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Resumo 

As vesículas extracelulares (VEs) são formações membranárias heterogêneas de 

tamanhos submicrométricos, que possuem funções específicas dependentes de sua 

biogênese. Os Concentrados de hemácias (CH) sofrem inúmeras alterações 

bioquímicas e morfológicas durante a estocagem comprometendo o meio intracelular 

e extracelular. O controle de qualidade das unidade de CH avalia essa lesão de 

estoque das hemácias principalmente a partir da determinação do grau de hemólise 

através da dosagem de hemoglobina livre. Não se sabe ao certo a quantidade de 

vesículas extracelulares que um CH pode gerar durante seu armazenamento mas 

muitos estudos relacionam as VEs  com complicações pós-transfusionais. O objetivo 

deste estudo foi analisar o controle de qualidade de concentrados de hemácias sob o 

aspecto da identificação de vesículas extracelulares, correlacionando o grau de 

hemólise e a identificação de VEs em CH de hemácias em diferentes dias de 

conservação. Métodos: CH foram obtidos de 20 doadores saudáveis, refrigerados 

armazenados por 35 dias, e avaliados para o perfil de doação de sangue, grau de 

hemólise e dosagem de VEs por citometria de fluxo nos dias 5, 15, 25 e 35 de 

armazenamento. Resultados:  Não houve diferença estatística significante entre o 

perfil da doação e as dosagens de grau de hemólise e VEs. O número total de VEs 

aumentou significativamente com o armazenamento assim como o grau de hemólise, 

observando maior correlação entre os métodos em D25 (p=0,0002) e D35 

(p<0,0001). O tamanho das VEs foi avaliado pela intensidade de fluorescência que 

demonstrou VEs < 3µm. O grau de hemólise demonstrou ser um parâmetro pouco 

confiável, já que mesmo nas unidades com baixo volume apresentou conformidade 

nos valores. Pesquisas em caracterização, quantificação e avaliação de danos 

provocados pelas VEs poderão nortear novos rumos para o esclarecimento das lesões 

de armazenamento e mostrar possíveis melhorias na avaliação de qualidade desses 

hemocomponentes. 

 

 

 

Palavras-chave: Vesículas extracelulares, concentrado de hemácias, controle 

de qualidade, citometria de fluxo 



 

 

Abstract 

The extracellular vesicles (EVs) are heterogeneous membrane formations of 

submicrometric sizes, which have specific functions depending on their 

biogenesis. Red blood cell (RBC) undergo numerous biochemical and 

morphological changes during storage age compromising the intracellular and 

extracellular environment. The quality control of these units evaluates this 

lesion RBCs inventory mainly from the haemolysis determination through the 

measurement of free haemoglobin. It is unclear how much EVs the RBCs can 

generate during its storage but many studies related the EVs with post-

transfusion complications. The objective of this study was to analyze the 

RBCs quality control under the aspect of the identification of EVs, correlating 

the haemolysis and the identification of VEs on different days of conservation. 

Methods: RBC were obtained from 20 healthy donors, refrigerated and stored 

for 35 days, and evaluated for blood donation profile, haemolysis and EVs 

counting by flow cytometry on storage days 5, 15, 25 and 35. Results: There 

was no statistically significant difference between the donation profile and 

haemolysis percentual and EVs dosages. The total number of EVs increased 

significantly with storage as well as the haemolysis, observing a higher 

correlation between the methods in D25 (p = 0.0002) and D35 (p <0.0001). 

The size of the VEs was evaluated by the fluorescence intensity that 

demonstrated VEs < 3μm. The haemolysis proved to be an unreliable 

parameter, since even in the low volume units it showed compliance in the 

values. Research on characterization, quantification and evaluation of damage 

caused by EVs may guide new directions for the clarification of storage 

lesions and show possible improvements in the quality evaluation of these 

blood components. 

 

 

Keywords:  Extracellular vesicles, red blood cells, quality control, flow cytometry.
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Introdução 

Para contextualizarmos o presente trabalho temos que resgatar as palavras 

chave que nortearam a pesquisa: concentrado de hemácias (CH), vesículas 

extracelulares (VEs) e controle de qualidade (CQ). Diante da importância da 

hemoterapia como um todo, em especial da transfusão de CH, CQ vai muito além 

de uma exigência legal, é um compromisso do serviço com a vida do paciente. Sabe-

se que apesar da evolução da hemoterapia, e de quão bem sejam preparados os 

hemocomponentes, seu armazenamento determina lesões de estocagem, muitas 

delas com mecanismos ainda pouco esclarecidos. Dentre os indicadores 

monitorados como padrão de controle da qualidade de CH pode-se citar:   peso, 

volume, taxa de hemoglobina e hematócrito,  determinação do grau de hemólise, 

pH, níveis de eletrólitos, entre eles Na+, K+,Ca++, concentração de determinadas 

moléculas como ATP, ou enzimas como a glutationa redutase e  2,3 difosfoglicerato 

(2,3DPG) sendo  que esta coordena a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, entre 

outros. No entanto, se por um lado a determinação das quantidades de ATP e 

2,3DPG têm relevância quando se analisa CH em estoque a +/-4ºC, por outro lado, 

estas análises são mais difíceis de serem executadas e onerosas, sendo limitadas ao 

uso em pesquisa. Os demais indicadores são executados de forma sistemática como 

Controle de Qualidade de CH, além das análises microbiológicas e os testes 

obrigatórios sorológicos e por tecnologia de ácidos nucleicos, para a comprovação 

da conformidade do hemocomponente (1).  

Além da lesão das hemácias, que ocorrem por armazenamento, ou seja, in 

vitro, as hemácias humanas  sofrem a senescência fisiológica. As senescentes 

apresentam características semelhantes às células nucleadas que sofrem apoptose. 

Para alguns autores, a hemácia é a fase terminal da apoptose que ocorre durante a 

eritropoiese envolvendo as diferentes etapas do amadurecimento dos eritroblastos 

(2,3) . A evolução eritroblástica no sentido da formação das hemácias confere a 

estas últimas um estado pós-apoptótico. Pode se dizer que o processo de 

envelhecimento das hemácias envolve dois processos distintos: um nos precursores 

nucleados onde ocorre a apoptose, por ativação das caspases 3,6, 7 e a via do ligante 
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Fas  durante a evolução do processo de expulsão do núcleo e eliminação das 

organelas como das mitocôndrias, retículo endoplasmático há a ação da DNase tipo 

II macrofágica. O outro processo, já na etapa anucleada, denominada de eriptose. 

As vias da eriptose pode ser CD47 dependente e caspase independente (4).   

Independentemente dos grandes avanços nos mecanismos celulares e 

moleculares da morte celular, a morte programada das hemácias envolve grandes 

enigmas. Por exemplo, para muitos pacientes politransfundidos, sem a presença de 

alo-anticorpos, a duração do efeito terapêutico de uma transfusão pode ser muito 

fugaz. Quais teriam sido as razões pelo qual estas hemácias corretamente coletadas 

e armazenadas foram retiradas da circulação em tão pouco tempo (5). Para Beutler 

a ineficácia transfusional nestes casos se deve por um lado à profunda ignorância 

científica que se tem em relação às lesões  de estocagem e por outro, pelo fato de 

que inexiste de fato técnica simples de avaliar a viabilidade das hemácias (6) .  

As condições em que os CH são expostos durante o armazenamento tais 

como a mudança de temperatura e a natureza do meio circundante são 

diametralmente diferentes daquelas encontradas in vivo. Durante a estocagem 

muitas alterações bioquímicas e fisiológicas ocorrem incluindo o aumento da 

concentração da hemoglobina livre, de lipídeos com a redução de outros indicadores 

como pH, diminuição da concentração de ATP e de 2,3 difosfoglicerato. As 

hemácias  estocadas ainda alteram a bomba sódio- potássio com a perda deste 

último. Este conjunto de alterações tornam a membrana mais rígida havendo a 

ruptura de fosfolipídeos de forma assimétrica, rearranjando outros complexos 

lipídicos, que, consequentemente leva à exposição da fosfatidilserina induzindo a 

eriptose com a liberação das VEs (7,8). 

Diante do que foi até agora exposto, a transfusão de CH envolve uma série 

de efeitos adversos monitorados no mundo todo pelos programas de 

hemovigilância.  Há anos, observa-se que a transfusão de CH pode levar a 

fenômenos tromboembólicos, em pós-operatório, à Síndrome Inflamatória 

Sistêmica (SIS), a Transfusion-Related Acute Lung Injury (TRALI) sendo que as 

justificativas ficavam por conta da alteração da viscosidade sanguínea aliada a 

imobilidade do paciente no leito, e a SIS e TRALI, por liberação de leucotrienos e 
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citocinas dos leucócitos, em especial dos neutrófilos e pela presença de anticorpos 

anti-HLA. Com o advento da deleucocitação a diminuição dos efeitos adversos 

relacionados a fenômenos inflamatórios sistêmicos esperava-se praticamente abolir 

tais efeitos deletérios. Observou-se que isto de fato não aconteceu. Uma das 

hipóteses era de que o leucócito tinha que ser removido de forma universal, ainda 

na bolsa de sangue total. Mas mesmo com este procedimento, SIS continua 

acontecendo, em menor percentual, mas ocorre. Mais recentemente emergiu a 

tecnologia das micropartículas, microvesículas, ectossomas, etc, cuja investigação 

vem corroborar com o entendimento da fisiopatologia de muitas destas reações 

adversas (9).  

Didaticamente abordaremos um histórico da identificação das vesículas 

extracelulares para posteriormente apresentar uma revisão sobre a vesiculação das 

hemácias, e então, em forma de artigo, os resultados do estudo realizado. 

“The purpose of the present communication is to provide evidence 

for the occurrence in normal plasma, serum, and fractions derived 

from coagulant material in minute particulate form, sedimentable 

by high-speed centrifugation and originating from platelets, but 

distinguishable from intact platelets.” 

Neste trabalho, o autor demonstrou que as plaquetas emitiam 

microestruturas com atividade pró-trombótica, por microscopia eletrônica (10). 

Somente em 1980, em trabalho publicado sobre a senescência das hemácias 
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