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RESUMO 

 

 Os polissacarídeos sulfatados compõem um grupo complexo de 

macromoléculas com uma gama de importantes atividades biológicas, incluindo 

atividade antiviral, anticoagulante, antiproliferativa, antiherpética, antitumoral, anti-

inflamatória e antioxidante. Esses polímeros aniônicos são amplamente distribuídos 

em tecidos de vertebrados, invertebrados e algas. As algas marinhas são as fontes 

mais abundantes de polissacarídeos sulfatados na natureza. Os polissacarídeos 

sulfatados de algas verdes são homo ou heteropolissacarídeos compostos por 

galactose, glicose, arabinose e/ou ácido glucurônico. Para estes polímeros são 

descritas atividades como anticoagulante, anti-inflamatória, antiviral, 

antiangiogênica, antitumoral. Porém, ainda há poucos estudos de elucidação e 

avaliação de atividades biológicas/farmacológicas de polissacarídeos sulfatados 

obtidos de algas verdes, por exemplo, há somente um trabalho relatando a atividade 

antinociceptiva de polissacarídeos sulfatados destas algas. Portanto este trabalho 

teve como objetivo obter polissacarídeos sulfatados da alga verde Codium 

isthmocladum e avalia-los como possíveis agentes antinociceptivos. Assim, no 

presente estudo, o extrato total de polissacarídeos da alga verde C. isthmocladum 

foi obtido através de digestão proteolítica, seguida de fracionamento resultando em 

cinco frações (F0.3; F0.5; F0.7; F0.9 e F1.2) por precipitação sequencial com 

acetona. Com o teste de contrações abdominais observou-se que a fração F0.9 foi o 

mais potente antinociceptivo. F0.9 é composta principalmente por uma 

heterogalactana sulfatada. Ensaios mais específicos mostraram que o seu efeito é 

dose e tempo dependente, chegando ao máximo com 90 após a administração (10 

mg/kg de animal). F0.9 se associa a receptores TRPV1 e TRPA1 e inibe sensação 

dolorosa em animais. Além disso, F0.9 inibe a migração de linfócitos em ensaios de 

peritonite induzida. Por outro lado estimula a liberação de NO e TNF-. Esses 

resultados sugerem que F0.9 tem potencial para ser usada como fonte de galactana 

sulfatada antinociceptiva e anti-inflamatória. 

 

 

Palavras-chave: Alga verde. Polissacarídeos sulfatados. Analgesia. Inflamação. 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 Sulfated polysaccharides comprise a complex group of macromolecules with a 

range of several biological activities, including antiviral activity, anticoagulant, 

antiproliferative, antiherpética, antitumor, anti-inflammatory and antioxidant. These 

anionic polymers are widely distributed in tissues of vertebrates, invertebrates and 

algae. Seaweeds are the most abundant sources of sulfated polysaccharides in 

nature. The green algal sulfated polysaccharides are homo or heteropolysaccharides 

comprised of galactose, glucose, arabinose and/or glucuronic acid. They are 

described as anticoagulant, anti-inflammatory, antiviral, anti-angiogenic, antitumor 

compounds. However, there are few studies about elucidation and evaluation of 

biological/pharmacological effects of sulfated polysaccharides obtained from green 

algae, for example, there is only one paper reporting the antinociceptive activity of 

sulfated polysaccharides of these algae. Therefore this study aimed to obtain sulfated 

polysaccharides of green seaweed Codium isthmocladum and evaluates them as 

potential antinociceptive agents. Thus, in this study, the total extract of 

polysaccharides of green alga C. isthmocladum was obtained by proteolytic 

digestion, followed by fractionation resulting in five fractions (F0.3, F0.5, F0.7, F0.9 

and F1.2) by sequential precipitation with acetone. Using the test of abdominal 

contractions we observed that the fraction F0.9 was the most potent antinociceptive 

aompound. F0.9 consists mainly of a sulfated heterogalactana. More specific tests 

showed that Fo.9 effect is dose and time dependent, reaching a maximum at 90 after 

administration (10 mg / kg of animal). F0.9 is associated with TRPV1 and TRPA1 

receptors and inhibits painful sensation in animals. Furthermore, F0.9 inhibits the 

migration of lymphocytes induced peritonitis test. On the other hand, stimulates the 

release of NO and TNF-α. These results suggest that F0.9 has the potential to be 

used as a source of sulfated galactan antinociceptive and anti-inflammatory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ALGAS MARINHAS 

 

As macroalgas marinhas são organismos fotossintéticos aquáticos, que apesar 

de não formarem uma categoria taxonômica monofilética (não apresentam um 

ancestral comum) são agrupadas segundo uma característica única: a ausência de 

tecido constituído por células estéreis que envolvam os órgãos de reprodução 

(O’SULLIVAN et. al., 2010).  

As macroalgas marinhas podem ser classificadas de acordo com a presença de 

pigmentos acessórios à clorofila a, o principal pigmento fotossintético (Tabela ). As 

três divisões de algas, inteira ou parcialmente multicelulares compreendem as algas 

vermelhas (divisão Rhodophyta), as algas pardas (divisão Phaeophyta) e as algas 

verdes (divisão Chlorophyta) (O’SULLIVAN et. al., 2010). 

 

Tabela 01 

Título: Principais características das macroalgas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

Ordem 
Tipo de 

clorofila 
Outros pigmentos 

Substâncias de 

reservas 

Constituição da 

parede celular 

Chlorophyta a, b Carotenos Amido 
Celulose, 

pectinas 

Phaeophyta a, c Luteina e fucoxantina 
Laminarina e 

manitol 
Celulose, alginato 

Rhodophyta a, d 

Carotenos, xantofilas, 

ficocianina e 

ficoeritrina 

Amido das florideas 
Celulose, 

pectinas 
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As algas marinhas apresentam um alto valor nutritivo, sendo ricas em 

carotenóides, proteínas, fibras dietéticas, ácidos graxos essenciais, vitaminas e 

minerais. Existem relatos que as algas já eram utilizadas como fonte alimentícia há 

pelo menos dez mil anos no Japão. Nos países asiáticos, as algas marinhas chegam 

a constituir cerca de 25% da dieta humana, sendo encontradas em alimentos como 

o sushi, sopas, biscoitos, aperitivos e saladas (MCHUGH, 2003). 

Além de sua utilização como fonte de alimentos, as macroalgas marinhas são 

fontes de um amplo espectro de compostos de interesse comercial e são utilizadas 

nas indústrias alimentícias, farmacêuticas, de cosméticos, e na agricultura. Dentre 

esses compostos podemos destacar os alginatos, que são polímeros constituídos de 

monossacarídeos ácidos (ácido gulurônico e ácido manurônico), de caráter viscoso, 

produzidos por certas espécies de algas pardas. Eles são utilizados na fabricação de 

papel e como estabilizadores de creme dental e sorvete (KOBAYASHI, 1986; 

MINHAS et al., 2002); agar e carragenanas, que são polissacarídeos sulfatados 

ricos em galactose, encontradas em algumas espécies de algas vermelhas e usadas 

em diversas finalidades como na fabricação de cosméticos, gelatina e meios de 

cultura (TRIUS; SEBRANEK, 1996; RASMUSSEN; MORRISSEY, 2007).  

As macroalgas marinhas ainda produzem outros metabólitos com potencial 

econômico importante como ácidos graxos, esteróides, carotenóides, lectinas, 

aminoácidos tipo-micosporinas, compostos halogenados, policetídeos, toxinas, e 

principalmente outros polissacarídeos sulfatados, que fazem destes organismos foco 

das mais diversas pesquisas biomédicas (CARDOZO et al., 2007) 
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1.2 POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DE ALGAS MARINHAS 

 

Polissacarídeos sulfatados abrangem um grupo complexo de macromoléculas 

com uma gama de propriedades biológicas/farmacológicas importantes. Estes 

polímeros aniônicos estão difundidos na natureza, ocorrendo em uma grande 

diversidade de organismos, como mamíferos e invertebrados (MEDEIROS et al., 

2000), fungos (CARDOSO et al., 2011), plantas (DANTAS-SANTOS et al., 2012), 

microalgas (VOLK et al., 2006). Entretanto, as principais fontes de polissacarídeos 

sulfatados são as macroalgas marinhas. Ademais, a estrutura de polissacarídeos 

sulfatados de algas varia de acordo com as espécies das macroalgas (LI et al., 

2008; BILAN; USOV, 2008). Portanto, cada novo polissacarídeo sulfatado extraído e 

purificado de uma alga marinha é uma combinação distinta de estruturas com 

potencial para atividades biológicas desconhecidas (ROCHA et al., 2005).  

Os polissacarídeos sulfatados de algas se localizam na matriz mucilaginosa 

das algas e sua função biológica parece estar relacionada com a proteção contra 

desidratação solar em períodos de baixa maré, além de oferecer uma maior 

flexibilidade à alga, permitindo assim, o seu crescimento em ambiente aquático, e 

uma rigidez suficiente para permanecer estendida e assim captar a luz e os 

nutrientes com maior eficácia (MICHEL et al., 2010) 

Pesquisas realizadas com polissacarídeos sulfatados de algas têm 

demonstrado que tanto a composição quanto a estrutura desses compostos variam 

de espécies para espécies e, às vezes, em diferentes partes do mesmo espécime 

(DIETRICH et al., 1995; ALVES, 2000; HAROUN-BOUHEDJA et al., 2000). A 

complexidade na estrutura desses compostos é devido às muitas possibilidades de 
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ligações entre os monossacarídeos e a distribuição de grupamentos sulfato. 

Portanto, cada polissacarídeo pode possuir conformação estrutural única, e, 

consequentemente apresentar atividades farmacológicas diferentes e/ou mais 

potentes de que outros polissacarídeos ou compostos já descritos (ROCHA et al., 

2005b; CIANCIA et al., 2010; ERMAKOVA et al., 2011; JIAO et al., 2011). 

 

1.3 POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DE ALGAS VERDES 

 

Os estudos estruturais dos polissacarídeos das algas verdes se intensificaram 

a partir da década de 80 (DEACON-SMITH et al., 1985). Contudo, estes estudos não 

evoluíram muito, pois não houve trabalhos que atribuíssem atividades 

farmacológicas interessantes e potentes que estimulassem os avanços dos estudos. 

Apesar disso, ficou claro nesta época que a composição monossacarídica e o grau 

de sulfatação dos polissacarídeos variavam conforme a espécie de alga verde 

estudada (MATSUBARA et al., 2004). Na última década, com o surgimento de mais 

grupos de pesquisa interessados em polissacarídeos de algas verdes, os estudos 

evoluíram inclusive os de elucidação estrutural como mostra os exemplos descritos 

abaixo. 

Em algumas algas verdes são encontrados homopolissacarídeos, 

principalmente em algas do gênero Codium (SHIDDANTA et al., 1999; MATSUBARA 

et al., 2001; BILAN et al. 2007; FARIAS et al. 2008; FERNÁNDEZ et al., 2013). 

Porém, os polissacarídeos das algas verdes são na maioria das vezes 

heteropolissacarídeos ricos em galactose, manose, xilose, raminose, arabinose e/ou 

ácidos urônicos (HAYAKAWA et al., 2000; MATSUBARA et al., 2004; COSTA et al., 

2012). Em alguns casos, há uma predominância de um monossacarídeo sobre os 
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outros monossacarídeos em várias ordens de algas verdes. Observa-se que os 

polissacarídeos de Bryopsidales, onde se insere o gênero Codium, são 

principalmente compostos por arabinose ou galactose. Já polissacarídeos das 

ordens Caulerpales e Ulvales são constituídos fundamentalmente por galactose e 

raminose, respectivamente (BILAN et al., 2007; MAO et al., 2009). Contudo, ainda 

não há um número suficiente de trabalhos sobre a estrutura de polissacarídeos 

sulfatados de algas verdes para que se tenham evidências suficientes para se 

estabelecer alguma correspondência sistemática entre a estrutura, incluindo 

composição monossacarídica, e a ordem da macroalga (ROCHA et al., 2006). 

Essa constituição heterogênea maior, no que diz respeito a sua composição e 

estrutura, do que aqueles polímeros encontrados em outros grupos de algas tornam 

difícil o entendimento da relação entre esses polissacarídeos sulfatados de algas 

verdes e suas atividades farmacológicas.  Esse fato só aumentou o interesse por 

esses biopolímeros, já que estruturas diferentes indicam propriedades 

farmacológicas diferentes. Atualmente, os polissacarídeos de algas verdes 

ganharam muita atenção em pesquisas no intuito de se identificar compostos 

bioativos melhores e mais seguros, com menos efeitos adversos (HAYAKAWA et al., 

2000; MATSUBARA et al., 2001; FARIAS et al., 2008; POMIN; MOURÃO, 2008).  

A importância farmacológica desses polissacarídeos sulfatados de algas 

verdes foi evidenciada por se ter verificado uma gama de atividades (Tabela 02). 

Entretanto, o número de trabalhos realizados com estes polissacarídeos ainda é 

pequeno quando comparado com polissacarídeos de outras algas (marrons e 

vermelhas). Ultimamente, vários trabalhos têm relatado a estrutura molecular de 

polissacarídeos de algas verdes, o que poderá facilitar a elucidação dos 

mecanismos de ação destes compostos, bem como a relação atividade/estrutura 
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(BILAN et al., 2007, LAHAYE; ROBIC, 2007; FARIAS et al., 2008; CIANCIA et al., 

2010). 

Tabela 02  

Título: Atividades farmacológicas atribuídas aos polissacarídeos sulfatados de algas 
verdes 

Fonte: Autoria própria 

 

1.4 ATIVIDADES BIOLÓGICAS DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS 

ENCONTRADOS NO GÊNERO CODIUM 

 

O gênero Codium é muito diversificado, estima-se que inclui 

aproximadamente 150 espécies que se adaptaram nas zonas temperada e tropical 

do globo (CIANCIA et al., 2007).  

Polissacarídeos de C. yezoense foram descritos como galactanas sulfatadas 

com alta piruvatização. São formados por uma estrutura central de D-galacotoses 

unidas por ligações  (1→3) e (1→6). Grupos sulfatos foram encontrados em C-4 ou 

Atividade Alga Referências 

Anticoagulante 
Codium fragile; C. vermilara 

C. isthmocladum 

FARIAS, 2006; CIANCIA et 

al., 2007 

Antiviral 
Caulerpa recemosa; Ulva 

lactuta; Codium latum 

GHOSH et al., 2004; LEE et 

al., 2004 OHTA et al., 2009 

Antitumoral Ulva lactuta KAEFFER et al., 1999 

hiperlipidemica. Ulva pertusa PENGZHAN et al., 2003 

Antiangiogênica Codium cillindricum MATSUBARA et al., 2003 

Anti-hepatotóxica Ulva reticulata RAO et al., 2004 

Imunoestimulatória C. fragile LEE et al., 2010 
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C-6 e piruvato ligado na forma de anel cíclico em C-3 e C-4 de resíduos de 

galactose não redutor terminal, porém não foram avaliadas as propriedades 

biológicas deste produto (BILAN et al. 2007). 

 Nas macroalgas C. vermilara e C. fragile foram descritos polissacarídeos 

constituídos de β -D-galactose e β -L-arabinose, estas unidades estão unidas por 

ligações 1→3 e são altamente sulfatadas, e pequena percentagem por ácido 

pirúvico. Estes polissacarídeos são estruturalmente semelhantes em ambas as 

algas, contudo as quantidades de seus constituintes são diferentes, C. vermilara tem 

maior quantidade de sulfato e arabinose, esta última se mostrou com maior atividade 

anticoagulante (CIANCIA et al., 2007). 

Foram atribuídas atividades antiangiogênicas aos polissacarídeos sulfatados 

sintetizados por C. fragile (NIKA et al., 2003). Outro estudo trabalhando com C. 

fragile demonstrou que esta também sintetizava uma homogalactana sulfatada e 

piruvatada formada por resíduos de →3)-β-D-Galp-(1→, β- D-Galp-(1→ e →3,6)-β-D-

Galp-(1→. Este polímero apresentou atividade antiviral (OHTA et al., 2009). Em um 

trabalho mais recente Lee e colaboradores (2010) mostraram que esta mesma 

galactana apresenta atividade antiviral contra os vírus da herpes simples tipo II tanto 

in vivo como in vitro, além disso esta galactana se mostrou imunoestimulante, pois 

foi capaz de estimular células do lavado peritoneal de ratos a aumentarem a 

produção de óxido nítrico (NO), fator de necrose tumoral alfa (TNFα), interleucina um 

beta (IL-1β), interleucina seis (IL-6) e interleucina dez (IL-10). 

A principal atividade farmacológica atribuída aos polissacarídeos das 

Chlorophyta é a atividade anticoagulante (MATSUBARA et al., 2004) e nesse 

sentido, o gênero Codium é o mais bem estudado atualmente (SIDDHANTA et 

al.,1999; HAYAKAWA et al, 2000; MATSUBARA, 2004; COSTA et al.,  2010). 
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Atividade anticoagulante foi atribuída a homoarabinanas sulfatadas de C. 

divaricatum, C. adhaerens, C. latum, C. fragile, C. dwarkense, e a homogalactanas 

sulfatada de C. cylindricum (MATSUBARA et al., 2001; BILAN et al., 2007) e C. 

isthmocladum (FARIAS et al., 2008).  Os polissacarídeos biosintetizados por 

algumas das espécies desse gênero, já foram descritos como agentes 

anticoagulantes muito ativos (JURD et al., 1995; MATSUBARA et al., 2000; 

ATHUKORALA et al., 2007). Porém, as estruturas desses polímeros não são 

conhecidas, além disso, foram descritos diferentes mecanismos de ação para 

polissacarídeos já avaliados (MATSUBARA et al., 2001).  

Um trabalho publicado no inicio de 2013 mudou um pouco esta realidade. 

Este estudo mostra a estrutura de uma β-(1,3) homoarabinana sulfatada 

principalmente em C-2 e C-4, que apresenta grupos piruvato em sua estrutura. Esta 

arabinana foi purificada da alga Codium vermilara e apresenta alta atividade 

anticoagulante por inibir direta e indiretamente (via cofator II da heparina e 

antitrombina) a trombina. Estudos de discroismo circular mostraram que está 

galactana se associa a trombina humana e modifica levemente a sua conformação 

e, por conseguinte altera sua atividade. Estudos de dinâmica molecular 

complementaram esta observação e mostraram que regiões contendo sulfatação em 

C-2 são mais importantes para que ocorra a interação entre a arabinana e a 

trombina, por outro lado à presença de monossacarídeos dissulfatados não promove 

alteração da conformação da proteína em questão, e consequentemente não é 

importante para que a arabinana desempenhe sua atividade anticoagulante 

(FERNÁNDEZ et al., 2013).  
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1.5. NOCICEPÇÃO  

 

O aspecto sensorial da dor é o que é mais frequentemente avaliado em 

modelos experimentais, portanto, já nos primeiros estudos contemporâneos 

relacionados com dor deu-se preferência ao uso do termo nocicepção para se referir 

à habilidade de se detectar e reagir a estímulos nocivos. Hiperalgesia e alodínia são 

outros termos amplamente utilizados em estudos clínicos e experimentais para se 

referir à sensibilização dos nocireceptores. A hiperalgesia é uma resposta 

aumentada a um estímulo que normalmente é doloroso. Já a alodínia é a dor 

referido a estímulo que normalmente não provoca dor (VILELA FILHO; CORRÊA, 

1999). 

O termo nocicepção, do latim nocere, “prejudicar”, foi introduzido por 

Sherrington (1910). Dor é uma percepção, e como tal, é produção de um sistema 

altamente evoluído, o sistema nociceptivo animal. Este é componente do quadro 

geral responsável pela homeostasia. Assim, a dor tem o papel de ajudar a proteger o 

organismo, por exemplo, ativando reações que induzem comportamentos de 

evitação (fuga) que podem diminuir o que está causando essa sensação, e pode 

limitar as consequências prejudiciais advindas do processo causador da dor 

(SHERRINGTON, et. al.1910). 

O conceito de dor foi apresentado pela primeira vez em 1986, pela 

Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP), como uma experiência 

emocional desagradável associada a lesões reais ou potenciais. No ano de 2012 a 

IASP propôs um conceito mais contemporâneo para Dor: “trata-se de uma 

experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual 

potencial ou real, ou descrita em termos de tal lesão.”  
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A experiência dolorosa, como dito anteriormente, é resultado da interrelação 

entre a interpretação das qualidades sensoriais com os componentes afetivos, 

cognitivos, comportamentais com as reações fisiológicas que se expressam frente à 

estimulação ou disfunção do sistema nociceptivo. A interpretação do fenômeno dor é 

individual (PIMENTA; PORTINOI, 1999). 

Quanto ao aspecto sensorial, a dor pode ser dividida em quatro modalidades 

principais: dor inflamatória, dor neuropática, dor funcional e dor nociceptiva 

(WOOLF, 2004). A dor inflamatória está relacionada à presença de mediadores 

inflamatórios liberados durante dano tecidual que por sua vez ativam ou sensibilizam  

nociceptores (receptores). Na maioria das vezes, esta atuação dos mediadores 

inflamatórios promove um comportamento de esquiva, o que favorece a recuperação 

mais rápida do tecido lesionado. Quando se tem uma dor espontânea e intensa sem 

função protetora ou reparadora aparente tem-se uma dor neuropática que surge de 

lesões do sistema nervoso periférico ou central. Como exemplo, a dor sentida por 

pessoas amputadas. A dor funcional representa dores cujas causas são pouco 

entendidas, ela não está associada a qualquer alteração ou disfunção neurológica 

aparente. Dor nociceptiva é aquela que vivenciamos a todo instante. Depende do 

fenômeno denominado transdução, a ativação dos nociceptores por estímulos 

mecânicos, térmicos ou químicos tóxicos, e da transmissão dos impulsos aí gerados 

pelas vias periféricas e centrais intactas da dor (VILELA FILHO; CORRÊA, 1999). A 

excitação dos nociceptores, fenômeno inicial imprescindível para o aparecimento da 

dor nociceptiva, pode ser breve ou continuada. Nesta última eventualidade, a dor 

torna-se crônica. A dor nociceptiva é usualmente responsiva aos anti-inflamatórios, 

analgésicos comuns e opióides, a fisioterapia e a interrupção transitória (bloqueios 
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analgésicos) ou permanente (cirúrgica) das vias da dor em algum ponto do sistema 

nervoso periférico ou central (VILELA FILHO; CORRÊA, 1999). 

Sob aspectos bioquímicos e fisiológicos para que haja a percepção dolorosa, 

os estímulos ambientais são transformados em potenciais de ação que são 

transferidos das fibras nervosas periféricas para o sistema nervoso central. Os 

receptores nociceptivos são representados por terminações nervosas livres. Sua 

atividade é modulada pela ação de substâncias químicas, liberadas nos tecidos em 

decorrência de processos inflamatórios, traumáticos ou isquêmicos. A liberação 

retrógrada de neurotransmissores pelas terminações nervosas livres contribui para 

sensibilizar os receptores nociceptivos, diretamente ou através da interação com 

outras substancias. Entre as substâncias conhecidas como algiogênicas, 

substâncias químicas que não são neurotransmissores, mas ativam nociceptores, 

pode-se citar: acetilcolina, prostaglandinas, histamina, serotonina, leucotrieno, 

substância P, tromboxano, fator de ativação plaquetária, radicais ácidos, íons 

potássio e colecistoquinina. Entre os neurotransmissores estão incluídas: substância 

P e calcitonina (ZIVIANI, 2003). 

 

1.6 RECEPTORES DE POTENCIAL TRANSITÓRIO VANILÓIDE (TRPV)  

 

Os TRPV formam uma das 6 subfamílias de receptores de canais iônicos 

envolvidos na transdução da nocicepção. O primeiro TRPV foi clonado em 1997 e foi 

denominado de receptor de potencial transitório vanilóide subtipo 1 (TRPV1) 

(CLAPHAM et al., 2005). Atualmente há 6 tipos de TRPV, eles possuem esta 

denominação porque seus principais agonistas: a capsaicina, componente ativo de 
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várias pimentas; e a resiniferotoxina possuem em sua estrutura o grupamento 

homovanilil (SZALASSI et al., 1999).  

Há vários ligantes endógenos do TRPV1 (endovanilóides), como por exemplo, 

anandamina, o mais estudado, N-araquidonoildopamina, 12-S-ácido 

hidroperoxieicosatetranoico, N-oleoildopamina (CHU et al., 2003) que podem ativar 

os TRPV1 e induzir a nocicepção. Contudo, estes receptores também podem ser 

ativados por fatores como calor (temperatura > 43 °C), pH baixo (< 6,2) e 

substâncias químicas exógenas. Uma vez ativados eles produzem um influxo de 

cálcio e em menor grau de sódio, o que são responsáveis por uma rápida percepção 

de dor espontânea, hiperalgesia e alodínia em humanos e animais experimentais 

(SZALASSI et al., 1999). Assim TRPV1 funciona como integrador de estímulos 

físicos e químicos para a produção da dor. 

Os demais TPRV (TRPV2 ao TPRV6) apresentam homologia com o TRPV1, 

porém não são ativados por capsaicina e são ativados por temperaturas daquela 

que ativa o TRPV1 (TANG et al., 2007). 

 

1.7 RECEPTOR DE POTENCIAL TRANSITÓRIO RELACIONADO A PROTEÍNA 

ANQUIRINA 1 (TRPA1)  

 

O TRPA1 é um canal não seletivo permeável ao cálcio e ativado por 

temperaturas mais baixas que 17 °C. Ele pode ser ativado por substâncias 

pungentes incluindo componentes do óleo de mostarda (isotiocianato de alila) e 

canela (cinamaldeído) e formalina. Ele não só está envolvido na nocicepção, mas 

também foi demonstrado a sua participação na proliferação celular e na expressão 
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de vários genes, já que o mesmo permite um aumento de cálcio intracelular. 

(MOILANEN et al., 2012). 

Foi descoberto em 1999 (JAQUEMAR et al., 1999) e é o único membro da 

subfamília TRP (receptores de potencial transitório) anquirina encontrado em 

humanos.  Muitos compostos oriundos do metabolismo oxidativo como ácido nitro-

oleico, 4-hidroxinonenal e peróxido de hidrogênio são agonistas de TRPA1. 

Compostos exógenos podem ativa-lo como cinamaldeído, que em alguns estudos 

tem sido utilizado como modelo para se identificar compostos antinociceptivos que 

agiriam via TRPA1. 

 

1.8 NOCICEPÇÃO X INFLAMAÇÃO 

 

O processo inflamatório consiste na resposta orgânica mais precoce diante de 

lesão tissular ou infecção. Este processo fisiológico envolve uma ação coordenada 

entre o sistema imunológico e o tecido no qual ocorreu a lesão (TILLEY, 2001). 

Diante de um trauma tissular, o acúmulo local de prostaglandinas, tromboxanos e 

outros mediadores químicos (substância P, serotonina, etc) ocasionam a 

“sensibilização periférica” da dor, que se caracteriza por uma alteração no limiar de 

nociceptores, com consequentes hiperalgia (sensibilidade exacerbada ao estímulo 

tóxico) e/ou alodínia (sensações não dolorosas sendo experimentadas como dor). 

Estes nociceptores sensibilizados enviam sinais, via fibras nervosas aferentes A e C, 

para o corno posterior da medula, onde fazem sinapses principalmente com 

neurônios das lâminas I,II e V e, como consequência, geram a “sensibilização 

central” da dor. A partir da medula, o estímulo doloroso ainda prossegue via trato 

espinotalâmico para estruturas como tálamo e córtex cerebral, onde existe muito 
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mais a se esclarecer sobre a sensibilização dolorosa nessas áreas (KUMMER; 

COELHO, 2002). 

Co-administração de fármacos analgésicos e anti-inflamatórios é uma 

abordagem muito utilizada no tratamento de doenças inflamatórias tais como artrite 

reumatoíde e a osteodistrofia. Uma vantagem de usar a terapia da combinação é 

que se podem maximizar os efeitos analgésicos ao minimizar a incidência de efeitos 

colaterais adversos (SCHMELZER, 2006). 

Produtos naturais, como polissacarídeos sulfatados, são uma fonte importante 

de substâncias químicas com potencial de aplicabilidade terapêutica (VIEIRA et al., 

2004; HEIDARI, 2005). Atividade antinociceptiva e anti-inflamatória já foram 

demonstradas para polissacarídeos sulfatados isolados de algas. 

Viana e colaboradores (2002) demonstraram a atividade nociceptiva de 

frações ricas em lectinas e polissacarídeos sulfatados obtidas das algas vermelhas 

Bryothamnion seaforthii e Bryothamnion triquetrum. Os dados obtidos com o teste de 

contração abdominal mostraram atividade máxima de 63% (Bryothamnion seaforthii) 

e 71,5% (Bryothamnion triquetrum) das frações avaliadas. Esses autores 

propuseram que a presença de polissacarídeos sulfatados nas frações e não as 

lectinas, é que era responsável pela atividade antinociceptiva. 

Dando continuidade ao estudo com a alga Bryothamnion seaforthii, Vieira e 

colaboradores (2004) demonstraram que os polissacarídeos sulfatados desta alga 

também apresentavam atividade antinociceptiva no teste da formalina (2° fase) e no 

teste da placa quente. Contudo, nenhum dos dois trabalhos citados acima promoveu 

a caracterização química mais completa dos polissacarídeos avaliados ou 

mecanismo de ação. Já Assreuy e colaboradores (2008) purificaram e 

caracterizaram uma galactana sulfatada da alga vermelha Champia feldmannii. Esta 
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galactana exibiu 80% de inibição da contração abdominal, ao mesmo tempo, 

também apresentou ação proinflamatória, tais dados entram em conflito com o fato 

de analgésicos não esterioidais possuírem atividade anti-inflamatória. Infelizmente, 

os autores não foram capazes de mostrar os mecanismos de ação desta galactana. 

Recentemente, Araujo e colaboradores (2011) estudando uma k-carragenana 

(galactana sulfatada) da alga marinha Solieria filiformis, mostrou que esta inibe a 

contração abdominal em torno de 70,2% após estímulo químico, e que está possui 

uma atividade de 86,4 % na segunda fase do teste de formalina. Contudo a 

carragenana não apresentou atividade no teste da placa quente. O conjunto de 

resultados levou os autores a propor que a atividade antinociceptiva da carragenana 

ocorria via mecanismo periférico, e que o mecanismo de ação para este composto 

passa por uma ligação aos mediadores da dor e/ou uma ação direta nos nervos 

terminais, por este associar a receptores da dor. Contudo, os autores não mostraram 

dados que confirmaram estas hipóteses.  

Com relação aos polissacarídeos das algas marrons, só foram identificados 

dois trabalhos na literatura. Os dois foram realizados com heterofucanas ricas em 

galactose extraídas das algas Dictyota menstrualis (ALBUQUERQUE, 2004) e 

Spatoglossum schroederi (FARIAS et al., 2011). Estas fucanas apresentaram 

atividade antinociceptiva periférica, como também apresentaram atividade anti-

inflamatória. Vale salientar que a fucana de S. schroederi apresentou também 

atividade antinociceptiva via sistema nervoso central. 

A única alga verde que teve um polissacarídeo sulfatado como antinociceptivo 

foi a alga Caulerpa cupressoides. Desta alga se extraiu uma heterogalactana 

sulfatada que foi capaz de inibir cerca de 90% o número de contrações abdominais 

após estimulo químico, e apresentou 84,6% de atividade antinociceptiva na segunda 
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fase do teste de formalina. Além disso, no teste da placa quente a galactana 

apresentou atividade similar a morfina em algumas concentrações e tempos 

específicos (09 mg/Kg em 60 min.; 27 mg/Kg em 90 min.). Também foi observado 

que essa galactana possui atividade anti-inflamatória. Contudo, os autores não 

foram capazes de propor um mecanismo de ação para a galactana antinociceptiva 

de Caulerpa cupressoides (RODRIGUES et al., 2012) 

Dessa forma, os dados da literatura com relação a atividade antinociceptiva 

de polissacarídeos de algas, principalmente de algas verdes, é muito escasso, 

entretanto quando estes polímeros são avaliados, mostram potencial como 

compostos antinociceptivos. O grupo em que está inserida esta dissertação 

demonstrou a presença de polissacarídeos sulfatados na alga verde Codium 

isthmocladum (FARIAS et al. 2008; SABRY, 2010) e caracterizou várias frações 

ricas em polissacarídeos sulfatados obtidas dessa alga. Contudo, o potencial 

farmacológico destas frações ainda não foi avaliado, inclusive como antinociceptivo. 

Portanto, este trabalho se propõem a começar a preencher esta lacuna. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Investigar a atividade antinociceptiva e anti-inflamatória de uma fração 

rica em heterogalactanas sulfatadas extraídas da Chlorophyta Codium 

isthmocladum Vickers.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Extrair e caracterizar quimicamente frações polissacarídicas livres de 

contaminantes protéicos que contenham polissacarídeos sulfatados; 

 Desafiar as frações polissacarídicas através de modelos químicos de 

nocicepção em camundongos; 

  Avaliar a participação da fração F0.9 em nocicepção via sistema 

nervoso central através de métodos termais; 

  Estimar o efeito da fração F0.9 sobre os nociceptores TRPV1 e 

TRPA1;   

 Identificar o possível efeito da fração F0.9 sobre a alodínia mecânica 

no modelo de nocicepção induzida por capsaicina e cinemaldeído; 

  Avaliar o efeito da fração F0.9 no processo inflamatório através de 

testes de indução de migração de leucócitos in vivo; 

  Avaliar o efeito da fração F0.9 sobre a viabilidade de linhagens 

celulares estabelecidas de macrófagos murínicos (RAW);  

 Verificar a capacidade da fração F0.9 modular a produção de óxido nítrico e 
TNF-α.    
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

3.1.1 Material Biológico 

 

3.1.1.1 Alga Marinha 

Para este estudo foi escolhida a alga marinha Codium isthmocladum Vickers 

(Chlorophyta, Cordiaceae) (Figura 01). 

Figura 1: Visão geral da alga marinha verde Codium isthmocladum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: http://www.mariculturetechnology.com/images/Codium.jpg 

 

A alga Codium isthmocladum foi coletada em local de fácil acesso, na Praia 

de Pirambúzios (6ºL/35ºS), litoral sul do Estado do Rio Grande do Norte, 

observando-se marés entre 0,0-0,3m e temperatura no intervalo de 25° C a 32° C. O 

material coletado foi armazenado em sacos plásticos e levado ao laboratório onde, 

foi descontaminado de incrustações calcárias, epífitas e pequenos invertebrados 
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com água corrente. Após descontaminação, o material foi desidratado em estufa 

aerada a 50° C, triturado em liquidificador convencional e submetido à maceração 

com dois volumes de álcool etílico 96° durante 24 horas, para retirada de 

contaminantes lipídicos e pigmentos. Decorrido este período, o material foi seco à 

temperatura ambiente e o resultante deste processo denominado, pó delipidado 

(LEITE et al., 1998). 

 

3.1.1.2 Animais 

Utilizou-se camundongos swiss machos/fêmeas pesando entre 25 e 28 g, 

doados pelo biotério da Disciplina de Farmacologia do Departamento de Biofísica e 

Farmacologia da Universidade Federal do RN. Eles foram agrupados em 06 

indivíduos e mantidos em gaiolas de PVC, tendo livre acesso à comida e água, sob 

condições controladas de ritmicidade a ciclo claro/escuro de 12 h e temperatura de 

22° C. O protocolo experimental para utilização dos animais foi submetido ao Comitê 

de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sendo 

aprovado sob o número de protocolo 003/2011. 

 

3.1.1.3 Linhagem RAW (macrófagos murínicos) 

A linhagem células de macrófago murínicos RAW 264.7 foi doada pelo 

professor Edvaldo da Silva Trindade. Elas foram mantidas em DMEM e cultivadas a 

37° C em uma incubadora umidificada na presença de 5% CO2, com os respectivos 

meios suplementados com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 

penicilina/estreptomicina (10000 U e 10 mg para cada litro de meio, 

respectivamente).  



48 

Materiais e Métodos 
 

 

 
 

 

O meio DMEM (DULBECCO MEM) é constituído por diferentes concentrações 

de sais, aminoácidos, vitaminas e outros componentes essenciais para o 

crescimento celular. Para o preparo de 1 L de meio DMEM, deve-se dissolver o pó 

do meio em água destilada e deionizada obtida por sistema Milli-Q, e acrescentar 

3,7 g de bicarbonato de sódio 5,6%. Após total dissolução e adição de soro fetal 

bovino (SFB) e antibióticos nas condições previamente descritas, o meio deve ser 

esterilizado pela utilização de um filtro de acetato de celulose (0,22 µm). Após o 

preparo os meios foram mantidos sob refrigeração a 4° C. 

 

3.1.2 Outros materiais 

 

3.1.2.1 Reagentes 

 1,3 diamino propano , da Aldrich Chemical Co. Inc. (Milwake, WI, EUA). 

 Acetona, metanol, etanol, acetato de etila, piridina, álcool isopropílico e CTV 

da CRQ (Diadema – SP). 

 Ácido acético, cloreto de sódio da VETEC (Rio de Janeiro – RJ). 

 Ácido sulfúrico, ácido clorídrico da QEEL (São Paulo – SP). 

 Agarose da Bio Agency (São Paulo – SP). 

 Álcool 96º, da Sertanejo (Natal – RN). 

 Azul de toluidina, óxido de deutério, piruvato de sódio, vermelho de cresol, 

coomasie blue R 250, D-galactose, D-glicose, D-manose, D-arabinose, ácido 

D-glucurônico, D- xilose e L-fucose da Sigma Chemical Company (St. Louis, 

MO, EUA). 

 Maxatase (protease alcalina P 126), da BIOCON do Brasil Industrial Ltda ( Rio 
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de Janeiro, RJ, Brasil). 

 Meio DMEM da CUTILAB, Campinas-SP 

 Resina de troca-iônica Lewatite da Bayer, gentilmente cedida por Açúcar 

Guarani S/A (Olímpia, São Paulo, lote AD001, safra 95/96 

Todos os demais materiais e reagentes utilizados foram da melhor qualidade 

disponível. 

 

3.1.2.2 Aparelhos 

 Agitador orbital modelo 255-B da FANEM Ltda (São Paulo, SP, Brasil); 

 Banhos e estufas de temperatura controlável da FANEM Ltda (São Paulo, SP, 

Brasil); 

 Câmara para eletroforese em gel de agarose, modelo desenvolvido por 

Jaques (1968) (Técnica Permatron Ltda., São Paulo, SP, Brasil); 

 Centrífuga refrigerada CR21 da Hitachi Koki Co. Ltda. (Tóquio, Japão); 

 Espectrofotômetro Femto 700 plus da Femton Ind. Com. Instrumentos Ltda 

(São Paulo, Sp, Brasil); 

 Fonte de corrente contínua regulável desenvolvidas pelo Dr. H. Rzeppa, 

Técnica Permatron Ltda. (São Paulo, SP, Brasil); 

 Medidor de pH PHTEK, modelo Meter PHS 3B (Tóquio, Japão); 

 Destilador de água MA-270 da Marconi Ltda (Piracicaba, SP, Brasil); 

 Purificador de água Milli-Q® Water System da Millipore Corp. (Bedford, MA, 

USA); 

 Bancada de Fluxo Laminar Pachane Pa300 (Piracicaba, SP, Brasil); 

 Incubadora Thermoforma Serie II Water CO2 Incubator HEPA Filter Model 
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3110 (USA); 

 Microscópio NIKON CFI60, Spectrum – Spectrum Bioengenharia médica 

hospitalar LTDA (São Paulo, SP, Brasil); 

 Centrífuga de bancada – QUIMIS C Lab. Comércio para laboratório LTDA 

(Natal, RN, Brasil); 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Obtenção dos polissacarídeos sulfatados 

 

3.2.1.1 Digestão proteolítica (proteólise) 

 

O pó delipidado foi submetido à digestão proteolítica com enzima maxatase, 

em solução salina de NaCl 0,25 M com pH ajustado para 8,0, então a mistura foi 

deixada por 12 h a 60° C. Em seguida, a mistura foi submetida a uma centrifugação, 

10.000 x g, durante 15 minutos a 4º C e o sobrenadante foi filtrado. Ao final, o 

volume do sobrenadante foi registrado e reservado para ser imediatamente utilizado 

no fracionamento com volumes crescentes de acetona.  

 

3.2.1.2 Obtenção do extrato total de polissacarídeos 

 

O sobrenadante obtido na etapa anterior foi dividido em alíquotas e a uma 

destas foram adicionados dois volumes de metanol, deixando-se esta mistura à 

temperatura de 4° C durante 24 horas. Após esse período, o material foi 

centrifugado (10.000 x g, durante 15 minutos a 4º C). O sobrenadante foi descartado 
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e o precipitado, denominado de extrato total de polissacarídeos, foi seco a pressão 

reduzida, triturado, pesado e utilizado para os procedimentos posteriores. 

 

3.2.1.3 Fracionamento com volumes crescentes de acetona 

 

Ao restante das alíquotas obtidas na proteólise foram adicionados volumes 

crescentes de acetona. As frações foram obtidas à medida que se adicionou a 

acetona e verificou-se a turvação da mistura. Para se obter as frações referentes, 

cada mistura foi mantida por 24 horas a 4º C. Posteriormente, foram centrifugadas 

(10.000 x g, durante 15 minutos a 4º C) e secas a pressão reduzida (FARIAS et al., 

2008). O fracionamento com acetona permitiu a obtenção de cinco frações ricas em 

polissacarídeos sulfatados, conforme descrito por Farias et al., 2008 e Sabry, 2010. 

Estas frações foram denominadas de F0.3; F0.5; F0.7; F0.9 e F1.2 que   

correspondentes aos volumes de acetona adicionados. A metodologia completa está 

mostrada na Figura 2. 

Figura 2: Esquema da obtenção das frações ricas em polissacarídeos sulfatados de 

Codium isthmocladum. 
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O calculo do rendimento do fracionamento para cada fração foi feito após 

comparação da massa obtida de uma fração cetônica com a massa total obtida de 

todas as frações, ou seja, toda a massa obtida no fracionamento. 

 

3.2.2 Eletroforese em gel de agarose 

 

A agarose foi preparada na concentração 0,6% em tampão 1,3 diamino 

propano acetato (PDA) e colocado sobre lâminas de vidro medindo 7,5 x 7,5 x 0,1. 

Cinco microlitros de cada fração na concentração de 10 mg/mL foram aplicados em 

canaletas no gel e submetidos a corrente contínua de 100V durante uma hora, em 

cuba resfriada a 4° C; a origem corresponde ao pólo negativamente eletrizado do 

tampão. Após a corrida eletroforética, os compostos foram precipitados com 

CETAVLON 0,1% por no mínimo 2 horas, a temperatura ambiente. Para revelação 

das bandas de migração, o gel foi submetido a uma corrente de ar quente contínua 

para ser desidratado homogeneamente e posteriormente corado com azul de 

toluidina 0,1%, numa solução de ácido acético 1% e etanol 50%. O excesso de 

corante foi removido por uma solução de ácido acético 1% em etanol 50% (solução 

descorante). A revelação das bandas polissacarídicas foi realizada devido à 

capacidade do azul de toluidina interagir com o sulfato presente nos polissacarídeos 

e os compostos ricos em sulfato desenvolverem uma coloração azul-violácea 

característica (DIETRICH; DIETRICH, 1977). 

 

3.2.3 Determinação da composição química dos polissacarídeos obtidos 
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3.2.3.1. Polissacarídeos e proteínas 

 

A quantidade de açucares totais das frações polissacarídicas extraídas foi 

determinada pelo método do fenol/ácido sulfúrico (DUBOIS et al., 1956), 

empregando-se como padrão D-galactose, sendo as leituras realizadas a 490 nm. O 

grau de contaminação protéica foi determinado com o reagente Comassie blue R 

250 e a leitura realizada a 595nm (SPECTOR, 1978). 

 

3.2.3.2. Quantificação de sulfato 

 

O teor de sulfato total das frações polissacarídicas foi quantificado, após 

hidrólise ácida (HCl 4 N, 6 h, 100° C) e neutralização na presença de NaOH, por 

turbidimetria pelo método de gelatina-bário (DODGSON; PRICE,1962). Sulfato de 

sódio (1,0 mg/mL) foi empregado como padrão. 

 

3.2.3.3. Cromatografia descendente em papel 

 

As frações de polissacarídeos obtidas do fracionamento com acetona foram 

submetidas à hidrólise ácida (HCl 4 N, 2 h,100° C) e neutralizadas, sendo três vezes 

secas à pressão reduzida na presença de NaOH. Com o produto ressuspendido foi 

realizada a cromatografia em papel Whatman N°1 no sistema de solvente Acetato de 

Etila: Piridina: Água (8:2:1) v/v. E as amostras com potencial redutor foram reveladas 

com prata em meio alcalino (TREVELYAN et al., 1950). 
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3.2.4 Atividade Antinociceptiva 

 

3.2.4.1. Teste indução de contrações abdominais por acido acético 

 

A atividade antinociceptiva periférica foi avaliada usando o ensaio de indução 

de contrações abdominais por injeção intraperitoneal (i.p.) de ácido acético e 

expressa como a redução do número de contrações abdominais. Isto é, a diferença 

entre o número de contrações dos animais controles (100% de contrações) e 

aqueles pré-tratados com a substância teste ou composto analgésico padrão. A 

inibição (%) é expressa por esta diferença entre os grupos pré-tratados e o controle 

salina. Neste ensaio, se utilizou camundongos machos e fêmeas, agrupados em no 

mínimo seis indivíduos por substância testada. 

Os animais foram tratados profilaticamente 30 minutos antes da indução de 

contrações abdominais por ácido acético 0,6% (10 mL/Kg, i.p.) com os compostos 

testados aplicados por via intravenosa (i.v.), a 1, 5, 10, 20 mg/Kg. A quantificação da 

resposta nociceptiva foi realizada por contagem cumulativa do número de 

contrações abdominais ocorrido no período de 30 minutos após a indução do 

estímulo por ácido acético 0,6% (KOSTER et al., 1959). O grupo controle recebeu 

solução salina 0,9% (i.v) e administrou-se dipirona a 20 mg/Kg (i.v.) como padrão de 

redução de contrações abdominais do animal. 

 

3.2.4.2. Teste Placa-Quente 

 

O teste de placa-quente se usa para medir a resposta de latência de acordo 

com método previamente descrito (WOOLFE; MACDONALD, 1944; SANTOS et al., 
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1998). Inicialmente, os camundongos foram selecionados de acordo com a resposta 

a estímulos termais, isto é, reações de pulo ou lambidas nas patas quando 

colocados na placa-quente a 55° C, durante 10 s. Eles foram separados em grupos 

de indivíduos sensíveis, intermediários e resistentes ao estímulo. Durante o 

experimento a placa-quente foi mantida a 55 ± 1° C e utilizaram-se camundongos 

machos e fêmeas (n = 6) pré-selecionados como indivíduos intermediários. O tempo 

de latência foi registrado imediatamente antes, 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2 e 2,5 h depois da 

administração de salina 0,9% (10 mL/Kg, i.p.), morfina (10 mg/Kg, i.p.) ou compostos 

testados (10mg/Kg, i.p.), durante intervalo máximo de 40s para se evitar lesões na 

pata do animal. O tempo necessário para observar a reação inicial (elevação das 

patas, lambidas e pulos) ao estímulo doloroso foi definido como resposta 

nociceptiva. 

 

3.2.4.3. Nocicepção induzida pela injeção intraplantar de capsaicina em 

camundongos 

 

Para investigar se a fração F0.9 modula a participação de receptores TRPV1, 

foram realizados experimentos de nocicepção induzida pela injeção de capsaicina 

(agonista de receptor TRPV1).  

Os animais foram tratados com veículo (salina, 0,1 mL/10 g, i.p.), F0.9 (0,1 - 

100 mg/Kg, i.p.), 30 min antes da injeção intraplantar de 20 µl da solução de 

capsaicina (1,6 ng/pata) na pata posterior direita. O tempo que o animal permaneceu 

lambendo ou mordendo a pata injetada com capsaicina foi cronometrado por um 

período de 5 min e considerado como índice de nocicepção (SANTOS, CALIXTO, 

1997).  
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3.2.4.4. Nocicepção induzida pela injeção intraplantar de cinamaldeído em 

camundongos 

 

Com o objetivo de avaliar se há modulação promovida pela F0.9 na ativação 

de receptores TRPA1, foram realizados experimentos de nocicepção induzida pela 

injeção de cinamaldeído (agonista de receptor TRPA1). 

Os animais foram tratados com veículo (salina, 0,1 mL/10 g, i.p.), F0.9 (0,1 - 

100 mg/Kg, i.p.), 30 min antes da injeção intraplantar de 20 µL da solução de 

cinamaldeído (10 nmoL/pata) na pata posterior direita. O tempo que o animal 

permaneceu lambendo ou mordendo a pata injetada com cinamaldeído foi 

cronometrado por um período de 5 min e considerado como índice de nocicepção 

(ANDRADE et al., 2008).  

 

3.2.4.5. Mensuração da variação edema de pata 

 

A variação do edema de pata após experimentos de nocicepção induzida pela 

injeção intraplantar de 20 µL de capsaicina (1,6 ng/pata) e de cinamaldeído (10 

nmoL/pata) na pata posterior direita foi mensurada, ou seja, os camundongos 

utilizados nos ensaios citados tiveram a pata medida antes e depois da injeção dos 

agonistas referidos.  

Espessura entre a face dorsal e ventral da mesma pata foi obtida com o uso 

de um paquímetro (Vonder, China) posicionando-o na porção central da pata, sem 

pressionar. As mensurações foram feitas antes e 60 min após a administração de 

capsaicina e cinamaldeído.  A variação da espessura foi dada em µm. 
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3.2.4.6. Alodínia mecânica  

 

A alodínia mecânica foi avaliada segundo Bortolanza et al. (2002), onde a 

frequência de retirada da pata a 10 aplicações dos filamentos de von Frey (0,6 g) 

sob a região plantar da pata que sofreu a constrição, pata posterior direita, foi 

expressa como porcentagem. A frequência de retirada foi determinada antes (0 h) e 

depois da constrição (0.5 e 1 h) com a injeção intraplantar dos agentes irritantes. A 

fração F0.9 foi administrada a 0,1 - 100 mg/Kg, i.p. 

 

3.2.5 Peritonite induzida por tioglicolato de sódio 

   

Os animais utilizados para este experimento foram agrupados em quatro 

conjuntos de seis animais cada. Sendo eles: grupo controle negativo (salina estéril); 

controle positivo (tioglicolato de sódio), grupo teste 1 (F0.9, 10 mg/Kg + tioglicolato 

de sódio); grupo teste 2 (F0.9, 10 mg/Kg).  

Os animais tratados com a F0.9 receberam 10 mg/Kg desta fração por via 

subcutânea 90 min antes do estímulo irritante, os grupos controles receberam salina 

estéril. Os camundongos receberam no peritônio uma injeção contendo 1 mL de 

tioglicolato de sódio 3%, por via intraperitoneal, exceto o grupo controle negativo que 

recebeu 1 mL de solução salina estéril (i.v.). Os animais foram mantidos com água e 

dieta ad libitum. Três horas passadas à aplicação do irritante, os animais foram 

eutanasiados, e posteriormente fez-se uma lavagem da cavidade peritoneal com 5 

mL de uma solução de PBS (pH 7,4) estéril (XIE et al., 2000). O lavado peritoneal de 

cada animal foi recolhido e acondicionado em tubos de hemólise contendo EDTA. 
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Em seguida, os leucócitos presentes no líquido coletado da cavidade peritoneal dos 

animais foram corados pela solução de Türck e então contados em câmara de 

Neabauer, com auxílio de microscópio de luz.  

 

3.2.6 Atividade citotóxica  

 

A citotoxicidade de F0.9 foi determinada pelo ensaio colorimétrico do MTT (3-

(4,5-dimethylthiazol-2-yl)2,5-diphenil tetrazolium bromide) (MOSMANN, 1983). Este 

método é baseado na redução do MTT a cristais de formazan pelas células vivas. 

Aproximadamente 5 x 103 células foram colocadas em placa estéril de 96 poços para 

um volume final de 100  µL de meio DMEM suplementado com 10% de soro fetal 

bovino. 

Após 24 h, o meio foi removido e as células RAW 264.7 foram carenciadas 

por 24 h com meio sem soro. Posteriormente, o meio foi aspirado e as células foram 

estimuladas a sair de G0 pelo acréscimo de meio com SFB 10% na ausência 

(controle) e na presença de F0.9 (1; 10; e 100 µg/mL). Após 24 horas de tratamento, 

MTT (5 mg/mL) foi adicionado às células, e incubados por mais 4 horas. Após este 

período, o meio foi aspirado, e adicionou-se 100 µL de HCl 0,04N em álcool 

isopropílico para dissolver os cristais de formazan formados e precipitados. A 

quantificação da absorbância foi feita em leitor de placa de 96 poços em 

comprimento de onda de 570 nm. O ensaio foi realizado em quintuplicata. O cálculo 

de inibição da proliferação celular foi realizado em comparação com o controle 

contendo células não tratadas com as amostras. 
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3.2.7 Quantificação de NO 

  

Células  RAW  264.7 (1 x 106 em duplicata) foram cultivadas em placas de 24 

poços a 37º C e 5% CO2 em meio DMEM suplementado com soro fetal bovino (10%) 

na ausência (controle positivo) ou presença de F0.9 em diferentes concentrações (1 

a 100 µg/mL). Após 24 horas o meio foi coletado e os níveis de NO foram 

quantificados utilizando-se o regente de Greiss. 

 

3.2.8 Quantificação de TNF-α 

  

Células  RAW  264.7 (1 x 106 em duplicata) foram cultivadas em placas de 24 

poços a 37º C e 5% CO2 em meio DMEM suplementado com soro fetal bovino (10%) 

na ausência (controle positive) ou presença de F0.9 em diferentes concentrações (1 

a 100 µg/mL). Após 24 horas o meio foi coletado e os níveis de TNF-α foram 

determinados por ELISA utilizando as especificações fornecidas pelo KIT da BD 

Pharmingen. 

 

3.2.9. Análise estatística 

   

Os dados foram analisados comparativamente por uma análise de variância 

(ANOVA). Para avaliar as diferenças entre os tratamentos e controle foi utilizado o 

teste de Tukey, que permite estabelecer a diferença mínima significante entre duas 

médias, e o teste Bonferroni, como post hoc test, este teste está baseado no Student 

test e ajusta o nível de significância observando fatores múltiplos para fazer 
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comparações. Diferenças com P < 0.05 entre grupos experimentais serão 

consideradas significantes estatisticamente (ABDOLLANI et al.,2003).  
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4 RESULTADOS 

  

4.1 RENDIMENTO DAS FRAÇÕES RICAS EM POLISSACARÍDEOS OBTIDAS DA 

ALGA Codium isthmocladum 

 

Após o fracionamento foram obtidas 5 frações cetônicas da alga C. 

isthmocladum, sendo elas: F0.3, F0.5, F0.7, F0.9 e F1.2.                                                

Todas as frações, depois de extraídas, foram secas, pesadas e 

posteriormente calculados os seus rendimentos (Figura 03). Observou-se então um 

maior rendimento para F0.7, apresentando um percentual médio de 38% do peso 

total das frações extraídas da alga. Seguido pelos rendimentos das frações F0.3 e 

F0.5, com percentual médio de 28 e 17%, respectivamente. E as frações cetônicas 

F0.9 e F1.2 foram as que apresentaram menores rendimentos percentuais médios, 

de 13 e 5%, respectivamente (Figura 03). 
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Figura 3: Rendimento percentual das frações obtidas por precipitação 
com acetona da alga marinha Codium isthmocladum. Após 
precipitação com acetona PA as frações foram centrifugadas (10,000 
g, 15 min, 4º C), secas à pressão reduzida e pesadas. Da massa total 
obtida após a precipitação de todas as frações calculou-se o 
rendimento de cada uma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2. CROMATOGRAFIA DESCENDENTE EM PAPEL DAS FRAÇÕES CETÔNICAS  

 

Os monossacarídeos das frações polissacarídicas foram analisados 

qualitativamente utilizando cromatografia descendente em papel. As frações 

hidrolisadas foram submetidas à cromatografia utilizando sistema de solvente 

acetato de etila: piridina: água (8:2:1) v/v. Todas as frações cetônicas são 

compostas basicamente por galactose, arabinose, manose e traços de xilose (Figura 

04). Porém estes monossacarídeos não estão distribuídos de forma uniforme entre 

as frações polissacarídicas da alga, já que a banda de arabinose mostra-se mais 
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forte na F0.5 e a galactose na F0.9, indicando maior concentração das respectivas 

unidades nas frações (Figura 4).  

Figura 4: Cromatografia descendente em papel dos hidrolisados das frações 

cetônicas da alga C. isthmocladum. Alíquotas de cada fração cetônica hidrolisada, 

foram aplicadas nas origens correspondentes, juntamente com os padrões de 

monossacarídeos e submetidos a cromatografia em papel, em sistema de solventes 

acetato de etila: piridina: água (8:2:1) v/v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or, origem; XIL, xilose: ARA, arabinose; GAL, galactose; 

MAN, manose; GLI, glicose; ÁC. GLU, ácido glucurônico. 

 Fonte: Autoria própria 

Na Tabela 3 pode ser observado a relação molar dos monossacarídeos 

existentes. Esses valores foram obtidos a partir da densitometria realizada com 

cromatogramas das frações cetônicas, que permitiu a identificação quantitativa dos 
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monossacarídeos presentes nestas frações. A galactose foi o constituinte utilizado 

como referência na relação molar entre os monossacarídeos presentes nas frações 

cetônicas. As frações F 0.3 e F 0.5 apresentaram a arabinose como constituinte em 

maior quantidade. Nas F 0.7 e F 0.9 a manose apareceu em maior quantidade (1,2), 

porém bem semelhante a galactose, enquanto na  F 1.2 a manose (5,6) está em 

quantidade bem maior que a galactose e arabinose (0,5).  

 

4.3. ANÁLISES QUÍMICAS DAS FRAÇÕES CETÔNICAS  

 

Para se determinar à quantidade de polissacarídeos e sulfato existentes nas 

frações cetônicas obtidas da alga, foram feitas dosagens de açucares totais e de 

sulfato em todas as frações. Também foi determinado o grau de contaminação 

protéica.  

Todas as frações cetônicas demonstraram a presença de polissacarídeos 

sulfatados, o que depois foi confirmado por técnica de eletroforese. Com relação à 

dosagem de açúcar total, a F 0.9 apresentou 56,9% da sua constituição de açúcar, 

sendo assim a fração que mais apresentou açúcar na sua composição, enquanto a 

F0.3 apresentou somente 14,4%. A F1.2 também apresentou uma percentagem de 

açúcar baixa (16,8%) se comparado às outras frações cetônicas obtidas (Tabela 03). 

Já com relação ao sulfato presente nestas frações, os resultados indicaram a 

presença deste constituinte em todas as frações cetônicas (dados mostrados em 

relação molar). O teor de contaminação protéica foi baixo para todas as frações 

atingindo o máximo de 1,5 % na F0.7 e o mínimo de 0,6% na F0.3 (Tabela 03).  
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Tabela 03 

Título: Análises químicas e relações molares dos açúcares e do sulfato presentes 

nas frações cetônicas da alga Codium isthmocladum 

Frações 
Açúcar 
Total % 

Proteína
% 

SO3Na 

% 

 
Relações Molares 

 
    GAL1         MAN1            ARA1       SO3Na 

F 0.3 14,4 0,6 4,2 1 0,5 2,0 2,0 

F 0.5 44,7 1,3 12,3 1 5,0 8,5 3,0 

F 0.7 47,3 1,5 11,6 1 1,2 0,1 0,4 

F 0.9 56,9 1,1 9,8 1 1,2 0,2 0,5 

F 1.2 16,8 0,8 2,9 1 5,6 0,5 1,0 

1 
relação molar de açúcar, tendo a galactose como referência. 

  GAL, galactose; MAN, manose; ARA, arabinose. 

Fonte:  Autoria própria 

4.4. ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE DAS FRAÇÕES CETÔNICAS  

  

As frações cetônicas após a precipitação e centrifugação foram solubilizadas 

em água destilada a uma concentração final de 10 mg/mL e submetidas a análise 

em eletroforese. Cinco microlitros (50 g) das soluções das frações foram 

submetidas à eletroforese em gel de agarose e o perfil eletroforético observado após 

a revelação da lâmina. 
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Uma vez que o azul de toluidina se complexa com compostos sulfatados e 

passa a apresentar coloração violácea, foi possível confirmar a presença de 

polissacarídeos sulfatados na alga Codium isthmocladum em todas as frações 

obtidas com acetona (Figura 05). Porém, essa distribuição não foi uniforme, já que 

se observa a presença de componentes (bandas eletroforéticas) em algumas 

frações cetônica que não são vistas em outras frações. As frações F0.9 e F1.2 

apresentaram bandas com migração semelhante enquanto as demais frações 

apresentaram mais de um componente em sua composição (Figura 05).   

Figura 5. Comportamento eletroforético das frações cetônicas da alga Codium 

isthmocladum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alíquotas de 5l (50g) das frações provenientes do fracionamento com acetona foram 

aplicados em laminas de agarose em tampão PDA 0,05 M, pH 9,0. Após precipitação com 

CETAVLON as lâminas foram coradas com azul de toluidina. EB, extrato bruto de polissacarídeos; 

Or, origem. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

    EB       F0.3    F0.5    F0.7      F0.9      F1.2               
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4.5. ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DAS FRAÇÕES POLISSACARÍDICAS  

 

Todas as frações polissacarídicas foram submetidas ao ensaio 

antinociceptivo. O teste de indução de contrações abdominais por ácido acético 

demonstrou que todas as frações alteram o número de contrações abdominais em 

comparação a aquele observado com os animais do grupo controle positivo (salina 

0,9%, 10 mg/mL), induzindo a resposta visceral nociceptiva, isto é, as frações 

cetônicas F0.3, F0.5, F0.7, F0.9, e F1.2, na concentração de 20 mg/Kg, reduzem o 

número de contração abdominal provocada pela ação do ácido acético em 22,2%; 

40,7%; 22,5%; 67,7% e 38,8% respectivamente enquanto a dipirona reduziu em 65.9 

% (Tabela 04). Já na menor concentração avaliada (5 mg/Kg) apenas as frações 

F0.3, F0.7, F0.9 apresentaram atividade antinociceptiva. Contudo, com o aumento 

das doses administradas, o efeito da F0.3 não variou e F0.7 perdeu potencial 

antinociceptivo. Já, o efeito da F0.9 significativamente se assemelhou ao efeito do 

controle dipirona (Tabela 04). 

Para remediar a contaminação por proteínas, mesmo em baixa quantidade, 

todas as frações polissacarídicas foram submetidas à temperatura de 100 °C por 15 

min, este tratamento desnatura proteínas presentes nas frações de carboidratos.  
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Tabela 04 

Título: Atividade antinociceptiva de polissacarídeos sulfatados no teste de 

contrações abdominais induzidas por ácido acético, em camundongos swiss. 

 
Grupo Experimental1 Nº de Contrações Inibição (%) 

Controle2 - 75,4±2,1 - 

F0.3 
5 mg/Kg 

20 mg/Kg 

61,2±3,1# 

61,6±3,2* 

19 

18 

F0.5 
5 mg/Kg 

20 mg/Kg 

74,8±2,5 

51,2±7,1* 

1 

32 

F0.7 
5 mg/Kg 

20 mg/Kg 

51,8±8,4* 

60,4±2,1* 

31 

20 

F0.9 
5 mg/Kg 

20 mg/Kg 

51,0±7,2* 

23,8±1,1* 

32 

68 

F1.2 
5 mg/Kg 

20 mg/Kg 

75,0±4,3 

49,4±2,6* 

- 

34 

Dipirona 20 mg/vg 25,8±5,4* 66 

Fonte: Autoria própria 

1
 Os animais foram tratados 30 min antes da indução de contrações abdominais por ácido 

acético 0,6%(10 mL/Kg, i.p.). Compostos testados aplicados por via intravenosa (i.v.), sendo 
as frações cetônicas, F0.3, F0.5, F0.7, F0.9, e F1.2; Dipirona a 20 mg/Kg(i.v.) como padrão 
analgésico. 

2 
Controle: solução salina 0,9%(i.v.) a 10 mL/Kg. Grupos foram analisados 

através ANOVA e depois teste Turckey. Valores de P menores que 0.05 foram considerados 
significantes.  (#) P < 0.01 e (*) P < 0.001 significante diferença do grupo controle salina. 
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4.5.1 Atividade Antinociceptiva de F0.9 

 

Devido a maior atividade antinociceptiva da fração F0.9, como também o seu 

alto teor de açúcar total e perfil eletroforético de banda única, ela foi escolhida para 

os testes biológicos posteriores. Quando os animais foram tratados profilaticamente 

30, 60, 90 e 120 min, antes da indução de contrações abdominais causadas por 

ácido acético, com a F0.9 na concentração 20 mg/Kg, observou-se uma redução 

significativa do número de contrações abdominais tempo-dependente em 68% (23 

contrações), 46,7% (35 contrações), 99% (1 contração) e 50% (38 contrações) 

(Figura 6).  

Figura 6. Atividade antinociceptiva tempo-dependente de polissacarídeos     

sulfatados da alga Codium isthmocladum no teste de contrações abdominais 

induzidas por ácido acético, em camundongos Swiss. 

 

 

A  F0.9 foi administrada (20mg/kg, i.v.) 30, 60, 90 e 120 min antes da injeção por 

ácido acético e as contrações foram contadas durante 30 min. Grupos foram 

analisados através  de ANOVA e depois teste Tuckey. Valores de P menores que 
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0.05 foram considerados significantes.  (#) P < 0.001 grupo significante versus 

F0.9 ( 90 min) ; n= 5. 

 

Para se avaliar se o efeito F0.9 era dose dependente escolheu-se aquele 

tempo que F0.9 apresentou maior atividade (90 min) e  administrou-se F0.9 em 

diferentes doses a saber: 1, 5, 10, 20 mg/Kg. A análise dos dados demonstrou um 

perfil dose-dependente na redução das contrações abdominais em comparação ao 

grupo controle salina. Ou seja, o número de contrações caiu de 75 (controle) para 35 

a 1 de acordo com a dose de F0.9 administrada (Figura 7). 

Figura 7. Atividade antinociceptiva dose-dependente de 

polissacarídeos sulfatados da alga Codium isthmocladum no teste 

de contrações abdominais induzidas por ácido acético, em 

camundongos Swiss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A F0.9 foi administrada i.v. 90min antes da injeção de ácido acético em diferentes 

doses e as contrações foram contadas durante 30 min. Dipirona a 20mg/kg(i.v.), 

como padrão analgésico. Controle: solução salina 0,9%(i.v) a 10 mL/kg . Grupos 

foram analisados através de ANOVA e depois teste Tuckey. Valores de P menores 
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que 0.05 foram considerados significantes.  (*) p < 0.001  comparado ao controle; 

(#) p < 0.001 comparado ao F0.9 ( 10mg/kg); n= 5. 

O próximo passo foi avaliar a atividade antinociceptiva de F0.9 no teste da 

placa quente. Os resultados deste teste mostraram que depois que os animais foram 

tratados com a F0.9 (10 mg/Kg)  e salina 0,9% (10 mL/Kg) não se observou aumento 

no tempo de latência da reação ao estímulo termal ao se comparar aos dados 

obtidos com os animais submetidos ao tratamento com morfina (10 mg/Kg, i.p.), 

padrão positivo. Esta por sua vez, aumentou o tempo de reação ao estímulo termal 

de 75 e 71% após 30 e 60 min, respectivamente (Figura 07). O teste Bonferroni 

revelou que nos tempos de exposição ao estímulo termal 30, 60, 90 e 120, o grupo 

teste da F0.9 e grupo controle salina não demonstraram diferença significativa mas 

ambos se mostraram diferentes do grupo controle morfina com p<0,001, o que 

demonstra que a F0.9 neste modelo não diminui a sensação dolorosa (Figura 8). 

Figura 8. Atividade Antinociceptiva de Polissacarídeos Sulfatados no Teste de 

Placa Quente em Camundongos Swiss.   
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Camundongos Swiss foram pré-selecionados de acordo com reação ao 

estímulo termal (pulo ou lâmbidas) em placa quente a 55ºC. 

Grupos foram analisados através ANOVA  e  Teste Bonferroni, como post hoc 

test. Valores de P menores que 0.05 foram considerados significantes.  (*) P < 

0.001 significante diferença do grupo controle salina no mesmo período de 

tempo (10mL/Kg, i.v.); morfina (5mg/kg, ip); n=5. 

 

4.5.2 Efeito de F0.9 sobre a nocicepção induzida por capsaicina 

 

O teste da placa quente avalia se o composto tem atividade antinociceptiva 

por atuar no sistema nervoso central, enquanto o teste de contrações induzida pelo 

ácido acético avalia uma ação antinociceptiva periférica. Os dados obtidos até o 

momento mostram que F0.9 apresenta atividade antinociceptiva periférica. Para se 

compreender melhor esta ação avaliou-se existe a participação dos receptores 

TRPV1 na atividade antinociceptiva da F0.9. Na figura 08 pode-se observar que F0.9 

já apresentou efeito antinociceptivo com 0,1 mg/Kg e este efeito aumentou com o 

aumento da dose, estabilizando-se com 1 mg/Kg (Figura 9). 

Figura 9: Efeito de F0.9 na nocicepção induzida pela capsaicina – CAP -  (5 

min) (1,6 µg, i.pl.) em camundongos  
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. Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão das médias (n= 5). 

*** p < 0,001 em relação ao controle. 

 

 

A administração de capsaicina também estimulou a formação de edema 

plantar que já foi mensurado após cinco minutos de administração.  A F0.9, após 60 

min do momento da administração de capsaicina, promoveu uma maior retração do 

edema. Este efeito já pode se observado com a menor dose testada (Figura 10).  

Figura 10: Efeito de F0.9 sobre o volume da pata após administração de 

capsaicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão das médias (n= 5). 

*** p < 0,001 em relação ao controle. 

 

 

Em ensaios em paralelo também foi verificado o efeito da F0.9 na alodinia  

induzida mecanicamente nos ratos que receberam capsaicina. Como observado na 

figura 10, F0.9 diminuiu a sensação dolorosa com 10 mg/Kg e esta atividade se 

manteve constante até 100 mg/kg (Figura 11). 
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Figura 11: Efeito de F0.9 sobre alodinia mecânica induzida por capsaicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão das médias (n= 5). *** 

p < 0,001 e * p < 0,05 em relação ao controle. 

 

 

4.5.3 Efeito de F0.9 sobre a nocicepção induzida cinamaldeído 

 

A F0.9 na dose de 1 mg/Kg não foi capaz de alterar de forma significativa o 

tempo de reação dos animais após a administração intraplantar do cinamaldeído. 

Por outro lado já na dose de 10 mg/Kg observa-se uma redução significativa do 

tempo gasto pelos animais, indicando que F0.9 também apresenta efeito nociceptivo 

por atuar em receptores  TRPA1 (Figura 12). 
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Figura 12: Efeito de F0.9 na nocicepção induzida pela cinamaldeido em 

camundongos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão das médias (n= 5). *** 

p < 0,001 em relação ao controle. 

 

A administração de cinamaldeído também estimulou a formação de edema 

plantar que já foi mensurado após cinco minutos de administração.  A F0.9, após 60 

min do momento da administração de cinamaldeído, desta vez não promoveu uma 

maior retração do edema (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

Discussão 
 

 

 
 

 

 

Figura 13: Efeito de F0.9 sobre o volume da pata após administração de 

cinamaldeído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão das médias (n= 5). 

 

Em ensaios em paralelo também foi verificado o efeito da F0.9 na alodínia  

induzida mecanicamente nos ratos que receberam cinamaldeído. Como observado 

na figura 13, F0.9 diminuiu a sensação dolorosa com 1 mg/Kg e esta atividade se 

acentuou com  10 mg/Kg (Figura 14). 
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Figura 14: Efeito de F0.9 sobre alodínia mecânica induzida por 

cinamaldeído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados estão expressos como média ±desvio padrão das médias (n= 5). *** 

p < 0,001 em relação ao controle. 

 

 

4.6 AVALIAÇÃO DA AÇÃO F0.9 EM MODELO DE PERITONITE INDUZIDA POR 

TIOGLICOLATO DE SÓDIO 

 

Com intuito de se correlacionar a atividade antinocicepitiva local de F0.9, 

avaliada pelo teste da indução de contrações, e uma possível atividade anti-

inflmatória, se utilizou o modelo de peritonite induzida por tioglicolato de sódio. A 

peritonite aguda induzida por tioglicolato de sódio foi caracterizada por um aumento 

no número de leucócitos na cavidade peritoneal de 3500 células/mm³ para 8700 

células/mm³.  Quando F0.9 (10 mg/Kg) foi administrada houve uma diminuição 

significativa de células no lavado peritoneal, este número chegou a 4300 
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células/mm³ (Figura 15), que diferente significativamente do  número obtido com o 

controle. 

Figura 15: Efeito da F0,9 da alga C. isthmocladum na migração de leucócitos 

90 min depois de injeção de 3% Tioglicolato de sódio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamentos administrados a 10 mg/kg, s.c. Os resultados estão expressos como 

média ± desvio padrão das médias (n= 5). *** p < 0,001 em relação ao controle. 

 

4.7 CITOTOXIDADE DE F0.9 CONTRA CÉLULAS RAW 

 

A toxicidade de F0.9 foi testada com células RAW (macrófagos murínicos). 

Como pode ser observado na figura 15, F0.9 não apresentou citoxidade frente as 

células em todas as condições testadas (Figura 16). 
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Figura 16: Citotoxidade de F0.9 frente a células RAW. As células foram 

expostas a diferentes concentrações de F0.9 por 24 h 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão das médias (n= 3). 

 

4.8. ESTÍMULO PARA LIBERAÇÃO DE NO 

 

Como F0.9 não apresentou toxidade para as células RAW, então elas foram 

utilizadas como modelo para se verificar a capacidade de F0.9 modular a produção 

de óxido nítrico.  Como visto na figura 16, F0.9 (100 µg/mL) foi capaz de estimular a 

produção de NO a ponto de fazer com que sua concentração fosse  seis vezes 

maior do que aquela encontrada com o controle (Figura 17). Resultado semelhante 

foi observado com o controle positivo, o fucoidan (polissacarídeo sulfatado de alga 

marrom). 
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Figura 17: Quantidade de NO produzido por células RAW na presença ou 

ausência de F0.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As células foram expostas a diferentes concentrações de F0.9 ou fucoidan (100 

µg/mL) por 24 h. Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão das 

médias (n= 3) *** p < 0,001 em relação ao controle. 

 

 

4.9. ESTÍMULO PARA LIBERAÇÃO DE TNF-α 

 

Também se utilizou as células RAW como modelo para se verificar a 

capacidade de F0.9 modular a produção de TNF-α.   

Assim como o fucoidan, F0.9 foi capaz de estimular a liberação de TNF-α 

pelas células RAW para o meio extracelular. Este efeito foi dose dependente (Figura 

18). 
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Figura 18: Quantidade de TNF-α liberado para o meio extracelular por 

células RAW na presença ou ausência de polissacarídeos sulfatados. As células 

foram expostas a diferentes concentrações de F0.9 ou fucoidan (100 µg/mL) por 24 

h. Os resultados estão expressos como média desvio padrão das médias (n= 3). 

*** p < 0,001 em relação ao controle 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os trabalhos realizados com algas verdes utilizam uma metodologia de 

obtenção de polissacarídeos que se baseia principalmente na extração destes 

compostos com água destilada em temperatura ambiente, fria e/ou quente, e no 

fracionamento com colunas de troca iônica e/ou de gel filtração (MATSUBARA et al., 

2001; SIDDHANTA et al., 1999; HAYAKAWA et al., 2000). Entretanto neste estudo 

utilizou-se uma metodologia simples, desenvolvida pelo grupo em que está inserida 

esta dissertação, de extração e fracionamento de polissacarídeos sulfatados de 

algas marinhas (ROCHA et al., 2005) Após o fracionamento com volumes 

crescentes de acetona verificou-se que o rendimento percentual das frações obtidas, 

como também, a composição de açúcar em cada fração apresentou-se de forma 

distinta nas cinco frações ricas em polissacarídeos (F0.3, F0.5, F0.7, F0.9 e F1.2). 

Frações semelhantes foram obtidas por Farias et al. (2008) e Sabry (2010). 

Com C. isthmocladum a quantidade de material obtido se distribuiu de forma 

mais equivalente, ou seja, quatro das cinco frações obtidas demonstraram um 

rendimento muito semelhante. A maior quantidade de material foi obtida em frações 

extraídas com volumes menores de acetona (F0.3, F0.5, F0.7 e F0.9). Outra alga 

verde que teve seus polissacarídeos obtidos pelo mesma metodologia foi a Caulerpa 

cupressoides. Contudo, neste caso os maiores rendimentos foram encontrados com 

aquelas frações obtidas com volumes intermediários (F0.5 e F1.0) de acetona 

(COSTA et al., 2012). Portanto, apesar de não se ter outros exemplos, os dados 

apontam para o fato de que o rendimento do fracionamento com acetona é inerente 

de cada espécie de alga verde. 
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Polissacarídeos obtidos de algas verdes têm mostrado uma baixa 

contaminação protéica (SIDDHANTA et al., 1999; HAYAKAWA et al., 2000; COSTA 

et al., 2012). Resultados semelhantes foram observados para as frações 

polissacarídicas obtidas da C. isthmocladum, nas quais se observa valores variando 

entre 0.5% a 3.2%. Após revisão bibliográfica não se pôde identificar trabalhos que 

relatassem alto teor de contaminação protéica em polissacarídeos sulfatados de 

algas verdes, o que indica que as diferentes metodologias utilizadas na extração e 

fracionamento desses polissacarídeos são eficazes para evitar que as frações 

obtidas dessas algas estejam altamente contaminadas com proteínas. 

As frações cetônicas F0.5, F0.7 e F0.9 da alga C. isthmocladum 

apresentaram maior quantidade de polissacarídeos totais. Em estudos realizados 

pelo grupo de pesquisa em que se insere este trabalho, utilizando a mesma 

metodologia, foi possível verificar a mesma distribuição de açúcares nas frações 

obtidas (ROCHA et al., 2005; COSTA et al., 2011). Esses resultados demonstraram 

que as primeiras frações são as possuidoras de maior quantidade de 

polissacarídeos, com exceção da primeira fração (F0.3). Fato explicado devido a 

utilização da acetona para promover o fracionamento, este solvente também 

promove a precipitação de várias outras substâncias que fez com que F0.3 tenha um 

alto teor de contaminantes e consequentemente baixa quantidade de açúcar.  

Segundo Hayakawa et al. (2000), quatro espécies do gênero Codium e duas 

espécies do gênero Caulerpa apresentaram polissacarídeos pouco sulfatados (no 

máximo 0.7% de sulfato). Em contrapartida, frações de polissacarídeos altamente 

sulfatados foram obtidas da Codium dwarkense (no mínimo 26,04% de sulfato), 

segundo Siddhanta et al. (1999). Os dados acima descritos mostram que na 
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literatura, é possível encontrar em algas verdes polissacarídeos com graus 

diferentes de sulfatação. Na alga utilizada nesse trabalho pode-se observar a 

presença de sulfato em todas as frações, variando entre 2.9 e 12.3% (Tabela 03). 

Os resultados obtidos nesse trabalho se localizam em uma faixa intermediária de 

sulfatação se comparado com os outros trabalhos citados, o que indica que o grau 

de sulfatação pode variar devido a diversos fatores como: metodologia de extração e 

fracionamento, quantidade de frações obtidas, espécie estudada, etc. 

A comprovação da presença de polissacarídeos foi realizada através da 

utilização da técnica de eletroforese em gel de agarose. Foi possível observar, em 

nossos resultados, a existência de diferentes bandas eletroforéticas, o que indica a 

presença de várias populações de polissacarídeos decorrentes do fracionamento 

com volumes crescentes com acetona. A F0.5 apresentou em sua composição 

diferentes populações (bandas) de polissacarídeos sulfatados, o que pôde ser 

confirmado pelo seu perfil eletroforético. Com relação a F0.9 se observa apenas 

uma banda eletroforética, o que indica a presença  de uma população mais 

homogênea. 

 A composição monossacarídica das frações ricas em polissacarídeos leva a 

observação de que todas as frações são constituídas de galactose, manose, 

arabinose e traços de xilose. Cada fração possui um ou dois monossacarídeos como 

principais constituintes, por exemplo, F0.7 e F0.9 são constituídas principalmente 

por galactose e manose, o que evidencia que diferentes polissacarídeos são 

encontrados nas frações. Essa heterogeneidade de monossacarídeos também é 

observada para polissacarídeos sulfatados de outras espécies de Clorophyta como a 

Ulva conglobata (MAO et al., 2006); e para espécies de Caulerpa como a C. 

okamurai (HAYAKAWA et al., 2000) e C. racemosa (GHOSH et al., 2004). No 
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entanto, homopolímeros já foram obtidos, como arabinanas e galactanas, de 

espécies Codium (FARIAS et al., 2008; SABRY, 2010; FERNANDEZ et al., 2013). 

Há uma predominância de um monossacarídeo em detrimento de outros 

monossacarídeos em certas famílias de algas. Por exemplo, os polissacarídeos de 

algas de Codiaceae, como C. isthmocladum,  são compostos, principalmente, de 

arabinose e galactose, os da Caulerpaceae, são compostos, principalmente, de 

galactose, já os de Ulvaceae, apresentam a ramnose como principal 

monossacarídeo (HAYAKAWA et al, 2000; MAO et al, 2006). No entanto, as 

evidências existentes são insuficientes para estabelecer uma relação sistemática 

entre a estrutura, incluindo a composição monossacarídica, e a filogenia das algas. 

Há várias atividades atribuídas a polissacarídeos sulfatados de algas verdes 

descritas na literatura como, anticoagulante (CIANCIA et al., 2007; Sabry, 2010), 

antiviral (GHOSH et al., 2004; LEE et al., 2004) e anti-hepatotóxica (RAO et al., 

2004) entretanto há apenas um trabalho que avaliou atividade antinociceptiva de 

polissacarídeos obtidos de algas verdes que foi realizado por Rodrigues et al. 

(2012). Portanto, ainda há muito a ser estudado sobre o tema nocicepção e 

polissacarídeos sulfatados de algas verdes. Assim, neste estudo avaliou-se o efeito 

de polissacarídeos sulfatados da alga C.isthmocladum em vários modelos in vivo de 

nocicepção. 

A administração intraperitoneal de agentes irritantes provoca um 

comportamento estereotipado nos camundongos, que é caracterizado por 

contrações abdominais. A administração de ácido acético no peritônio desses 

animais é um modelo clássico de avaliação de atividade antinociceptiva de 

compostos (BARS et al., 2001). Assim, este teste foi utilizado para se fazer uma 

varredura da atividade antinociceptiva das frações ricas em polissacarídeos obtidas 
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da alga C. isthmocladum. De todas as frações analisadas a fração F0.9 teve maior 

efeito antinociceptivo. Outro fato interessante com relação a heterogalactana F0.9 

(20 mg/Kg) é que ela apresentou potencia semelhante a dipirona  (20 mg/Kg).  

Os dados obtidos posteriormente, mostraram que a heterogalactana F0.9 já 

apresenta atividade antinociceptiva máxima com 90 minutos numa dose de 10 

mg/Kg. Por outro lado a heterogalactana F0.9 não foi capaz de inibir a sensação 

dolorosa no teste da placa quente. Este teste avalia se um composto possui um 

mecanismo antinociceptivo via sistema nervoso central. Os dados evidenciaram que 

a galactana F0.9 possui um mecanismo antinociceptivo periférico, não afetando o 

sistema nervoso central. O que faz da galactana F0.9 um potencial analgésico 

específico, que não afeta o sistema nervoso central, diferente de outras galactanas 

sulfatadas, como  a galactana de Bryothamnion seaforthii que, por agir no sistema 

nervos central, aumentou o tempo de sono dos animais tratados (VIEIRA et al., 

2004). 

Há poucos trabalhos que avaliaram a atividade antinociceptiva de 

polissacarídeos sulfatados, com exceção do trabalho de Farias et al. (2011), todos 

os outros utilizaram o método de contração induzida por ácido acético. A galactana 

sulfatada da alga vermelha Bryothamnion seaforthii foi menos potente que a 

galactana F0.9, inibindo o número de contrações em apenas 74% (VIEIRA et al., 

2004), assim como as galactanas sulfatada das algas vermelhas Bryothamnion 

triquetrum (82% de inibição) (VIANA et al., 2002), Champia feldmannii (~ 60%) 

(ASSREUY et al., 2008), Gracilaria cornea (65 %) (COURA et al., 2012) e Solieria 

filiformis (70 %) (ARAÚJO et al.,2011). A única alga verde que teve seu 

polissacarídeo avaliado como antinociceptivo foi a Caulerpa cupressoides, a 

galactana sulfatada obtida desta alga inibiu em cerca de 90% o número de 
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contrações dos camundongos (RODRIGUES et al., 2012). Estes dados mostram que 

a galactana F0.9 é o mais potente antinociceptivo purificado de alga já descrito.    

A irritação local induzida pelo ácido acético induz a liberação de vários 

mediadores endógenos, inclusive TNF-α e interleucinas que estimulam os neurônios 

nociceptivos (IKEDA et al., 2001). Além de ser influenciada por mediadores 

inflamatórios a nocicepção induzida pelo ácido acético também pode ser estimulada 

pela liberação de prótons H+ para o meio e ativarem receptores TRPV1 e TRPA1 

localizados nos neurônios aferentes primários (COUTAX et al., 2005). Os dados com 

as células RAW mostraram que a galactana F0.9 estimula a liberação de NO e TNF-

α. Por outro lado, os dados com animais mostraram que F0.9 diminui a nocicepção 

induzida pelos ativadores de TRPV1 (capsiacina) e TRPA1(cinamaldeído), bem 

como alodínia provocada pelo processo inflamatório causado por capsiacina e 

cinamaldeído. O que leva a proposição de que o mecanismo de ação da galactana 

F0.9 como agente antinociceptivo está relacionado com sua capacidade de inibir 

estes canais. Não há descrição do mecanismo de ação antinociceptivo de outros 

polissacarídeos sulfatados. Porém, espera-se que com os avanços dos estudos 

realizados pelos pesquisadores da área, surjam novos dados e com eles propostas 

de mecanismos de ação que sejam comparados com o sugerido neste trabalho.   

A galactana F0.9 foi capaz de inibir a migração de leucócitos para a cavidade 

peritoneal após estimulo químico. Este é um dos principais teste utilizados para 

indicar se um composto possui potencial anti-inflamatório. Esta atividade também já 

foi observada com outros polissacarídeos sulfatados de algas, inclusive de algas 

marrons. Os dois principais mecanismos propostos para esta ação são; 1) o 

polissacarídeo diminui a quantidade de moléculas quimioatraentes, como NO, TNF-α 

e interleucinas. Os dados com macrófagos em cultura mostram que a galactana F0.9 
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estimula a liberação de NO e TNF-α, o que deveria induzir  a migração de leucócitos 

para a cavidade peritoneal. Portanto, este não deve ser o mecanismo de ação de 

F0.9. Uma hipótese aqui proposta é que a galactana esteja se associando ao TNF-α 

e impedindo sua ação. 2) Outra hipótese, viria do fato de polissacarídeos sulfatados 

se associarem a receptores superfície de leucócitos e impedirem a sua rolagem nos 

vasos sanguíneos, o que parece ser o mecanismo de ação da galactana F0.9. 

Corrobora com esta proposta os dados obtidos com o fucoidan da alga Fucus 

vesiculosos, este composto é um polissacarídeo sulfatado amplamente conhecido 

como inibidor de rolagem de leucócitos (PREOBRAZHENSKAYA et al., 1997), mas 

que também estimula a síntese e liberação de NO, TNF-α e interleucinas (DO et al., 

2010). Contudo, estas duas hipóteses precisam ser confirmadas ou descartadas em 

estudos futuros.     

 Os dados mostraram que F0.9 possui atividade antinociceptiva e anti-

inflamatória e que o principal responsável por ela são heterogalactanas sulfatadas 

encontradas em sua composição. Espera-se no futuro purificar estas galactanas e 

avaliá-las como agentes antinociceptivos e anti-inflamatórios.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 Todas as frações cetônicas obtidas são constituídas por polissacarídeos 

sulfatados; 

 As frações cetônicas apresentaram baixa contaminação protéica e são 

compostas por, basicamente, galactose, arabinose, manose e traços de xilose; 

 A F0.9 é constituída por heterogalactana sulfatada. 

 A F0.9 apresentou excelente efeito antinociceptivo no teste indução de 

contrações abdominais por ácido acético, indicando que estes polissacarídeos agem 

sobre o sistema nervoso periférico.  

 A F0.9 não teve efeito antinociceptivo no teste de placa quente, o que indica 

que estes polissacarídeos não agem via sistema nervoso central;  

 A antinocicepção causada pela F0.9 depende parcialmente da inibição  dos 

receptores TRPV1 e TRPA1.  

      A F0.9 foi capaz de inibir a migração de leucócitos ao peritoneum. Como 

também, estimulou a liberação de NO e TNF-α. 
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