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O anticoagulante mais utilizado para a determinação dos parâmetros hematológicos em peixes teleósteos tem
sido o EDTA 10%. Para a manutenção e manuseio de sangue de arraias de água doce essa tendência não tem sido
observada, pois, normalmente emprega-se o uso de heparina. Entretanto, não existe qualquer estudo que
verifique qual é o anticoagulante mais eficiente nos estudos que envolvam o sangue como material biológico em
arraia dulciaquícola. Este trabalho objetivou verificar qual é o anticoagulante apropriado para a manutenção do
sangue da arraia Potamotrygon sp. (arraia cururu), por um período inferior a 30 minutos. Foram retirados sangue
de 10 arraias com seringas descartáveis geladas (-4 ºC) sem o uso do anticoagulante, em seguida o sangue foi
homogeneizado na diluição de 20 vezes (10 µL de anticoagulante para 200 µL de sangue) em microtubos. Os
anticoagulantes utilizados foram: EDTA 5%, EDTA 10%, heparina 2.500 UI, heparina 5.000 UI e citrato de sódio.
Para confirmação dos processos de coagulação foi pipetado 10 µL de sangue em 2 mL de formol citrato, com
posterior observação em câmara de Neubauer. Nenhuma amostra coagulou quando utilizados EDTA 5%, EDTA
10%, heparina 2.500 UI e heparina 5.000 UI, entretanto, foram observados grumos de células na câmara de
Neubauer em 30% dos casos com o EDTA 10%, 40% dos casos com heparina 2.500 UI e 60% das amostras com
heparina 5.000 UI. O uso desses anticoagulantes podem interferir na contagem total de eritrócitos (RBC) e por
conseguinte, do eritrograma da arraia cururu. As amostras sanguíneas que foram, homogeneizadas com o
anticoagulante citrato de sódio, apresentaram 30% de amostras coaguladas, entretanto, não foram observados
grumos de células na câmara de Neubauer. Os resultados do presente estudo permitem concluir que o EDTA 5% é
o anticoagulante mais eficaz para a manutenção de amostras de sangue por períodos inferiores a 30 minutos,
além do mais, esse tipo de anticoagulante não apresentou grumos celulares quando observado em microscopia
de luz em câmara de Neubauer.
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