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RESUMO 

 

 

Nos últimos anos a heparina tem sido alvo de diversos estudos que visam ampliar 
seu uso como agente terapêutico, devido à sua habilidade de modular a atividade de 
várias proteínas que desempenham papéis importantes na regulação de processos 
fisiopatológicos. Em diversos experimentos e ensaios pré-clínicos, a heparina tem 
demonstrado papel anti-inflamatório. Entretanto, seu uso clínico é limitado, devido à 
sua forte atividade anticoagulante e complicações hemorrágicas. Por essa razão, 
considerável esforço tem sido empregado na descoberta de análogos da heparina 
(heparinóide) com reduzidos efeitos colaterais, que retenham as propriedades anti-
inflamatórias da heparina. Nesse contexto, um heparinóide (HL) obtido da cabeça do 
camarão Litopenaeus vannamei, de semelhança estrutural à heparina, apresentou 
em estudos prévios atividade anti-inflamatória em modelo de peritonite aguda, com 
reduzido efeito anticoagulante in vitro e baixa atividade hemorrágica. Assim, o 
presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito deste heparinóide sobre a 
resposta inflamatória aguda em diferentes tempos (3 ou 6 horas após a indução do 
estímulo inflamatório), utilizando o modelo de peritonite aguda induzida em 
camundongos. Foi analisado também o efeito do HL sobre a atividade da elastase, 
uma enzima envolvida no recrutamento de leucócitos. Além disso, para verificar se 
as diferentes doses do heparinóide e da heparina alteram o equilíbrio hemostático in 
vivo, foi avaliado o efeito desses compostos sobre o tempo de coagulação do 
plasma nos animais submetidos à inflamação. Os resultados revelam que em 3 
horas, todas as doses do heparinóide foram capazes de interferir de forma eficiente 
no processo inflamatório agudo sem apresentar efeito anticoagulante e interferência 
no equilíbrio hemostático, ao contrário da dose de extrapolação da heparina que 
induziu forte hemorragia, além de apresentar alta atividade anticoagulante. 
Entretanto, no tempo de 6 horas após a indução da inflamação, apenas as doses de 
0,1 e 1,0 µg/Kg da heparina e 1,0 µg/Kg do heparinóide mantiveram o efeito 
antimigratório, sem alterar o equilíbrio hemostático. Esses resultados indicam que o 
efeito antimigratório depende do tempo e da dose administrada. O HL e a heparina 
também foram capazes de inibir a atividade da enzima elastase. A descoberta desse 
composto bioativo no cefalotórax do camarão poderá despertar grande interesse 
biotecnológico, pois este composto poderia servir como um modelo estrutural 
interessante para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos específicos 
para a peritonite.  
 
 
Palavras-chave: Litopenaeus Vannamei. Heparina. Heparinóide. Peritonite. Inflamação. 
Atividade Antimigratória. 



ABSTRACT 

 

 

In recent years the heparin has been the subject of several studies that aim to 
expand its use as a therapeutic agent, due to its ability to modulate the activity of 
various proteins that play important roles in the regulation of pathophysiological 
processes. In several experiments and preclinical trials, heparin has demonstrated 
an anti-inflammatory role. However, its clinical use is limited, due to its strong 
anticoagulant activity and hemorrhagic complications. For this reason, considerable 
efforts have been employed in discovery of heparin analogous (heparinoid) with 
reduced side effects, that retain the anti-inflammatory properties of heparin. In this 
context, a heparinoid obtained from the head of Litopenaeus vannamei shrimp, which 
presents a structural similarity to heparin, showed, in previous studies, anti-
inflammatory activity in a model of acute peritonitis with reduced anticoagulant effect 
in vitro and low hemorrhagic activity. Thus, the present work had as objective to 
evaluate the effect the heparinoid of the cephalothorax of gray shrimp on the acute 
inflammatory response in different times (3 or 6 hours after the induction of 
inflammatory stimulus), using the model of acute peritonitis induced in mice. It was 
also analyzed the HL effect over the activity of elastase, an enzyme involved in 
leukocyte recruitment. Furthermore to check if the different doses of heparin and 
heparinoid change the hemostatic balance in vivo, was assessed the effect of these 
compounds on the plasma clotting time in animals submitted to inflammation. The 
results show that in 3 hours, all doses of heparinoid were able to prevent efficiently in 
the acute inflammatory process without any anticoagulant effects, unlike the 
extrapolation dose of heparin, which has induced a large hemorrhage due its high 
anticoagulant activity. However, 6 hours after induction of inflammation, only the 
dosages of 0.1 and 1.0 µg/Kg of heparin and 1.0 µg/Kg of heparinoid kept anti-
migratory effect, without changing of the hemostatic balance. These results indicate 
that the anti-migratory effect of theses compounds depends on the dosage and time 
of inflammatory stimulus. The HL and heparin were also able to inhibit the activity of 
the enzyme elastase. The discovery of this bioactive compound in the cephalothorax 
of shrimps can arouse great interest in biotechnology, since this compound could be 
useful as a structural model interesting for the development of new therapeutic 
agents for peritonitis. 
 
 
Keywords: Litopenaeus vannamei. Heparin. Heparinoid. Peritonitis. Inflammation. 
Activity antimigratory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 GLICOSAMINOGLICANOS 

 

Os glicosaminoglicanos (GAGs) são polissacarídeos não ramificados, com 

repetições de unidades dissacarídicas, constituídas por um resíduo de hexosamina 

(glucosamina ou galactosamina) (ERNST et al., 1995) ligado a um açúcar não 

nitrogenado (ácido idurônico, ácido glucurônico ou galactose). Além disso, pode 

apresentar grupos ésteres de sulfato, que juntamente com as carboxilas, concedem a 

estes compostos uma elevada densidade de cargas negativas. Assim, o tipo de 

hexosamina e de açúcar urônico, a quantidade e posição de grupos sulfatos e o tipo 

de ligação glicosídica (α ou β) (VOLPI; MACCARI, 2006) permitem distinguir os 

diversos tipos de glicosaminoglicanos: condroitim 4 e 6 sulfato, dermatam sulfato, 

heparam sulfato, heparina, ácido hialurônico  e queratam sulfato (DIETRICH; NADER; 

STRAUS, 1983; DIETRICH et al., 1999). Os GAGs podem se ligar covalentemente a 

um core de proteínas, formando macromoléculas complexas, denominadas 

proteoglicanos, com a exceção do ácido hialurônico que não é sulfatado e nem se liga 

a proteína para formar essas macromoléculas, estando presente nos tecidos sob a 

forma de cadeia exclusivamente polissacarídica (VOLPI, 2005). 

Os glicosaminoglicanos estão presentes em todos os animais, indicando que 

eles são conservados ao longo do processo evolutivo (MEDEIROS et al., 2000). 

Podem se localizar no interior ou na superfície das células, ou ainda nas matrizes 

extracelulares (VOLPI, 2005). Alguns deles possuem usos terapêuticos, destacando-

se a heparina (SENNI et al., 2011). 

 

1.2 HEPARINA 

 

A heparina é normalmente produzida em um tipo de célula do tecido 

conjuntivo, denominada mastócito (JACKSON; BUSCH; CARDIN, 1991). Sua 

estrutura é composta por unidades dissacarídeas repetitivas, que consiste da 

alternância de resíduos de um açúcar aminado (glucosamina) e um açúcar não- 

aminado (ácido urônico). A maior proporção dos resíduos de ácido urônico na 

molécula corresponde ao ácido L-idurônico, o qual se liga à glucosamina (Glc) 

através de uma ligação do tipo (1-4) (PERLIN et al., 1971) (Figura 1). Em menor 
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parte, estão os resíduos de ácido glucurônico (GlcA), que se encontram ligados à 

Glc por uma ligação (1-4) (HELTING; LINDAHL, 1971). Devido o seu grande 

conteúdo de grupos sulfa e carboxila, a heparina possui uma alta densidade de 

cargas negativas (CAPILA; LINHARDT, 2002). 

 

 
Figura 1: Principal unidade dissacarídica componente da heparina. 
Fonte: Perlin (1971). 

 

Com relação às unidades dissacarídicas, a heparina apresenta como principal 

os dissacarídeos trissulfatados (ΔU, 2S-GlcNS, 6S) (GUERRINI; BISIO; TORRI, 

2001; SUDO et al., 2001). Essas unidades são encontradas frequentemente em 

regiões onde os resíduos são N-sulfatados (domínios N-sulfatados - NS), os quais 

são os principais responsáveis pelas propriedades farmacológicas da heparina. Uma 

região menos sulfatada e híbrida, caracterizada pela presença de domínios N-

acetilados e N-sulfatados (NA/NS) contendo principalmente o dissacarídeo 

monossulfatado ΔU-GlcNSO3 também é observada.  

Através da combinação dos diferentes motivos carregados negativamente, 

citados anteriormente, a heparina é capaz de se ligar a uma variedade de proteínas 

com diversas funções: proteínas da matriz extracelular, fatores de crescimento, 

proteínas envolvidas no metabolismo de lipídios, quimiocinas, proteínas virais, 

proteínas envolvidas na fibrinólise e coagulação (YOUNG et al., 1997). Dentre as 

interações com as proteínas envolvidas neste último mecanismo, a coagulação, 

destaca-se a capacidade de a heparina de se complexar ao inibidor natural – a 

antitrombina (AT) (BIANCHINI et al., 1982; CHOAY; PETITOU, 1986). Essa ligação 
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produz uma mudança conformacional na AT (VILLANUEVA; DANISHEFSKY, 1977; 

NORDENMAN; BJÖRK, 1978), promovendo um aumento de 1000 vezes na 

capacidade da AT em inativar as serinoproteases envolvidas na coagulação 

sanguínea. Essa interação é a principal responsável pela potente atividade 

anticoagulante tão bem conhecida e estabelecida da heparina (HIRSH et al., 2001; 

YOUNG, 2008). Além disso, evidências têm mostrado que a heparina pode afetar a 

resposta imune, exibindo tanto efeitos anti como pró-inflamatórios (HOCHART et al., 

2008). Desta forma, para se entender a ação que a heparina exerce sobre a 

inflamação no organismo, faz-se necessário a compreensão do conceito e do 

funcionamento desse mecanismo. 

 

1.3 INFLAMAÇÃO 

 

A inflamação é um processo que consiste de uma ação intrincada, altamente 

regulada e coordenada de várias moléculas e tipos celulares (YAN; HASSON, 2007) 

a diversos agentes estranhos denominados indutores inflamatórios, os quais podem 

ser exógenos (agentes patogênicos, tais como bactérias, vírus, alérgenos, irritantes, 

compostos tóxicos ou bactérias comensais) ou endógenos (produzidos por tecidos 

danificados ou com defeito, tais como cristais de urato monossódico e pirofosfato de 

cálcio di-hidratado, dentre outros) (LON; LIU; JUSKO, 2012). Quando devidamente 

regulado, esse processo protege o hospedeiro de infecções e permite o 

remodelamento da estrutura e restabelecimento da função dos tecidos danificados 

após o processo de injúria (YAN; HASSON, 2007).  

A presença de indutores inflamatórios em um sítio anatômico específico, leva à 

produção de citocinas pró-inflamatórias, TNF-α (Fator de Necrose Tumoral alfa) e IL-

1β (Interleucina-1beta) pelas células locais (BARRINGTON et al., 2001; NAKAMURA 

et al., 1992; SIEDLE et al., 2003). Estas substâncias irão agir no endotélio vascular, 

causando elaboradas alterações intracelulares que culminam na expressão de 

moléculas de adesão e citocinas e modificação do seu citoesqueleto de retração. Isso 

garantirá a passagem dos leucócitos da circulação para o local da lesão (SIMON  et 

al., 1999; HOGG; DOERSCHUK, 1995; LASKY, 1992; VARKI, 1997). Dessa forma, as 

primeiras células a chegarem ao sítio de injúria são os leucócitos polimorfonucleares 

(PMNs). Posteriormente, aparecem os monócitos, que se transformam em 

macrófagos nos tecidos e exercem importante papel na fagocitose e eliminação dos 
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antígenos, através dos mecanismos microbicidas, inerentes a essas células 

(ZARBOCK; LEY, 2008). Em um período mais tardio, migram as células da imunidade 

adquirida, os linfócitos, que auxiliam de modo direto ou indireto as células da 

imunidade inata num mecanismo de amplificação da resposta imune. 

Essa migração dos leucócitos ocorre do compartimento intravascular, 

principalmente de vênulas pós-capilares, para os tecidos onde ocorreu o estímulo 

inflamatório, sendo denominado de extravasamento ou diapedese (Figura 02). Este 

mecanismo é constituído de várias etapas: marginação, ligação inicial e rolamento dos 

leucócitos no endotélio inflamado, ativação dos leucócitos, firme aderência à parede 

vascular, degradação da membrana basal e migração dos leucócitos para o sítio de 

inflamação (SEELY; PASCUAL; CHRISTOU, 2003; PARISH, 2006; SHERWOOD; 

TOLIVER-KINSKY, 2004). 

A marginação é o movimento dos leucócitos a partir da corrente central para a 

periferia do vaso, e requer a interação celular envolvendo as superfícies da célula 

endotelial e de leucócitos, resultando em rolamento dos leucócitos ao longo da 

superfície luminal. O rolamento é dependente tanto de forças físicas como forças 

moleculares e é mediada por selectinas e seus ligantes.  

As selectinas são uma família de moléculas de adesão celular de superfície e 

incluem a E-selectina, L-selectina e P-selectina (KANSAS, 1996). A L-selectina é 

expressa constitutivamente na maioria dos leucócitos. A P-selectina é rapidamente 

mobilizada a partir de grânulos secretórios para as membranas do plasma de 

plaquetas e células endoteliais sobre a estimulação (LOWE, 2003), podendo 

interagir com seu respectivo receptor, glicoproteína ligante-1 de P-selectina, 

presente nos leucócitos sanguíneos (KLEIN et al., 1995; SCHOLZ et al., 1996). A E-

selectina é expressa em células endoteliais, sendo regulada por mediadores 

inflamatórios produzidos no local da infecção tais como quimiocinas e o TNF-α. A 

adesão celular de rolamento mediada por selectinas é um processo dinâmico e de 

baixa afinidade (LOWE, 2003), que requer a rápida formação e quebra de ligações 

repetidas vezes sob o fluxo. O rolamento permite que as células recebam sinais 

através de quimiocinas que são elaborados pelo endotélio (KUNKEL; BUTCHER, 

2002), que ativam outra classe de receptores de adesão, as integrinas. A interação 

entre as integrinas de leucócitos ativados e seus ligantes localizados na superfície 

das células endoteliais levam a firme adesão dos leucócitos e término do rolamento 

(ZARBOCK et al., 2011). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zarbock%20A%5Bauth%5D
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Depois de aderido ao endotéilo, é iniciado o processo de transmigração 

através do qual os leucócitos ativados atravessam o vaso, geralmente entre as 

células endoteliais, e passa através da membrana basal subendotelial por 

implantação de diversas enzimas degradativas, tais como as metaloproteinases de 

matriz e a elastase (PARISH, 2006), com a finalidade de alcançar o espaço 

extravascular (LOWE, 2003) e se deslocar até o local da injúria (KUMAR et al., 2005; 

ABBAS et al., 2008). 

 

 
Figura 02. Processo de captura, rolamento e migração transendotelial de 
leucócitos ao longo do vaso sanguíneo. 
Fonte: Murphy et al. (2010). 

 

Quando a inflamação torna-se exagerada e desregulada pode culminar em 

vários processos inflamatórios agudos e crônicos sérios, tais como peritonite e 

sepse (SERHAM et al., 2008). A peritonite é uma inflamação da membrana 

peritoneal, que atinge toda a cavidade abdominal, cujas causas podem variar desde 

complicações pós-operatórias até mesmo de manifestação espontânea, como no 

caso de pacientes cirróticos. Consiste em uma das inflamações mais graves e mais 

recorrentes no leito hospitalar, onde a partir de uma peritonite secundária pode-se, 

eventualmente, se desenvolver para uma sepse abdominal, gerando um distúrbio 

inflamatório sistêmico irreversível que leva à morte. Independente de presença de 

um microorganismo invasor, a fisiopatologia da peritonite é caracterizada pela 

resposta inflamatória aguda, na qual participam vários tipos de células, 



  IInnttrroodduuççããoo  19 

principalmente macrófagos residentes e neutrófilos, sendo estes últimos recrutados 

do sangue para a cavidade peritoneal, aumentando consideravelmente o número de 

leucócitos localmente bem como a quantidade de citocinas (MARSHALL; 

SWEENEY, 1990; KIPARI et al., 2009). 

Em função disso, substâncias que possam controlar esses processos e evitar 

danos teciduais e/ou morte dos hospedeiros causados por respostas inflamatórias 

intensas são alvo de intenso estudo. 

 

1.4 AÇÃO DA HEPARINA E DE COMPOSTOS ANÁLOGOS DA HEPARINA SOBRE 

A INFLAMAÇÃO 

 

A heparina é conhecida por possuir ações anti-inflamatórias (LEVER; PAGE, 

2002). Incluído nestes efeitos é a capacidade para modular as interações entre os 

leucócitos e o endotélio vascular. Foi demonstrado que este composto causou inibição 

da adesão entre os leucócitos e o endotélio, tanto in vitro (LEVER et al., 2000; 

SMAILBEGOVIC et al., 2001) como  in vivo (SALAS et al., 2000.;  XIE et al., 1997). 

Isso provavelmente aconteceu porque este glicosaminoglicano se liga ao endotélio 

vascular (BÂRZU et al., 1986;), já que ele é reconhecida por L- e P-selectinas 

(HAYWARD et al., 1997), impedindo a fraca adesão inicial dos leucócitos ao endotélio. 

A heparina também inibe a adesão estável do leucócito ao endotélio devido à 

capacidade de se ligar à integrina Mac-1(DIAMOND et al., 1995), além de reduzir a 

expressão endotelial de ICAM-1(molécula de adesão intracelular-1) (MILLER et al., 

1998). Estudos também mostram que a heparina limita o acúmulo de células em 

tecidos inflamados. (JOHNSON et al., 2004; TEIXEIRA; HELLEWELL, 1993). 

Outra forma de a heparina inibir a diapedese dos leucócitos pode se dar 

através das enzimas produzidas pelos neutrófilos ativados durante a inflamação, que 

são os principais componentes de seus grânulos azurófilos e participam da 

destruição do patógeno extracelular (KORKMAZ et al., 2010), e da degradação dos 

componentes da matriz extracelular, tais como as metaloproteinases (MPPs), 

elastases e catepsina G (LEE; DOWNEY, 2001). Estudos mostram que a heparina é 

eficaz tanto na inibição da atividade da elastase (SPENCER; STONE; NUGENT, 

2006; FROMMHERZ; FALLER; BIETH, 1991), da atividade das metaloproteinases 

MMP2 e MMP9 (BRITO et al., 2008) e da catepsina G (ERMOLIEFF et al., 1994). 
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Além da heparina, evidências mostram que outros GAGs, como o heparam sulfato 

(FROMMHERZ; FALLER; BIETH, 1991), podem inibir a atividade da elastase.  

Existem evidências de que a heparina e compostos relacionados possam 

interagir com o fator de transcrição nuclear NF-κB que é responsável pela regulação 

de genes envolvidos na expressão de moléculas pró-inflamatórias, tais como L- e P-

selectinas, IL-6 (Interleucina-6) e 8 e TNF-α (YAMASAKI et al., 1993; CRAIG et al., 

2000; GWECHENBERGER et al., 1999). Uma vez ligada e internalizada para o 

citoplasma, a heparina e compostos relacionados podem se ligar à sequência de 

translocação nuclear do NF-κB, impedindo sua ação (YOUNG, 2008). 

A heparina poderia ainda exercer seus efeitos anti-inflamatórios através da 

interação com a molécula midkine (MK) que desempenha papel crítico durante a 

inflamação, podendo agir no recrutamento de leucócitos através da indução da 

expressão de quimiocinas, além de atuar como um agente quimiotático para 

neutrófilos. Evidências mostram que uma vez ligada à MK, a heparina é capaz de 

reduzir os efeitos desta molécula na inflamação (WECKBACH; MURAMATSU; 

WALZOG, 2011). 

Apesar do grande potencial da heparina como droga anti-inflamatória, seu uso 

clínico é limitado pela sua forte atividade anticoagulante e complicações 

hemorrágicas. Por essa razão considerável esforço tem sido empregado na 

descoberta de análogos da heparina ou compostos naturais com baixa atividade 

anticoagulante, que preservem suas propriedades anti-inflamatórias. 

Dentro desse contexto, nosso grupo de pesquisa vem se dedicando ao estudo 

de caracterização estrutural de polissacarídeos presentes em invertebrados marinhos. 

Entre estes, destaca-se um análogo de heparina (heparinóide - HL), extraído de 

cefalotórax (“cabeça”) de camarão branco do pacífico (Litopenaeus vannamei). 

Em estudos prévios (BRITO et al., 2008), este composto demonstrou 

similaridade estrutural com a heparina, apresentando principalmente os 

dissacarídeos trissulfatados (ΔU,2S-GlcNS,6S) e dissulfatados (ΔU,2S-GlcNS) na 

sua constituição, que são típicos de heparinóides. O HL também demonstrou efeitos 

antimigratórios, pois foi capaz de reduzir a migração de leucócitos para o local de 

inflamação, quando testado no modelo experimental de peritonite aguda em ratos, 

bem como inibir a produção de metaloproteinases. Além disso, outros estudos 

evidenciaram a interação do HL com fatores de crescimento angiogênicos (FGF-2, 

EGF e VEGF), gerando um efeito anti-angiogênico (DREYFUSS, 2010). 
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Esses resultados despertaram nosso interesse em avaliar a eficiência do 

heparinóide em inibir o processo de recrutamento leucocitário após 6 horas da 

indução do processo inflamatório, quando a migração de neutrófilos aos sítios de 

injúria é máxima. Para isso, o heparinóide foi purificado do camarão da mesma 

espécie e usado para analisar sua capacidade de modular a resposta inflamatória, 

empregando o mesmo modelo de peritonite aguda utilizado por BRITO e 

colaboradores (2008), em camundongos. Além disso, considerando as evidências de 

que a heparina comercial é capaz de interferir na resposta inflamatória, este fármaco 

foi utilizado como um padrão de referência no modelo experimental de peritonite. O 

efeito da heparina e do heparinóide sobre a migração leucocitária foi comparado 

com a eficácia de um anti-inflamatório reconhecido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), o Diclofenaco de sódio (Voltaren ®). 

Comparado à heparina comercial, o heparinóide do camarão possui a 

vantagem de apresentar um reduzido potencial anticoagulante, mesmo em 

concentrações quatro vezes maior que a heparina (BRITO et al., 2008), associado 

ao baixo efeito hemorrágico. Estas evidências, somadas à semelhança estrutural 

desse composto à heparina, tornam o heparinóide um modelo estrutural interessante 

para o estudo de seus possíveis efeitos sobre a resposta inflamatória e poderá 

contribuir com informações importantes para a compreensão da interação entre a 

heparina ou seus análogos com as moléculas envolvidas no processo inflamatório. 

Os resultados obtidos podem despertar grande interesse biotecnológico e abrir 

novas perspectivas de aplicações terapêuticas de compostos tipo heparinóides no 

tratamento de algumas doenças inflamatórias. 

 

1.5 PERFIL DA CARCINICULTURA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

O heparinóide, ou HL, a substância utilizada nesta pesquisa, é obtido da 

cabeça do camarão L vannamei, que é a principal espécie cultivada e 

comercializada no Estado do Rio Grande do Norte, o que facilitou bastante a 

obtenção da matéria prima, a qual, inclusive, é descartada pelas empresas de 

beneficiamento deste artrópode. 

A criação de camarão no Rio Grande do Norte começou nos anos 70, sendo 

uma alternativa para substituir a extração de sal, que havia promovido forte 

desemprego por causa das modernizações das salinas. Este projeto obteve apoio da 
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UFRN e do Banco de Desenvolvimento do Estado. O Estado do RN sempre esteve à 

frente na produção de camarão, mas a sua maior produção vem se dando nos 

últimos anos (SILVA, SAMPAIO, 2010). 

De 2000 a 2005, a produção do Rio Grande do Norte correspondeu a 

aproximadamente 45% da exportação nacional e 42% do produzido internamente 

(SILVA, SAMPAIO, 2010). No ano de 2005, o Estado ofertou ao mercado cerca de 7 

mil toneladas de camarão (OLIVEIRA; MATOS, 2010), vindo a alcançar em torno de 

27 mil toneladas em 2010 (NETMARINHA, 2010). 

No Brasil, o desenvolvimento da carcinicultura se deu a partir da introdução 

do L. vannamei de acordo com dados da Associação Brasileira de Criadores de 

Camarão (ABCC, 2004), correspondendo a 95% da produção brasileira de camarões 

marinhos, sendo cultivado em vários estados do Nordeste, além do Rio Grande do 

Norte (Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia), 

do Norte (Pará), do Sudeste (Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná e Santa 

Catarina) (CASSAROLA et al., 2004). 

Em 2005, o Brasil foi o 6º exportador mundial de camarão (RIECHE; 

MORAES, 2006) e, de 2005 a 2007, a produção ficou na média de 65 mil toneladas, 

chegando a 70 mil toneladas a partir de 2008, com um faturamento de R$ 300 

milhões (ABCC, 2010). 

A produção mundial de camarões cultivados e capturados, em 2008, foi da 

ordem de 6,519 milhões de toneladas, das quais 52,1% vieram dos cultivos (FAO, 

2010). A produção extrativa mundial de camarão atingiu o seu limite sustentável, só 

podendo então a crescente demanda mundial por esse produto ser suprida através 

da produção oriunda do cultivo (FAO, 2009). A carcinicultura sofreu um incremento 

médio anual de 13,18% ao ano entre 1998 e 2008, enquanto que a produção 

extrativa desse produto cresceu apenas 1,57% ao ano no mesmo período segundo a 

Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC, 2010). 

A carcinicultura se encontra em um momento de aprimoramento através de 

propostas de Redes Temáticas para o desenvolvimento de projetos de pesquisa 

científica, tecnológica e inovação nesse setor. As Redes englobam o melhoramento 

genético; o manejo de cultivo; a qualidade da água, do sedimento, do solo e do 

tratamento de efluentes; itens de sanidade; estudos nutricionais; valor agregado e 

Gestão de Pesquisa e Estruturação (FERNANDES, 2010). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito do heparinóide isolado do camarão Litopenaeus vannamei 

sobre a resposta inflamatória, utilizando modelo experimental de peritonite aguda. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a capacidade do heparinóide em interferir na migração leucocitária 

em diferentes tempos (3 e 6 horas da indução da inflamação), em um modelo de 

peritonite aguda; 

 Avaliar as alterações das populações celulares do lavado peritoneal, 3 

horas e 6 horas após indução da inflamação; 

 Comparar o efeito do heparinóide de camarão com a heparina de 

mamíferos e com o diclofenaco sobre o recrutamento de leucócitos ao peritônio 

durante a indução da inflamação em diferentes tempos; 

 Avaliar a atividade anticoagulante ex vivo do heparinóide; 

 Avaliar o efeito do heparinóide sobre a atividade da elastase. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 ANIMAIS  

 

3.1.1 Camarão branco do pacífico 

 

Para obtenção do heparinóide, foi utilizado o cefalotórax (popularmente 

conhecido como cabeça) do camarão da espécie Litopenaeus vannamei, também 

conhecido como camarão branco do pacífico, o qual foi cedido pela empresa ENSEG 

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA. rod. BR 304 104, Macaíba 59280-000, RN. 

 

3.1.2 Camundongos swiss 

 

Os animais utilizados no modelo de inflamação aguda (peritonite) induzida 

por tioglicolato de sódio foram camundongos da linhagem Swiss (entre 8 e 10 

semanas de idade, 25-40 g) provenientes do Departamento de Bioquímica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Todos os animais foram 

mantidos com livre acesso à água e alimentos, em condições controladas de 

iluminação (ciclo de 12 horas claro/escuro) e temperatura (25ºC). Os experimentos 

realizados com esses animais foram previamente aprovados pela Comissão de 

Ética em Pesquisa da mesma universidade (Protocolo Nº 044/2010). 

 

3.2 APARELHOS 

 

Além dos aparelhos usuais de laboratório, foram utilizados: 

 Câmara para eletroforese em gel de agarose (Técnica Permatron Ltda., 

São Paulo, SP, Brasil). 

 Centrífuga refrigerada, modelo CR 21 da Hitachi Koki Co. Ltda (São José 

do Rio Preto, SP). 

 Microscópio de luz Olympus, modelo BX – 41 (Tokyo, Japão). 

 Microscópio invertido AFM invertido de campo claro e contraste de fase, 

da Nikon, Nippon Kogakuk (Tóquio, Japão). 

 Contador de células sanguíneas CCS-01 Kacil. 
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3.3 PADRÕES DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS 

 

Condroitim 4-sulfato e condroitim 6-sulfato, extraídos da cartilagem de baleia 

e dermatan sulfato, extraído de pele de porco, foram adquiridos da SIGMA (EUA). 

Heparam sulfato de pulmão bovino foi cedido por HB Nader. Heparina sódica de 

mucosa suína foi obtida do Laboratório Derivati Organici (Trino Vercellese, Itália). 

Peso molecular de 16,5 KDa e 190 UI/mg (BISIO et al., 2001). Dextran, da Sigma 

Chemical Co. (St. Louis, MO, EUA). 

 

3.4 OBTENÇÃO DO EXTRATO BRUTO DE GAGS ISOLADOS DO 

CEFALOTÓRAX DE Litopenaeus vannamei 

 

O processo de extração de GAGs do camarão branco do pacífico foi 

realizado de acordo com a metodologia descrita por BRITO et al. (2008). 

Brevemente, o material biológico (6 Kg de cefalotórax do camarão) foi triturado e 

delipidado com acetona. A massa obtida do processo de delipidação foi seca e 

triturada para formação de um pó, denominado pó cetônico. Em seguida, o pó foi 

homogeneizado com NaCl 1,0 M e submetido à proteólise pela adição da enzima 

superase. A mistura foi incubada por 24 horas à 60° e depois filtrada. Ao filtrado, foi 

adicionada a resina de troca-iônica (Lewatit) para complexação dos GAGs, e 

mantidos sob agitação por 24 horas. Posteriormente, a resina foi separada por 

filtração e mantida sob agitação com NaCl 3,0 M para eluição dos GAGs 

complexados. Os compostos eluídos foram precipitados com metanol, coletados 

por centrifugação e solubilizados, gerando o extrato bruto de GAGs. 

 

3.5 ISOLAMENTO DO HEPARINÓIDE DO EXTRATO BRUTO DE GAGS 

 

O extrato bruto de GAGs foi submetido ao tratamento com volumes 

crescentes de acetona, de acordo com DIETRICH et al., (1999), gerando as 

frações por nós denominadas de F-0,5, F-0,7, F-1,0 e F-2,0. Inicialmente, foi 

adicionada acetona ao extrato bruto de GAGs, na proporção de 0,5:1 (v/v). O 

material foi refrigerado por 18 horas e em seguida centrifugado. Ao sobrenadante 

separado, foi acrescentada acetona na proporção de 0,7:1 (v/v). Após 18 horas, a 

4ºC, o precipitado obtido foi chamado de F-0,7. Para obtenção das frações F-1,0 e 
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F-2,0, o processo foi repetido com adição de acetona aos sobrenadantes na 

proporção 1:1 (v/v) e 2:1 (v/v), respectivamente (Figura 03). 

 

 
Figura 03: Esquema da precipitação diferencial dos GAGs do extrato bruto 
com acetona. 

 

3.6 IDENTIFICAÇÃO DOS GAGS DO CEFALOTÓRAX DO CAMARÃO L. 

vannamei 

 

O tipo de GAG presente no extrato bruto e nas frações subsequentes foi 

analisado por eletroforese em gel de agarose em dois sistemas de tampões: 

 

3.6.1 Sistema 1,3-diaminopropano acetato (PDA) 

 

De acordo com a metodologia descrita por DIETRICH e DIETRICH, (1976), 

as amostras foram aplicadas em lâminas de gel agarose (0,6%) no tampão PDA 

0,05 M, pH 9,0. O sistema PDA, de acordo com o grau de interação da diamina 

com os glicosaminoglicanos, permite diferenciar por ordem decrescente de 

migração: condroitim 4- e 6-sulfato (CS), dermatan sulfato (DS) e heparan sulfato 

(HS) juntamente com a heparina (Hep). Os compostos que mais interagem com a 

diamina apresentam menor mobilidade eletroforética. 
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O gel foi submetido a 100 V em cuba refrigerada a 4°C utilizando-se como 

indicador de corrida o vermelho de cresol. Após a corrida, o gel foi fixado com 

CETAVLON (0,1%) por no mínimo 2 horas, seco sob corrente de ar quente e 

corado com azul de toluidina 0,1%, em ácido acético 0,1% e etanol 50%. Depois de 

retirado o excesso com solução descorante, o gel foi seco a temperatura ambiente. 

 

3.6.2 Sistema descontínuo Acetato de Bário/PDA 

 

Nesse sistema a heparina é fracionada em seus componentes de migração 

rápida e lenta, ocorrendo diferenciação dos outros GAGs, que apresentam 

comportamento eletroforético como no sistema PDA. 

As amostras foram aplicadas em lâmina de gel de agarose em tampão 

acetato de bário 0,04 M, pH 5,8, submetido a 75V, durante 10 minutos em cuba 

refrigerada a 4°C e em seguida transferida para outra cuba (com tampão PDA), 

onde é mantida em repouso durante 15 minutos a 4°C e depois submetido a 100 V. 

As etapas de fixação e coloração empregados no sistema Ba/PDA são os 

mesmos utilizados para o sistema PDA. 

 

3.7 PURIFICAÇÃO DO HEPARINÓIDE 

 

3.7.1 Cromatografia de troca iônica e gel filtração 

 

Com o objetivo de purificar o heparinóide de camarão, a fração F-0,5, cuja 

migração eletroforética assemelha-se à heparina de mamíferos, foi aplicada em 

uma coluna de troca iônica DEAE-Sephacel e eluídas com NaCl nas molaridades 

de 0,5, 0,8 e 1,0 M. As frações obtidas foram monitoradas por dosagem de ácido 

urônico, de acordo com DISCHE (1947), para detectar a presença de 

glicosaminoglicanos. As frações que foram detectadas a presença de GAGs foram 

reunidas, liofilizadas e submetidas posteriormente à cromatografia de gel-filtração 

em Sephadex G-25 para retirada do sal, obtendo-se o heparinóide livre de 

contaminantes (HL) (Figura 04). 

 



 MMaatteerriiaaiiss  ee  MMééttooddooss 28 

 
 

 
Figura 04: Purificação do heparinóide de camarão branco do pacífico por 

cromatografias. 

 

3.8 DEGRADAÇÃO DO HEPARINÓIDE POR LIASES ESPECÍFICAS 

 

100μg do composto extraído do camarão branco do pacífico foram digeridas 

por uma mistura de liases de Flavobacterium heparinum (2.5 mIU) e analisadas por 

SAX-HPLC numa coluna PhenoSphere™ 5 μm SAX 80 Å LC Column 150 x 4.6 

mm. Os Δ-dissacarídeos foram eluídos com um gradiente linear de NaCl (0 - 1 M) 

num período de 30 min com fluxo de 1 mL. min-1 e detectados por UV 232 nm. 
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Figura 05: Esquema da obtenção e caracterização do heparinóide de camarão 

branco do pacífico. 

 

3.9 EFEITO DO HEPARINÓIDE SOBRE O INFLUXO DE CÉLULAS A CAVIDADE 

PERITONEAL  

 

As propriedades anti-inflamatórias do heparinóide foram analisadas através 

do modelo de peritonite induzida por tioglicolato de sódio. Para isso, foram 

formados 13 grupos, cada qual contendo 6 animais (3 fêmeas e 3 machos), 

distribuídos da seguinte maneira: Controle negativo, controle positivo, animais 

tratados com diclofenaco de sódio (dosagem média de 7,5 mg/Kg para o intervalo 

de tempo de 3 horas da inflamação e 7,3 mg/Kg para o intervalo de tempo de 6 

horas do estímulo inflamatório) e animais tratados com heparina ou heparinóide 

nas doses de 0,01 μg, 0,1 μg, 1 μg, 10 μg por cada quilo (Kg) do animal. Essas 

doses foram escolhidas de acordo com estudos prévios realizados no nosso 

laboratório. 

Nos grupos de tratamento foi adicionado uma dose de extrapolação que é 

uma adaptação da dosagem terapêutica de heparina normalmente utilizada na 

rotina em humanos (MELO et al., 2008) para camundongos da linhagem Swiss. 
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Para calcular as dosagens de heparina, do heparinóide e do diclofenaco a serem 

administradas, utilizou-se o método de extrapolação alométrica (PACHALY; BRITO, 

2000), chegando aos seguintes valores: 20 mg/Kg (Hep) e 20,5 mg/Kg (HL). 

Os animais do grupo controle negativo receberam injeção intraperitoneal 

(i.p.) e tratamento com salina, enquanto o grupo controle positivo recebeu estímulo 

intraperitoneal com tioglicolato e foi tratado apenas com salina. Já os grupos de 

tratamento foram injetados subcutaneamente com 200 µL de solução salina 

contendo heparina, heparinóide ou diclofenaco, utilizando seringas com capacidade 

para 1 mL. Após 30 minutos do tratamento, os animais receberam, 

intraperitonealmente, 1 ml de uma solução de Tioglicolato de Sódio 3%, a qual é 

responsável por uma inflamação aguda na cavidade peritoneal com o influxo de 

neutrófilos. O grupo controle negativo recebeu uma injeção intraperitoneal 

contendo apenas solução salina (1 mL). 

O efeito do heparinóide sobre a peritonite aguda foi indicado pela contagem 

total e diferencial das células recrutadas a cavidade peritoneal. 

Todas as soluções injetadas nos animais foram preparadas em condições 

estéreis em capela de fluxo laminar, a fim de se evitar contaminação por 

microrganismo. 

 

3.9.1 Obtenção e contagem total das células do lavado peritoneal 

 

Após a indução da peritonite em diferentes intervalos de tempos, 3 horas ou 

6 horas, os animais foram sacrificados e sua cavidade abdominal foi lavada com 4 

mL de solução salina 0,9%. Após a lavagem, 3 mL do lavado foram retirados e 

acondicionados em tubos com EDTA, que foram mantidos em banho de gelo. Para 

a contagem do número total de células presentes no lavado peritoneal (LP), o 

lavado coletado foi centrifugado a 405 x g, 4°C por 3 minutos. Em seguida, o 

sobrenadante foi removido e as células ressuspensas em 500 µL de solução salina 

0,9%; As células foram mantidas em temperatura de 4 a 8 °C. Alíquotas de 20 µL 

de cada amostra foram diluídos em 380 µL (1:20) de solução de Turk (ácido acético 

a 3%). A amostra diluída foi inserida na câmara de Neubauer com ajuda de um 

pipetador, e após 2 minutos, tempo para sedimentação das células, a contagem foi 

realizada em objetiva de 40x (aumento total de 400x), nos quatro espaços 

destinados à contagem de leucócitos. 
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A câmara de Neubauer expressa o valor de células por mm3, para isso 

soma-se a quantidade de células nos quatro quadrantes destinados para a 

contagem de leucócitos e multiplica-se o valor por um fator de 50. O número total 

de células recrutadas à cavidade peritoneal foi utilizado como uma indicação do 

grau de inflamação. 

 

3.10 CONTAGEM DIFERENCIAL DAS CÉLULAS DO LAVADO PERITONEAL 

 

Para a contagem diferencial do LP, os esfregaços foram feitos utilizando o 

aparelho CytoSpin (Figura 06). Para isso, foram utilizadas duas lâminas para cada 

amostra e elas foram posicionadas em lugares diametralmente opostos no 

equipamento. Depois de alocar todas as lâminas em contato com seus respectivos 

cartões de filtro no equipamento, foram adicionados 50 µL da amostra nos poços. 

Após 3 minutos a 137,5 x g, as lâminas foram retiradas do CytoSpin e coradas 24 

horas depois com Panóptico (LB, Laborclin®). Para cada lâmina, um número total 

de 100 células foi lido com auxílio de microscopia de luz, objetiva de 100x e 

contador manual de células sanguíneas com teclas correspondentes, a fim de 

registrar as diferentes populações celulares. Assim, foi obtido o percentual de cada 

tipo celular no lavado peritoneal de todos os animais do grupo de estudo. Para 

cada animal, obteve-se um resultado baseado na média das duas lâminas lidas. As 

principais células observadas foram: polimorfonucleares (neutrófilos, eosinófilos e 

basófilos) e mononucleares (linfócitos e monócitos). 
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Figura 06: Esquema do aparelho Cytospin. As setas vermelhas e amarelas 
mostram os locais onde devem ser colocadas as lâminas e as amostras, 
respectivamente. 
Fonte: <http://www.ihcworld.com/_protocols/histology/cytospin.htm>. Acesso em: 
03 jun. 2012. 

 

3.11 EFEITO DO HEPARINÓIDE SOBRE A ATIVIDADE DA ELASTASE 

 

Para determinação da atividade anti-elastática de neutrófilos, foi utilizada 

uma placa de 96 poços. Inicialmente, 5 µL da elastase leucocitária (0,2 µM) obtida 

comercialmente foi pré-incubada com PBS 0,1 M pH 7,4 e 25 µL do substrato (5 

mM) por 10 minutos. A reação foi iniciada após adição de 25 µL de heparina ou HL 

em diferentes concentrações (5, 10 e 50 nM). O tempo de reação do ensaio foi de 1 

hora, a temperatura de 37°C. A reação foi interrompida com adição de 30 µL de 

solução de ácido acético 30%. Os produtos de reação foram lidos a 405 nm. Os 

ensaios foram realizados em triplicata incluindo provas em branco. A quantidade de 

PBS pipetado em cada poço foi o suficiente para atingir o volume final de 200 µL. 



 MMaatteerriiaaiiss  ee  MMééttooddooss 33 

 
3.12 OBTENÇÃO DAS CÉLULAS DO SANGUE TOTAL E AVALIAÇÃO DA 

ATIVIDADE ANTICOAGULANTE ex vivo 

 

Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (aPTT) 

 

Para verificar se a amostra (heparina ou heparinóide) altera o equilíbrio 

hemostático ex vivo, foi feito o ensaio de aPTT. Para isso, foi obtido inicialmente o 

sangue total da veia porta de cada animal e acondicionado em eppendorfs contendo 

citrato, na proporção de 9 partes de sangue para 1 parte de citrato. Em seguida, os 

eppendorfs foram centrifugados à temperatura ambiente, 1157 x g, durante 20 

minutos. Após a centrifugação, 200 µL de plasma foram retirados com auxílio de um 

pipetador automático, e alocados em novos eppendorfs que foram acondicionados 

em banho refrigerado (água com gelo). Em seguida, 100 µL de plasma foram 

incubados a 37°C. Após 3 minutos, 100 µL de cefalina foram adicionadas e a mistura 

foi incubada a 37°C por 3 minutos. Depois da incubação, 100 µL de cloreto de cálcio 

pré-aquecido foram adicionados e o tempo de coagulação foi medido no 

coagulômetro Quick Timer (Drake Eletrônica Comércio Ltda., São Paulo) em 

segundos. Todos os ensaios de aPTT foram realizados em duplicata. 

 

3.13 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Para a peritonite e tempo de tromboplastina parcial ativada, os resultados 

menos dispersos entre si foram escolhidos para cada grupo. Os resultados foram 

expressos como média ± DP e analisados utilizando-se a análise de variância 

(ANOVA). A diferença entre grupos foi realizada pelo pós-teste de Tukey-Kramer. 

Para o teste de inibição da elastase, os resultados foram expressos como média ± 

DP e analisados utilizando o Teste t bicaudal não pareado confrontando os grupos 

tratados com o grupo não tratado. O nível de significância atribuído em todos os 

testes foi de 5% e os dados foram analisados utilizando-se o software GraphPad 

InStat (versão 3.05; GraphPad SoftwareInc.). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 QUANTIFICAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO HEPARINÓIDE OBTIDO DO 

CAMARÃO L. vannamei 

 

Os GAGs presentes no cefalotórax do camarão branco do pacífico foram 

inicialmente isolados sob a forma de um extrato bruto (Fração 3,0 M), cujo 

rendimento foi em torno de 1,1 mg/g de tecido seco ”delipidado”.  O tratamento do 

extrato bruto de GAGs, com proporções crescentes de acetona, gerou quatro 

populações polissacarídicas (frações F-0,5, F-0,7, F-1,0 e F-2,0). O valor percentual 

dessas frações indica que a maioria dos GAGs está presente na população F-0,7 

(Figura 07). As frações F-0,5 e F-1,0 apresentam um rendimento semelhante. Este 

processo de extração adotado é reprodutível, pois corrobora com os resultados 

descritos por Brito et al. (2008) e Cahú et al. (2012). 

 

 
Figura 07: Perfil do rendimento percentual das populações 
polissacarídicas obtidas após fracionamento com acetona. A figura 
mostra o percentual das frações 0,5, 0,7, 1,0 e 2,0 obtidas após o 
tratamento com acetona. 

 

A análise dessas frações por eletroforese em gel agarose, no sistema PDA 

(Figura 8a), revela que a fração 0,5 apresenta uma única banda com perfil de 

migração tipo heparina/heparam sulfato, razão pela qual esses compostos são 

referidos como heparinóides. As demais frações, F-0,7, F-1,0 e F-2,0, apresentam 

uma banda predominante correspondente aos heparinóides, porém, também exibem 



  RReessuullttaaddooss  35 

um perfil de migração semelhante  aos compostos do tipo condroitim sulfato e/ou 

dermatam sulfato. Quando analisada no sistema descontínuo Ba/PDA (Figura 8b) 

que fraciona a heparina em seus componentes de migração rápida e lenta, observa-

se que a F-0,5 é mais semelhante à heparina do que as outras frações, sendo a 

maior parte da F-0,5 constituída de componente de migração rápida. 

A fração escolhida para os estudos subsequentes foi a 0,5. Embora o maior 

rendimento tenha sido identificado na fração 0,7, a F-0,5 apresenta uma 

predominância de compostos com mobilidade eletroforética semelhantes à heparina 

(heparinóides), além disso, um estudo prévio utilizando esta fração foi realizado em 

nosso laboratório (BRITO et al., 2008) em um modelo de peritonite aguda induzida 

por tioglicolato em ratos Wistar, onde foi demonstrada a capacidade da F-0,5 

purificada (heparinóide) em reduzir a infiltração leucocitária após 3 horas da indução 

da inflamação. 

 

 

                                                                            

 

 
Figura 08: Comportamento eletroforético nos sistemas PDA (a) e Ba/PDA (b) das frações 0,5; 0,7; 1,0 
e 2,0, obtidas após tratamento com acetona.; O- origem da corrida; P-padrão contendo condroitim 
4/6 sulfato (CS), dermatam sulfato (DS) e heparam sulfato (HS); Hep – heparina de mamíferos. 

 

Posteriormente, a F-0,5 foi purificada por cromatografia de troca-iônica em 

DEAE-Sephacel e eluída com NaCl nas molaridades de 0,5, 0,8 e 1,0 M (Figura 09). 

Através da dosagem de urônico, foi observado que a frações eluída com NaCl 0,8M 

representou 70,5% do conteúdo total de urônico e foi denominada de heparinóide. 

Posteriormente, esta fração foi liofilizada e teve o sal removido por meio de 

cromatografia de gel filtração (Sephadex G-25). 

 

P         Hep     0,5      0,7     1,0    2,0       

CS - 

DS - 

HS -  

   P      Hep     0,5     0,7     1,0     2,0       

CS - 

DS - 

HS -  

a) b) 

Rápida 

Lenta 

O - O - 
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Figura 09: Purificação do heparinóide de camarão por cromatografia de 
troca iônica em DEAE-sephacel. A linha pontilhada vermelha indica o 
gradiente de NaCl utilizado (0,5 M; 0,8 M; 1,0 M). HL - Heparinóide. Todas as 
frações foram monitoradas a 525 nm pela dosagem de urônico. 

 

4.2 DEGRADAÇÃO ENZIMÁTICA 

 

Devido à semelhança do perfil eletroforético do heparinóide com a heparina, 

foi realizada uma degradação desses compostos com uma mistura de liases de 

Flavobacterium heparinum (heparinases e heparitinases I e II) (Dados não 

mostrados). 

A ação conjunta dessas liases sobre a heparina liberou como produtos, 

predominantemente, os dissacarídeos trissulfatados (ΔU, 2S-GlcNS, 6S) e 

dissulfatados (ΔU, 2S-GlcNS e ΔU-GlcNS, 6S), que representam as principais 

unidades constituintes desse polissacarídeo. Semelhante à heparina, o heparinóide de 

camarão foi suscetível a ação dessas enzimas liberando, como produtos de 

degradação, principalmente os dissacarídeos trissulfatados (ΔU, 2S-GlcNS, 6S) e 

dissulfatados (ΔU,2S-GlcNS). Esse resultado indica que o heparinóide é composto 

pelas mesmas unidades dissacarídicas constituintes da heparina de mamífero, 

embora apresente proporções variáveis desses dissacarídeos. 

Comparada a heparina, há uma maior proporção de dissacarídeos acetilados, 

principalmente aqueles N-acetilados,6-sulfatados (ΔU-GlcNAc,6S) na molécula do 

heparinóide, indicando que o heparinóide exibe peculiaridades estruturais.  

 

HL  
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4.3 CONTAGEM TOTAL DAS CÉLULAS DO LAVADO PERITONEAL, 3 HORAS 

APÓS A INDUÇÃO DA INFLAMAÇÃO 

 

Com o objetivo de avaliar os efeitos antimigratórios da heparina e do 

heparinóide sobre os leucócitos, e compará-los entre si, foi utilizado um modelo de 

peritonite aguda induzida por tioglicolato de sódio, que provoca influxo de neutrófilos à 

cavidade peritoneal, 3 horas após a indução da inflamação (FRENNET et al., 1996). 

Os animais do grupo controle positivo (CP) receberam uma injeção i.p. de tioglicolato 

de sódio, enquanto o grupo controle negativo (CN) recebeu apenas salina. A 

contagem total de leucócitos no liquido peritoneal revelou um aumento significativo 

(p<0,001) dessas células, quando comparado ao CN, indicando que a peritonite 

induzida por tioglicolato causou uma intensa infiltração leucocitária (Figura 10). 

O tratamento dos demais grupos com heparina ou heparinóide resultou em 

redução significativa (p<0,001) do recrutamento de neutrófilos ao sítio de injúria em 

todas as doses testadas, quando confrontada com o grupo CP, mas não foram 

estatisticamente diferentes do CN. Nos animais tratados com diclofenaco, também 

houve redução significativa nas proporções de leucócitos. Não houve diferença entre 

os grupos tratados com heparina, heparinóide e diclofenaco. Estes resultados 

indicam que a administração de heparina, heparinóide ou diclofenaco, em todas as 

doses testadas, é capaz de reduzir significativamente o influxo de células para a 

cavidade peritoneal, quando comparada com o grupo CP. A dose de 0,1µg/Kg de 

heparina testada reduziu em 66,7% (p<0,001) o influxo de leucócitos ao peritônio. 

Efeito semelhante foi obtido com o aumento da dose do heparinóide em 10 vezes 

(1µg/Kg), a qual causou diminuição de 63,4% (p<0,001) da migração das células ao 

local inflamado. Vale ressaltar que as duas doses (heparina 0,1µg/Kg e heparinóide 

1µg/Kg) tiveram resultado similar ao diclofenaco que promoveu uma redução de 

mais de 64% (p<0,001) da infiltração celular ao peritônio. 

Pode-se observar também que a menor dose utilizada (0,01µg/Kg) tanto da 

heparina quanto do HL, ainda conseguiu reduzir de forma eficiente a migração dos 

leucócitos ao local inflamado. A heparina diminuiu a infiltração das células em torno 

de 60% (p<0,001), enquanto o HL o fez em mais de 50% (p<0,001). 

Quando os camundongos receberam tratamento com a dose de extrapolação 

da heparina (20 mg/kg), esta causou hemorragia em todos os animais do grupo, 

impossibilitando a contagem total de leucócitos. Este resultado indica que a heparina 
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induziu hemorragia nos animais quando utilizada nesta dose mais alta, ao contrário 

das suas doses mais baixas que não exibiram esse efeito colateral indesejável. Já a 

dose de extrapolação do HL (20,5 mg/Kg) manteve o efeito antimigratório, sem 

apresentar efeito hemorrágico e foi bastante similar a dose de 10 µg/Kg do 

heparinóide, reduzindo o influxo de leucócitos em torno de 48% (p<0,001) e 49% 

(p<0,001), respectivamente. 

 

 
Figura 10: Efeito da heparina e do heparinóide sobre a migração leucocitária do lavado 
peritoneal, após 3 horas da indução da inflamação. Cada coluna representa os valores 
médios ± DP; n=6. CP – Controle Positivo; CN - Controle Negativo; HL – Heparinóide; DC- 
Diclofenaco 7,5 mg/Kg. Os valores médios da contagem de leucócitos no lavado peritoneal 
que não compartilham letras iguais são estatisticamente diferentes, de acordo com ANOVA e 
Tukey-Kramer. 

 

4.4 CONTAGEM TOTAL DAS CÉLULAS DO LAVADO PERITONEAL, 6 HORAS 

APÓS A INDUÇÃO DA INFLAMAÇÃO 

 

Com a finalidade de avaliar se o efeito antimigratório do heparinóide 

permanece 6 horas após a indução do processo inflamatório, momento em que a 

migração de neutrófilos ao sítio de injúria é máxima, foi utilizado o mesmo modelo 

experimental de peritonite aguda realizado para o tempo de 3 horas, assim como a 

mesma organização dos grupos experimentais em “CP”, “CN”, “heparina”, 

“heparinóide” e “diclofenaco”. 

O resultado pode ser visualizado através da figura 11 que mostra um aumento 

significativo (p < 0,001) do influxo de leucócitos à cavidade peritoneal no controle 

positivo quando comparado ao CN, indicando intenso processo inflamatório. 
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Com relação aos grupos de tratamento, foi observado que apenas as doses 

de 0,1 µg/Kg e 1,0 µg/Kg de heparina e a dose de 1,0 µg/Kg do heparinóide foram 

capazes de reduzir significativamente (57,3%, 51,1% e 55,7%, respectivamente) 

(p<0,001) o recrutamento de leucócitos ao sítio de injúria quando confrontadas com 

CP, não diferindo estatisticamente do CN. 

Assim como no experimento de 3 horas, o diclofenaco foi utilizado como ponto 

referencial. Este grupo foi estatisticamente semelhante ao CN e às doses 0,1 µg/Kg e 

1,0 µg/Kg de heparina e 1,0 µg/Kg do HL, reduzindo de forma significante (48,9%) 

(p<0,001) o influxo de leucócitos ao sítio de injúria quando comparado ao CP. É 

importante observar que as doses de 0,1 µg/Kg e 1,0 µg/Kg da heparina e a de 1,0 

µg/Kg do heparinóide eram no mínimo 7 mil vezes menor que a dosagem terapêutica 

empregada para o diclofenaco, e mesmo assim o efeito foi bastante semelhante. 

 

 
Figura 11: Efeito da heparina e do heparinóide sobre a migração leucocitária no lavado 
peritoneal, 6 horas após a indução da inflamação. Cada coluna representa os valores 
médios ± DP; n=6. CP – Controle Positivo; CN - Controle Negativo; HL – Heparinóide; DC- 
Diclofenaco 7,3 mg/Kg. Os valores médios da contagem de leucócitos no lavado peritoneal que 
não compartilham letras iguais são estatisticamente diferentes, de acordo com ANOVA e 
Tukey-Kramer.  

 

4.5 CONTAGEM DIFERENCIAL DAS CÉLULAS DO LAVADO PERITONEAL, 3 

HORAS APÓS A INDUÇÃO DA INFLAMAÇÃO 

 

Com o intuito de avaliar as populações celulares após a indução da inflamação 

em camundongos tratados ou não, foi realizada a contagem diferencial das células 
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do lavado peritoneal: leucócitos polimorfonucleares (PMNs) (neutrófilos, eosinófilos e 

basófilos) e mononucleares (MNs) (linfócitos e monócitos). 

Nos animais do grupo controle negativo, os PMNs perfaziam 17,25% (973,2 

células/mm³) e os MNs 82,75% (4668,5 células/mm³). No grupo controle positivo o 

percentual de polimorfonucleares alcançou 57,75% (8881,4 células/mm³) e os 

mononucleares 42,25% (6497,7 células/mm³), diferindo significativamente (p<0,001) 

do CN. Embora os dois tipos de leucócitos tenham migrado ao sítio de injúria, a 

quantidade de polimorfonucleares foi nove mil vezes maior no CP, enquanto o 

número de mononucleares foi 1,3 vezes mais que a do grupo CN, indicando uma 

intensa infiltração de leucócitos PMN nos animais inflamados (Figura 12a e 12b). 

Os grupos de tratamento com heparina ou heparinóide nas doses 0,1 e 1,0 

µg/kg ou com diclofenaco foram considerados estaticamente iguais quando 

comparados ao grupo CN tanto na proporção como na quantidade de células PMNs 

e MNs, e diferiram de forma significativa (p<0,001) do grupo controle positivo. Estes 

cinco grupos reduziram a proporção de PMNs em torno de 38% e aumentaram a de 

mononucleares. Apesar das diferenças nas proporções, verifica-se que esses 

grupos impediram o influxo de ambos os tipos de leucócitos, mas ação maior foi 

observada sobre os polimorfonucleares. 

Os demais grupos de tratamento (heparina ou heparinóide nas doses 0,01 

µg/kg, 10 µg/kg e a dose de extrapolação do HL) exibiram efeito, embora menor, na 

redução da quantidade de PMNs, diferindo estatisticamente do controle negativo, 

controle positivo e diclofenaco (p<0,001). 

Vale ressaltar que a maioria dos polimorfonucleares (em torno de 98%) 

correspondiam aos neutrófilos, células que primeiramente migram para os tecidos 

durante a inflamação aguda. O restante dos leucócitos correspondia aos eosinófilos. Os 

basófilos só foram visualizados em duas lâminas, no máximo uma célula por lâmina. 

É interessante notar ainda que as doses 0,1µg/kg e 1,0 µg/kg da heparina e do 

heparinóide que reduziram a quantidade de leucócitos de forma mais eficiente na 

contagem total do lavado peritoneal (Figura 10), foram as mesmas que diminuíram 

de modo mais competente a proporção e a quantidade dos polimorfonucleares no 

lavado peritoneal (Figura 12), mostrando que estes glicosaminoglicanos tiveram 

efeito antimigratório especificamente sobre os leucócitos fundamentais da 

inflamação aguda, os polimorfomucleares neutrófilos. 
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Figura 12: Populações de leucócitos polimorfonucleares (PMN) e mononucleares (MN) no 
lavado peritoneal, 3 horas após a indução da inflamação em porcentagem (a) e em número 
absoluto (b). Cada coluna representa os valores médios ± DP; n=6. CP – Controle Positivo; CN - 
Controle Negativo; HL – Heparinóide; DC- Diclofenaco 7,5 mg/Kg. As letras a, b, c, e as letras a’, b’, 
c’ correspondem a estatística aplicada para os PMNs e MNs, respectivamente. Os valores médios do 
percentual celular no lavado peritoneal que não compartilham letras iguais são estatisticamente 
diferentes, de acordo com ANOVA e Tukey-Kramer.  

 

4.6 CONTAGEM DIFERENCIAL DAS CÉLULAS DO LAVADO PERITONEAL, 6 

HORAS APÓS A INDUÇÃO DA INFLAMAÇÃO 

 

Para a contagem diferencial das células do lavado peritoneal em 6 horas, foi 

observado que os polimorfonucleares perfaziam 20,33% (1374,8 células/mm³) no 

grupo controle negativo, enquanto os mononucleares eram 79,67% (5387,7 

células/mm³) dos leucócitos (Figura 13a e 13b). Nos animais inflamados sem 

tratamento, a porcentagem dos polimorfonucleares aumentou significativamente 

(p<0,001) para 47,08% (7306,2 células/mm³) das células e, consequentemente, a 

proporção de mononucleares reduziu para 52,92% (8212,5 células/mm³). 

Os grupos tratados com heparina ou heparinóide na dose de 1µg/Kg ou 

diclofenaco não diferiram estatisticamente do controle negativo, reduzindo a 

proporção e quantidade de PMNs de forma significativa (p<0,001), 23,67% (1965,6 

células/mm³) 25,92% (1622,1 células/mm³), e 23,58% (1875,8 células/mm³), 

a) 

b) 
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respectivamente, quando confrontados com o grupo controle positivo. Com relação 

aos MNs, foi observado que estas células também foram alvos dos efeitos 

antimigratórios observados nestes grupos de tratamento, embora esta ação sobre os 

MNs tenha sido bem menor quando comparada aos PMNs. 

É interessante notar que o grupo tratado com a dose de 0,1µg/Kg também 

reduziu a proporção e a quantidade de polimorfonucleares para 35% (2317,291 

células/mm³), embora com eficácia menor (p<0,05) quando confrontado com o grupo 

CP, mas foi estatisticamente diferente (p<0,001) do grupo salina. Já no grupo tratado 

com heparinóide na mesma dose, não foi observado redução na proporção dos 

polimorfonucleares. Este grupo de tratamento do HL foi significativamente diferente 

do grupo CN e estatisticamente igual ao grupo CP. 

As demais doses (heparina 0,01µg/Kg, HL 0,01 µg/Kg, heparina 10 µg/Kg e 

HL 10 µg/Kg) não provocaram reduções significativas na quantidade de 

polimorfonucleares, sendo estatisticamente iguais ao CP. 

 

 

 

Figura 13: Populações de leucócitos polimorfonucleares (PMN) e mononucleares (MN) 
no lavado peritoneal, 6 horas após a indução da inflamação em porcentagem (a) e em 
número absoluto (b). Cada coluna representa os valores médios ± DP; n=6. CP – Controle 
Positivo; CN - Controle Negativo; HL – Heparinóide;DC- Diclofenaco 7,3 mg/Kg. As letras a, b, 
c, d, e as letras a’, b’, c’, d’ correspondem a estatística aplicada para os PMNs e MNs, 
respectivamente. Os valores médios do percentual celular no lavado peritoneal que não 
compartilham letras iguais são estatisticamente diferentes, de acordo com ANOVA e Tukey-
Kramer.  

a) 

b) 
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4.7 EFEITO DO HEPARINÓIDE DE CAMARÃO SOBRE A ATIVIDADE DA ELASTASE 

 

Para saber se o heparinóide e a heparina exercem algum efeito sobre a 

elastase, foi avaliado a atividade desta enzima na presença de diferentes 

concentrações desses dois compostos. 

O resultado mostra (Figura 14) que o HL na menor concentração usada no teste 

(5 nM) reduziu significativamente (p<0,001) em torno de 34% a atividade da enzima 

elastase, enquanto a heparina promoveu uma redução maior (~43%) (p<0,001). 

Dobrando essa concentração (10 nM) o HL não manteve a capacidade de inibição, mas 

a heparina conservou essa ação inibitória, embora com menor  eficácia (26%) (p<0,01). 

Já na concentração mais alta utilizada no teste (50 nM), o heparinóide novamente não 

inibiu a atividade, mas a heparina apresentou inibição de 40% (p<0,001), sendo 

bastante  semelhante a ação em sua concentração mais baixa (5 nM).  

 

 

Figura 14: Efeito do HL e da heparina sobre a atividade da enzima elastase. 
CP – Controle Positivo; HL – Heparinóide. Cada coluna representa os valores 
médios ± DP; n=3. Muito significante (**), extremamente significante (***) de 
acordo com o Teste t bicaudal. 
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4.8 EFEITO DA HEPARINA E DO HEPARINÓIDE SOBRE O TEMPO DE 
COAGULAÇÃO DO PLASMA 

 

Para avaliar a atividade anticoagulante da heparina e do heparinóide in vivo, 3 

horas após a indução da inflamação, foi utilizado o tempo de tromboplastina parcial 

ativada (aPTT), que avalia a via intrínseca da cascata de coagulação. 

Não foi observada diferença significativa quando os controles positivo e 

negativo foram confrontados, demonstrando que o agente indutor da inflamação não 

altera a cascata de coagulação da via intrínseca (Figura 15a). 

Quando os grupos tratados com heparina ou heparinóide nas dosagens de 

0,01 µg/Kg, 0,1 µg/Kg, 1 µg/Kg e 10 µg/Kg foram comparados ao grupo controle 

positivo e ao grupo negativo, eles também não apresentaram diferenças 

significativas. Situação análoga ocorreu com o anti-inflamatório diclofenaco, na dose 

de 7,5 mg/Kg. Esses resultados indicam que nessas dosagens, heparina, 

heparinóide e diclofenaco não exercem efeito sobre o tempo de coagulação do 

plasma. Por outro lado, a dose de extrapolação (20 mg/kg) da heparina alterou o 

tempo de coagulação de forma significativa (p<0,001), já que o aPTT foi maior que 

240 segundos. Esse resultado indica que na dose de extrapolação, a heparina é 

capaz de prolongar o tempo de coagulação, promovendo seu efeito anticoagulante. 

Quando foi utilizada a dose de extrapolação (20,5 mg/Kg) do HL, houve alteração 

significativa (p<0,001) no tempo de coagulação quando comparado aos demais 

grupos. Nessa dosagem, o heparinóide prolongou o tempo de coagulação do 

plasma, porém, ao contrário da heparina, não provocou efeito anticoagulante. 

Para o tempo de coagulação 6 horas após a indução da inflamação, 

observou-se que os grupos tratados com heparina ou heparinóide nas dosagens de 

0,01 µg/Kg, 0,1 µg/Kg, 1 µg/Kg e 10 µg/Kg quando comparados aos grupos controle 

positivo e negativo, não apresentaram diferenças significativas (Figura 15b). 

Situação análoga ocorreu com o anti-inflamatório diclofenaco.  

Os resultados indicam que o diclofenaco, a heparina e o HL não provocaram 

efeito anticoagulante nos animais avaliados 6 horas após a indução do processo 

inflamatório. 

Para este intervalo de tempo não foi utilizada a dose de extrapolação da 

heparina, visto que os animais provavelmente sofreriam com hemorragia um período 

de tempo bem maior (6 horas) que o de 3 horas. Como os resultados da heparina 
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servem para comparação com os dados do HL, não haveria muito sentido fazer um 

grupo de tratamento apenas para a dose de extrapolação do heparinóide, sendo 

este ponto também descartado. 

 

 

 

Figura 15: aPTT do plasma de camundongos, 3 horas após a indução da inflamação a) e 6 
horas após a indução da inflamação b). Cada coluna representa os valores médios ± DP; n=6. 
CP – Controle Positivo; CN - Controle Negativo; HL – Heparinóide; D- Diclofenaco 7,3 mg/Kg 
para 3 horas e  7,5 mg/Kg para 6 horas. Os valores médios do(s) tempo(s) que não compartilham 
letras iguais são estatisticamente diferentes, de acordo com ANOVA e Tukey-Kramer. 

a) 

b) 



 DDiissccuussssããoo  46 

5 DISCUSSÃO 

 

Apesar do número crescente de evidências mostrando que a heparina atua 

em diversos eventos da resposta imune (TYRRELL et al., 1999; THOURANI et al., 

2000; ZHANG et al., 2006; YOUNG, 2008; CASU; NAGGI; TORRI, 2010), seu uso 

clínico no tratamento de doenças inflamatórias torna-se inviável devido a seus 

efeitos colaterais. 

Em estudos prévios, foi demonstrada a presença de um análogo de heparina 

(heparinóide) no cefalotórax do camarão L. vannamei (BRITO et al, 2008, CAHÚ et 

al, 2012). Além das semelhanças estruturais, este heparinóide compartilha com a 

heparina algumas de suas propriedades farmacológicas, devido sua capacidade de 

atuar como inibidor da migração leucocitária, inibir a atividade de metaloproteinases 

e exibir potencial anti-angiogênico (BRITO et al., 2008, DREYFUSS et al., 2010). 

Porém, ao contrário da heparina, o heparinóide apresenta efeitos reduzidos sobre a 

hemostasia, o que torna esse composto um modelo estrutural promissor enquanto 

agente anti-inflamatório. Por esta razão, no presente trabalho, foram ampliados os 

estudos estruturais referentes a esta molécula e avaliou-se seu efeito sobre a 

peritonite aguda, com o intuito de investigar se diferentes dosagens do heparinóide 

mantêm o efeito antimigratório e se este efeito persiste ao prolongar o tempo de 

estímulo inflamatório, sem alterar o equilíbrio hemostático. 

A análise estrutural do heparinóide, realizada após despolimerização 

enzimática com uma mistura de liases específicas (heparinase, heparitinases I e II), 

indica a presença de um alto conteúdo de resíduos de glucosamina N,6-O sulfatada 

(GlcNS,6S) ou glucosamina N-sulfatada (Glc-NS) ligados predominantemente aos 

resíduos de ácido idurônico 2-O,sulfato (Ido2S), compondo respectivamente, as 

unidades dissacaridicas trissulfatadas (ΔU-2S, GlcNS,6S) e dissulfatadas (ΔU-

GlcNS,6S). Na heparina, a maior unidade dissacarídica também é representada pelo 

dissacarídeo trissulfatado, que corresponde a cerca de 75% das heparinas obtidas de 

mucosa suína (GUERRINI; BISIO; TORRI, 2001;  SUDO  et al., 2001). Essas regiões 

altamente sulfatadas da heparina são conhecidas como “regiões regulares” e são 

consideradas as responsáveis por suas propriedades farmacológicas. O restante da 

cadeia da heparina é composta por regiões “híbridas”, menos sulfatadas, 

caracterizadas pela presença de sequências variáveis de resíduos de glucosaminas 

N-sulfatada ou N-acetilada, que podem estar ligados aos resíduos de ácido 
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glucurônico ou ácido idurônico (sulfatado ou não). Portanto, considerando a 

especificidade das liases de Flavobacterium heparinum, as diferenças estruturais 

entre o heparinóide e a heparina de mamíferos residem principalmente na proporção e 

distribuição dessas unidades dissacarídicas ao longo da cadeia. No heparinóide, 

apesar da predominância de dissacarídeos trissulfatados em relação as demais 

unidades constituintes da cadeia polissacarídica, ocorre uma maior proporção de 

dissacarídeos dissulfatados (ΔU-2S,GlcNS) quando comparado à heparina de 

mamíferos. É possível que essas sequências representem as regiões “regulares” da 

molécula. Além disso, o heparinóide também apresenta uma maior proporção de 

dissacarídeos monossulfatados (ΔU-GlcNAc,6S). Esses achados sugerem que o 

heparinóide apresenta uma estrutura peculiar, contendo os dissacarídeos 

monossulfatados possivelmente distribuídos em regiões “hibridas”, as quais ocorrem 

em maior proporção, quando comparadas a heparina de mamíferos. Esses resultados 

corroboram com os dados prévios de despolimerização enzimática (BRITO et al., 

2008; CAHÚ et al., 2012), que mostraram a maior suscetibilidade do heparinóide à 

ação isolada da heparitinase II, liase que atua sobre as ligações entre os resíduos de 

glucosamina (N-sulfatada ou N-acetilada, preferencialmente 6,O-sulfatadas) e 

resíduos de ácido glucurônico (ou ácido idurônico) (NADER et al., 1999b). 

A predominância de unidades dissacaridicas dissulfatadas e monossulfatadas 

em moléculas tipo heparina/heparam sulfato parece ser característico das estruturas 

de heparinóides de invertebrados, tendo sido observadas no camarão 

Farfantepenaeus brasiliensis (camarão rosa) (DIETRICH et al., 1999), no 

microcrustáceo Artemia franciscana (CHAVANTE et al., 2000), no caranguejo 

Goniopsis cruentata (ANDRADE et al., 2013) e em outros invertebrados (PEJLER et 

al., 1987; DIETRICH et al., 1989; MEDEIROS et al., 2000). Geralmente esses 

heparinóides apresentam grande heterogeneidade estrutural. Além disso, o caráter 

polianiônico dessas moléculas, conferido pela densidade de cargas negativas dos 

grupos carboxila e sulfato, pode contribuir para sua interação com proteínas 

biologicamente ativas, mimetizando as ações farmacológicas da heparina como já 

foi observado em trabalhos anteriores (BRITO  et al., 2008; DREYFUSS et al., 2010; 

ANDRADE et al., 2013). 

Assim, com o intuito de prosseguir com os estudos iniciados por Brito et al. 

(2008), o presente trabalho utilizou camundongos Swiss como modelo experimental 

para testar o efeito do heparinóide sobre a migração leucocitária em diferentes 



 DDiissccuussssããoo  48 

intervalos de tempo, 3 e 6 horas após indução da inflamação. Segundo Lagasse e 

Weissman (1996), utilizando modelo de peritonite aguda induzida por tioglicolato, 

passado o tempo de 6 horas do estímulo inflamatório, a quantidade de neutrófilos 

começava a diminuir, sugerindo que a migração máxima ocorre nesse tempo. Zhang 

e colaboradores (1992) demonstrou também acumulação máxima de leucócitos em 

6 horas na cavidade peritoneal de camundongos. 

Na contagem total das células em 3 horas, foi demonstrado que o tratamento 

com HL reduziu de forma significante o recrutamento de leucócitos para a cavidade 

peritoneal, em todas as doses testadas. Resultado semelhante foi encontrado para 

os grupos tratados com heparina nas doses de 0,01; 0,1; 1,0 e 10 µg/Kg. Além 

disso, é interessante observar que não houve diferença estatística entre as doses 

utilizadas para o HL, da mesma forma que para as diferentes doses da heparina. 

Esses achados indicam a existência de um efeito teto para os dois compostos, no 

qual não há uma relação direta do aumento da biodisponibilidade desses 

glicosaminoglicanos no organismo com a melhora da eficácia antimigratória deles. 

Comportamento similar foi observado com a utilização de diclofenaco no pós-

operatório, o qual não exibiu melhora da eficácia quando a dose foi aumentada de 

50 para 75 mg/Kg (CARDOSO; CARVALHO; TAHAMTANI, 2002). Esses resultados 

também estão de acordo com Wang et al. (2009), que demonstraram um efeito teto 

com anti-inflamatórios não esteróides. 

Em continuação aos resultados obtidos nos grupos de tratamento, percebeu-

se que a dosagem de extrapolação para a heparina induziu intensa hemorragia em 

todos os animais deste grupo. Quando este resultado é comparado com a dose de 

extrapolação do heparinóide, fica perceptível a grande vantagem do HL em relação 

à heparina, pois, além de manter sua ação antimigratória nesta dosagem, ele não 

apresentou efeito hemorrágico. Esses dados corroboram com os resultados obtidos 

por Brito et al. (2008), nos quais se constatou potente efeito hemorrágico da 

heparina utilizando modelo de cauda escarificada, enquanto o heparinóide 

apresentou efeito negligenciável sobre a hemostasia em mesmo modelo. 

A vantagem do HL ainda é verificada quando este composto é comparado ao 

diclofenaco de sódio (Voltaren®), um fármaco de referência da ANVISA. Os dados 

mostram que o heparinóide mostrou-se tão eficiente quanto o diclofenaco de sódio na 

redução do influxo de leucócitos. Este fármaco de referência pertence ao grupo de anti-

inflamatórios não esteróides (AINEs) (FILHO et al., 2006) que atuam inibindo as 
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enzimas ciclooxigenase-1(COX-1) e ciclooxigenase-2 (COX-2) responsáveis pela 

produção de prostaglandinas (PGs). As PGs produzidas pela COX-1 têm função de 

proteção tecidual em rins, estômago e intestino. A COX-2 age em locais de inflamação, 

onde as prostaglandinas ajudam a promover a reação inflamatória (SMITH et al., 2004). 

Ao inibir as ciclooxigenases, o uso prolongado do diclofenaco e de outros AINES pode 

induzir efeitos colaterais, tais como úlceras gástricas, anemia ferropriva, sangramentos, 

que atingem principalmente o trato gastrintestinal e os rins (WANNMACHER; 

BREDEMEIER, 2004) além de alterações tromboembólicas e cardiovasculares 

(SARAIVA, 2007), o que justifica a busca por fármacos que apresentem eficiente 

atividade anti-inflamatória, mas sem exibir esses efeitos adversos. 

Quando se comparam os resultados da contagem total de leucócitos de 3 horas 

com os de 6 horas, verifica-se que apenas as doses de 0,1 µg/Kg e 1,0 µg/Kg de 

heparina e a de 1,0 µg/Kg do heparinóide mantiveram a capacidade de reduzir o 

recrutamento de leucócitos, enquanto as demais doses desses compostos não 

conservaram este efeito. Esses resultados estão de acordo com os dados encontrados 

por Brito et al. (2008) e Arimateia (2011). O primeiro trabalho demonstrou o efeito 

antimigratório sobre os leucócitos pela heparina e pelo heparinóide em modelo de 

peritonite aguda, decorridas 3 horas da indução da inflamação em ratos. Já Arimateia 

(2011), usando o mesmo modelo experimental após 8 horas da injúria no peritônio de 

ratos, mostrou que apenas a dose de 1 µg/Kg da heparina reduziu o influxo de 

leucócitos, enquanto a dose de 5 µg/Kg da heparina não manteve este efeito. 

Outro ponto importante que merece destaque nessa comparação entre 3 e 6 

horas, é que, no auge do processo inflamatório agudo, que acontece 6 horas após o 

início da inflamação (ZHANG; RAMOS; JAKSCHIK, 1992), o HL na dose de 1µg/Kg 

manteve seu efeito antimigratório da mesma forma que o diclofenaco. 

Uma vez realizada essa contagem total, foi observado que a heparina e o HL 

apresentaram perfis antimigratórios análogos. Estes achados, associados à 

semelhança estrutural entre a heparina e o HL, podem ser um indicativo de que 

ambos glicosaminoglicanos atuem por mecanismos semelhantes. 

Um possível mecanismo de ação que justifique, pelo menos, em parte, o 

papel do HL em reduzir a migração leucocitária pode estar relacionado à inibição da 

atividade da elastase observada no presente estudo. A elastase é uma protease 

produzida e liberada por neutrófilos ativados, agindo em conjunto com as 

metaloproteinases (MPPs) na degradação dos componentes da matriz extracelular, 
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incluindo a elastina. Além do mais, a elastase pode induzir a secreção de citocinas 

pró-inflamatórias, tais como IL-6 e IL-8 ou ainda clivar o inibidor  α-1-antiprotease, 

gerando um fragmento que é quimiotático para neutrófilos (LEE; DOWNEY, 2001). 

Estudos mostram que a heparina é capaz de impedir estericamente a ligação do 

substrato (elastina) à enzima. Apesar desse mecanismo não ser completamente 

esclarecido, evidências apontam que todos os grupos N- e O-sulfatos da heparina 

contribuem para a inibição da atividade da elastase, embora os grupos N- ou 6-O-

sulfatos sejam mais críticos para este efeito inibitório (SPENCER; STONE; 

NUGENT, 2006). Portanto, considerando que o HL é constituído principalmente por 

resíduos de glucosamina N-sulfatados com elevado teor de 6-O-sulfatação, é 

possível que o HL seja capaz de bloquear a interação do substrato natural com a 

elastase, culminando assim na redução da diapedese dos leucócitos. 

O HL também pode exercer seu efeito antimigratório através das 

metaloproteinases (MMP). Brito e colaboradores (2008) demonstraram que o HL é 

capaz de inibir as enzimas MMP-2 e MMP-9, utilizando o modelo experimental de 

peritonite aguda; Essas enzimas, assim como a elastase, são produzidas pelos 

neutrófilos (DELCLAUX et al., 1996) e possuem capacidade de degradar 

componentes da matriz extracelular, participando do processo de migração dos 

leucócitos ao sítio de inflamação. As MMPs podem ativar citocinas pró-inflamatórias, 

tais como TNF e IL-1β que são cruciais no recrutamento de leucócitos 

(SCHONBECK; MACH; LIBBY, 1998; MOHAN, 2002). 

Além de a elastase e MMPs atuarem juntas na degradação da matriz, existe 

outra relação entre estas duas enzimas. As MMPs são secretadas na forma de 

proenzimas inativas e são ativadas por clivagem proteolítica. Este processo faz com 

que as proenzimas inativas se tornem MMPs (ativas) (NAVARRO et al., 2006). Foi 

proposto que a elastase de neutrófilo atua na pró-MMP-9 tranformando-a em MMP-9 

(DELCLAUX et al., 1996). Dessa forma, além do HL atuar diretamente na inibição 

das metaloproteinases, ele poderia bloquear as MMps através da inibição da 

elastase, culminando na redução do influxo de leucócitos. 

Os mecanismos pelos quais o HL atua como antimigratório podem ir além dos 

achados obtidos pelo presente trabalho e por BRITO et al. (2008). Considerando sua 

natureza polianiônica, o HL poderia interagir com outras proteínas cruciais para a 

transmigração de neutrófilos. Dessa forma, outras hipóteses poderiam justificar sua 

ação sobre o recrutamento de leucócitos. Uma delas é que este efeito seria pela 
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inibição exercida por este composto na fraca adesão inicial dos leucócitos ao 

endotélio. Evidências mostram que a heparina e seu derivados (WANG et al., 2002; 

GAO et al., 2005)  são capazes  de afetar a adesão entre leucócitos e endotélio in 

vivo (LEY et al., 1991; XIE et al., 1997), já que a heparina pode ser reconhecida pela 

L- e P-selectinas (HAYWARD et al., 1997). Assim, o HL poderia também interagir 

com essas moléculas de adesão, impedindo a diapedese dos leucócitos. 

A HL poderia ainda atuar através da interação com a molécula midkine (MK) 

que desempenha papel crítico durante a inflamação. A MK pode agir no 

recrutamento de leucócitos através da indução da expressão de quimiocinas, além 

de atuar como um agente quimiotático para neutrófilos. Evidências mostram que 

uma vez ligada à MK, a heparina é capaz de reduzir os efeitos desta molécula na 

inflamação (WECKBACH; MURAMATSU; WALZOG, 2011), e esta mesma ação 

poderia ser aplicado ao HL. Embora pertinentes, as hipóteses da interação do 

heparinóide com L e P-selectinas e com a molécula MK carecem de maior 

embasamento científico, através de experimentos mais específicos.  

O fato de o HL apresentar eficácia similar ao diclofenaco, impedindo o 

recrutamento dos leucócitos ao peritônio, levanta a hipótese que o heparinóide 

poderia agir também pela mesma via que o anti-inflamatório de referência atua, 

através das ciclooxigenases, e, consequentemente gerar os mesmo efeitos 

colaterais do DC. Experimentos que possam analisar a inibição da atividade da 

COX-1 e COX-2 pelo HL ou ainda o efeito do heparinóide sobre a produção de 

prostaglandinas, poderiam trazer dados importantes a respeito dessa hipótese. 

Apesar das evidências que a diminuição do número de células observados no 

lavado peritoneal foi devido à atividade antimigratória exercida pelo HL, há 

necessidade de investigar ainda se esta redução estaria relacionada com a 

apoptose dos leucócitos, em decorrência de um possível efeito citotóxico 

desempenhado pelo HL. Experimentos que avaliem a citotoxicidade deste composto 

sobre os leucócitos, tais como o ensaio de MTT [3-(4,5- Di-metiltiazol-2-il)-2,5- 

brometo difenil- tetrazolio)], poderiam comprovar se o HL é capaz de levar essas 

células à morte. Este ensaio de MTT estima o número de mitocôndrias e, portanto, o 

número de células vivas na amostra, a partir da presença de cristais de cor violeta 

que são determinados espectrofotometricamente (MOSMANN, 1983). 

Os distintos efeitos das doses 0,01; 0,1 e 10 µg/Kg do heparinóide e das doses 

de 0,01 e 10 µg/Kg da heparina, observadas em 3 e em 6 horas, sugerem que as 
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ações destes compostos dependeram do tempo de inflamação e das doses utilizadas 

no presente estudo. As diferenças em decorrência do tempo podem ser explicadas 

pelas evidências da existência de regulação diferenciada da resposta inflamatória e 

infiltração de neutrófilos de acordo com o tempo da lesão (CROCKETT et al., 2004). 

Um estudo utilizando heparina não fracionada mostrou que o efeito deste composto 

seria dependente do tempo de inflamação. Decorridas 2 horas do estímulo 

inflamatório, a heparina foi capaz de inibir o recrutamento de leucócitos para a 

cavidade peritoneal. Após 4 horas de inflamação, esse efeito não foi mantido (LEVER 

et al., 2010). Esses dados podem ser indicativo de que os mecanismos pelos quais o 

HL atua para exercer sua atividade antimigratória em 3 horas, não sejam tão cruciais 

no recrutamento de leucócitos para o tempo de 6 horas, de forma que as mesmas 

doses possuem comportamentos diferentes quando o tempo é mudado. 

Ao avaliar as populações leucocitárias no lavado peritoneal, utilizando a 

contagem diferencial em 3 horas, é de suma importância notar que todas as doses 

do HL e da heparina, com destaque para as de 0,1 e 1,0 µg/Kg de ambos os 

compostos, diminuíram o influxo tanto de PMNs como de MNs, embora redução 

mais intensa seja observada para o polimorfonucleares, a qual gerou uma inversão 

na proporção destas células (diminuição dos PMNs e aumento dos MNs) no líquido 

peritoneal destes grupos, quando comparados ao controle positivo. Na contagem 

diferencial, decorridas 6 horas, efeito similar foi observado para as doses 0,1 µg/Kg 

e 1,0 µg/Kg de heparina, a dose de 1,0 µg/Kg do heparinóide e o diclofenaco. 

Nos diferentes tempos (3 e 6 horas) a contagem diferencial mostrou que a 

redução do números de leucócitos observados na contagem total, eram em sua 

maioria polimorfonucleares, principalmente neutrófilos. O fato de os PMNs serem as 

primeiras células a chegarem ao sítio de injúria, e dos mononucleares migrarem em 

um período mais tardio (inflamação crônica), após a indução da inflamação 

(ZARBOCK; LEY, 2008), poderiam justificar esse efeito antimigratório maior sobre os 

polimorfonucleares exercido pelo HL, heparina e diclofenaco. Provavelmente a 

diapedese dessas células foi prejudicada pela ação destes compostos sobre as 

moléculas de adesão e, ou, sobre as enzimas metaloproteinases e elastase. 

Esse efeito antimigratório do HL sobre os PMNs é fundamental para conter 

uma resposta inflamatória aguda descontrolada, na qual ocorrem migração e 

ativação excessiva de neutrófilos, causando a agregação dessas células e liberação 
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de radicais tóxicos do oxigênio e enzimas proteolíticas que, por sua vez, contribuem 

para dano vascular e tecidual (YOUNG, 2008). 

Concluído os estudos anti-inflamatórios, os resultados das atividades 

anticoagulantes para o HL, heparina e diclofenaco foram analisados. No ensaio do 

tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) do plasma de camundongos 3 horas 

após o estímulo inflamatório, apenas a dose de extrapolação da heparina (20 

mg/Kg) foi capaz de prolongar o tempo de coagulação. 

É importante notar que apesar da dose de extrapolação ter sido semelhante 

para os dois compostos (Heparina - 20 mg/Kg e heparinóide 20,5 mg/Kg), o tempo 

de coagulação do plasma com heparina foi 4,4 vezes maior que o do heparinóide, ou 

seja, a heparina exibiu efeito bem superior sobre a via intrínseca da cascata de 

coagulação quando comparada ao HL, promovendo seu efeito anticoagulante. Esses 

dados corroboram com os resultados do aPTT realizado in vitro por BRITO et al. 

(2008), no qual também se verificou forte efeito anticoagulante da heparina (tempo 

de coagulação acima de 240 segundos) em doses elevadas, ao passo que, para o 

HL, este tempo foi em média 75 segundos, resultado que evidencia a reduzida 

atividade anticoagulante do heparinóide. 

O resultado do aPTT  para o plasma de camundongos, decorridas 6 horas da 

indução da inflamação, demonstrou que o diclofenaco, a heparina e o HL em todas 

as dosagens testadas não provocaram efeito anticoagulante nos animais. Ao 

compararmos esses dados com os resultados do mesmo teste em 3 horas, pode-se 

inferir que os efeitos da heparina e do heparinóide sobre a cascata da via intrínseca 

da coagulação dependeram da dose utilizada, mas não variaram quando os dois 

diferentes tempos foram utilizados. 

O presente trabalho é inovador ao mostrar pela primeira vez que o efeito 

antimigratório do heparinóide se dá principalmente sobre os neutrófilos, utilizando 

um modelo experimental de peritonite aguda em diferentes tempos (3 e 6 horas após 

a indução da inflamação). Além da inibição de metaloproteinases observada por 

Brito et al. (2008), este estudo demonstrou a ação inibitória do HL sobre uma outra 

enzima de degradação de matriz, a elastase. Essas atividades anti-inflamatórias 

associadas a potente ação anti-angiogênica (DREYFUSS et al., 2010), e reduzidos 

efeitos anticoagulante e hemorrágico, tornam o HL um composto modelo 

interessante para novos estudos como agente anti-inflamatório no tratamento da 

peritonite aguda e de outras doenças. 
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6 CONCLUSÕES 

 

No início do recrutamento dos leucócitos, o tratamento com todas as doses do 

heparinóide e da heparina geram inibição da migração principalmente de 

polimorfonucleares para a cavidade peritoneal, mas quando o influxo dos PMNs é 

máxima (6 horas), apenas a dose de 1,0 µg/Kg do heparinóide e as doses de 0,1 

µg/Kg e 1,0 µg/Kg da heparina mantém a capacidade antimigratória, demonstrado 

que esta atividade anti-inflamatória é dependente da dose e do tempo utilizados. 

Após 3 e 6 horas da indução da peritonite, nenhuma dose testada do 

heparinóide ocasionou efeitos anticoagulante e hemorrágico, ao contrário da dose 

de extrapolação da heparina. 

A eficácia antimigratória similar ao diclofenaco,um fármaco anti-inflamatório, 

bem como inibição da atividade da elastase, associados a reduzidos efeitos 

anticoagulantes e hemorrágicos, tornam o HL uma modelo estrutural interessante 

para novos estudos como agente anti-inflamatório no tratamento de doenças. 
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