasoregulação com a vasoconstrição ou a 

vasodilatação, isto se dá devido às células endoteliais serem responsivas a 

agentes vasoativos como óxido nítrico e prostaciclina, importantes 

vasodilatadores, e endotelina-1 que atua como vasoconstritor(MEHTA, 

MALIK; 2006). 

As células endoteliais também estão envolvidas no recrutamento de 

leucócitos em áreas necessitadas, isto ocorre pela capacidade das células 

endoteliais expressarem proteínas específicas e moléculas de adesão 

celular (POBER, SESSA; 2007). Estas células também possuem papel 

importante após a inflamação, através do fator de crescimento de endotélio 

vascular (VEGF) e angiopoetina, o que é essencial para a reparação do 

tecido envolvido e recanalização de vasos obstruídos (FRAISL et al., 2009). 

Assim, já está estabelecido através de vários estudos de diferentes 

grupos que as células endoteliais podem ser ativadas, e de acordo com a 

natureza do estímulo responderão e adaptarão seu fenótipo. 
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1.1.1 Ativação e resposta da célula endotelial 

 

As células endoteliais podem ser ativadas por agentes vasoativos, 

trombina, citocinas inflamatórias, resposta imune inata ou adquirida, hipóxia 

e shear stress (COOL et al., 2005; POBER, SESSA; 2007). A ativação da 

célula endotelial leva a sinalização para o interior da célula com a indução da 

transcrição de alguns genes, os quais permitem que a célula endotelial 

execute outras atividades e exponha outros receptores, este processo é 

acompanhado por influxo de cálcio e indução de várias vias de fosforilação 

que resultam na ativação de enzimas que geram óxido nítrico (NO), 

prostaciclina e prostaglandina, e na secreção do conteúdo da sua vesícula 

de estoque chamada corpúsculo de Weibel-Palade (VAN HINSBERGH; 

2012). 

O corpúsculo de Weibel Palade é encontrado somente nas células 

endoteliais e armazena algumas substâncias: endotelina-1 (ET-1), óxido 

nítrico (NO), serotonina, tromboxane-A2, prostaciclina, selectina-P, 

trombomodulina, fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), 

ativador de plasminogênio tecidual (t-PA), inibidor do ativador de 

plasminogênio do tipo 1 (PAI-1) e fator de von Willebrand (FVW) 

(BUDHIRAJA et al., 2004, BARRETO et al., 2005).Acredita-se que a 

liberação destes elementos culmina com a perda das propriedades 

antiaderentes, antiagregantes e antitrombóticas que o endotélio possui, 

resultando, portanto, em alteração do controle da coagulação e da formação 

do trombo em uma direção mais pró-agregante, pró-trombótica e 
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proliferativa(COOL et al., 2005). A perda da propriedade antitrombótica pode 

causar complicações trombóticas gravíssimas, como visto em algumas 

doenças como a aterosclerose, hipoxemia grave, púrpura trombocitopênica 

trombótica e síndrome antifosfolípide. 

 

1.2 O fator de von Willebrand (FVW)  

 

O fator de von Willebrand é uma glicoproteína multimérica sintetizada 

pelos megacariócitos e células endoteliais. Está presente no plasma, no 

subendotélio, nos grânulos α das plaquetas e nos corpúsculos de Weibel-

Palade das células endoteliais. O gene do FVW está localizado no braço 

curto do cromossomo 12(GINSBURG et al., 1985), e possui 178 kb e 52 

exons (MANCUSO et al., 1989). 

A síntese da molécula do FVW é complexa; primeiramente é formado 

o pré-pró-FVW, polipeptídeo precursor com 2.813 aminoácidos (aa), de 

aproximadamente 360 kDa de massa molecular. O pré-pró-FVW consiste de 

um peptídeo sinalizador com 22 aa, o pró-peptídeo conhecido como von 

Willebrand antígeno II com 741 aa e aproximadamente 95 kDa de massa 

molecular, e a subunidade madura do FVW que possui os domínios D’-D3-

A1-A2-A3-D4-B1-B2-B3-C1-C2 com 2.050 aa e aproximadamente 250 kDa 

de massa molecular(BONTHRON et al., 1986) (Figura 1). Após a formação 

da molécula, o peptídeo sinalizador e o pró-peptídeo são proteolizados, 

ocorre então glicosilação da molécula, formação de dímeros (união entre 

duas subunidades maduras através de ligação dissulfídica) e multimerização 
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(união entre vários dímeros). Em seguida, os multímeros são secretados 

para o plasma ou estocados em grânulos secretórios denominados 

corpúsculos de Weibel-Palade nas células endoteliais, e grânulos α nas 

plaquetas (WAGNER, 1990). 

A subunidade madura do FVW possui sítios de ligação específicos 

localizados em seus domínios: no domínio D’ para o FVIII circulante; no A1 

para a glicoproteína plaquetária Ib (GPIb); no A2 para a ADAMTS-13 (uma 

desintegrina e metaloproteinase com domínios trombospondina); no A3 para 

o colágeno e no domínio C1 para a integrina plaquetária αIIbβIII (CRAWLEY, 

2011) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Diagrama esquemático do FVW. N = região N terminal; C = região  

carboxi terminal. O pré-pró-FVW, que consiste de um pró-peptídeo (D1 e 

D2)e subunidade madura (D´-CK). Os sítios de ligação nos domínios da 

subunidade madura são indicados para FVIII (D´), GPIb (A1), colágeno (A1, 

A3), ADAMTS-13 (A2) e αIIbβIII (C1) (CRAWLEY, 2011 – modificado). 

 

Quando o FVW é secretado ele possui uma conformação globular 

(SIEDLECKI et al., 1996), o que significa que alguns sítios de ligação estão 

inacessíveis aos seus ligantes específicos, de forma a incapacitar o FVW a 

se ligar desnecessariamente a plaquetas ou proteínas plasmáticas ainda 
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com o vaso intacto. Esta conformação é modificada quando ocorre o dano 

vascular, resultando em exposição da matriz rica em colágeno localizada 

sob a camada de células endoteliais, o FVW globular reconhece o colágeno 

exposto e liga-se a ele, o fluxo sanguíneo por sua vez exerce a função de 

alterar a conformação do FVW aderido. A molécula do FVW adquire uma 

conformação alongada e ativa, expondo sítios de ligação a plaquetas 

anteriormente internalizados (TSAI, 1994).  

Numerosos fatores influenciam a concentração plasmática do 

antígeno do fator de von Willebrand (FVW:Ag), e dentre eles o grupo 

sanguíneo ABO é considerado um dos fatores de maior importância. Vários 

autores demonstraram que indivíduos do grupo sanguíneo O possuem a 

concentração do FVW:Ag mais baixa e a atividade do fator VIII coagulante 

(FVIII:C) reduzida quando comparados com os outros grupos (A,B e AB). A 

literatura não apresenta relatos sobre a atividade funcional do FVW nos 

subgrupos do sistema ABO (SOUSA et al., 2007; MORELLI et al., 2007). 

O FVW está envolvido na hemostasia primária mediando a adesão e 

agregação plaquetária em resposta a ativação endotelial, e no processo de 

coagulação, no qual o FVW é transportador do FVIII. 

 

1.2.1 O FVW na hemostasia primária 

 

O FVW é uma proteína multiadesiva que pode interagir com a 

superfície celular, matriz extracelular e com ligantes de proteínas 

plasmáticas, através de seus sítios de ligação de domínios específicos. O 
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FVW funciona como um sensor do dano à parede vascular, iniciando a 

hemostasia primária através da adesão de plaquetas ao local de dano 

vascular, onde é mediador inicial na progressão da formação do trombo por 

meio de interações específicas com componentes da matriz extracelular e 

receptores de plaquetas (MOAKE et al., 1986). Este processo é altamente 

dependente do tamanho dos multímeros, sabe-se que os multímeros de alto 

peso molecular são hemostaticamente mais ativos por possuírem mais sítios 

de ligação específicos, e apresentarem uma conformação responsiva à força 

que o fluxo sanguíneo exerce na parede do vaso (SADLER, 1998), ligando-

se às plaquetas com mais afinidade (RUGGERI; WARE, 1993).   

Este aspecto da molécula mostra a importância da estrutura do FVW 

na hemostasia, pois interessantemente este mesmo processo que ativa o 

FVW em uma proteína funcional hemostática também representa um 

importante determinante para a clivagem proteolítica fisiológica que 

controlará a função do FVW (CRAWLEY et al., 2011). Esta clivagem 

fisiológica é essencial para reduzir o tamanho dos polímeros do FVW de 

modo a serem funcionais para estancar um sangramento, mas não tão 

ativos a ponto de causar trombose nas pequenas arteríolas (ZHENG, 

SADLER, 2008; ZHENG, 2009).  

O padrão multimérico da molécula de FVW é determinado 

fisiologicamente pela ação de uma protease específica chamada ADAMTS-

13 (FURLAN et al.,1998), que promove degradação limitada dos multímeros 

de alto peso molecular secretados pelas células endoteliais e plaquetas. A 

importância clínica da regulação do tamanho dos multímeros pode ser 
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exemplificada nas doenças em que as formas de alto peso molecular do 

FVW podem estar aumentadas ou diminuídas. Na deficiência desta 

protease, multímeros de altíssimo peso molecular passam a ser detectados 

no plasma, tais como são secretados (MOAKE, 1998). A presença desses 

assim chamados multímeros supranormais configura uma situação de 

predisposição à trombose como, por exemplo, na púrpura trombocitopênica 

trombótica (PTT) (TSAI, 2000). Também existem sugestões que o 

desbalanço hemostático causado pela redução desta protease possa 

contribuir para trombose associada com doenças cardiovasculares 

(CRAWLEY et al., 2008). 

 

1.2.2 O FVW no processo de coagulação 

 

O FVW é o transportador do FVIII da coagulação em virtude de sua 

capacidade de ligação específica, exercendo a função de proteger o FVIII de 

um clearance prematuro e da degradação proteolítica (LENTING et al., 

1998).  

O fator VIII humano é um pró-cofator não enzimático com 330 kDa de 

massa molecular, cujo gene encontra-se localizado na banda distal (Xq28) 

do braço longo do cromossomo X (GITSCHIER et al., 1984); o fígado é a 

fonte primária de sua produção. O FVIII é sintetizado como polipeptídeo de 

cadeia única com 2.332 aminoácidos, e circula como um heterodímero e 

seus domínios podem ser representados como A1-A2-B (cadeia pesada) e 

A3-C1-C2 (cadeia leve) (FAY, SMUDZIN., 1992; OTA et al., 2011).  
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Imediatamente após a liberação do FVIII na circulação, ocorre uma 

interação com sua proteína carregadora, o fator de von Willebrand (FVW) 

formando um complexo não covalente (VEHAR, DAVIER., 1992), desta 

forma o FVIII circula como um heterodímero inativo. Cada monômero de 

FVW é capaz de se ligar a uma molécula do FVIII. Entretanto, in vivo, esta 

estequiometria é limitada pelo número de moléculas de FVIII presentes, 

resultando em uma razão aproximada de 1 molécula de FVIII para 50 de 

FVW (VEHAR, DAVIER., 1992), possivelmente altas concentrações de FVW 

correspondam também a elevados níveis de FVIII:C (RUGGERI, WARE 

1993). 

O FVIII é ativado, sendo convertido para sua forma ativa o FVIIIa, e 

neste momento o FVIII se dissocia do FVW através da clivagem da Arg 

1.689, viabilizando a associação do FVIIIa à membrana fosfolipídica 

(REGAN, FAY., 1995).  

A função do FVIIIa é funcionar como um pró-cofator na ativação do 

fator X na via intrínseca da coagulação. Para que isto ocorra, ele se liga com 

o fator IXa, formando o complexo tenase cuja função é catalisar a clivagem 

para ativação do fator X para fator Xa em presença de fosfolípides e cálcio  

na via intrínseca da coagulação(ZIMMERMAN., 1987; WOLBERG et al., 

2012). A molécula de FVIIIa é inativada pela trombina e fator Xa em 

presença de fosfolipídeos, através da dissociação do domínio A2 e clivagem 

pela proteína C ativada (OTA et a., 2011). 

Alguns estudos têm investigado os efeitos dos níveis do FVIII na 

ocorrência e na recorrência de trombose venosa, estes estudos indicam que 
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os pacientes com altos níveis de FVIII (acima de 150 UI/dL) possuem alto 

risco de recorrência comparado com aqueles com níveis de FVIII abaixo de 

150 UI/dL (LEGNANI et al., 2004; OTA et al., 2011). 

 

1.2.3 O FVW e a sua enzima proteolítica, a ADAMTS-13 

 

Em 2001, a protease que quebra fisiologicamente o FVW foi 

identificada como ADAMTS-13, uma desintegrina e metaloprotease com 

domínios trombospondina, dependente de Zn2+/Ca2+(SOEJIMA et al., 2001). 

Ela é o 13º membro da família ADAMTS de metaloproteases, sua 

particularidade está na presença de um domínio chamado CUB (acrônimo 

de três proteínas através das quais o domínio foi caracterizado: 

subcomponentes do Complemento C1r/C1s, fator de crescimento epidérmico 

sea urchin, Bone morphogenetic protein 1 - Bmp1) (LEVY et al., 2005), e é 

este domínio que parece dar estabilidade à molécula, tornando-a menos 

suscetível a degradação extracelular(ZHOU et al., 2009). 

O gene da ADAMTS-13 está no braço longo do cromossomo 9, 

contém 29 exons, aproximadamente 37 kb e codifica uma metaloprotease de 

aproximadamente 180 kDa de massa molecular (FUJIKAWA et al., 2001). A 

metaloprotease consiste de um peptídeo sinalizador, um pró-peptídeo, um 

domínio tipo metaloprotease, um domínio desintegrina, repetições de 

trombospondina, um domínio rico em cisteína, um domínio espaço e 2 

domínios CUB no C-terminal (ZHENG et al., 2001) (Figura 2).  

 



 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

11 

 

Figura 2. Diagrama esquemático da estrutura da ADAMTS-13, representado 

do N terminal para o C terminal por: peptídeo sinalizador (S), pró-peptídeo 

(P), domínio metaloprotease (MP), domínio desintegrina (DES), domínio rico 

em cisteína (CIS), repetições de trombospondina (1-8), domínio espaço 

(ESPAÇO) e domínios CUB 1 e 2(CRAWLEY, 2011 – modificado). 

 

A ADAMTS-13 é expressa no fígado, megacariócitos (SUZUKI et al., 

2004) e células endoteliais (TURNER et al., 2006). A concentração 

antigênica da ADAMTS-13 no plasma de indivíduos saudáveis varia de 0,5 a 

1 mg/L (GERRITSEN et al., 2001; SHELAT et al., 2006) e sua meia-vida in 

vivo é de 2 a 3 dias(FURLAN, 1999). 

Vários estudos têm demonstrado a importância do domínio CUB e as 

repetições de trombospondina para o reconhecimento e clivagem do FVW, já 

que com a deleção destes domínios, a interação entre a metaloprotease e o 

FVW não ocorre (ZHANG et al., 2007). O domínio espaço é importante para 

a ligação com o FVW, e o domínio metaloprotease para proteólise do FVW 

(GROOT et al., 2009).  

Em condições fisiológicas o FVW circula no plasma sob sua 

conformação globular na qual o seu domínio A2 está internalizado (Figura 3 

A). No entanto, estudos realizados por Feys e por Zanardelli mostraram uma 

ligação específica, ou seja, uma interação da ADAMTS-13 ao FVW globular 

(FEYS et al., 2009; ZANARDELLI et al., 2009). Isto se dá através do domínio 

D4 do FVW constitutivamente exposto, mesmo na forma globular, com uma 

pequena proporção da enzima ADAMTS-13, através dos domínios 
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trombospondinas 5-8 e CUB, formando um complexo (FEYS et al., 2009; 

ZANARDELLI et al., 2009). No entanto, na ausência de shear stress, para 

induzir o desdobramento do FVW, esta interação não é produtiva em termos 

de proteólise do FVW, e é reversível (CRAWLEY et al., 2011) (Figura 3 B). 

Feys também demonstrou que existe uma porcentagem circulante do 

complexo (FVW globular e ADAMTS-13). A estequiometria deste complexo é 

baixa, aproximadamente uma molécula de ADAMTS-13 para 250 moléculas 

de FVW (FEYS et al., 2009). Quando a força do fluxo sanguíneo começa a 

induzir a modificação de conformação do FVW para uma estrutura alongada, 

o domínio A2 é exposto possibilitando a sua ligação com o domínio espaço 

da enzima ADAMTS-13, contribuindo para o reconhecimento do FVW pela 

ADAMTS-13 (SOEJIMA et al., 2003, GROOT et al., 2009) (Figura 3 C). Em 

seguida ocorre uma segunda ligação, mais fraca entre o domínio 

desintegrina da ADAMTS-13 com o domínio A2 do FVW, com a função de 

aproximar e posicionar corretamente a molécula para a proteólise (GROOT 

et al., 2009, CRAWLEY et al., 2011) (Figura 3 D),e então o domínio 

metaloprotease da ADAMTS-13 cliva a ligação entre a tirosina 1.605 e a 

metionina 1.606 do FVW, gerando fragmentos de FVW de 176 e 140 kDa de 

massa molecular (SADLER, 2005; GROOT et al., 2009, CRAWLEY et al., 

2011) (Figura 3 E).  Após a proteólise, ocorre redução na afinidade entre as 

moléculas, possibilitando que a protease seja reciclada (CRAWLEY et al., 

2011). 
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Figura 3.Diagrama esquemático das proteínas FVW e ADAMTS-13, com seus 

respectivos domínios, a localização de ligação da ADAMTS-13 no FVW e a forma como 

a ADAMTS-13 efetua a clivagem fisiológica do FVW. Em A, conformação globular do 

FVW e ampliação de uma subunidade mostrando seus domínios. Em B,temos a ligação 

reversível entre as moléculas através da interação entre os domínios trombospondina 

(5-8) da ADAMTS-13 com o domínio D4 do FVW e do domínio CUB da ADAMTS-13 

com os dos domínios C1, C2 do FVW. Em C,temos o alongamento da estrutura do 

FVW. Em D, temos a ligação dos domínios espaço, desintegrina (Des) e 

metaloprotease (MP) da ADAMTS-13 com o domínio A2 do FVW. Em E, mostra-se o 

local da clivagem do FVW pela ADAMTS-13, que dará origem aos fragmentos de 140 e 

176 kDa da subunidade do FVW(CRAWLEY et al., 2011 - modificado). 
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Foi observado que a alta concentração de FVW está associada à 

diminuição da ADAMTS-13 no plasma em várias situações como, por 

exemplo, em casos de inflamação crônica ou infusão de desmopressina 

(MANNUCI et al., 2004). Esta relação inversa entre FVW e ADAMTS-13 

pode ter implicações clínicas, pois altos níveis de FVW representam risco 

para trombose e doença cardiovascular e se associado à diminuição da 

ADAMTS-13, a contribuição para o aumento do risco pode ser mais efetiva.  

 

 

1.3 A Síndrome Antifosfolípide (SAF) 

 

A SAF é uma doença auto-imune, caracterizada por eventos 

trombóticos de repetição, perdas gestacionais e trombocitopenia associada a 

anticorpos antifosfolípides [anticardiolipina (ACL), anticoagulante lúpico (AL) 

e anti β2-glicoproteína I (a-β2GPI)] (MIYAKIS et al., 2006, PETRI., 2007). A 

SAF primária é definida como a presença de antifosfolípides em pacientes 

com trombose idiopática, mas sem nenhuma evidência de outra doença 

auto-imune ou outros fatores desencadeantes como infecção, malignidade, 

hemodiálise ou antifosfolípides induzidos por drogas (PIETTE et al., 1993, 

MIYAKIS et al., 2006). 

Em indivíduos aparentemente saudáveis, a prevalência de anticorpos 

antifosfolípides varia de 1 a 5%, aumentando com a idade (MCHRANI, 

PETRI; 2009). Em indivíduos com doenças crônicas, tais como vírus da 

hepatite C, vírus da imunodeficiência humana (HIV), citomegalovírus, 
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varicela zoster, vírus do Epstein-barr, adenovírus, parvovírus, lepra e sífilis, 

esta prevalência pode subir para até 49% (nos casos de HIV) (SÈNE et al., 

2008). A idade média de início das manifestações clínicas da doença ocorre 

aos 31 anos (CERVERA et al., 2002).  

A associação entre os antifosfolípides e a trombose venosa ou arterial 

é amplamente aceita e a formação do coágulo é o evento que trará 

manifestações vasculares com achados clínicos tais como: as manifestações 

clínicas trombóticas, alterações em sistema nervoso central, alterações 

hematológicas, alterações cardíacas, alterações pulmonares, alterações 

cutâneas e alterações renais (MIYAKIS et al., 2006). No estudo realizado por 

Cervera e colaboradores (CERVERA et al., 2002)foi observado que as 

manifestações clínicas mais comuns são: trombose venosa profunda 

(31,7%), trombocitopenia (21,9%), acidente vascular cerebral (13,1%), 

tromboflebite superficial (9,1%), embolia pulmonar (9,0%), perda fetal 

(8,3%), ataque isquêmico transitório (7,0%) e anemia hemolítica (6,6%).  

Sabe-se que os antifosfolípides estão associados com várias 

manifestações cardiovasculares, incluindo aterosclerose acelerada, doença 

cardíaca valvular, trombo intracardíaco e doença vascular periférica 

(KAPLAN et al., 1992; PUISIEUX et al., 2000; SHOENFELD et al., 2005). 

Embora os fatores de riscos cardiovasculares tradicionais (idade, gênero, 

fumo, hipertensão e dislipidemia) tenham sido implicados na fisiopatogenia 

da aterosclerose, cada um destes fatores não parece explicar 

completamente o risco cardiovascular aumentado nessa população de 

pacientes com SAF (CHUNG et al., 2005; KIANI et al., 2008). 
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O diagnóstico acurado da SAF é baseado principalmente nos critérios 

de classificação clínicos e laboratoriais propostos em um consenso 

internacional, denominados critérios de Sidney (MIYAKIS et al., 2006) 

(Quadro1). 

 

Quadro 1. Critérios clínicos e laboratoriais para classificação da Síndrome 

Antifosfolípide 

 

Critérios 
Clínicos 

 Trombose arterial e/ou venosa e/ou de capilares em 

qualquer tecido ou órgão, confirmada por imagem ou 

histopatologia. 

 1 ou + óbitos fetais com feto morfologicamente normal, 

documentado por ultrasom ou exame diretamente no 

feto, próximo a 10a semana de gestação. 

 3 ou + abortos espontâneos consecutivos antes da 10a 

semana de gestação. 

 1 ou + partos prematuros (< 34 semanas) devido a 

eclâmpsia, pré-eclâmpsia ou insuficiência placentária. 

Excluir alterações hormonais, anatômicas e 
cromossômicas 

Critérios 
laboratoriais 

 Anticoagulante lúpico 

 Anticardiolipina IgG ou IgM em título médio (40 - 80 

GPL* ou MPL**) ou alto (> 80 GPL ou MPL) 

 Anti ß2-glicoproteína I IgG ou IgM 

Obrigatoriamente, devem-se ter duas dosagens 
positivas do anticorpo, separadas por intervalo mínimo 
de 12 semanas 

*GPL = unidades de IgG por mililitro; 

**MPL = unidades de IgM por mililitro 

 

Pelo diagnóstico diferencial ser amplo e pelas muitas características 

clínicas inespecíficas, o tratamento do episódio agudo de trombose em 

http://www.medicinanet.com.br/pesquisas/obito_fetal.htm
http://www.medicinanet.com.br/pesquisas/anticardiolipina.htm
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pacientes com SAF não difere daquele estabelecido nos demais pacientes 

com trombose. Utiliza-se a infusão de heparina intravenosa contínua, com 

controle do tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) até se obter 

aumento do tempo de coagulação entre 1,5 a 2 vezes. Após o episódio 

agudo, o tratamento em longo prazo com anticoagulante oral é a terapia de 

eleição (TRIPODI et al., 2011). 

 

1.3.1 A SAF e a anticoagulação oral 

 

Os anticoagulantes orais (varfarina, acenocumarol, fluindiona, 

tioclomarol, fenindiona) são antagonistas da vitamina K, inibem a síntese dos 

fatores II, VII, IX e X da coagulação e das proteínas anticoagulantes C e S 

(WELLS et al., 1994). Inibindo a reação de gamacarboxilação dependente da 

vitamina K, ou seja os antagonistas da vitamina K e do 2,3-epóxido da 

vitamina K atuam através da inibição da enzima vitamina K epóxido redutase 

e da vitamina K redutase. A inibição destas enzimas conduz à depleção de 

vitamina KH2 (forma reduzida da vitamina K). Sem a vitamina K estes 

fatores tem o seu efeito prejudicado pela falta da terceira carboxila nos 

resíduos de ácido glutâmico. Este radical é fundamental para a interação 

com o fosfolipídio plaquetário e com o cálcio ionizado. 

Dentre os anticoagulantes orais existentes no mercado, o de uso mais 

comum é a varfarina (composto 4-hidroxicumarina), é o método mais prático 

e mais barato de garantir anticoagulação plena a longo prazo.  
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A monitoração da dose de varfarina é realizada pela medida do tempo 

de protrombina (TP) expresso pelo RNI (níveis da razão normalizada 

internacional) demonstrando a eficácia do tratamento anticoagulante. O 

objetivo desta monitoração medicamentosa é estabelecer uma faixa 

terapêutica adequada do RNI que compreende entre 2 e 3, na grande 

maioria dos estudos clínicos, minimizando o risco de hemorragias, sem 

elevar os riscos trombóticos (BLANN et al., 2002). Para os episódios de 

trombose venosa em pacientes com SAF deve-se manter o RNI do tempo de 

protrombina entre 2 e 3, e entre 3 e 4, com algumas controvérsias, para os 

fenômenos arteriais(LIM et al., 2006).  

Os antagonistas de vitamina K são administrados, às vezes, por mais 

de 60 anos, como profilaxia e para tratamento de fenômenos 

tromboembólicos.  E apesar do controle da ação da varfarina estar baseado 

no RNI, existem as complicações do tratamento que podem ocorrer mesmo 

com um acompanhamento adequado. O maior problema são as 

hemorragias, com sangramento maior em 1 a 5% dos pacientes tratados 

(SCHENK et al., 1999; LANDEFELD et al., 1993). Este valor aumenta para 

8%, quando todos os tipos de sangramento/hemorragias são incluídos 

(GALLUS, 2000).  

 

1.3.2 A SAF e a hemostasia 

 

O mecanismo preciso pelo qual o anticorpo antifosfolípide causa 

trombose não está bem estabelecido (DEVREESE, 2012).Vários estudos 
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demonstraram que os fenômenos trombóticos são na maioria das vezes 

venosos, isto é, trombose venosa profunda (CERVERA, 2002). Sabe-se 

também que, níveis elevados da concentração plasmática do FVIII estão 

envolvidos na trombose venosa profunda e em indivíduos com 

tromboembolismo venoso recorrente (MARTINELLI, 2005; JENKINS et al., 

2012). Um estudo realizado na década passada mostrou que o aumento nos 

níveis plasmáticos de FVIII está correlacionado com a duração do tempo de 

terapia com varfarina, sugerindo a possibilidade de uma via compensatória 

para corrigir a diminuição dos fatores vitamina-K dependente (BRUMMEL et 

al., 2001).  

O mecanismo pró-coagulante mediado pelos antifosfolípides está 

relacionado à sua capacidade de interagir com proteínas ligantes de 

fosfolípides expressas nas membranas celulares de diferentes tipos de 

células (MERONI et al., 2011). O complexo formado entre antígeno e 

anticorpo leva à ativação da via sinalizatória para o núcleo, e então, 

dependendo de sua função biológica, as células ativadas produzirão 

diferentes respostas, as quais podem contribuir para a variedade de 

manifestações clínicas vistas na SAF (MERONI, 2008). 

Existe um ambiente pró-trombótico na SAF, pois todas as etapas do 

sistema de coagulação estão conjuntamente ativadas para que se produza a 

trombose, a qual parece ser o resultado de diferentes vias, envolvendo 

formação do coágulo, inibição do mecanismo de anticoagulação natural e a 

inibição do sistema fibrinolítico (Figura 4). Desse modo, as células 

endoteliais são ativadas pelos antifosfolípides, principalmente através da 
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ligação da β2GPI na superfície celular, induzindo um fenótipo pró-coagulante 

e pró-inflamatório (PIERANGELI et al., 1999; GHARAVI et al., 1999; 

MERONI et al., 2011).  

 

 

Figura 4.Possíveis mecanismos de formação de trombos mediados pelos 

anticorpos antifosfolípides. Em 1, ampliação da membrana da célula endotelial 

mostrando a interação entre a célula e o antifosfolípide através da β2GPI. Em 2, os 

antifosfolípides ativam a célula endotelial, fazendo com que haja secreção de 

moléculas de adesão, como o FVW, e aumento da expressão de fator tecidual 

nestas células e nos monócitos, promovendo adesão entre o leucócito e o 

endotélio, secreção de citocinas e produção de prostaglandina. Em 3, 

antifosfolípides reconhecem proteínas ligantes de fosfolípides na membrana da 

plaqueta, potencializando a agregação plaquetária induzida por um agonista. Em 4, 

os antifosfolípides atuam nos componentes plasmáticos da cascata de coagulação, 

inibindo a atividade anticoagulante, alterando a fibrinólise e competindo pela ligação 

de um anticoagulante natural, a anexina V. MERONI et al., 2011 – modificado. 
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As células endoteliais ativadas passam a expressar um maior número 

de moléculas de adesão, como o fator de von Willebrand (FVW), 

aumentando também a expressão de fator tecidual nas células endoteliais e 

nos monócitos (LÓPEZ-PEDRERA et al., 2006), o que resulta em adesão 

dos leucócitos ao endotélio, secreção de citocinas e síntese de 

prostaglandina E2; o tônus vascular encontra-se aumentado, com uma maior 

quantidade de vasoconstritores circulantes (endotelina-1); os antifosfolípides 

também reconhecem as proteínas ligantes de fosfolípides expressas nas 

plaquetas e esta ligação faz com que as plaquetas agreguem-se, 

aumentando a adesão ao endotélio vascular; alguns fatores de coagulação 

como a protrombina estão ativados e favorecem a formação da trombina e, 

consequentemente, a quebra do fibrinogênio em fibrina. Por sua vez, o 

sistema anticoagulante natural, representado pelas proteínas C e S, está 

reduzido, pois podem existir anticorpos contra essas proteínas, diminuindo 

sua concentração plasmática, além de competirem os sítios de estruturas 

aniônicas da membrana plasmática com a anexina V, um anticoagulante 

natural (LAAT et al., 2007); e, de forma interessante, completando a 

atividade pró-trombótica, existe a inibição do sistema fibrinolítico através do 

aumento do inibidor do ativador do plasminogênio (PAI-1) (KRONE et al., 

2010). No entanto, o mecanismo preciso pelo qual antifosfolípides alteram a 

hemostasia induzindo um estado de hipercoagulabilidade ainda não foi 

descoberto (HOPPENSTEADT et al., 2008, MERONI et al., 2011). 
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Em resumo, os antifosfolípides atuam ativando a célula endotelial, 

monócitos e plaquetas, inibem proteínas regulatórias da coagulação e da 

fibrinólise culminando com a formação de trombos (Figura 5). 

 

Figura 5. Prováveis mecanismos de ação dos anticorpos antifosfolípides. 

IRASTORZA et al., 2010 – modificado. 

 

 

Durante a última década, muitos parâmetros indiretos para investigar 

a lesão nas células endoteliais vêm sendo estudados em pacientes com SAF 

(CUGNO et al., 2010); entre eles, o FVW e, mais especificamente, a sua 

relação com a ADAMTS-13 e os anticorpos contra esta protease (AUSTIN et 

al., 2008).  
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O papel da patogênese da ADAMTS-13 no estado pró-trombótico da 

síndrome antifosfolípide permanece desconhecido, mas as observações dos 

estudos anteriores sugerem que os desarranjos na ADAMTS-13 possam 

ocorrer nos pacientes com SAF, contribuindo para o frequente distúrbio no 

balanço hemostático destes indivíduos (AUSTIN et al., 2008).  

O FVW é uma glicoproteína que já vem sendo estudada há um 

século, estando bem estabelecido na literatura o seu papel na hemostasia. 

Os estudos iniciais com a ADAMTS-13 ocorreram na década de 90 com 

enfoque na PTT. No entanto hoje, já sabemos que a ADAMTS-13 e seu 

substrato, o FVW estão alterados em várias outras condições trombóticas 

adquiridas.  

Assim, o estudo do comportamento das moléculas FVW, ADAMTS-13 

e o FVIII, na SAF podem originar informações importantes nas causas dos 

distúrbios da coagulação que são característicos nos pacientes com SAF.
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

A hipótese geral deste estudo é que em pacientes com síndrome 

antifosfolípide primária a função endotelial está alterada e passível de ser 

comprovada através do marcador de lesão endotelial, o fator de von 

Willebrand, e das alterações da enzima ADAMTS-13e da proteína FVIII, as 

quais são diretamente relacionadas a ele. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Avaliar, em pacientes com síndrome antifosfolípide primária, a 

concentração antigênica, a atividade e a correlação entre as 

proteínas plasmáticas FVW, FVIII e ADAMTS-13. Analisar a 

ligação do FVW ao FVIII e avaliar a ativação plaquetária através 

do PF4.  

2. Verificar o padrão de fragmentação da subunidade principal do 

FVW. 

3. Verificar entre as variáveis gerais ou específicas estudadas se 

alguma delas é capaz de diferenciar os tipos de eventos 

trombóticos ocorridos (arterial e venoso) nestes pacientes com 

SAF primária. 
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4. Verificar se a presença dos anticorpos antifosfolípides 

(anticoagulante lúpico, anticardiolipina, e anti-β2glicoproteína I) 

influenciam as proteínas FVW, FVIII e ADAMTS-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS 



 
 

MÉTODOS 

 

 

 

28 

3 MÉTODOS 

 

 

3.1 Casuística 

 

3.1.1 População estudada 

 

A casuística deste estudo foi constituída por pacientes (N= 39) com 

síndrome antifosfolípide primária definida de acordo com os critérios de 

Sidney (MIYAKIS et al., 2006) com trombose comprovada por exames de 

imagens, provenientes do ambulatório de Síndrome Antifosfolípide da 

Disciplina de Reumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo. As idades dos pacientes estavam entre 19 e 69 anos (mediana 

43 anos). Os participantes foram avaliados através de entrevista clínica, 

exame físico, incluindo medidas antropométricas, e testes laboratoriais. 

Foram anotados os tipos de eventos trombóticos e se houve recorrência.  

Não fizeram parte do estudo pacientes durante o evento trombótico, 

com hemorragia, com SAF secundária a outra conectivopatia, com infecção 

aguda, portadores de doença hepática, com sepse, com doenças malignas e 

durante a gravidez e a lactação. 

O grupo controle foi composto de indivíduos saudáveis doadores de 

sangue da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo; eles foram 

pareados para a idade e sexo com o grupo com SAFP. 
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Somente foram incluídos os pacientes e controles que assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido.  

As características antropométricas dos pacientes estudados 

encontram-se na Tabela 4 em Anexos. As características gerais dos 

controles encontram-se na Tabela 5 em Anexos. O tipo de evento 

trombótico, número de eventos, tempo de doença e a medicação 

anticoagulante usada estão na tabela 6 em Anexos. 

Os pacientes foram incluídos no estudo de forma seqüencial e foram 

identificados com números ímpares de entrada e os controles com números 

pares. 

 

3.1.2 Tamanho da amostra 

  

O cálculo do tamanho da amostra foi feito com base em uma das 

variáveis que foram estudadas, sendo esta variável já conhecida em nosso 

laboratório. 

Considerando uma diferença a ser demonstrada na maioria dos 

testes, da ordem de 0,5 desvio-padrão ou superior, com nível de 

significância de 0,05 e poder de 0,8, estimamos que a amostra devesse 

corresponder a 30 indivíduos em cada grupo, ou seja, 30 pacientes e o 

mesmo número de controles pareados. Esta estimativa previu a realização 

de testes bicaudais em todos os procedimentos. 

 Considerando que esta estimativa foi feita para a variável mais 

conhecida e que as demais poderiam ser mais problemáticas do ponto de 
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vista estatístico, decidimos trabalhar com 39 indivíduos em cada grupo, 

considerando-se a possibilidade de perda ou não aproveitamento em torno 

de 20%. 

 

3.1.3 Aspectos éticos 

 

 O desenho do estudo foi analisado e aprovado pela Comissão de 

Ética para Análise de Projetos - CAPPesq (protocolo de pesquisa nº 

0614/10). Somente foram incluídos neste estudo os pacientes que 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

3.2 Coleta de amostras 

  

 Todos os pacientes com SAFP tiveram amostras de sangue coletadas 

no momento de sua inclusão no estudo. O sangue foi coletado em: 

 

 Citrato de sódio 3,2% (1:10 v/v), para a determinação do antígeno do 

FVW plasmático, atividade biológica do FVW, antígeno da ADAMTS-

13, atividade da ADAMTS-13, antígeno do FVIII, atividade do FVIII, 

ligação do FVW no FVIII, Fator 4 plaquetário (PF4), tempo de 

protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) e 

anticoagulante lúpico (AL). 

 EDTA para a realização do hemograma e tipagem sanguínea. 
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 Citrato de sódio 3,2% (1:10 v/v), em presença dos inibidores de 

proteases (EDTA 5 mM, NEM 6 mM, PMSF 1 mM, leupeptina 25 mM 

e aprotinina 20 U/mL) para análise das subunidades do FVW 

plasmático. 

 Tubo seco (sem anticoagulante) para detecção dos anticorpos 

antifosfolípides do tipo anticardiolipina (ACL) e antiβ2-glicoproteína I 

(a-β2GPI). 

 

 

3.3 Procedimentos laboratoriais 

 

3.3.1 Reagentes 

 

Proteína A Sepharose®, membrana Hybond™, anticorpo secundário 

anti-coelho marcado com peroxidase e o marcador de peso molecular foram 

adquiridos da GE healthcare (Uppsala, Suécia). Ácido edético (EDTA), N-

etilmaleimida (NEM), aprotinina, leupeptina efluoreto de 

fenilmetilsulfonila(PMSF)foram adquiridos da Sigma (St Louis, MO, EUA). 

Anticorpo policlonal anti-FVW foi adquirido da Dako Corporação (Carpinteria, 

CA, EUA). Os kits para determinação do antígeno e atividade do FVW, 

capacidade de ligação do FVW ao FVIII, fator 4 plaquetário foram obtidos da 

Diagnostica Stago (Asnières, França). Os kits para determinação do 

antígeno e atividade da ADAMTS-13 foram adquiridos da Technoclone 

(Vienna, Áustria). Os kits para determinação do antígeno do FVIII foram 

obtidos da Affinity Biologicals (Ancaster, Canadá).  Os kits para 
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determinação da atividade do FVIII foram obtidos da Chromogenix 

(Massachusetts, EUA). Os demais reagentes utilizados foram de altíssimo 

grau de pureza. 

 

3.3.2 Antígeno e atividade do fator de von Willebrand  

 

A determinação do antígeno do FVW (FVW:Ag) foi realizada pelo 

método de ELISA, utilizando okitAsserachrom® VWF:Ag (Diagnostica 

Stago), de acordo com as especificações do fabricante. Os resultados foram 

expressos em UI/dL (MURDOCK et al., 1997). 

A determinação da atividade biológica do FVW (FVW:CB) foi realizada 

pelo método de ELISA utilizand o kit Asserachrom® VWF:CB (Diagnostica 

Stago), de acordo com as especificações do fabricante. Os resultados foram 

expressos em %.  

 

3.3.3 Antígeno e atividade da ADAMTS–13  

 

A determinação do antígeno da ADAMTS-13 (ADAMTS-13:Ag), no 

plasma, foi realizada pelo método de ELISA, com utilização do Kit 

Technozym® ADAMTS-13 Antígeno (Technoclone), de acordo com as 

especificações do fabricante. Os resultados foram expressos em µg/mL. 

A determinação da atividade da ADAMTS-13 (ADAMTS-13:Atv), no 

plasma, foi realizada pelo método de ELISA, com utilização do Kit 

Technozym® ADAMTS-13 Atividade (Technoclone), de acordo com as 

especificações do fabricante. Os resultados foram expressos em %. 
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3.3.4 Antígeno e atividade do fator VIII  

 

A determinação do antígeno do FVIII (FVIII:Ag) foi realizada pelo 

método de ELISA utilizando o kit VisuLizeTM FVIII Antigen Kit (Affinity 

Biologicals), de acordo com as especificações do fabricante. Os resultados 

foram expressos em UI/dL.  

A determinação fotométrica da atividade do FVIII (FVIII:C) foi 

realizada pelo método cromogênico utilizando o kit Coamatic® Factor VIII 

(Chromogenix), de acordo com as especificações do fabricante. Os 

resultados foram expressos em %.  

 

3.3.5 Ligação do fator de von Willebrand ao fator VIII (FVW:FVIIIB) 

 

A determinação da ligação do FVW ao FVIII foi realizada pelo método 

de ELISA utilizando o kit Asserachrom® VWF:FVIIIB (Diagnostica Stago), de 

acordo com as especificações do fabricante. Os resultados foram expressos 

em %.  

 

3.3.6 Fator 4 plaquetário (PF4) 

 

A determinação do PF4 foi realizada pelo método de ELISA utilizando 

o kit Asserachrom® PF4 (Diagnostica Stago), de acordo com as 

especificações do fabricante. Os resultados foram expressos em UI/mL.  
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3.3.7 Anticardiolipina  

 

A anticardiolipina (ACL) foi avaliada por teste imunométrico 

enzimático destinado a determinação quantitativa dos autoanticorpos da 

classe IgM e IgG com utilização dos kits QUANTA Lite ACL IgM III e IgG III 

(INOVA diagnostics, Inc, San Diego, CA USA) de acordo com as 

especificações do fabricante, na rotina do laboratório de imunologia da 

reumatologia. Os resultados foram expressos em GPL para IgG, MPL para 

IgM. 

 

3.3.8 Anti-β2glicoproteína I 

 

A presença de anti-beta2glicoproteína I (a-β2GPI) foi avaliada por 

teste de Elisa, com utilização dos kits QUANTA Lite β2GPI IgM e IgG 

(INOVA Diagnostics, Inc, San Diego, CA USA), de acordo com as 

especificações do fabricante, na rotina do laboratório de imunologia da 

reumatologia. Os resultados foram expressos em GPL para IgG, MPL para 

IgM. 

 

3.3.9 Anticoagulante lúpico 

  

A determinação da presença do anticoagulante lúpico foi realizada 

através dos kits LAC Screen e LAC Confirm (Instrumentation laboratory, 

Lexington, MA USA), de acordo com as especificações do fabricante com as 
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recomendações da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia. Os 

testes foram realizados na rotina do laboratório de hematologia do Instituto 

Central do Hospital das Clínicas. 

 

3.3.10 Análise das subunidades do FVW plasmático 

 

Para a realização do estudo das subunidades do FVW plasmático, foi 

necessário concentrar o FVW, como descrito a seguir. 

 

3.3.10.1 Imunoprecipitação do FVW plasmático 

 

O FVW foi purificado por imunoprecipitação (LOPES; MAEDA, 1995, 

CASONATO et al., 2007). 

O plasma (500 µL) de pacientes e de controles foi incubado com 108 

μg/mL de anticorpo policlonal anti-FVW na concentração de 5,7 g/L em 

tampão de incubação (Tris-HCl 100 mM, NaCl 150 mM, pH 7,3). Em 

seguida, esta mistura foi incubada com a proteína A-Sepharose (780 μL de 

resina/mg de anticorpo). Seguiu-se lavagem da resina duas vezes com 1 mL 

de tampão de lavagem 1 (LiCl 500mM, Tris-HCl 100mM, pH 8,0, contendo 

EDTA 5 mM, NEM 5 mM e aprotinina 20 U/ mL) e uma vez com 1 mL de 

tampão de lavagem 2 (Tris-HCl 50 mM, NaCl 20 mM, pH 8,0), acrescido de 

aprotinina 1 U/mL. O sobrenadante foi removido e o FVW foi eluído com 120 

µL de tampão de eluição (Tris-HCl 100 mM, SDS 2%,pH 8,0). A resina foi 

removida e o sobrenadante contendo o FVW plasmático foi aliquotado e 

estocado a -80ºC até o momento da sua análise. 
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3.3.10.2 Composição das subunidades do FVW plasmático – Western 

blotting 

 

Para análise das subunidades do FVW plasmático, o 

imunoprecipitado do FVW (10 μL) foi desnaturado com tampão de amostra 

redutor (Tris 50 mM, pH 6,8, SDS 2%, glicerol 30%, azul de bromofenol 

0,02%) contendo DTT 50 mM a 60ºC por 15 minutos (CASONATO et al., 

2007), e então submetido a eletroforese em gel de poliacrilamida a 5% 

(SDS-PAGE), (LAEMMLI, 1970) com tampão de corrida (Tris 25 mM, glicina 

190 mM, SDS 0,1%, pH 8,3). O marcador de peso molecular utilizado foi o 

Rainbow molecular weight marker full range (GE healthcare) com pesos 

moleculares entre 225 kDa e 12 kDa. As proteínas separadas na 

eletroforese foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose 0,45 

µm (GE healthcare) utilizando-se tampão (Tris 48 mM, glicina 390 mM, SDS 

0,37%, metanol 20% (v/v), pH 8,3) (TOWBIN, 1979). Após a transferência, a 

membrana foi bloqueada com solução de albumina bovina sérica 5% diluída 

em TBS-T. Em seguida, foi incubada com o anticorpo policlonal anti-FVWna 

concentração de 5,7 g/L diluído 1:750 em TBS-T e após com anticorpo 

secundário anti-coelho ligado à peroxidase em uma diluição 1:2000, em 

TBS-T. Entre todas as etapas, a membrana foi lavada com tampão TBS-T 

(Tris 20 mM, NaCl 137 mM, pH 7,6 acrescido de Tween-20 0,05%).A 

imunodetecção dos fragmentos do FVW imobilizados na membrana foi 

realizada por reação de quimioluminescência utilizando-seuma solução de 

luminol (Tris 1 M pH 8,5, luminol 250 mM, ácido comárico 190 mM, H2O2 

0,3%) e um sistema de imagem digital LAS 4000 (GE healthcare). A análise 
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para quantificação dos fragmentos foi realizada através do software 

ImageQuantTMCapture software(GE healthcare). 

 

 

3.3.11 Variáveis laboratoriais gerais 

 

O hematócrito, a concentração de hemoglobina e o número de 

plaquetas foram determinados por contagem eletrônica automatizada, 

utilizando o princípio da impedância,utilizando o equipamento Coulter STKS 

(Beckman Couter, CA – EUA). O tipo sanguíneo foi determinado 

imunologicamente. O TP, TT e TTPA foram determinados através do tempo 

de formação do coágulo. Estas variáveis laboratoriais foram determinadas 

em testes utilizados na rotina do laboratório de análises clínicas do Hospital 

das Clínicas. 

 

3.4 Análise estatística 

 

As variáveis envolvidas no estudo foram testadas com relação à sua 

aderência à distribuição normal, quando a aderência foi satisfatória, os 

resultados foram expressos em média ± desvio padrão, ou mediana e limites 

quando a aderência não foi satisfatória. Para os procedimentos não 

paramétricos, as comparações entre dois grupos foram feitas com uso do 

teste de Mann-Whitney e para comparação de três grupos foi utilizado o 

teste de Kruskal Wallis. As comparações envolvendo mais de uma condição 

experimental no mesmo indivíduo foram feitas com uso de análise de 
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variância para dois fatores, e as variáveis analisadas com transformação 

logarítmica, as comparações múltiplas foram realizadas utilizando o teste de 

Bonferroni. As diferenças foram consideradas significantes quando P<0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Este estudo é do tipo transversal e foram incluídos 39 pacientes 

portadores de síndrome antifosfolípide primária (SAFP), no período de maio 

de 2011 a dezembro de 2012. Foram incluídos 39 controles sadios, 

doadores voluntários da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, 

pareados com os pacientes por sexo e idade,  

Os resultados estão apresentados em duas partes:  

- Na primeira parte estão apresentados os dados entre os pacientes e 

os controles sadios pareados  

- Na segunda parte está apresentada uma análise entre os pacientes 

com SAFP classificados em grupos: pacientes separados de acordo com o 

tipo de evento trombótico (arterial e venoso) e pacientes separados de 

acordo com a presença de anticorpo antifosfolípide no momento da coleta 

(AL, triplo positivo e ausência de antifosfolípide). 
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4.1 Análise comparativa entre pacientes e controles 

 

Foram incluídos 39 pacientes com SAFP sendo 29 pacientes do sexo 

feminino e 10 pacientes do sexo masculino, com idades variando de 19 a 69 

anos (mediana 43 anos). Os controles incluídos foram pareados aos 

pacientes por sexo e idade, portanto são 29 controles do sexo feminino e 10 

do sexo masculino, com idade mediana de 43 anos. 

As características clínicas dos pacientes incluindo tempo de doença, 

presença de hipertensão arterial sistêmica, presença de diabetes, uso de 

anticoagulante e tipo de evento trombótico encontram-se nos Anexos, tabela 

6.  

 

 
4.1.1 Variáveis laboratoriais gerais 

 

As variáveis laboratoriais gerais analisadas nos pacientes com SAFP 

primária foram: hematócrito, hemoglobina, número de plaquetas, número de 

leucócitos, tempo de protrombina (TP), razão normalizada internacional 

(RNI), tempo de tromboplastina parcialmente ativada (TTPA), tempo de 

trombina (TT), tipagem sanguínea sistema ABO e proteína C reativa (PCR). 

Os valores individuais juntamente com as medidas de tendência central 

encontram-se dispostos na tabela 7 em Anexos. 
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4.1.2 Variáveis laboratoriais bioquímicas específicas 

  

 

4.1.2.1 A proteína fator de von Willebrand (FVW) 

 

 

Concentração antigênica e atividade do FVW 

 

A concentração antigênica do FVW apresentou-se significantemente 

aumentada nos pacientes com SAFP (74± 6 UI/dL) comparado com os 

controles (69 ± 11 UI/dL), p = 0,016; Figura 6. Os valores individuais e as 

medidas de tendência central encontram-se nos Anexos, tabela 8. 

 

 

 
 

Figura 6.Encontram-se representados pelos box plots a mediana, os 

percentis 25% e 75% e os valores extremos da determinação do antígeno do 

FVW nos pacientes com SAFP e nos controles. 
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A atividade biológica do FVW plasmático não apresentou diferença 

estatisticamente significante entre os pacientes com SAFP (75± 16%) e os 

controles (73 ± 14%), p = 0,4966; Figura 7. Os valores individuais e as 

medidas de tendência central encontram-se nos Anexos, tabela 8. 

 

 

 
 

Figura 7. Encontram-se representados pelos box plots a mediana, os 

percentis 25% e 75% e os valores extremos da determinação da atividade 

do FVW nos pacientes com SAFP e nos controles.  
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Razão e correlação entre a atividade e o antígeno do FVW 

 

A razão entre a atividade e o antígeno do FVW não apresentou 

diferença estatisticamente significante entre os pacientes com SAFP (1,01 ± 

0,19) e os controles (1,06 ± 0,15), p = 0,0732. Os valores individuais e as 

medidas de tendência central encontram-se nos Anexos, tabela 8. 

A análise individual da correlação da atividade do FVW em função da 

concentração antigênica do FVW nos pacientes com SAFP e nos controles 

encontra-se na Figura 8.  

Foi observada uma correlação positiva e significante nos dois grupos, 

pacientes SAFP: r=0,4543; p =0,0037 e controles: r = 0,6326; p < 0,0001.  

 

 

 
 

Figura 8. Análise individual da atividade do FVW:CB (%) em função da 

concentração antigênica do FVW:Ag (UI/dL).  Em A: pacientes com SAFP; 

em B: controles. 
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4.1.2.2 A proteína ADAMTS-13: 

 

 

Concentração antigênica e atividade enzimática da ADAMTS-13 

 

A concentração antigênica da ADAMTS-13 apresentou-se 

significantemente aumentada nos pacientes com SAFP (1,3 ± 0,34 µg/mL) 

comparado com os controles (0,82 ± 0,12 µg/mL), p < 0,0001; Figura 9. Os 

valores individuais e as medidas de tendência central encontram-se nos 

Anexos, tabela 9. 

 

 

 
 

Figura 9. Encontram-se representados pelos box plots a mediana, os 

percentis 25% e 75% e os valores extremos da determinação do antígeno da 

ADAMTS-13 nos pacientes com SAFP e nos controles.  
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A atividade da ADAMTS-13 não apresentou diferença 

estatisticamente significante entre os pacientes SAFP (90± 20%) e os 

controles (92 ± 17%), p = 0,79; Figura 10. Os valores individuais e as 

medidas de tendência central encontram-se nos Anexos, tabela 9. 

 

 
 

Figura 10. Encontram-se representados pelos box plots a mediana, os 

percentis 25% e 75% e os valores extremos da determinação da atividade 

da ADAMTS-13 nos pacientes com SAFP e nos controles.  
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Razão e correlação entre atividade e o antígeno da ADAMTS-13  

 

A razão entre a atividade e o antígeno da ADAMTS-13 estava 

significantemente diminuída nos pacientes com SAFP (0,69 ± 0,18) 

comparado com os controles (1,12 ± 0,19), p < 0,0001; Figura 11. Os valores 

individuais e as medidas de tendência central encontram-se nos Anexos, 

tabela 9. 

 

 
 

Figura 11. Encontram-se representados pelos box plots a mediana, os 

percentis 25% e 75% e os valores extremos da determinação da atividade 

da ADAMTS-13 nos pacientes com SAFP e nos controles.  
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A análise individual da correlação da atividade da ADAMTS-13 em 

função da sua concentração antigênica nos pacientes com SAFP e nos 

controles encontra-se na Figura 12. Foi observada uma correlação positiva e 

significante nos dois grupos: pacientes SAFP: r = 0,5908; p < 0,0001 e 

controles: r = 0,6777; p < 0,0001. 

 

 

 
 

Figura 12. Análise individual da atividade da ADAMTS-13 (%) em função da 

concentração antigênica da ADAMTS-13 (µg/mL).  Em A: pacientes com 

SAFP; em B: controles. 
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4.1.2.3 A proteína fator VIII (FVIII): 

 

 

Concentração antigênica e atividade do FVIII 

 

A concentração antigênica do FVIII apresentou-se significantemente 

aumentada nos pacientes com SAFP (106 ± 19 UI/dL) comparado com os 

controles (91 ± 15UI/dL), p = 0,0003; Figura 13. Os valores individuais e as 

medidas de tendência central encontram-se nos Anexos, tabela 10. 

 

 
 

Figura 13. Encontram-se representados pelos box plots a mediana, os 

percentis 25% e 75% e os valores extremos da determinação do antígeno do 

FVIII nos pacientes com SAFP e nos controles.  
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A atividade do FVIII apresentou-se estatisticamente aumentada nos 

pacientes com SAFP (117 ± 38%) comparado com os controles (98 ± 30%), 

p = 0,0021; Figura 14. Os valores individuais e as medidas de tendência 

central encontram-se nos Anexos, tabela 10. 

 

 

 
 

Figura 14. Encontram-se representados pelos box plots a mediana, os 

percentis 25% e 75% e os valores extremos da determinação da atividade 

do FVIII nos pacientes com SAFP e nos controles.  
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Razão e correlação entre o antígeno e a atividade do FVIII  

 

A razão entre a atividade e o antígeno do FVIII não apresentou 

diferença estatisticamente significante entre os pacientes com SAFP (1,13 ± 

0,39) e os controles (1,08 ± 0,32), p = 0,0461. Os valores e as medidas de 

tendência central encontram-se nos Anexos, tabela 10. 

A análise individual da correlação da atividade do FVIII em função da 

sua concentração antigênica nos pacientes com SAFP e nos controles 

encontra-se na figura 15. Foi observada uma correlação positiva nos dois 

grupos, sendo esta correlação significante apenas no grupo dos controles: 

pacientes SAFP: r = 0,0017; p = 0,9917 e controles: r = 0,3823; p = 0,0163.  

 

 

 
 

Figura 15. Análise individual da atividade do FVIII:C (%) em função da 

concentração antigênica do FVIII (UI/mL).  Em A: pacientes com SAFP; em 

B: controles. 
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4.1.2.4 A ligação do FVW ao FVIII 

 

 

A FVW:FVIII B apresentou-se estatisticamente aumentada nos 

pacientes com SAFP (144 ± 17%) comparado com os controles (134 ± 20%),  

p = 0,0082; Figura 16. Os valores individuais e as medidas de tendência 

central encontram-se nos Anexos, tabela 11. 

 

 

 
 

Figura 16. Encontram-se representados pelos box plots a mediana, os 

percentis 25% e 75% e os valores extremos da determinação da ligação do 

FVW no FVIII nos pacientes com SAFP e nos controles. 
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4.1.2.5 A proteína fator 4 plaquetário (PF4): 

 

A concentração da PF4 estava significantemente diminuída nos 

pacientes com SAFP (96 ± 12 UI/mL) comparado com os controles (101 ± 8 

UI/mL), p = 0,014; Figura 17. Os valores individuais e as medidas de 

tendência central encontram-se nos Anexos, tabela 12. 

 

 

 

Figura 17. Encontram-se representados pelos box plots a mediana, os 

percentis 25% e 75% e os valores extremos da determinação do PF4 nos 

pacientes com SAFP e nos controles.  
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4.1.2.6 Análise da composição das subunidades do FVW plasmático 

 

A composição da subunidade do FVW no plasma foi analisada por 

Western blotting, e na Figura 18 encontra-se uma imagem de um gel 

representativo. 

 

Figura 18. Western immunoblotting representativo da composição das 

subunidades do FVW plasmático de paciente com SAFP e de controle 

pareado. O padrão de fragmentação do FVW plasmático está representado 

por: subunidade principal do FVW com 225 kDa e os demais fragmentos 

com 205, 189, 176 e 140 kDa. PM = peso molecular – Rainbow; P = amostra 

em duplicata de um paciente com SAFP; CTLE = amostra em duplicata do 

controle pareado. 

 

 

A subunidade principal do FVW é representada pela fração com 

migração de 225 kDa; que é clivada pela ADAMTS-13 gerando fragmentos 

de 176 e 140 kDa. Podemos observar 4 fragmentos abaixo da subunidade 

principal do FVW plasmático, os 4 fragmentos e a subunidade principal 

foram submetidos à densitometria. Foi calculada a porcentagem relativa dos 
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fragmentos de interesse da seguinte maneira: as densidades da subunidade 

principal e dos 4 fragmentos foram somadas e a este resultado atribuímos o 

valor de 100%, após foi calculado a porcentagem relativa dos fragmentos de 

interesse (225, 176 e 140 kDa). As porcentagens relativas e as medidas de 

tendência central dos fragmentos do FVW plasmático de cada paciente e 

dos controles encontram-se apresentadas nos Anexos, tabela 13. A 

porcentagem relativa da densidade da subunidade principal (225 kDa) do 

FVW não apresentou diferença estatisticamente significante entre os 

pacientes com SAFP (mediana 71, limites 40 e 87) e os controles (mediana 

70, limites 38 e 89), p = 0,956. 

Considerando-se a subunidade principal como 100% nos pacientes e 

nos controles, o fragmento de 176 kDa representa 11% deste total nos 

pacientes e 10% nos controles; e o fragmento de 140 kDa representa 15% 

nos pacientes e 19% nos controles. 
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4.2 Análise entre pacientes SAFP agrupados de acordo com o tipo de 

evento trombótico  

 

 

Os pacientes com SAFP foram divididos em dois grupos de acordo 

com o tipo de evento trombótico apresentado durante o curso da doença 

(tabela 1): 

- O primeiro grupo foi constituído de pacientes que apresentaram 

eventos arteriais (N = 22);  

- O segundo grupo foi constituído de pacientes que apresentaram 

eventos venosos (N = 17);  

 

Tabela 1. Caracterização dos grupos de pacientes com SAFP separados 

pelo tipo de evento trombótico. 

 

  Tipo de evento trombótico 

 
Arterial Venoso 

  (N = 22)* (N = 17) 

Idade (anos) 46 41 

Sexo (F / M)  15 / 7  14 / 3 

 

F = feminino, M = masculino. Idade em mediana. 

*36% destes pacientes tiveram pelo menos um 

evento venoso no curso da doença. 
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4.2.1 Variáveis laboratoriais gerais 

 

 Os pacientes com SAFP separados por eventos trombóticos 

apresentaram um aumento significante do TP no grupo arterial (27 ± 7 

segundos) comparado ao venoso (22 ± 6 segundos), p = 0,018; assim como 

a razão normalizada internacional (RNI) apresentou-se aumentada no grupo 

arterial (2,5 ± 0,8) comparado ao venoso (2 ± 0,6), p = 0,02.  

O número de leucócitos apresentou-se aumentado no grupo arterial 

(7485 ± 1553 mm3) comparado ao venoso (5704 ± 2503 mm3), p = 0,02. 

 

 

4.2.2 Variáveis laboratoriais específicas 

 

 A análise do antígeno do FVW nos pacientes com SAFP agrupados 

pelo tipo de evento, não apresentou diferenças estatisticamente significantes 

entre os pacientes dos grupos arterial (75 ± 5 UI/dL) e venoso (73 ± 7 UI/dL); 

p = 0,387, assim como sua atividade no grupo arterial (78 ± 15%) 

comparado com o venoso (72 ± 16%); p = 0,372. A correlação entre 

atividade e antígeno do FVW mostrou-se positiva nos dois grupos (arterial    

r = 0,4681 e venoso r = 0,3775), porém significante no grupo arterial            

(p = 0,028), Figura 19. 
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Figura 19. Análise individual da atividade do FVW:CB (%) em função da 

concentração antigênica do FVW:Ag (UI/dL).  Em A: pacientes do grupo 

arterial; em B: pacientes do grupo venoso. 

  

 

A concentração antigênica da ADAMTS-13 não apresentou diferenças 

estatisticamente significantes entre os pacientes do grupo arterial (1,3 ± 

0,3µg/mL) e do venoso (1,4 ± 0,4µg/mL); p = 1,00, assim como sua atividade 

no grupo arterial (91 ± 20%) e no venoso (90 ± 19%); p = 0,419. A 

correlação entre a atividade e o antígeno da ADAMTS-13 mostrou-se 

positiva e significante nos pacientes do grupo arterial: r = 0,6352; p = 0,001 e 

do grupo venoso: r = 0,4902; p = 0,045. Figura 20. 
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Figura 20. Análise individual da atividade da ADAMTS-13 (%) em função da 

concentração antigênica da ADAMTS-13 (µg/mL).  Em A: pacientes do grupo 

arterial; em B: pacientes do grupo venoso. 

  

O antígeno do FVIII não apresentou diferenças estatisticamente 

significantes entre os pacientes do grupo arterial (108 ± 20 UI/dL) e do 

venoso (104 ± 17 UI/dL); p = 0,357, assim como a sua atividade no grupo 

arterial (115 ± 43%)  e no venoso (120 ± 34%); p = 0,766. A correlação entre 

a atividade e o antígeno do FVIII mostrou-se negativa e não significante nos 

pacientes do grupo arterial: r = -0,193; p = 0,387; e positiva, porém não 

significante nos pacientes do grupo venoso: r = 0,183; p = 0,480. 

 A ligação do FVW ao FVIII não apresentou diferenças 

estatisticamente significantes entre os pacientes do grupo arterial (147 ± 

16%) e do venoso (139 ± 19%); p = 0,112.  

O PF4 não apresentou diferenças estatisticamente significantes entre 

os pacientes do grupo arterial (98 ± 7 UI/mL) e do venoso (94 ± 17% UI/mL); 

p = 0,853. 
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4.3 Análise entre pacientes SAFP agrupados de acordo com o tipo de 

anticorpo antifosfolípide presente no momento da coleta 

 

 

A frequência dos anticorpos antifosfolípides: anticoagulante lúpico 

(AL), anticardiolipina (ACL) IgG e IgM, e anti-β2 glicoproteína I (a-β2GPI) 

IgG e IgM nos pacientes com SAFP deste estudo podem ser vistos na tabela 

2. A presença de AL e os títulos para ACL e anti-β2GPI individuais 

encontram-se nos Anexos, tabela 14. 

 

Tabela 2. Positividade dos anticorpos antifosfolípides nos pacientes com 

SAFP. 
 

  N total = 39 

  N (%) 

AL 29 (74) 

ACL IgG/IgM 12 (31) 

   IgG 11 (28) 

   IgM 1 (2) 

a-β2GPI IgG/IgM 16 (41) 

   IgG 11 (28) 

   IgM 5 (13) 
 

AL = anticoagulante lúpico; ACL = anticardiolipina; a-β2GPI = anti-β2 glicoproteína I. 
 
 

 

Na análise consideramos três grupos (tabela 3):  
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- Grupo AL: constituído por pacientes com positividade apenas para o 

AL (anticoagulante lúpico) (N = 16);  

- Grupo triplo positivo: constituído por pacientes com positividade para 

os três antifosfolípides: AL (anticoagulante lúpico) + ACL (anticardiolipina) + 

anti-β2GPI (anti-β2glicoproteína I) (N = 6); 

- Grupo ausência de AFL: constituído por pacientes com ausência de 

antifosfolípide positivo no momento da coleta (N=5). 

 

Tabela 3. Caracterização dos grupos de pacientes com SAF primária em 

relação ao tipo de anticorpo antifosfolípide. 

 

 
Grupos 

 
AL Triplo positivo Ausência de AFL 

 
(N = 16) (N = 6) (N = 5) 

Idade (anos) 47 48 38 

Sexo (F / M) 13 / 3 2 / 4 4 / 1 

F = feminino; M = masculino; AL = anticoagulante lúpico; AFL = antifosfolípide. 

Idade em mediana. 

 

4.3.1 Variáveis laboratoriais gerais 

 

Na análise das variáveis laboratoriais gerais, os pacientes com SAFP 

separados de acordo com o tipo de AFL não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes entre as variáveis laboratoriais gerais.  
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4.3.2 Variáveis laboratoriais específicas 

 

Na análise do FVW, a concentração antigênica não apresentou 

diferença estatisticamente significante entre os pacientes dos grupos AL (75 

± 7 UI/dL), triplo positivo (77± 2 UI/dL) e ausência de AFL (74± 5 UI/dL); p = 

0,711, assim como a atividade: AL (77 ± 22%), triplo positivo (80 ± 18%) e 

ausência de AFL (79 ± 6%); p = 0,881. 

O antígeno da ADAMTS-13 não apresentou diferenças entre os 

pacientes dos grupos AL (1,3 ± 0,3 µg/mL), triplo positivo (1,4 ± 0,3 µg/mL) e 

ausência de AFL (1,5 ± 0,3 µg/mL); p = 0,273, assim como sua atividade: AL 

(83 ± 22%), triplo positivo (98 ± 14%) e ausência de AFL (102 ± 10%); p = 

0,139.  

 O FVIII:Ag não apresentou diferenças entre os pacientes dos grupos 

AL (112 ± 16 UI/dL), triplo positivo (107 ± 11 UI/dL) e ausência de AFL (112 

± 18 UI/dL); p = 0,244, assim como a atividade: AL (118 ± 41%), triplo 

positivo (107± 49%) e ausência de AFL (117 ± 32%); p = 0,927. 

 A ligação do FVW ao FVIII não apresentou diferenças entre os 

pacientes dos grupos AL (144 ± 17%), triplo positivo (148 ± 12%) e ausência 

de AFL (151 ± 21%); p = 0,823. 

 O PF4 não apresentou diferenças entre os pacientes dos grupos AL (95 ± 

18% UI/mL), triplo positivo (97 ± 8% UI/mL) e ausência de AFL (97 ± 10% 

UI/mL); p = 0,914. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

A manutenção da fluidez sanguínea possui grande importância 

para a prevenção da formação de trombos, e o tecido responsável por 

esta função é o endotelial (VAN HINSBERGH; 2012). A célula endotelial 

pode ser ativada alterando seu fenótipo para um estado pró-agregante e 

pró-trombótico. Uma das consequências da ativação da célula endotelial é 

a secreção do FVW em forma de multímeros de alto peso molecular, que 

são hemostaticamente mais ativos. Fisiologicamente estes multímeros 

são proteolizados pela enzima ADAMTS-13, diminuindo o tamanho dos 

polímeros de FVW tornando-os menos ativos para a formação de trombos 

(CRAWLEY et al., 2011). 

Vários estudos, em pacientes com síndrome antifosfolípide, já 

demonstraram a ativação da célula endotelial pelos anticorpos 

antifosfolípides, aumentando a produção, expressão e secreção de 

moléculas de adesão, tais como o FVW (PIERANGELI, HARRIS; 2003; 

LEVY et al., 2005; DER et al., 2007; CUGNO et al., 2010). 

Para avaliarmos se os pacientes com SAFP definida apresentavam 

ativação endotelial, nós estudamos o FVW, descrito como um marcador 

clássico de lesão endotelial, e as proteínas ADAMTS-13 e FVIII, que 

estão diretamente relacionadas a ele. Por estes pacientes estarem na 

fase crônica da doença, nós estudamos o comportamento destas 

proteínas nos pacientes e comparamos com os controles sadios pareados 

para sexo e idade. 
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Este estudo incluiu 39 pacientes com SAF primária definida, sendo 

29 mulheres e 10 homens (frequência 3:1), com idade mediana de 43 

anos.  A faixa etária dos pacientes e a alta frequência do sexo feminino no 

nosso estudo também foram observadas em outros estudos descritos na 

literatura, como em um estudo multicêntrico (20 centros em 13 países) de 

SAF realizado, trata-se de um estudo que envolveu 1000 pacientes com 

SAF, sendo 820 mulheres e 180 homens, no qual 53% dos pacientes 

tinham SAF primária, sendo que a frequência mulher/homem para a SAF 

primária era 3,5:1, e a idade em mediana era 40 anos, variando de 0 a 82 

anos (CERVERA et al., 2002). No entanto, o motivo de a frequência desta 

síndrome de SAF ser maior em mulheres ainda não foi esclarecido. O que 

se sabe é que a prevalência desta síndrome na população é baixa, 

variando de 1 a 4,5%, e que ela aumenta conforme o aumento da idade 

(CASTRO-MARRERO et al., 2012). 

Em nosso estudo, os pacientes com SAFP apresentaram aumento 

das concentrações antigênicas de FVW e FVIII em relação aos controles. 

Este resultado nos leva a especular que mesmo estando em uma fase 

crônica da doença, estes pacientes apresentam ativação endotelial 

constante, liberando FVW na circulação. Este fato poderia induzir estes 

pacientes ao risco de apresentar novo evento trombótico. No entanto, os 

pacientes apresentaram aumento do antígeno da ADAMTS-13. Esta 

enzima, como já está bem descrito na literatura, tem papel fisiológico na 

clivagem do FVW, tornando-o menos adesivo e prevenindo a 

hipercoagulabidade (SADLER, 2005). Este é um importante mecanismo 
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de equilíbrio da função hemostática do FVW, já que ele em sua forma de 

alto peso molecular contribui diretamente para a formação do trombo 

(RIOS et al., 2012). 

Ainda em relação ao FVW e a ADAMTS-13, não foi observado um 

aumento de suas atividades biológicas nos pacientes em relação aos 

controles. O fato de a atividade do FVW não estar aumentada pode ter 

ocorrido em decorrência da clivagem do FVW pela enzima ADAMTS-13, 

tornando-o menos adesivo e, portanto, com atividade reduzida. Em 

relação à atividade da ADAMTS-13, tendo como base fisiológica que a 

enzima ADAMTS-13 precisa estar ativa para clivar o FVW, ainda não se 

sabe qual a meia-vida da protease ativada (ZHENG, 2013). Como a 

ADAMTS-13 é a protease responsável por clivar a subunidade principal 

do FVW (CASONATO, 2007), nós verificamos a proteólise da subunidade 

principal do FVW, analisando os fragmentos gerados por Western blotting. 

Observamos que a subunidade principal (225 kDa) e os fragmentos de 

176 e 140 kDa não apresentaram diferenças de densidade entre 

pacientes e controles. 

Em nosso estudo, o antígeno e a atividade do FVIII estavam 

aumentados nos pacientes com SAFP comparado aos controles, 

diferentemente do FVW, que apresentou apenas a concentração 

antigênica aumentada. Analisando a correlação entre atividade e antígeno 

do FVIII, observamos que ela se perde nos pacientes. Sabe-se que o 

FVIII circula formando um complexo com o FVW e este complexo é 

importante para a manutenção do FVIII na circulação (VLOT et al., 1998). 
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O FVW o protege da degradação proteolítica pela proteína C ativada e 

pelo fator X ativado, estabiliza sua estrutura e impede que ele se ligue à 

plaqueta ativada (SAENKO, SCANDELLA; 1995; KOEDAN et al., 1988). 

Portanto, o FVIII livre tem meia-vida mais curta do que quando 

complexado com o FVW, já que estará mais suscetível a degradação 

(OTA et al., 2011), sugerindo que a meia-vida do FVIII plasmático é 

principalmente determinada pelo clearance do FVW (LENTING et al., 

2010). Nossos resultados sugerem que existe um mecanismo pró-

trombótico nestes pacientes. 

A quantidade de FVIII que está complexada ao FVW é determinada 

pela constante afinidade entre as duas moléculas e pelas suas 

concentrações individuais (LENTING et al., 2010). Por este motivo nós 

avaliamos a ligação do FVW ao FVIII. Os nossos pacientes apresentaram 

aumento da ligação do FVW ao FVIII comparativamente aos controles.  

Este ensaio de ligação foi desenvolvido para o diagnóstico diferencial 

entre o tipo 2N da doença de von Willebrand e a hemofilia A (CARON et 

al., 2002). No tipo 2N ocorre deficiência no FVIII devido à diminuição da 

afinidade do FVW pelo FVIII (SADLER, 1995), enquanto que na hemofilia 

A ocorre deficiência de FVIII ligada ao cromossomo X (CARON et al., 

2002). Nossos resultados sugerem que a ligação do FVW ao FVIII é 

efetiva e provavelmente está aumentada devido ao aumento do FVW 

disponível. 

Sabe-se que pacientes com SAF possuem aumento da ativação 

plaquetária, principalmente pacientes com histórico clínico de eventos 
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trombóticos (LEVINE et al., 2002, JY et al., 2007). Ainda não se sabe ao 

certo como os AFL ativam as plaquetas (TODOROVA, BALEVA; 2007). 

Devido a isto, analisamos o fator 4 plaquetário (PF4), que é secretado por 

plaquetas ativadas e possui efeitos pró-trombóticos, tais como a inibição 

da inativação da trombina pela anti-trombina, potencialização da 

agregação plaquetária e aceleração da clivagem da proteína C ativada 

(HARPER et al., 2011). Nossos pacientes apresentaram diminuição da 

concentração de PF4 comparado com os controles. Alguns estudos citam 

o PF4 como um possível alvo dos AFLs na SAF, pois ele parece se ligar a 

anti-β2GPI e juntos ligam-se aos receptores de membrana plaquetários, 

ativando-os (URBANUS et al., 2008; SIKARA et al., 2010). Também já 

foram descritos anticorpos anti-PF4 em pacientes com SAF (ALPERT et 

al., 2008, MARTIN-TOUTAIN et al., 2007; SATOH et al., 2012), esses 

anticorpos são comumente a causa da trombocitopenia induzida por 

heparina (HARPER et al., 2011). No entanto, ainda não se sabe qual a 

importância do PF4 na fisiopatologia da SAF. 

Segundo Devreese existem muitos estudos sobre o risco de 

complicações clínicas em pacientes com SAF, mas faltam estudos de um 

marcador prognóstico sorológico para a predição de trombose nestes 

pacientes (DEVREESE, 2012). O estudo da presença de anticorpos 

antifosfolípides parece não ser suficiente para predizer o risco trombótico. 

Deve-se, portanto, associar outros marcadores pró-coagulantes 

(DEVREESE et al., 2010). Em nosso estudo, avaliamos os marcadores 

pró-coagulantes FVW e o FVIII. Ainda existem dúvidas em relação ao 
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papel patogênico dos antifosfolípides nas manifestações clínicas da SAF. 

Embora seja amplamente aceito que os AFLs possuem um papel 

patogênico, parece que apenas o fato de eles estarem presentes não é 

suficiente para desencadear um evento trombótico, sendo necessária a 

presença de um “second hit” (termo utilizado que expressa que uma outra 

condição trombofílica deve existir), que podem ser desde elementos 

ambientais até suscetibilidade genética (CASTRO-MARRERO et al., 

2012; MERONI, 2011).  

Com base nestes argumentos e para testarmos a hipótese de que 

o endotélio poderia se comportar de maneira diferente entre pacientes 

com trombose arterial ou venosa, e na presença ou não de AFL, nós 

realizamos uma análise comparativa categorizando os nossos pacientes 

com SAFP de acordo com o tipo de evento trombótico, e de acordo com a 

presença de AFL. 

Em relação ao tipo de evento trombótico, os pacientes com SAFP 

foram agrupados em pacientes com trombose arterial e pacientes com 

trombose venosa. O grupo com trombose arterial representou56% da 

população estudada; esses pacientes apresentaram eventos arteriais e/ou 

eventos arteriais e venosos. Os pacientes com trombose arterial e venosa 

(N=8) foram incluídos neste grupo, pois o são em termos de tratamento 

clínico. Os pacientes com trombose venosa representaram 44% da 

população estudada. A manifestação clínica mais comum foi a trombose 

venosa profunda (TVP) em 56% dos pacientes, seguido por acidente 

vascular cerebral isquêmico (AVCi) em 38%, e tromboembolismo 
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pulmonar (TEP) em 18% dos pacientes. Houve recorrência em 15% a 

18% dos casos. Em relação a complicações gestacionais, 31% das 

pacientes apresentaram abortos. 

Quando categorizamos os pacientes de acordo com o tipo de 

evento trombótico, não observamos diferenças estatísticas quanto à 

concentração das proteínas FVW, ADAMTS-13, FVIII e PF4.  

A dose de varfarina que os pacientes do grupo arterial e os do 

grupo venoso tomam são distintas, tanto é que a diferença do TP entre os 

grupos é estatisticamente significante, mas mesmo assim a varfarina 

parece não afetar a relação entre o FVW e a ADAMTS-13. Esta hipótese 

é reforçada quando fazemos o estudo da correlação FVW:CB/Ag e 

ADAMTS-13:Atv/Ag e verificamos que a correlação entre antígeno e 

atividade destas moléculas em ambos os grupos arterial e venoso é 

positiva e significante. Existem poucos estudos mostrando a influência da 

varfarina sobre o FVW ou FVIII, mas eles mostram que a varfarina parece 

não alterar os níveis destas proteínas (KIM et al., 2001; OTA et al., 2011). 

Parece que independentemente do tipo de evento trombótico que 

tenha ocorrido no paciente durante todo o curso da doença, o 

comportamento dessas moléculas na situação crônica é o mesmo. 

No estudo dos pacientes com SAFP categorizados de acordo com 

a positividade dos AFLs no momento da coleta observamos várias 

situações, desde pacientes sem a presença de anticorpos antifosfolípides 

positivos (13%) ou presença de um único tipo de antifosfolípide (49%), até 

outros com mais do que um tipo (38%).  
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Na literatura já está descrito que, em pacientes com SAF, o tipo de 

anticorpo antifosfolípide presente pode estar relacionado a um maior 

potencial trombogênico. Considerando-se a positividade para apenas um 

único anticorpo antifosfolípide, o anticoagulante lúpico é reconhecido 

como o de maior fator de risco para eventos tromboembólicos (GALLI, 

2010). A ACL e anti-β2GPI também possuem seu grau de 

trombogenicidade, sendo que o isotipo IgG das duas possui maior 

significância clínica do que o IgM. Entretanto, os pacientes que possuem 

positividade para os três anticorpos antifosfolípides em questão são os 

que exibem o maior risco trombótico, comparado aos que apresentam um 

ou dois antifosfolípides (GALLI, 2010). 

Por esses motivos, a análise dos pacientes categorizados de 

acordo com o tipo de anticorpo antifosfolípide presente no momento da 

coleta foi feita com enfoque em três grupos: anticoagulante lúpico positivo 

(AL), triplo positivo (AL + ACL + β2GPI) e ausência de AFL. 41% dos 

nossos pacientes eram positivos apenas para o anticoagulante lúpico, 

15% eram positivos para os três tipos de antifosfolípides, enquanto que 

13% apresentaram ausência de AFL positivo. 

Nestes pacientes categorizados de acordo com o tipo de AFL não 

observamos diferenças estatísticas nas proteínas FVW, ADAMTS-13, 

FVIII e PF4. 

O mecanismo trombogênico da SAF parece incluir as duas vias de 

ativação da coagulação: a hemostasia primária e a secundária. 
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Observamos nos pacientes com SAFP, através do estudo das proteínas 

FVW e FVIII, que estas duas vias estão alteradas. 

Embora tenham-se feito muitos esforços no estudo da 

trombogenicidade da SAF nos últimos 25 anos, ainda não é sabido como 

os anticorpos antifosfolípides aumentam o risco de trombose na SAF. 

Muitas teorias já foram propostas, mas infelizmente nenhuma delas foi 

comprovada de modo convincente (CASTRO-MARRERO et al., 2012). 

Em relação à presença dos anticorpos antifosfolípides, existem tentativas 

de comprovação de que o risco trombótico é maior quando se tem altos 

títulos de AFL, persistência ou presença de triplo positivo. No entanto, a 

quantificação deste risco é inexistente (BERTOLACCINI et al., 2014).  

A idéia de se ter um “second hit” é crescente; neste sentido, a 

presença do AFL configura um estado trombofílico, mas a formação do 

trombo se dá apenas na presença de mais outra condição trombofílica 

(MERONI et al., 2011).  

Com base em nossos resultados, podemos sugerir que mesmo os 

pacientes com SAFP estando em uma condição crônica da doença, a 

disfunção endotelial mostrou-se presente, através do marcador clássico 

FVW, e também sinalizou que a análise da proteína FVIII pode servir 

como um marcador hemostático.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Após a análise dos dados deste estudo, podemos fazer as 

seguintes conclusões. 

1- Os pacientes com síndrome antifosfolípide primária apresentaram 

aumento da concentração antigênica da proteína FVW, de sua enzima 

clivadora ADAMTS-13, em relação aos controles sadios pareados para 

idade e sexo. As atividades do FVW e da ADAMTS-13 não se alteraram 

comparativamente aos controles e a atividade do FVIII apresentou-se 

aumentada. Isto sugere a possibilidade de que, mesmo os pacientes 

estando no estado crônico da doença, o endotélio parece se alterar 

comprovado pelo aumento de seu marcador clássico, o FVW. No entanto, 

este aumento é controlado através da ação da ADAMTS-13, havendo 

equilíbrio da função hemostática, e por isso não houve alteração das 

atividades destas proteínas e no padrão de fragmentação da subunidade 

principal do FVW. O antígeno do FVIII e sua atividade apresentaram-se 

aumentados em relação aos controles, sugerindo um mecanismo pró-

trombótico. 

2- Os pacientes com SAFP apresentaram aumento da ligação do 

FVW ao FVIII, sugerindo que o FVW está apto para carregar o FVIII, 

formando um complexo que o estabiliza e o protege da degradação. Os 

pacientes apresentaram diminuição do PF4 em relação aos controles, que 

pode ter ocorrido devido a um mecanismo de inibição por anticorpos. 
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3- A manutenção da correlação entre atividade e antígeno do FVW e 

da ADAMTS-13, nos pacientes que apresentaram eventos arteriais ou 

venosos mostra que a correlação entre estas proteínas são 

independentes do tipo de evento ocorrido.  

4- O tipo de anticorpo antifosfolípide não exerceu influência nos níveis 

séricos e atividades das proteínas FVW, ADAMTS-13 e FVIII. 
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7 ANEXOS 

 

 

Tabela 4. Características dos pacientes com SAF primária 
 
 

 
Nº Nome Idade Sexo ABO IMC 

 
1 A.S.C. 36 F O+ 30 

 
3 P.L.B. 27 M O+ 28 

 
5 S.R.S. 25 M O+ 24 

 
7 L.C.S.R. 19 F O+ 27 

 
9 M.J.D. 34 M A+ 30 

 
11 P.F.S. 33 F O+ 32 

 
13 L.C.V. 37 F AB+ 23 

 
15 J.F.S. 25 F A+ 23 

 
17 M.E.N. 41 F A+ 26 

 
19 P.S.M. 23 F B- 24 

 
21 D.O.S.V. 53 F B+ 18 

 
23 T.R.G.M. 55 F B+ 38 

 
25 E.A.C.B. 31 F A+ 30 

 
27 D.A.V. 69 F B- 35 

 
29 J.S.F. 38 F A+ 29 

 
31 E.N.H.S. 34 F A+ 39 

 
33 S.C.T.S 43 F O+ 59 

 
35 A.F.M. 50 F A+ 28 

 
37 N.A.F.M. 56 F AB+ 30 

 
39 D.R.S. 41 M AB+ 29 

 
41 J.A.S. 61 M O+ 24 

 
43 V.N.P. 44 F B+ 19 

 
45 D.G.S. 55 M O+ 28 

 
47 F.A.P.S. 39 F B+ 37 

 
49 J.R.M.M. 64 M A+ 23 

 
51 M.H.C.Z. 50 F A- 36 

 
53 W.M.S. 57 F O+ 28 

 
55 R.A.R. 42 M A+ 27 

 
57 R.M.N.P. 53 F O+ 26 

 
59 V.V. 46 F O+ 23 

 
61 L.H.N.L. 48 F O+ 23 

 
63 L.C.M. 64 M O+ 29 

 
65 L.C.B.P. 59 F A+ 22 

 
67 M.V. 44 F O+ 48 

 
69 C.M.C.M. 43 F A+ 25 

 
71 S.C.S 48 F A+ 33 

 
73 M.L.Q. 34 F A+ 33 

 
75 B.B.O. 29 F A+ 22 

 
77 O.J.S. 54 M AB+ 31 

Média 
  

44 * * 29 

D.P. 
  

12 * * 8 

Mediana 
  

43 * * 28 

Mínimo 
  

19 * * 18 

Máximo 
  

69 * * 59 

Nº = número de entrada do paciente (números ímpares) no 

estudo; ABO = tipo sanguíneo; IMC = índice de massa corpórea; 

F = feminino; M = masculino; D.P. = Desvio padrão. 
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Tabela 5. Características gerais dos controles. 
 

. 

 
Nº Nome Idade Sexo ABO 

 
2 R.V.V 36 F A+ 

 
4 F.F.S 27 M O+ 

 
6 E.M.S.J 25 M A+ 

 
8 B.C.O 19 F A+ 

 
10 A.R.B.O 34 M O+ 

 
12 A.C.A.S 33 F O+ 

 
14 F.S.S 37 F O+ 

 
16 C.F.T 25 F O+ 

 
18 S.C 41 F A- 

 
20 T.S.P 23 F O+ 

 
22 A.M.S.R.O 53 F O+ 

 
24 S.M 55 F A+ 

 
26 F.T.C 31 F A+ 

 
28 L.G.V 69 F O+ 

 
30 E.S.R 38 F O+ 

 
32 S.A.A 32 F O+ 

 
34 E.R.C.S 43 F B+ 

 
36 R.B 50 F B+ 

 
38 A.A.B 56 F A- 

 
40 G.O 41 M O+ 

 
42 J.L 61 M O+ 

 
44 C.M.A.S 44 F O+ 

 
46 G.B.C.N 55 M A+ 

 
48 I.N.S 39 F O+ 

 
50 V.F 64 M AB+ 

 
52 I.S 50 F O- 

 
54 L.H.K 57 F A+ 

 
56 C.A.A 42 M O+ 

 
58 S.R.B 53 F A+ 

 
60 S.F.C 46 F O- 

 
62 S.A.S.D 48 F AB+ 

 
64 H.S 64 M O+ 

 
66 A.F.S 59 F A+ 

 
68 L.F.M 44 F O+ 

 
70 F.A.M.D 49 F B+ 

 
72 R.A 48 F A+ 

 
74 C.C 34 F A- 

 
76 A.L.P.C.O 29 F O+ 

 
78 A.R.L.R 54 M A+ 

Média 
  

44 * * 

D.P. 
  

12 * * 

Mediana 
  

44 * * 

Mínimo 
  

19 * * 

Máximo 
  

69 * * 

Nº = número de entrada seqüencial par para controle 
no estudo (par); F = feminino; M = masculino. 
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Tabela 6. Características clínicas dos pacientes com SAFP. 

     
Anticoagulantes Tipo de evento 

 
No Tempo HAS Diabetes AAS Varfarina Enoxaparina Arterial Venoso 

  
(anos) 

     
(no

vezes) (no
 vezes) 

 
1 10 não sim não sim não 1 1 

 
3 4 sim não não sim não 0 1 

 
5 0,5 não não não sim não 1 0 

 
7 3 sim não sim sim não 1 1 

 
9 4 não não não sim não 1 5 

 
11 5 não não não sim não 0 1 

 
13 2 sim não sim não não 1 0 

 
15 1 não não sim não sim 1 0 

 
17 4 não não não sim não 0 1 

 
19 4 não não não sim não 0 1 

 
21 14 sim não não sim sim 1 1 

 
23 11 sim não não sim sim 1 1 

 
25 7 não não não sim não 0 1 

 
27 6 sim não não sim sim 0 1 

 
29 15 não não não sim não 0 3 

 
31 4 sim não sim sim não 0 5 

 
33 11 sim não não sim não 3 2 

 
35 6 não não não sim não 0 1 

 
37 8 sim não não sim não 1 1 

 
39 11 não não não sim não 0 1 

 
41 3 sim não sim não não 2 0 

 
43 11 sim não não sim não 2 0 

 
45 9 sim não não sim não 1 0 

 
47 15 sim não não sim não 0 1 

 
49 2 sim não não sim não 1 0 

 
51 17 não sim não sim não 0 3 

 
53 7 sim não não sim sim 0 1 

 
55 20 não não não sim não 3 0 

 
57 15 não não não sim não 1 0 

 
59 11 não não não sim não 0 2 

 
61 2 não não não sim não 1 0 

 
63 4 sim não não sim não 4 0 

 
65 5 sim não sim sim não 0 0 

 
67 11 não não não sim não 1 0 

 
69 2 sim não não sim não 1 0 

 
71 22 sim não sim não não 0 1 

 
73 8 sim não não sim não 4 1 

 
75 2 não não não sim não 0 1 

 
77 15 não não não sim não 0 2 

Média 
 

8 * * * * * 1 1 

D.P. 
 

6 * * * * * 1 1 
 

Nº = número de entrada seqüencial ímpar para paciente no estudo; Tempo = tempo de 

doença; HAS = hipertensão arterial sistêmica; AAS = ácido acetil salicílico; nº vezes = número 

de vezes que o paciente apresentou o evento; D.P. = Desvio padrão. 
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Tabela 7. Dados laboratoriais gerais dos pacientes com SAFP. 

 

 
Nº HB HT PLAQ LEUC TP RNI TT TTPA PCR 

  
(g/dL) (%) (x10

3
/mm

3
) (mm

3
) (s) 

 
(s) (s) (mg/L) 

 
1 12 39 242 7800 23,2 2,04 28,2 58,9 9,2 

 
3 15 45 87 4520 21,6 1,88 18,9 80,9 2,5 

 
5 15 45 248 6120 36,2 3,52 20,4 54,1 1,1 

 
7 13 41 203 8780 33,5 3,29 16,0 53,3 0,8 

 
9 15 47 160 5440 29,0 2,73 18,2 71,3 34,2 

 
11 14 41 243 6400 24,7 2,21 19,5 67,0 2,9 

 
13 13 38 334 6070 13,2 0,99 23,0 69,9 2,8 

 
15 13 42 242 8170 12,8 0,95 22,5 33,8 0,9 

 
17 12 38 262 9080 15,6 1,22 17,5 31,8 6,6 

 
19 14 40 212 6150 30,1 2,86 17,6 56,1 1,0 

 
21 13 41 279 9210 26,1 2,38 24,6 61,1 0,8 

 
23 12 38 365 7610 26,1 2,38 19,8 62,0 11,7 

 
25 15 44 203 4320 22,9 2,01 16,0 51,0 0,9 

 
27 12 38 160 4990 23,4 2,06 51,0 91,3 2,0 

 
29 15 45 280 6370 13,1 0,97 17,9 47,7 1,3 

 
31 12 38 1249 9380 27,8 2,58 16,0 50,6 4,8 

 
33 14 47 304 8220 33,4 3,28 18,1 53,2 10,5 

 
35 13 40 243 6860 22,4 1,95 17,7 59,3 16,3 

 
37 13 38 315 7310 33,9 3,34 18,2 52,5 9,9 

 
39 16 46 159 4240 25,1 2,28 16,2 60,2 2,0 

 
41 13 37 139 4350 12,9 1,01 17,3 124,0 3,0 

 
43 14 39 188 7680 17,2 1,46 18,7 34,0 1,5 

 
45 13 39 147 5500 28,7 2,85 19,4 51,9 2,8 

 
47 12 39 323 9540 27,0 2,49 16,1 65,2 12,8 

 
49 15 44 303 7740 31,9 3,09 19,7 56,9 0,9 

 
51 12 40 333 6200 28,4 2,66 18,6 72,7 5,2 

 
53 14 42 238 6450 18,8 1,55 20,2 39,3 5,4 

 
55 14 41 208 5740 30,0 2,85 20,0 82,3 2,0 

 
57 13 41 197 8940 25,8 2,34 20,4 70,0 2,8 

 
59 14 40 126 4210 32,9 3,12 17,2 44,7 0,8 

 
61 16 48 280 8740 30,0 3,09 18,8 2,12 5,2 

 
63 11 39 298 7910 31,4 3,28 18,2 138,6 1,5 

 
65 14 43 567 9270 30,4 2,82 16,8 45,8 3,8 

 
67 12 38 261 5650 26,4 2,61 17,4 52,0 12,2 

 
69 13 42 218 10530 35,4 3,52 20,5 51,9 2,7 

 
71 13 38,8 292 7520 12,7 0,95 17,8 38,5 5,3 

 
73 13 39 187 7880 26,3 2,35 17,4 55,7 8,9 

 
75 14 45 192 4730 15,1 1,24 19,2 35,0 0,6 

 
77 18 50 121 2150 16,2 2,58 21,1 49,8 3,2 

Média 
 

14 41 267 6866 24,9 2,33 19,8 58,0 5,2 

D.P. 
 

1 3 180 1865 7,0 0,78 5,6 23,2 6,2 

Mediana 
 

13 41 242 6860 26,1 2,38 18,6 54,0 2,8 

Mínimo 
 

11 37 87 2150 12,7 0,95 16,0 2,12 0,6 

Máximo 
 

18 50 1249 10530 36,2 3,52 51,0 138,6 34,2 
 

Nº = número de entrada do paciente no estudo; HB = hemoglobina; HT = hematócrito; PLAQ = 

plaquetas; LEUC = leucócitos; TP = tempo de protrombina; RNI = razão normalizada internacional; 

TT = tempo de trombina; TTPA = tempo de tromboplastina parcial ativada; PCR = proteína C 

reativa; g/dL = gramas por decilitro; mg/dL = miligrama por decilitro; mm
3
 = milímetros cúbicos, s = 

segundos; D.P. = desvio padrão. 
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Tabela 8. Determinação do antígeno e atividade do FVW nos pacientes 

com SAFP e nos controles. 
 

 
Paciente SAF 

 
Controle 

 
Nº FVW:Ag FVW:CB FVW CB/Ag 

 
Nº FVW:Ag FVW:CB FVW CB/Ag 

  
(UI/dL) (%) 

   
(UI/dL) (%) 

 

 
1 79 100 1,27 

 
2 79 91 1,14 

 
3 78 95 1,22 

 
4 75 83 1,11 

 
5 57 58 1,01 

 
6 72 85 1,19 

 
7 70 87 1,25 

 
8 65 75 1,16 

 
9 77 95 1,23 

 
10 49 57 1,16 

 
11 53 66 1,24 

 
12 70 83 1,18 

 
13 77 97 1,26 

 
14 71 73 1,03 

 
15 74 97 1,32 

 
16 60 81 1,37 

 
17 78 94 1,21 

 
18 66 90 1,36 

 
19 70 93 1,33 

 
20 73 67 0,92 

 
21 75 90 1,20 

 
22 64 82 1,27 

 
23 80 96 1,21 

 
24 77 92 1,19 

 
25 71 73 1,02 

 
26 82 77 0,93 

 
27 80 97 1,22 

 
28 61 78 1,28 

 
29 67 70 1,04 

 
30 62 84 1,36 

 
31 77 80 1,03 

 
32 55 56 1,01 

 
33 74 76 1,03 

 
34 58 59 1,01 

 
35 79 90 1,14 

 
36 78 87 1,11 

 
37 79 93 1,17 

 
38 86 99 1,15 

 
39 74 68 0,92 

 
40 52 41 0,78 

 
41 74 61 0,83 

 
42 64 62 0,96 

 
43 77 79 1,02 

 
44 54 61 1,13 

 
45 76 79 1,04 

 
46 83 87 1,05 

 
47 71 61 0,87 

 
48 73 70 0,96 

 
49 79 80 1,02 

 
50 50 47 0,93 

 
51 75 62 0,83 

 
52 55 49 0,90 

 
53 77 69 0,90 

 
54 80 86 1,07 

 
55 77 78 1,01 

 
56 74 71 0,97 

 
57 75 56 0,75 

 
58 82 88 1,08 

 
59 67 47 0,71 

 
60 68 79 1,15 

 
61 76 66 0,87 

 
62 73 83 1,14 

 
63 71 56 0,78 

 
64 61 58 0,95 

 
65 76 63 0,82 

 
66 76 76 0,99 

 
67 76 64 0,85 

 
68 47 46 0,98 

 
69 78 68 0,87 

 
70 84 82 0,97 

 
71 75 56 0,75 

 
72 75 65 0,86 

 
73 79 67 0,85 

 
74 88 84 0,96 

 
75 75 46 0,61 

 
76 82 59 0,72 

 
77 80 62 0,77 

 
78 84 68 0,81 

Média 
 

74 75 1,01 
 

40 69 73 1,06 

D.P. 
 

6 15 0,19 
 

23 11 14 0,15 

Mediana 
 

76 73 1,02 
 

40 72 77 1,05 

Mínimo 
 

53 46 0,61 
 

2 47 41 0,72 

Máximo 
 

80 100 1,33 
 

78 88 99 1,37 
 

Nº= número de entrada do paciente/controle no estudo; FVW:Ag = antígeno do FVW; 

FVW:CB = atividade do FVW; FVW CB/Ag = razão entre atividade e antígeno do FVW; 

UI/dL = unidades internacionais por decilitro; % = porcentagem; D.P. = Desvio padrão. 
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Tabela 9. Determinação do antígeno e atividade da ADAMTS-13 nos 

pacientes com SAFP e nos controles. 
 

 
Paciente SAF 

 
Controle 

 
Nº ADA:Ag ADA:Atv ADA:Atv/Ag 

 
Nº ADA:Ag ADA:Atv ADA:Atv/Ag 

  
(µg/mL) (%) 

   
(µg/mL) (%) 

 

 
1 1,47 72 0,49 

 
2 1,00 103 1,03 

 
3 1,93 125 0,65 

 
4 0,70 87 1,26 

 
5 1,55 107 0,69 

 
6 0,82 65 0,80 

 
7 1,88 116 0,61 

 
8 0,81 114 1,40 

 
9 1,49 90 0,60 

 
10 0,78 106 1,36 

 
11 1,48 95 0,64 

 
12 0,99 100 1,01 

 
13 0,90 81 0,90 

 
14 0,84 88 1,05 

 
15 1,60 117 0,73 

 
16 0,78 90 1,15 

 
17 1,12 77 0,69 

 
18 0,69 94 1,36 

 
19 1,63 89 0,54 

 
20 0,71 87 1,23 

 
21 1,09 102 0,94 

 
22 0,62 79 1,26 

 
23 1,31 100 0,76 

 
24 0,69 93 1,34 

 
25 1,17 77 0,66 

 
26 0,92 109 1,18 

 
27 1,17 57 0,49 

 
28 0,94 96 1,02 

 
29 1,77 108 0,61 

 
30 1,06 96 0,90 

 
31 1,12 98 0,88 

 
32 0,82 86 1,05 

 
33 1,71 104 0,61 

 
34 0,68 89 1,31 

 
35 1,67 87 0,52 

 
36 0,74 86 1,16 

 
37 1,44 112 0,78 

 
38 0,93 98 1,05 

 
39 1,30 66 0,51 

 
40 0,85 103 1,20 

 
41 1,67 94 0,56 

 
42 0,71 79 1,11 

 
43 1,20 89 0,75 

 
44 0,89 97 1,08 

 
45 1,37 99 0,73 

 
46 0,81 89 1,10 

 
47 1,08 92 0,85 

 
48 0,89 94 1,06 

 
49 1,52 99 0,65 

 
50 0,72 85 1,18 

 
51 2,11 129 0,61 

 
52 0,75 80 1,06 

 
53 1,49 105 0,71 

 
54 0,78 23 0,30 

 
55 1,30 91 0,70 

 
56 1,16 109 0,94 

 
57 1,02 88 0,86 

 
58 0,81 87 1,08 

 
59 0,61 79 1,29 

 
60 0,69 84 1,21 

 
61 1,21 79 0,66 

 
62 0,70 68 0,97 

 
63 1,13 71 0,63 

 
64 0,89 104 1,17 

 
65 1,12 86 0,77 

 
66 0,94 108 1,15 

 
67 0,53 18 0,35 

 
68 0,56 73 1,32 

 
69 1,38 94 0,68 

 
70 0,92 116 1,27 

 
71 1,49 80 0,54 

 
72 0,87 117 1,34 

 
73 1,57 91 0,58 

 
74 0,92 109 1,19 

 
75 0,75 93 1,23 

 
76 0,82 87 1,06 

 
77 1,09 70 0,64 

 
78 0,89 98 1,11 

Média 
 

1,34 90 0,69 
  

0,82 92 1,12 

D.P. 
 

0,34 19 0,18 
  

0,12 17 0,19 

Mediana 
 

1,37 91 0,66 
  

0,82 93 1,15 

Mínimo 
 

0,53 18 0,35 
  

0,56 23 0,30 

Máximo 
 

2,11 129 1,29 
  

1,16 117 1,40 
 

Nº= número de entrada do paciente/controle no estudo; ADA:Ag = antígeno da ADAMTS-13; 

ADA:Atv = atividade enzimática da ADAMTS-13; ADA Atv/Ag =razão entre atividade e antígeno da 

ADAMTS-13; µg/mL = micrograma por mililitro; % = porcentagem; D.P. = Desvio padrão. 
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Tabela 10. Determinação do antígeno e atividade do FVIII nos pacientes 

com SAFP e nos controles. 
 

 
Paciente SAF 

 
Controle 

 
Nº FVIII:Ag FVIII:C FVIII:C/FVIIIAg 

 
Nº FVIII:Ag FVIII:C FVIII:C/FVIIIAg 

  
(UI/dL) (%) 

   
(UI/dL) (%) 

 

 
1 114 94 0,83 

 
2 90 66 0,73 

 
3 105 96 0,91 

 
4 99 66 0,67 

 
5 36 57 1,59 

 
6 100 76 0,76 

 
7 102 87 0,85 

 
8 77 62 0,80 

 
9 118 117 0,99 

 
10 73 53 0,74 

 
11 60 60 1,00 

 
12 95 61 0,64 

 
13 111 104 0,95 

 
14 82 62 0,76 

 
15 112 64 0,57 

 
16 98 75 0,76 

 
17 117 104 0,89 

 
18 94 79 0,85 

 
19 110 102 0,92 

 
20 81 68 0,85 

 
21 115 43 0,38 

 
22 84 45 0,53 

 
23 117 23 0,20 

 
24 94 140 1,49 

 
25 97 91 0,94 

 
26 89 97 1,09 

 
27 119 90 0,76 

 
28 72 97 1,34 

 
29 106 112 1,06 

 
30 87 111 1,28 

 
31 100 99 1,00 

 
32 82 66 0,80 

 
33 119 94 0,79 

 
34 88 99 1,14 

 
35 115 98 0,86 

 
36 103 94 0,91 

 
37 119 97 0,81 

 
38 117 97 0,83 

 
39 94 100 1,07 

 
40 86 98 1,13 

 
41 107 99 0,93 

 
42 93 120 1,29 

 
43 143 118 0,82 

 
44 116 107 0,93 

 
45 107 159 1,49 

 
46 94 151 1,60 

 
47 120 151 1,26 

 
48 117 124 1,07 

 
49 108 171 1,59 

 
50 66 134 2,02 

 
51 114 171 1,50 

 
52 113 80 0,70 

 
53 72 162 2,24 

 
54 119 139 1,17 

 
55 103 168 1,63 

 
56 109 134 1,23 

 
57 89 137 1,55 

 
58 107 121 1,13 

 
59 98 132 1,34 

 
60 84 111 1,32 

 
61 106 137 1,30 

 
62 80 97 1,21 

 
63 113 152 1,34 

 
64 93 109 1,17 

 
65 108 132 1,22 

 
66 55 69 1,26 

 
67 138 150 1,09 

 
68 103 169 1,64 

 
69 109 183 1,69 

 
70 69 93 1,34 

 
71 126 161 1,27 

 
72 106 133 1,26 

 
73 98 136 1,39 

 
74 81 103 1,26 

 
75 114 144 1,26 

 
76 89 126 1,41 

 
77 98 171 1,75 

 
78 81 77 0,95 

Média 
 

106 117 1,13 
  

91 98 1,08 

D.P. 
 

19 38 0,39 
  

15 30 0,32 

Mediana 
 

109 112 1,06 
  

90 97 1,13 

Mínimo 
 

36 23 0,20 
  

55 45 0,53 

Máximo 
 

143 183 2,24 
  

119 169 2,02 
 

Nº= número de entrada do paciente/controle no estudo; FVIII:Ag = antígeno do FVIII; FVIII:C 

= atividade do FVIII; FVIII:C/FVIII:Ag = razão entre atividade e antígeno do FVIII; UI/dL = 

unidades internacionais por decilitro; % = porcentagem; D.P. = Desvio padrão. 
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Tabela 11. Determinação da ligação FVW:FVIII B nos pacientes com 

SAFP e nos controles. 
 

 
Paciente SAF Controle 

 
Nº FVW:FVIII B Nº FVW:FVIII B 

  
(%) 

 
(%) 

 
1 157 2 115 

 
3 142 4 132 

 
5 110 6 149 

 
7 154 8 152 

 
9 172 10 114 

 
11 133 12 125 

 
13 147 14 108 

 
15 138 16 142 

 
17 144 18 149 

 
19 150 20 112 

 
21 143 22 131 

 
23 146 24 142 

 
25 127 26 90 

 
27 143 28 126 

 
29 126 30 121 

 
31 133 32 104 

 
33 127 34 137 

 
35 176 36 157 

 
37 168 38 175 

 
39 166 40 160 

 
41 144 42 126 

 
43 164 44 156 

 
45 156 46 121 

 
47 153 48 141 

 
49 177 50 175 

 
51 129 52 119 

 
53 172 54 155 

 
55 140 56 151 

 
57 144 58 147 

 
59 122 60 148 

 
61 147 62 147 

 
63 132 64 128 

 
65 122 66 101 

 
67 143 68 119 

 
69 149 70 154 

 
71 120 72 101 

 
73 157 74 138 

 
75 117 76 121 

 
77 113 78 154 

Média 
 

144 
 

134 

D.P. 
 

17 
 

20 

Mediana 
 

144 
 

137 

Mínimo 
 

110 
 

90 

Máximo 
 

177 
 

175 
 

Nº= número de entrada do paciente/controle no estudo; 

FVW:FVIII B = capacidade de ligação do FVW ao FVIII; % = 

porcentagem; D.P. = Desvio padrão. 
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Tabela 12. Determinação do PF4 nos pacientes com SAFP e nos 

controles. 
  
 

 

Nº= número de entrada do paciente/controle no estudo; PF4 

= fator 4 plaquetário; UI/mL = unidades internacionais por 

mililitro; D.P. = Desvio padrão. 

 
Paciente SAF 

 
Controle 

 
Nº PF4 

 
Nº PF4 

  
(UI/mL) 

  
(UI/mL) 

 
1 107 

 
2 108 

 
3 84 

 
4 102 

 
5 106 

 
6 107 

 
7 85 

 
8 79 

 
9 105 

 
10 107 

 
11 36 

 
12 109 

 
13 82 

 
14 92 

 
15 105 

 
16 107 

 
17 103 

 
18 109 

 
19 77 

 
20 107 

 
21 110 

 
22 107 

 
23 105 

 
24 106 

 
25 99 

 
26 106 

 
27 107 

 
28 104 

 
29 105 

 
30 110 

 
31 109 

 
32 110 

 
33 105 

 
34 109 

 
35 110 

 
36 108 

 
37 88 

 
38 110 

 
39 97 

 
40 111 

 
41 97 

 
42 98 

 
43 97 

 
44 99 

 
45 98 

 
46 97 

 
47 98 

 
48 97 

 
49 88 

 
50 98 

 
51 98 

 
52 97 

 
53 94 

 
54 97 

 
55 97 

 
56 98 

 
57 95 

 
58 98 

 
59 95 

 
60 97 

 
61 97 

 
62 97 

 
63 93 

 
64 96 

 
65 97 

 
66 99 

 
67 97 

 
68 68 

 
69 96 

 
70 97 

 
71 95 

 
72 95 

 
73 97 

 
74 97 

 
75 97 

 
76 96 

 
77 93 

 
78 97 

Média 
 

96 
  

101 

D.P. 
 

12 
  

8 

Mediana 
 

97 
  

99 

Mínimo 
 

36 
  

68 

Máximo 
 

110 
  

111 
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Tabela 13. Determinação da densidade relativa da subunidade principal e 

fragmentos do FVW nos pacientes com SAFP e nos controles. 
 

 

Paciente SAF Controle 

 
Nº 225 176 140 Nº 225 176 140 

  
(% relativa) (% relativa) (% relativa) 

 
(% relativa) (% relativa) (% relativa) 

 
1 56 9 11 2 54 9 15 

 
3 67 9 7 4 47 6 36 

 
5 74 6 9 6 76 6 8 

 
7 46 13 19 8 61 9 14 

 
9 64 9 8 10 77 6 6 

 
11 56 14 4 12 67 8 6 

 
13 76 8 7 14 81 5 10 

 
15 83 7 5 16 79 6 10 

 
17 83 5 4 18 84 5 4 

 
19 46 11 16 20 48 11 16 

 
21 40 15 25 22 38 14 26 

 
23 57 13 10 24 69 10 8 

 
25 76 5 14 26 85 4 7 

 
27 78 8 6 28 68 6 10 

 
29 80 6 5 30 74 5 15 

 
31 60 11 14 32 69 6 14 

 
33 69 7 11 34 48 7 16 

 
35 80 6 8 36 76 7 13 

 
37 71 7 14 38 83 4 9 

 
39 80 5 9 40 85 5 6 

 
41 86 6 2 42 66 6 25 

 
43 87 4 4 44 89 4 4 

 
45 71 8 7 46 63 10 13 

 
47 73 8 13 48 79 8 8 

 
49 68 17 6 50 69 15 8 

 
51 72 8 12 52 67 9 11 

 
53 68 7 21 54 62 8 25 

 
55 76 8 11 56 64 8 26 

 
57 74 9 10 58 73 7 15 

 
59 81 7 6 60 57 9 28 

 
61 75 7 14 62 80 5 11 

 
63 64 8 22 64 74 7 14 

 
65 83 5 6 66 67 9 19 

 
67 63 5 4 68 81 5 10 

 
69 72 8 16 70 75 7 14 

 
71 62 7 12 72 70 9 10 

 
73 68 8 18 74 73 6 17 

 
75 58 9 14 76 69 8 15 

 
77 71 10 12 78 71 8 16 

Média   70 8 11   70 7 14 

D.P.   11 3 5   11 2 7 

Mediana   71 8 10   70 7 13 

Mínimo   40 4 2   38 4 4 

Máximo   87 17 25   89 15 36 
 

Nº= número de entrada do paciente/controle no estudo; D.P. = Desvio padrão. 
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Tabela 14. Presença e título dos anticorpos antifosfolípides nos pacientes 

com SAFP. 
 

Nº AL ACL IgG ACL IgM a-β2GPI IgG a-β2GPI IgM 

  (Presença) (GPL) (MPL) (GPL) (MPL) 

1 sim 0 0 0 0 

3 sim 164 0 150 0 

5 não 63 0 50 0 

7 não 0 0 0 0 

9 sim 43 0 212 0 

11 sim 0 0 0 0 

13 sim 0 0 150 0 

15 sim 0 0 0 115 

17 sim 0 0 0 0 

19 sim 0 0 0 0 

21 sim 0 0 0 0 

23 sim 66 0 34,5 0 

25 sim 0 0 26,7 0 

27 sim 0 0 0 0 

29 não 0 0 0 0 

31 não 0 0 0 0 

33 sim 0 0 0 0 

35 sim 0 0 0 0 

37 sim 0 0 0 0 

39 sim 0 0 117 0 

41 sim 109 0 102 0 

43 não 0 0 0 0 

45 sim 0 0 0 0 

47 sim 0 0 0 0 

49 não 0 0 0 0 

51 sim 120 67 0 0 

53 sim 0 0 0 36 

55 sim 84 0 38,5 0 

57 sim 72 0 72 32 

59 não 53 0 51 0 

61 sim 100 0 0 0 

63 sim 0 0 0 0 

65 não 0 0 0 116 

67 sim 0 0 0 0 

69 sim 0 0  0 0  

71 não 0 0 0 110 

73 não 41 0 0 0 

75 sim 0 0 0 0 

77 sim 0 0 0 0 

Nº = número de entrada do paciente no estudo; AL = anticoagulante lúpico; ACL = 
anticardiolipina; aβ2GPI = antiβ2-GPI; GPL = unidades de IgG por mililitro; MPL = unidades de 
IgM por mililitro. 
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