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RESUMO

A artrite reumatóide (AR) é uma doença auto-imune sistêmica, caracterizada por 

inflamação crônica das articulações, resultando em progressiva erosão cartilaginosa e 

óssea. Neste trabalho foi investigado o efeito da administração do fucoidam, 

polissacarídeos sulfatados, da alga marinha Fucus vesiculosus na fase aguda (6h) da 

artrite induzida por zymosan (AZy). Ratos Wistar (180-230 g) foram utilizados para 

todos os grupos experimentais. Animais não tratados receberam apenas 1 mg de 

zymosan intraarticular (i.a), o grupo controle recebeu  50 µL de solução salina 

intraarticular (i.a.), os outros grupos receberam fucoidam de Fucus vesiculosus (15, 30, 

50 ou 70 mg/Kg,) ou parecoxib (1 mg/Kg), por via intraperitoneal (i.p.) 1 hora após a 

injeção de zymosan (i.a.). Após 6 h, o exsudato articular foi coletado para análises do 

influxo celular e liberação de nitrito (reagente de Griess). As membranas sinoviais e as 

cartilagens articulares foram retiradas para análises histopatológicas e para a 

determinação dos glicosaminoglicanos, respectivamente. A AZy caracterizou-se por 

liberação aumentada de NO e influxo de células inflamatórias, nas juntas. A 

administração terapêutica do fucoidam ou parecoxib inibiu (p<0,05) o influxo celular, a 

liberação de óxido nítrico e a sinovite, comparado ao grupo não tratado. Por 

eletroforese em gel de agarose e tampão PDA 0,05M pH9,0 foi observado bandas com 

migrações semelhantes ao condroitim sulfato (CS). Estes resultados sugerem que o 

fucoidam de Fucus vesiculosus tem um potencial anti-inflamatório.

Palavras chaves: fucoidam, Fucus vesiculosus, artrite, zymosan, polissacarídeos. 



ABSTRACT

Rheumatoid arthritis (RA) is systemic auto imune disorder. It is caracterized by chronic 

inflammation of joints leading to progressive erosion of cartilage and bone. We 

investigated the effect of the administration of fucoidan, sulfated polysaccharides, from 

algae Fucus vesiculosus in the acute (6h) in zymosan-induced arthritis (AZy). Wistar rats 

(180-230 g) were used for all groups experimental. Non-treated animals received just 

intraarticular injection of 1 mg the zymosan, control group received intraarticular injection 

of 50 µL the saline, groups received either fucoidan of Fucus vesiculosus (15, 30, 50 or 

70 mg/Kg) or parecoxib (1 mg/Kg) 1 hour after injection of zymosan. After 6 h, the 

articular exudates were collected for evaluation of the cell influx and nitrite (Griess 

reaction) release. The sinovial membranes and articular cartilages were excised for 

histopathological analysis and by determination of the glycosaminoglycan (GAG), 

respectively. ZyA led to increased NO and cell influx into the joints. Therapeutic 

administration of the fucoidan or parecoxib did significantly inhibited the cell influx and 

the synovitis, as compared to non-treated rats (p<0,05), though being able to reduced 

NO release. Representative agarose gel electrophoresis of the GAGs, the content of 

condroitin-sulphate was observed during the process. These findings suggest that the 

fucoidan from Fucus vesiculosus has potential anti-inflammatory activity.

Key-word: fucoidan, Fucus vesiculosus, arthritis, zymosan, sulfated polysaccharides.
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1. INTRODUÇÂO 

A artrite reumatóide (AR) é uma doença auto-imune, caracterizada por 

inflamação crônica que afeta principalmente as articulações periféricas de modo 

simétrico, resultando comumente na destruição da cartilagem, erosões ósseas e 

deformidades articulares (ZEIDLER et al., 1998; GOLDBACH-MANSKY et al., 2000; 

PANDO et al, 2000). Trata-se da mais freqüente artropatia inflamatória crônica, 

acometendo aproximadamente 1 % da população mundial, sendo as mulheres, três 

vezes mais afetadas do que os homens. Esta doença pode ocorrer em qualquer faixa 

etária, mas a maior incidência foi observada entre 30 e 50 anos de idade (HARRIS, 

1990).

Apesar da elevada prevalência, a etiologia da AR permanece desconhecida, 

acredita-se que esteja relacionada a fatores genéticos e exógenos (SCHWARTZ,1993). 

Um gene associado com artrite reumatóide foi identificado a partir dos genes 

polimórficos do complexo principal de histocompatibilidade (MHC), verificou-se que 

aproximadamente 70 % dos pacientes brancos com AR clássica expressavam o 

antígeno leucocitário humano DR4 (HLA-DR4) (CRILLY et al., 1999). 

 A artrite reumatóide acomete grandes e pequenas articulações em associação 

com manifestações sistêmicas como: rigidez matinal, fadiga e perda de peso. As 

articulações afetadas ficam edemaciadas, quentes, dolorosas e particularmente rígidas 

ao despertar ou após uma inatividade. Em geral, os sintomas manifestam-se nas 

pequenas articulações das mãos (articulações metacarpofalangianas e interfalangianas 

proximais) e nos pés, seguidas pelos pulsos, tornozelos, cotovelos e joelhos (VAN DER 

HEIJDE et al., 1992).
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A destruição dos tendões, ligamentos e cápsulas articulares produz 

deformidades características, incluindo desvio radial do punho, desvio ulnar dos dedos 

e anormalidades em flexão dos dedos, hiperextensão dos dedos (pescoço de cisne). 

Com a progressão da doença, os pacientes desenvolvem incapacidade para realização 

de suas atividades cotidianas, o que leva a um significativo impacto econômico para o 

paciente e para a sociedade (ARNETT, 1988). Alguns pacientes com AR tem surtos 

agudos da doença, seguido por um período de remissão clínica; enquanto outros, 

desenvolvem manifestações extra-articulares como nódulos inflamatórios subcutâneos, 

vasculite reumatóide, manifestações pulmonares (pleurite e fibrose pulmonar) e 

pericardite (assintomática) (SMITH; HAYNES, 2002). 

Na artrite reumatóide, a sinóvia fica edemaciada e hiperplásica; este tecido 

inflamado é denominado de pannus reumatóide que progressivamente penetra e destroi 

a cartilagem e o osso subcondral (FELDMAN; MAINI, 1999). As articulações sinoviais 

apresentam uma cavidade articular que permite grande mobilidade, esta cavidade 

contém o líquido sinovial, rico em ácido hialurônico. O líquido sinovial facilita o 

deslizamento das superfícies articulares e proporciona nutrição para a cartilagem hialina 

articular. O limite da cavidade articular é formado pela membrana sinovial, esta 

membrana é pregueada e a superfície interna da mesma é revestida por células 

cubóides ou sinoviócitos (SODEN et al., 1989).

A membrana sinovial normal possui uma espessura de 1 a 4 camadas de 

células, dispondo de uma rica vascularização. Os sinoviócitos do tipo A (semelhantes a 

macrófagos) e os do tipo B (semelhantes a fibroblastos), constituem as células da 

membrana sinovial. Os macrófagos sinoviais são menos abundantes do que os 
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fibroblastos sinoviais. Estes sinoviócitos sintetizam o ácido hialurônico, componente 

importante do tecido conjuntivo e do líquido sinovial (TARNER et al., 2005). 

Segundo Chatham et al (1993) a cartilagem articular é constituída por células do 

tipo condrócitos que são responsáveis pela síntese e degradação dos componentes da 

matrix, onde os principais constituintes da matrix são as fibras de colágeno do tipo II e 

os proteoglicanos. A organização das fibras de colágeno permite que a cartilagem 

hialina resista aos estresses tensionais. A cartilagem articular contém alta concentração 

do proteoglicano da família agrecam, rico em condroitim sulfato, que confere 

elasticidade e interage com diferentes proteínas da matrix extracelular, citocinas e 

fatores de crescimento (HERING et al., 1994). 

Os proteoglicanos são macromoléculas complexas, caracterizadas por uma ou 

mais cadeias de glicosaminoglicanos (GAG) ligados covalentemente a uma estrutura 

protéica. Os glicosaminoglicanos são polissacarídeos formados por unidades 

alternadas de hexosamina e açúcar não nitrogenado, unidas por ligações glicosídicas 

(JERÔNIMO; DIETRICH; NADER, 1989). Com exceção do ácido hialurônico, os GAG 

encontram-se covalentemente ligados a proteinas formando os proteoglicanos. O 

condroitim 6 sulfato é o principal GAG sulfatado encontrado na cartilagem articular 

adulta, havendo corelação entre sua variação estrutural e diversas patologias 

articulares (MICHELACCI; LAREDO; DIETRICH, 1981). 

Muitos estudos mostram que a depleção de glicosaminoglicanos dos fragmentos 

de agrecam na cartilagem articular é o evento inicial para a destruição da cartilagem, 

em condições inflamatórias crônicas com artrite reumatóide e em doenças 

degenerativas articulares como osteoartrite (FOSANG et al., 1995; LAURENT et al.,

1995; BENSOUYAD et al., 1990). 
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 Embora a AR seja uma doença bastante estudada, a etiopatogenia não foi 

completamente elucidada. Admite-se que esta doença seja desencadeada pelos 

linfócitos T CD4+, os quais reconhecem um antígeno artritogênico na membrana sinovial 

(HARRIS, 1993). As células T CD4+ ativadas estimulam monócitos, macrófagos, 

fibroblastos sinoviais e células B. Na sinovite reumatóide, várias citocinas são 

produzidas: IL 1, IL 6, TNF , IL 2, IL 8 e IFN . As citocinas proinflamatórias cruciais 

para o desenvolvimento da AR incluem a IL 1 e o TNF , elas são encontradas em 

elevadas concentrações no soro e no fluido sinovial de pacientes com artrite reumatóide 

ativa. As células T CD4+ também estimulam as células B a produzirem o fator 

reumatóide (CHIKANZA; KINGSLEY; PANAYI, 1995).

 Estudos imunohistoquímicos revelaram que 80 % das células na sinóvia 

inflamada são macrófagos. Este fato é relevante porque os macrófagos estimulam a 

neovascularização sinovial, produzem citocinas proinflamatórias e participam da 

destruição óssea e cartilaginosa. No processo de sinovite, os fibroblastos sinoviais 

também participam ativamente quando aumentam a atividade de fatores transcricionais 

(NF- B) que estão envolvidos na regulação da expressão de moléculas de adesão 

(VCAM 1), citocinas e metaloproteinases (PAP et al., 2000). 

 Os neutrófilos participam da destuição da cartilagem, liberando espécies de 

oxigênio reativas e enzimas proteolíticas. Os neutrófilos acumulam-se mais no fluido 

sinovial do que na sinóvia, mas podem ser encontrados próximo da junção sinóvia-

cartilagem (CHATHAM et al., 1993). A presença do infiltrado leucocitário na sinóvia é 

uma característica constante na maioria dos pacientes com AR, sendo o infiltrado 

celular difuso, sem organização estrutural (HARRIS, 1990).



________________________________________________________Introdução 22

A migração dessas células para o interior da sinóvia ocorre por múltiplos 

processos: os leucócitos expressam moléculas de adesão (L- selectinas) que interagem 

com outras moléculas de adesão celular glicosiladas (GlyCAM-1), localizadas nas 

células endoteliais vasculares. Esta interação ocorre rapidamente e com baixa 

afinidade, o que permite o rolamento dos leucócitos ao longo do endotélio vascular. Em 

seguida, o antígeno funcional leucocitário (LFA-1), expresso na superfície dos 

leucócitos, interage de forma mais estável com as moléculas de adesão intercelular 

(ICAM-1) das células endoteliais vasculares. Subsequentemente, os leucócitos migram 

para o interior do tecido sinovial (diapedese) (BEVILACQUA, 1993). 

 Além disso, evidências sugerem que a interleucina 1 (IL 1) e o TNF  induzem a 

expressão da óxido nítrico sintetase induzível (NOSi) e ciclooxigenase 2 (COX 2), 

resultando na produção de óxido nítrico (NO) e de prostaglandina E2 (PGE2),  

respectivamente (PELLETIER et al., 2000). A expressão dessas citocinas e enzimas 

são reguladas por ativação do fator transcricional NF- B que está envolvido na 

patogenia da artrite reumatóide e outras doenças inflamatórias crônicas (ABRAMSON 

et al., 2001). Estudos em humanos demonstraram que a COX 2 é expressa na 

cartilagem de pacientes com osteoartrite, bem como, no líquido sinovial de pacientes 

com artrite reumatóide. Trabalhos mais recentes sugerem que existe uma interação 

entre a síntese de óxido nítrico e a síntese das prostaglandinas. O óxido nítrico pode 

interferir diretamente na expressão da ciclooxigenase e na biosíntese das 

prostaglandinas (KANG, 1996; MOLLACE et al., 2005). 

O óxido nítrico é um gás diatômico sintetizado por enzimas constitutivas e 

induzível (óxido nítrico sintetase induzível-NOS i), tendo a L-arginina como substrato. O 
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óxido nítrico penetra livremente pelas membranas celulares, agindo com sinalizador e 

efetor molecular.  NOSi possui um papel importante na defesa do hospedeiro contra 

microorganismo e em processos tumorais, mas devido a atividade citotóxica, essa 

isoforma enzimática é expressa principalmente  em condições patológicas (diabetes, 

câncer e artrite) (ALVAREZ et al., 1999). Em pequenas quantidades, o NO possui 

atividade protetora, mas em grandes quantidade na sinóvia inflamada, apresenta efeitos 

deletéricos (degradação da matriz cartilaginosa, apoptose de condrócitos e diminuição 

da proliferação óssea) que contribuem para a lesão articular (MOLLACE et al., 2005). 

Além disso, o NO formado, na presença do ânion superóxido (O2
-), produz o 

peroxinitrito (ONOO-), um agente oxidante mais potente que o NO, capaz de reagir com 

ácidos nucléicos, proteínas, lipídios e GAGS, causando nitrosilação desses compostos, 

afetando a função e estrutura dos mesmos (BECKMAN et al, 1994). 

Para o estudo da AR, vários modelos animais são empregados; estes modelos 

experimentais têm fornecido informações úteis para a elucidação da fisiopatologia de 

doenças inflamatórias articulares e da artrite reumatóide, em particular. Apesar de não 

se dispor de uma forma de AR em animais, a maioria dos modelos de artrite 

empregados atualmente apresentam similaridades com a doença humana, incluindo 

hiperplasia da sinóvia e lesão da cartilagem articular (OLIVER; BRAHN, 1996). Dentre 

os modelos experimentais, destacam-se a artrite induzida por adjuvante, artrite induzida 

por antígeno, artrite induzida por colágeno e a artrite induzida por imunocomplexos. 

 A artrite induzida por adjuvante é desencadeada pela injeção intradérmica de 

uma suspensão em óleo de Mycobacterium tuberculosis mortos pelo calor, sendo um 

modelo que apresenta uma susceptibilidade ligada à raça de ratos, não funciona em 

ratos Wistar. Uma desvantagem desse modelo é a impossibilidade de determinar o 
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início da inflamação, o que dificulta a interpretação da resposta à fármacos empregados 

com ação profilática ou terapêutica (CHANG; PEARSON; ABE, 1980). 

 Outro modelo bastante estudado é o da artrite induzida por antígeno que 

consiste na sensibilização prévia do animal a um antígeno, com posterior indução da 

artrite por injeção intra-articular da substância antigênica (soro-albumina bovina) 

(DUMONDE; GLYNN, 1962). O animal mais comumente empregado é o coelho, sendo 

portanto um experimento mais oneroso do que aqueles realizados com ratos.( 

PETTIPHER et al, 1989). 

 A artrite induzida por colágeno é desencadeada pela injeção intradérmica de 

colágeno tipo II emulsificado em adjuvante incompleto de Freud (HEYMER; SPANEL; 

HFERKAMP, 1982). O início da artrite é abrupto, em torno do 16º dia após a 

imunização, com desenvolvimento de anquilose (BRAHN, 1991).

No modelo de artrite induzida por imunocomplexo, ratos, sem predileção de cepa 

são submetidos à injeção intra-articular de um anticorpo (anti-soro albumina bovina), 

seguida da injeção sistêmica de soro albumina bovina. Como a injeção sistêmica é em 

quantidade bem superior à de anticorpos, formam-se imunocomplexos pelo excesso de 

antígeno. Uma desvantagem desse modelo é o fato de não evoluir para a cronificação, 

limitando seu uso ( ROCHA, et al., 1997). 

 Outro modelo utilizado é o da artrite induzida por zymosan (Zy), sendo 

desencadeada pela injeção intraarticular de zymosan em ratos, camundongos ou 

coelhos (GEGOUT et al., 1994). O emprego do zymosan em experimentos visando 

reprodução de artrite é muito pouco descrito na literatura e a evolução de seus 

aspectos histológicos também é pouco estudado (GEGOUT et al., 1995). Ramos et al

(2001), realizaram um estudo histopatológico e histoquímico deste modelo 
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experimental, abordando o estudo da fase aguda e crônica da artrite induzida por 

zymosan. Sabe-se que esse modelo está associado ao desenvolvimento de uma 

sinovite que cronifica, havendo participação de um componente imunológico, 

evidenciado por proliferação linfomonocitária e presença de células gigantes. Além 

disso, nesse modelo é possível coletar amostras da cartilagem articular, permitindo 

avaliar no tecido lesado, o conteúdo de GAG (KONNO; TSURUFUJI, 1985) 

O zymosan (Zy) é um polissacarídeo derivado da parede celular do fungo 

Saccharomyces cerevisiae, tendo a  glucana como principal componente estrutural. A 

 glucana é caracterizada pelas suas propriedades imunoestimulatórias, bem como é 

amplamente utilizada para estudar o efeito de leucócitos no processo inflamatório in

vivo (BROWN; GORDON, 2001). O zymosan é reconhecido por macrófacos a partir do 

receptor dectina 1, esses receptores são expressos predominantemente em células do 

tipo monócitos, macrófagos, neutrófilos, células dentríticas e uma menor população de 

células T do baço (WILLMENT, 2003).  

 Após o reconhecimento do zymosan por macrófagos, este polissacarídio interage 

com o receptor “like toll” (TLR2), presente na superfície das células. Subseqüentemente 

ocorre ativação do fator NF- B, produção de citocinas inflamatórias, bem como a 

expressão de moléculas co-estimulatórias (TAYLON et al., 2002). A atividade 

inflamatória do Zy também está relacionada à sua capacidade de ativar a via alternativa 

do complemento (SZABÓ et al., 1995). Esse evento leva a geração de C5a, um potente 

mediador da ativação de monócitos e acúmulo de neutrófilos (BECKER, 1990). 

 A injeção de Zy na cavidade articular de ratos produz uma sinovite erosiva e 

grave (KEYSTONE et al., 1989). A fase aguda da artrite induzida por Zy é caracterizada 
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por aumento da permeabilidade vascular, edema e influxo celular inflamatório para a 

cavidade articular. Posteriormente, observa-se progressiva sinovite, com infiltrado 

celular mononuclear e ativação dos fibroblastos, assemelhando-se à sinovite 

reumatóide crônica (pannus reumatóide) (GEGOUT et al., 1994; ROCHA et al., 2003). 

Os modelos de artrite experimental são armas importantes para investigar 

alternativas terapêuticas, uma vez que o tratamento da AR ainda representa um desafio 

pois a remissão completa raramente é alcançada. Os objetivos principais do tratamento 

do paciente com AR são, prevenir ou controlar a lesão articular, prevenir a perda de 

função e diminuir a dor, tentando melhorar a qualidade de vida destes pacientes. A 

remissão completa,representa o objetivo final do tratamento (ALBERS et al., 2001). 

O tratamento consiste no uso de antiinflamatórios não esteróides (AINE), 

fármacos de primeira linha que têm capacidade de promover uma rápida supressão dos 

sintomas inflamatórios, tais como a dor e a rigidez matinal, sem influenciarem o curso 

da doença. No entanto são incapazes de deter a progressão das alterações patológicas 

e promover a remissão da doença (ROTH; STANFORD; MAJERUS, 1975). Os 

medicamentos de segunda linha, como a hidroxicloroquina, metotrexato, sais de ouro, 

D-penicilamina, azatioprina, ciclofosfamida e ciclosporina, idealmente são capazes de 

debelar a inflamação, retardar o desenvolvimento de alterações radiológicas, induzir a 

remissão da doença e preservar a capacidade funcional, consequentemente 

influenciando seu curso clínico a longo prazo (AFELTRA, 2001).

Avanços biotecnológicos recentes permitiram a produção de novos agentes 

dirigidos contra elementos essenciais na instalação e progressão da sinovite 

reumatóide. O infliximab e o etanercept são bloqueadores do TNF , a anakinra é um 



________________________________________________________Introdução 27

antagonista da IL-1 (MORELAND, 1999). O infliximab foi aprovado para a terapêutica 

da AR, entretando seu custo elevado e administração por via parenteral limitam sua 

utilização de forma mais ampla (FURST et al., 2000). A terapêutica da AR limita-se 

praticamente a minimizar os sintomas flogísticos articulares, não se conhecendo um 

tratamento que altere de forma definitiva a evolução da moléstia (HARRIS, 1990). 

O bloqueio da produção das prostaglandinas, particularmente a PGE 2, é muito 

importante para o controle da inflamação. É demonstrado que a PGE 2 exerce efeitos 

fisiológicos que contribuem para a inflamação aguda e crônica (DOAN; MASSAROTTI, 

2005). Nos tecidos inflamados cronicamente, como na AR, as prostaglandinas 

estimulam a angiogênese, o que dá suporte à proliferação tecidual, e também são 

importantes mediadores da expressão de metaloproteinases dos sinoviócitos, capazes 

de provocar destruição tecidual (CHOY; PANAYI, 2001). 

Os antiinflamatórios não esteróides (AINE), reduzem a liberação de 

prostaglandinas no local da injúria, pelo bloqueio das ciclooxigenases (COX-1 e COX-

2). As duas isoformas das cicloxigenases são muito semelhantes e, ambas podem, 

mediar funções fisiológicas (constitutivas) e também o estímulo inflamatório (induzidas) 

(HARRIS et al., 1994; NANTEL et al., 1999). De modo geral, as funções constitutivas 

estão mais ligadas à COX-1 (citoproteção gástrica e manutenção da função renal), 

enquanto as reação inflamatória, à COX-2 (doenças reumáticas, doença de Chron, 

asma) (HOOZEMANS et al., 2001; CHAN; RODGER, 1997). 

  Todos os AINE, sem exceção, são capazes de bloquear tanto a COX-1 quanto a 

COX-2, nem todos com a mesma intensidade sobre as duas enzimas, não existindo, até 

agora, um AINE ideal capaz de bloquear somente a reação inflamatória, sem interferir 

nos processos fisiológicos (DOAN; MASSAROTTI, 2005). Em relação à artrite 
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reumatóide, o aparecimento dos inibidores específicos de COX-2 (valdecoxib, rofecoxib, 

parecoxib e celecoxib), foi recebido com entusiasmo, uma vez que uma proporção 

considerável de portadores da doença, quase sempre, possui risco aumentado de 

morbidade e mortalidade. Entretanto a descoberta do potencial de cardiotoxicidade 

limitou o uso terapêutico desses agentes (WHELTON et al., 2001). 

A maior limitação do uso dos AINE para tratamentos de doenças inflamatórias 

crônicas é a ocorrência de reações adversas. A dispepsia interfere com a qualidade de 

vida dos usuários crônicos de AINE (acima de 30%) e causa sérios efeitos em mais de 

5 % dos indivíduos, principalmente afecções do trato gastrointestinal e ou renal.  A 

administração crônica de AINE produz erosão na mucosa gastrointestinal em 35-60 % 

dos pacientes, ulceração em 10-25 % e severa hemorragia ou perfuração em menos de 

1 % (HAWKEY,1990; LANGMAN et al., 1994). Estas restrições e efeito secundários 

indesejáveis relacionados a estes fármacos fazem com que pesquisas sejam 

direcionadas no sentido de que se descubra outros medicamentos para o tratamento 

dessa patologia. Os produtos de origem natural poderiam representar uma fonte 

alternativa. Como o nosso laboratório vem estudando a ação de polissacarídeos de 

algas marinhas, resolvemos fazer uma abordagem neste sentido com relação a AR.

Nos últimos anos, diversos trabalhos vêm demonstrando um grande interesse 

sobre o isolamento e a identificação de compostos bioativos, em especial, para os 

polissacarídeos sulfatados, os quais ocorrem em uma grande variedade de animais e 

algas (BERTEAU; MULLOY, 2003). A maioria das algas é encontrada em águas doces 

ou salgadas, mas um pequeno grupo (Chrysophyta e Cyanophyta) pode ser terrestre. 

As algas multicelulares são divididas em algas verdes (Chlorophyta), algas vermelhas 
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(Rhodophyta) e algas marrons (Phaeophyta). As algas multicelulares são algas 

marinhas, amplamente distribuídas nos oceanos (SCHAEFER et al., 2000). 

Uma das características fascinantes das algas marinhas, além de seus 

pigmentos e morfologia, são a grande quantidade e diversidade estrutural de seus 

polissacarídeos. As algas marrons, em especial, têm chamado bastante atenção de 

pesquisadores há quase um século (KYLIN, 1913), devido à presença de 

polissacarídeos aniônicos ricos em grupos carboxilas denominados de ácidos algínicos. 

Além destes, as algas marrons possuem também, polissacarídeos sulfatados (fucanas), 

as quais possuem a L - fucose como o açúcar mais representativo (PERCIVAL; MC 

DOWELL 1967; KLOAREG; QUATRANO, 1988).

As fucanas de algas marrons, frequentemente chamadas de fucoidans são 

moléculas extremamente heterogêneas e ramificadas, possuindo como principal 

característica a -L-fucose sulfatada em C3, C2 ou C4.  Além da fucose, podem existir 

no polímero outros monossacarídeos como: xilose, galactose e ácidos urônicos (MORY; 

NISIZIWA, 1982; LEITE et al., 1998; DUARTE et al., 2001; ROCHA et al., 2005). 

Apresentam um padrão de sulfatação irregular e, em algumas moléculas pode-se 

encontrar o grupo acetil (CHIZHOV et al., 1999; BILAN et al., 2002). Estes compostos 

também são observados em equinodermas (MOURÃO et al., 1996).

Patankar et al. (1993) estudando a estrutura proposta da alga Fucus vesiculosus,

verificaram que o fucoidam extraído desta espécie apresentava as seguintes 

características: uma cadeia central constituída por fucoses unidas por ligações do tipo 

-(1 3) e sulfato no carbono 4 da fucose.  Os pontos de ramificações -(1 2)

ocorriam a cada dois ou três resíduos de fucose, tendo a estrutura do polissacarídeo 
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uma disposição espacial ao acaso (Figura 1B). Eles verificaram ainda, a presença de 

um alto grau de ramificação na molécula, sendo a fucose o açúcar terminal e não a 

fucose 4-sulfato como proposto por Conhie; Percival (1950), (Figura 1A).  Unidades 

dissacarídicas de fucose repetidas também foram observadas em duas espécies de 

algas marrons, demonstrando desta forma, a presença de uma estrutura regular nos 

polímeros analisados (CHEVELOT et al., 2001). 

Figura 1 - Estruturas propostas para fucoidans de Fucus vesiculosus, (A) Modelo de CONHIE; 

PERCIVAL, 1950. (B) Modelo proposto por PATANKAR et al., 1993.

Outras homofucanas de algas foram caracterizadas em trabalhos realizados por 

Pantankar et al., (1993) e Chihov et al., (1999). Este último grupo isolou da alga Chorda
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filum um polímero constituído de uma unidade hexassacarídica repetitiva (cinco 

resíduos de -L-fucopiranose ligadas -1  3 com uma fucose ramificada na posição 2, 

exibindo sulfatação em C-4 e C-2, o C-2 podendo ainda aparecer acetilado. Uma 

homofucana foi isolada da alga marrom Cladosiphon okamuranus, este polissacarídeo 

apresentava uma cadeia central contendo resíduos de fucose unidos por ligações -

(1  3) e várias ramificações em C-2. Entretanto, nestas ramificações as fucoses 

poderiam estar ligadas ao ácido -D-glucurônico (NAGAOKA et al., 1999). Bilan et al.,

(2002) descreveram a estrutura de um fucoidam de Fucus evanescens, a qual possuía 

uma cadeia central de -L-fucopiranose com ligações alternadas -(1 3) e -(1 4),

estes resíduos apresentavam sulfatação no C-2 e o grupamento sulfato poderia estar 

no C-4. 

Várias atividades biológicas foram atribuídas aos fucoidans, como ativação 

plaquetária, (DURIG et al., 1997; ALWAYN et al., 2000), anticoagulante (NISHINO et al.,

1991; 1999; 2000; NARDELLA et al., 1996), antitrombótica (NISHINO et al., 1999, 2000; 

MOURÃO et al., 1996), antitumoral (YAMAMOTO et al., 1980, 1982; ZHUANG et al.,

1995; ELLOUALI et al., 1993; MCCAFFREY et al., 1996) antiproliferativa (LOGEART et

al., 1997), antiviral (HOSHIRO et al., 1998), ação sobre fatores de crescimento (SOEDA 

et al., 1992; 2000); e antiinflamatória (LASKY, 1995; BOISSON-VIDAL et al., 1995). 

Porém, poucos estudos se preocuparam em estabelecer uma relação entre a atividade 

biológica do fucoidam e sua estrutura molecular (MULLOY et al., 2000).

O interesse sobre a atividade antiinflamatória das fucanas vem aumentando, e 

diversos trabalhos usando modelos experimentais foram descritos (LASKY, 1995; 

BOISSON-VIDAL et al., 1995). Estudos realizados relataram que o tratamento com 
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fucoidam inibiu a liberação de IL1 e diminui a produção de TNF  no fluido cérebro 

espinhal de coelhos infectados com Streptococcus pneumoniae (OSTERGAARD et al.,

2000). Segundo Angstwurm et al. (1995), o fucoidam, inibiu o influxo de leucócitos para 

o espaço subaraquidônico e fluido cérebro-espinhal no experimento de meningite 

pneumocócica. Alguns trabalhos mostraram o papel de fucanas de baixo peso 

molecular, extraídas de Ascophyllum nodosum, em inibir os passos da via clássica do 

sistema complemento e da via alternativa do sistema complemento (BOISSON-VIDAL 

et al, 1995). Estudos indicam que as atividades biológicas destes polímeros estão 

relacionadas com as interações entre carboidratos/proteínas e que estas interações são 

fatores determinantes para a função biológica e fisiológica destes compostos 

(WILLIAMS; DAVIES, 2001). Fucanas de alto peso molecular inibem o rolamento de 

leucócitos no endotélio vascular, provavelmente pela ligação a L- selectina (BOISSON-

VIDAL et al., 1995; LASKY, 1995; TEIXEIRA, HELLEWELL, 1997).

Ainda, muitos estudos vêm sendo realizados com o objetivo de descobrir novos 

compostos com potencial antiinflamatório que possam ser utilizados na terapia de 

doenças. Assim, levando em consideração as diversas propriedades biológicas de 

polissacarídeos sulfatados de algas marrons, especialmente, a atividade 

antiinflamatória do fucoidam, o presente estudo teve os seguintes objetivos: 

1- Analisar o efeito da administração do fucoidam de Fucus vesiculosus no modelo de 

artrite induzida por zymosan, utilizando como parâmetros o influxo de leucócitos no 

lavado articular, a produção de nitrito no lavado articular, a análise histopatológica da 

sinóvia e o tipo de GAG na cartilagem articular de ratos. 
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2- Comparar o efeito da administração de um inibidor seletivo da ciclooxigenase 2  

(parecoxib) com o fucoidam de Fucus vesiculosus  no modelo de artrite induzida por 

zymosan.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

2.1.1 Alga Marrom 

Os polissacarídeos sulfatados (fucoidans) utilizados neste estudo foram 

extraídos das espécies de alga marrom Fucus vesiculosus (Figura 2) adquiridos 

comercialmente (Sigma Aldrich, USA.) 

Divisão: Phaeophyta

Classe: Phaeophycea

           Ordem: Fucales

                  Gênero: Fucus

Espécie: Fucus vesiculosus

Figura 2 - Fucus vesiculosus, feofícea, cujo fucoidam foi obtido.
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2.1.2 Animais 

A artrite induzida foi avaliada utilizando-se ratos da linhagem Wistar com

dois meses de idade, pesando entre 150-230 g, obtidos no biotério do Departamento de 

Bioquímica-UFRN. Todos os animais usados durante nosso experimento foram 

mantidos em gaiolas individuais, submetidos à dieta e água ad libitum em condições 

controladas de iluminação (ciclo 12 h claro/ escuro) e temperatura (25ºC). 

2.2 OUTROS MATERIAIS 

Agarose adquirida da Bio Rad Laboratories (Richmond, CA. EUA). 

Cloreto de sódio, ácido acético, ácido clorídrico da Reagen Quimibrás Indústrias 

Químicas S.A. (Rio de Janeiro, RJ, Brasil). 

Brometo de cetiltrimetilamônio (CETAVLON) da Britsh Drug House Chemical Ltd. 

(Poole, Inglaterra). 

EDTA (ácido etileno-diamino-tetra-acético) (Reagem) 

Zymosan (Sigma) 

Parecoxib (Pfizer) 

Hematoxilina (Reagem) 

Eosina (Merck) 

Solução salina 0,9 % (estéril e apirogênica) 

Hidrato de cloral (Reagen) 

Maxatase (Biocon Industrial LTDA) 



______________________________________________Materiais e Métodos 36

Condroitim 4 sulfato (extraído de cartilagem de baleia), condroitim 6 sulfato 

(extraído de cartilagem de tubarão) e dermatam sulfato (extraído da pele de porco) 

foram adquiridos da Seikagau Kogyo Co. (Tóquio, Japão) 

Acetona (Sigma) 

Todos os demais reagentes utilizados foram da melhor qualidade disponível. 

2.3 APARELHOS 

Além dos aparelhos habitualmente empregados em nosso laboratório podemos 

citar:

Agitador orbital, modelo 255, FANEM Ltda. (São Paulo, SP, Brasil). 

Banho maria e estufas de temperaturas constantes, FANEM Ltda. (São Paulo, 

SP, Brasil). 

Câmaras para eletroforese em gel de agarose, modelo desenvolvido por Jaques 

et al (1968) (Técnica Permatron Ltda., São Paulo, SP, Brasil). 

Medidor de pH, Orion Research model 701 A/ digital lonalyzer (Cambridge, MA, 

EUA).

Bomba Bio Rad Laboratories (Hercules, CA, EUA). 

Microscópio, Olympus modelo BX - 41(Tokyo, Japão).
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2.4 INDUÇÃO DA ARTRITE POR ZYMOSAN

Foram empregados 136 ratos Wistar, machos e fêmeas (180 a 230g), fornecidos 

pelo biotério do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Os animais receberam água e alimentação ad libitum. Todos os esforços 

foram feitos para minimizar o número e o sofrimento dos animais utilizados. Os 

procedimentos cirúrgicos e tratamentos dos animais foram conduzidos de acordo com o 

“The guide for the care and use of laboratory animals” 

Após a anestesia dos animais com éter etílico, procedeu-se à indução da artrite 

por zymosan, com a injeção intra-articular de 1 mg de zymosan, diluído em 50 L de 

solução salina a 0,9 %, no joelho direito dos ratos (ROCHA et al., 1997, 1999, 2003). 

Após seis horas da indução da artrite (fase aguda), os animais foram anestesiados com 

hidrato de cloral (400 mg/Kg, i.p.), realizou-se a exsanguinação (evitar a sufusão 

hemorrágica intra-articular) e os animais foram mortos por decapitação. Em alguns 

experimentos, grupos de animais foram sacrificados, sob anestesia na 1ª, 3ª e 18ª hora 

de artrite induzida por zymosan. 

2.5 COLETA DO LAVADO SINOVIAL, DA MEMBRANA SINOVIAL E DA CARTILAGEM 

ARTICULAR

Após o sacrifício dos animais, sob anestesia com hidrato de cloral (400 mg/Kg, 

i.p.), realizou-se a dissecção dos joelhos para posterior lavagem das articulações, 

fazendo-se duas injeções com 0,2 mL de tampão fosfato de sódio (PBS) 0,15 M, PH 

7,4, contendo 37,2 mg de EDTA, na cavidade articular. O lavado articular foi coletado 
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por aspiração e mantido em banho de gelo. A membrana sinovial foi dissecada e 

reservada para processamento posterior (análise histopatológica); a cartilagem articular 

foi coletada e armazenada em acetona (Sigma) para posterior identificação dos 

glicosaminoglicanos (GAG). 

2.6 ANÁLISE DA CELULARIDADE DO LAVADO SINOVIAL 

Após a coleta do lavado sinovial, utilizou-se amostras desse lavado para 

contagem do número total de células, diluídas em solução de Turk, na câmara de 

Neubauer. Em seguida, o lavado articular foi centrifugado (3000 g/ 10min/ 4º C) e o 

sobrenadante foi estocado a – 4º C para posterior dosagem de óxido nítrico.

2.7 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DAS SINÓVIAS

As amostras das sinóvias foram coletadas e fixadas em formol a 10 %, seguindo-

se do processamento por métodos de rotina até a inclusão em blocos de parafina. A 

desidratação e outras etapas do tratamento tiveram como objetivo a extração da água 

dos tecidos pela submersão dos mesmos em banhos com concentrações crescentes de 

etanol a 70% até etanol absoluto. Este solvente foi então substituído por xilol, 

substância miscível com o meio de inclusão. Desta forma, os tecidos tornarm-se 

translúcidos, razão porque essa etapa foi denominada diafanização ou clareamento. 

Por último, foi realizada a inclusão dos fragmentos mergulhados em parafina. Os cortes 

teciduais foram colocados em moldes retangulares, formando blocos que foram 

subseqüentemente seccionados por navalhas de aço do micrótomo de 4 µm visando a 
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coloração por hematoxilina-eosina (H&E) (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995). Foi feito 

análise semi-quantitativa das lâminas, avaliando-se os seguintes parâmetros 

histopatológicos: exsudato inflamatório, comprometimento do exsudato inflamatório 

(perivascular, intersticial e epitélio sinovial), depósitos fibrinóides, neovascularização, 

necrose, células gigantes e calcificação, sendo atribuído um valor de escore para cada 

parâmetro analisado (Quadro 1). A análise histopatológica foi feita de acordo com as 

alterações inflamatórias comumente observadas na sinovite reumatóide (HARRIS, 

1993)

Quadro 1: Valores de escores para cada parâmetro utilizado na análise histopatológica das sinóvias 

Escore 0 Parâmetro ausente

Escore 1 Parâmetro presente com intensidade leve

Escore 2 

Escore 3 

Parâmetro presente com intensidade moderada

Parâmetro presente com intensidade acentuada 

2.8 DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO (NO) 

A produção de óxido nítrico no lavado sinovial foi determinada pela quantificação 

dos níveis de NO2
- / NO3

- pelo método de Griess (GRANGER et al., 1996). Os níveis 

totais de NO2
- / NO3

- foram determinados com o NO3
- nas amostras (0,08 mL) 

convertido a NO2
-  pela incubação de 0,01 mL de nitrato redutase de espécies de 

Aspergillus (1 unidade/mL) e 0,01 mL de NADPH (1mM) por 30 minutos a 37 º C. Os 
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níveis de nitrito foram determinados por espectofotômetro (540 nm), comparando a 

absorbância de 0,1 mL da amostra após a adição de 0,1 mL do reagente de Griess 

(ácido sulfanílico a 1 %, N-1naftil-etilenodiamino 0,1 % e ácido fosfórico a 5 %) com a 

absorbância dos padrões de nitrito (1-100 M).

2.9 DETERMINAÇÃO DOS GLICOSAMINOGLICANOS (GAG) NA CARTILAGEM 

ARTICULAR

2.9.1 Extração dos GAG 

O tecido cartilaginoso foi homogeneizado com 10 volumes de acetona e mantido 

à temperatura ambiente, em seguida, o material foi dessecado, obtendo-se o pó 

cetônico (1g). As amostras dessecadas foram submetidas à proteólise total com 

maxatase (20 mg) em tampão Tris/HCl 0,05 M, pH 8,0, em presença de cloreto de sódio 

(NaCl) 0,5 M. A incubação foi mantida a 60º C por 24 horas. Após a proteólise, 

adicionou-se NaCl às amostras, para uma concentração final de 5 M. Em seguida, 

adicionou-se ácido tricloroacético (TCA) a 90 % durante 15 minutos a 4º C, sob 

agitação. Após esse intervalo de tempo, procedeu-se a centrifugação das amostras 

(10000g/15min/4º C), descartou-se o precipitado e adicionou-se ao sobrenadante 2 

volumes de etanol. As amostras foram mantidas a 4º C por 24 horas e em seguida 

foram centrifugadas (10000g/15min/4º C), sendo o sobrenadante descartado e o 

precipitado seco a vácuo. O precipitado seco foi ressuspenso em 20 L de água 

destilada e submetido à análise dos GAG obtidos (Dietrich; Dietrich, 1976).
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2.9.2 Identificação dos GAG

O método da eletroforese em gel de agarose, desenvolvido por Dietrich; Dietrich 

(1976), foi utilizado para identificar os GAG. A técnica consiste na aplicação de 5 L das 

amostras em gel de agarose 0,6 % em tampão 1,3-diaminopropano acetato (PDA) (0,05 

M, pH 9,0). A corrida eletroforética é realizada com uma diferença de potencial elétrico 

de 100 volts, durante aproximadamente 1 hora.

Os GAG possuem migração de acordo com o grau de interação com a diamina 

do tampão; há uma discriminação por ordem decrescente de mobilidade eletroforética, 

de modo que, quando uma mistura de GAG sulfatados é aplicada neste sistema, tem-se 

separação destes compostos em três bandas distintas. A banda de maior migração é 

constituída de uma mistura de condroitim 4 e 6 sulfatos; a intermediária, de dermatam 

sulfato e a terceira de heparam sulfato e heparina. O ácido hialurônico migra um pouco 

abaixo da banda de heparam sulfato e heparina, mas pela ausência de grupamentos 

sulfatados, só se mantém corado quando a lâmina é lavada com solução em pH5,0. 

Após adequada migração eletroforética, os GAG foram precipitados na agarose 

com o uso do cetavlon 0,1 % por pelo menos 2 horas. Em seguida, o gel foi seco sob 

calor e ventilação, sendo corado com uma solução de azul de toluidina (0,1 %) em 

ácido acético (1 %) e etanol (50 %) por 15 minutos.O excesso de corante foi removido 

com uma solução descorante de ácido acético (1 %) em etanol (50 %), pH 3,5–5. 

Foi também realizada a eletroforese em gel de agarose utilizando o tampão 

fosfato 0,02 M. A técnica consiste na aplicação de 5 L das amostras em gel de 
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agarose 0,6 % em tampão fosfato (0,02 M, pH 9,0). A corrida eletroforética é realizada 

com uma diferença de potencial elétrico de 80 volts, durante aproximadamente 1 hora. 

Os GAG possuem migração de acordo com o padrão de cargas negativas, há uma 

discriminação por ordem decrescente de mobilidade eletroforética, de modo que, 

quando uma mistura de GAG sulfatados é aplicada neste sistema, tem-se separação 

destes compostos em duas bandas.

A banda de maior migração é constituída de uma mistura de condroitim sulfato e 

dermatam sulfato, a segunda banda representa o heparam sulfato. Neste sistema, a 

heparina migra um pouco acima da mistura de condroitim sulfato e dermatam sulfato, 

por apresentar um maior número de cargas negativas. Após adequada migração 

eletroforética, os GAG foram precipitados na agarose com o uso do cetavlon 0,1 % por 

pelo menos 2 horas. Em seguida, o gel foi seco sob calor e ventilação, sendo corado 

com uma solução de azul de toluidina (0,1 %) em ácido acético (1 %) e etanol (50 %) 

por 15 minutos.O excesso de corante é removido com uma solução descorante de 

ácido acético (1 %) em etanol (50 %), pH 3,5–5. 

2.10 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

2.10.1 Animais não tratados 

Aos grupos de animais não tratados, aplicou-se 1 mg de zymosan (Sigma) intra-

articular, diluído em 50 L de solução salina e os animais não receberam qualquer 

forma de tratamento, apenas 1 mL de solução salina 0,9 % intraperitoneal (i.p). O 

sacrifício desses animais foi realizado, sob anestesia, na 1ª, 3ª, 6ª e 18ª hora de 

indução da artrite. 
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2.10.2 Animais Controles

O grupo controle representa animais que receberam 50 L de solução salina 

estéril (0,9 %) intraarticular. Após uma hora da aplicação da solução salina, esses 

animais receberam uma injeção (i.p) de 1 mL de solução salina 0,9 % e o sacrifício foi 

realizado após seis horas da indução da artrite. 

2.10.3 Animais tratados com Fucoidam 

Quatro grupos de animais foram utilizados, realizou-se a indução da artrite com a 

aplicação intra-articular de 1 mg de zymosan (Sigma) diluído em 50 L de solução 

salina. Após uma hora da AZy, os grupos de animais foram tratados com diferentes 

concentrações de fucoidam  (15 mg/Kg, 30 mg/Kg, 50 mg/Kg e 70 mg/Kg). O fucoidam 

foi administrado pela via intraperitoneal (i.p), após diluição em 1 mL de água destilada. 

O sacrifício dos animais ocorreu, sob anestesia, na 6ª hora de indução da artrite. 

Utilizou-se o fucoidam comercial (Sigma) extraído da alga marrom Fucus vesiculosus.

2.10. 4 Animais tratados com parecoxib 

Após uma hora de indução da artrite com zymosan, os animais foram tratados 

com o parecoxib (coxib comercial). O fármaco foi diluído em solução salina estéril (0,9 

%), sendo administrado na dose de 1mg/Kg por via intraperitoneal (i.p). O sacrifício 

desses animais foi realizado, sob anestesia, na 6ª hora de indução da artrite. A Figura

03 representa um esquema ilustrativo de todo o protocolo experimental. 
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Ratos Wistar (180 a 230 g) 

Dosagem de nitrito (reagente de Griess) 
Contagem total de leucócitos (Turk) 

Extração dos GAGs 
Eletroforese em gel de agarose (tampão PDA) 
Eletroforese em gel de agarose (tampão fosfato)

Grupo controle 
Grupo
não tratado

Grupos tratados 

6ª h sacrifício 1ª, 3ª, 6ª e 18 ª h sacrifício 6 ª h sacrifício 

Fucoidam (15, 
30, 50 e 70 

mg/Kg)

Parecoxib
(1 mg/Kg)

50 µL zymosan (i.a.)

50 µL zymosan (i.a.) +

1 mL salina (i.p.) 

50 µL salina (i.a) + 
 1 mL salina (i.p) 

Coleta do lavado sinovial 

Histopatológico (H&E) Coleta da membrana
sinovial

Cartilagem articular 

Figura 3: Esquema ilustrativo do protocolo experimental utilizado na artrite induzida por zymosan.
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2.11 MÉTODOS ESTATÍSTICOS

Para a análise estatística dos grupos experimentais no modelo de Azy em ratos da 

linhagem wistar foram utilizados os seguintes testes: 

Teste de Kolmogorov-Smirnov, para avaliar a distribuição normal dos grupos 

analisados com p<0,05 

Estatística de Bartlett para verificar a homogeneidade das variâncias; 

Análise de variância (ANOVA) com nível de significância de p<0,05 

Teste de Tukey-Kramer, para determinar que grupos diferem entre os valores 

obtidos para os grupos controle e experimental (comparações múltiplas), com 

nível de significância de p<0,05. 
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3 RESULTADOS 

3.1 ANÁLISE DO INFLUXO DE LEUCÓCITOS NO LAVADO ARTICULAR DE RATOS 

APÓS A INJEÇÃO INTRAARTICULAR DE ZYMOSAN (AZy) 

A injeção intra-articular de zymosan (1 mg/50 L de solução salina) no joelho 

direito de ratos produziu aumento significante (p<0,001) no número de leucócitos no 

lavado articular, em relação ao grupo salina (S), sendo os maiores valores observados 

entre a 3ª e 6ª hora da AZy. A contagem de leucócitos totais foi máxima na 6ª hora da 

AZy, tendo este grupo produzido um aumento significante (p<0,01) no número de 

leucócitos no lavado articular, em relação ao grupo de animais sacrificados na 3ª hora 

do experimento (Figura 04 ).

0
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15000

20000

25000

S 1h 3h 6h 18h

Zymosan (1 mg)

Figura 04: Número de leucócitos totais no lavado articular de ratos após a injeção intraarticular de 
zymosan. Os ratos Wistar receberam zymosan (1 mg) intraarticular no joelho direito, sendo sacrificados,
sob anestesia, em diferentes intervalos de tempo (1h, 3h, 6h e 18h). O grupo (S) contém animais que 
receberam salina intraarticular. Os dados representam a média ± EPM do número de células /mm3 de 5 
animais por grupo.*p < 0,001 em relação ao grupo salina (ANOVA univariada seguida de teste de Tukey). 
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3.2 EFEITO DO PÓS-TRATAMENTO COM FUCOIDAM TOTAL DE Fucus Vesiculosus 

SOBRE O INFLUXO DE LEUCÓCITOS NO LAVADO ARTICULAR DE RATOS 

SUBMETIDOS À INDUÇÃO DA ARTRITE POR ZYMOSAN (AZy) 

Neste experimento, os ratos receberam uma injeção intra-articular de zymosan 

no joelho direito contendo 1 mg, diluído em 50 L de solução salina.  O fucoidam de 

Fucus vesiculosus nas diversas concentrações (15, 30, 50 e 70 mg/Kg, i.p.) foi 

administrado 1 hora após a indução da AZy. Após 6 horas de indução por zymosan, os 

diferentes grupos tratados com fucoidam (FT15, FT30, FT50 e FT70) mostraram-se 

capazes de reduzir o influxo de leucócitos no lavado articular. Esses grupos tratados 

produziram uma redução extremamente significante (p<0,001) no número de leucócitos 

totais no lavado articular, em relação ao grupo de animais que recebeu apenas o 

zymosan (Zy) conforme mostra a Figura 05.

Foi utilizado o pós-teste de Tukey-Kramer para as análises de comparação entre 

os diferentes grupos. Observou-se que a redução no número de leucócitos entre os 

grupos de fucoidam (15, 30, 50 e 70 mg/Kg) foi extremamente significante (p<0,001). A 

análise dos dados revelou que o grupo tratado com o fucoidam na dosagem de 15 

mg/Kg, apresentou a melhor resposta quando comparado aos grupos tratados com 30, 

50 e 70 mg/Kg de fucoidam. O pós-tratamento com fucoidam reduziu de forma dose 

não dependente o influxo de leucócitos no lavado articular de ratos.
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Figura 05: Efeito da administração do fucoidam de Fucus vesiculosus sobre o influxo de 
leucócitos no lavado articular de ratos submetidos à indução da artrite por zymosan. O grupo (S) 
representa animais que receberam salina intra-articular, o grupo (Zy) representa animais que receberam 
apenas zymosan e não foram tratados, os grupo FT representam animais que receberam zymosan e
foram tratados com fucoidam em diferentes concentrações. Os dados representam a média ± EPM do 
número de células /mm3 de 5 animais por grupo *p < 0,001 em relação ao grupo zymosan (ANOVA
univariada seguida de teste de Tukey).

3.3 EFEITO DO PÓS-TRATAMENTO COM FUCOIDAM TOTAL DE Fucus Vesiculosus

OU DO PARECOXIB SOBRE O INFLUXO DE LEUCÓCITOS NO LAVADO 

ARTICULAR DE RATOS SUBMETIDOS À INDUÇÃO DA ARTRITE POR ZYMOSAN 

(AZy)

O efeito do parecoxib (1 mg/Kg) ou do fucoidam (15 mg/Kg) sobre o influxo de 

leucócitos no lavado articular de ratos 6 horas após a indução da artrite por zymosan 

(AZy) está mostrado na Figura 06. A injeção de Zy (1 mg/50 L de solução salina) na 
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cavidade articular dos ratos provocou aumento no número de leucócitos que foi máxima 

na 6ª hora, como descrevemos anteriormente. O pós-tratamento com fucoidam ou 

parecoxib, em diferentes grupos de animais, reduziu o influxo de leucócitos no lavado 

articular. Esses grupos tratados produziram redução extremamente significante (p<

0,001) no número de leucócitos no lavado articular, em relação ao grupo de animais 

que recebeu apenas o zymosan (Zy).
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Figura 06: Efeito da administração do fucoidam de Fucus vesiculosus ou do parecoxib sobre o 
influxo de leucócitos no lavado articular de ratos submetidos à indução da artrite por zymosan. O 
grupo (S) representa animais que receberam salina intraarticular, o grupo (ZY) representa animais que 
receberam apenas zymosan e não foram tratados, o grupo FT representa animais que receberam 
zymosan e foram tratados com fucoidam (15 mg/kg) e o grupo (P) representa animais que receberam 
zymosan e foram tratados com Parecoxib (1 mg/kg). Os dados representam a média ± EPM do número 
de células /mm3 de 5 animais por grupo. *p < 0,001 em relação ao grupo zymosan (ANOVA univariada 
seguida de teste de Tukey). 
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Após a aplicação do teste de Tukey-Kramer, observou-se que a redução no 

número de leucócitos para o grupo do parecoxib (1 mg/Kg) não foi significante quando

comparado ao grupo do fucoidam (15 mg/Kg) . Verificou-se também que a redução no 

número de leucócitos para os animais tratados com parecoxib (1 mg/Kg) ou fucoidam 

(15 mg/Kg) foi significante (p<0,001)  quando comparado ao grupo que recebeu apenas 

salina intraarticular (S). A análise dos dados mostra que o grupo tratado com parecoxib 

apresentou resposta semelhante ao grupo tratado com fucoidam (15 mg/Kg).

3.4 EFEITO DO ZYMOSAN NA FORMAÇÃO DE NITRITO NO LAVADO ARTICULAR 

DE RATOS SUBMETIDOS À INDUÇÃO DA ARTRITE POR ZYMOSAN (AZy) 

A injeção intra-articular de zymosan (1 mg/50 L de solução salina) promoveu 

formação significante (p<0,001) de nitrito quando comparado ao grupo que recebeu 

apenas salina intra-articular (S), com os maiores níveis de nitrito na 3ª e 6ª hora. A 

Figura 07 ilustra a cinética de liberação de nitrito utilizada como evidência da liberação 

de NO nesse modelo de artrite, avaliada pela reação de Griess. 
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Figura 07: Efeito do zymosan sobre os níveis de nitrito presente no lavado articular de ratos após 
a indução da artrite por zymosan. Ratos Wistar receberam zymosan intra-articular e foram sacrificados, 
sob anestesia, em diferentes tempos. O grupo (S) representa animais que receberam salina intra-
articular. A detecção dos níveis de nitrito foi realizada pelo método de Griess. Os dados representam 
média ± EPM dos níveis de nitrito (nmoles/L) de 5 animais por grupo. *p < 0,001, ** p < 0,01 em relação 
ao grupo zymosan (ANOVA univariada seguida de teste de Tukey). 

3.5 EFEITO DO PÓS-TRATAMENTO COM FUCOIDAM TOTAL DE Fucus vesiculosus

SOBRE A PRODUÇÃO DE NITRITO NO LAVADO ARTICULAR DE RATOS 

SUBMETIDOS Á INDUÇÃO DA ARTRITE POR ZYMOSAN (AZy) 

O pós-tratamento com fucoidam (15, 30, 50 e 70 mg/Kg) (Figura 08) reduziu de 

forma extremamente significante (p<0,001) a produção de nitrito no lavado articular 

após a 6ª hora de AZy, quando comparado com o grupo que recebeu apenas zymosan 

intra-articular. A análise dos dados mostrou que os grupos tratados com o fucoidam nas 
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dosagens de 15 mg/Kg e 30 mg/Kg, apresentaram melhor resposta quando comparado 

aos grupos tratados com 50 e 70 mg/Kg de fucoidam. O pós-tratamento com fucoidam 

reduziu de forma dose não dependente a produção de nitrito no lavado articular,

confirmando resultados anteriores.
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Figura 08: Efeito do fucoidam de Fucus vesiculosus sobre os níveis de nitrito presente no lavado
articular de ratos após a indução da artrite por zymosan. O grupo (S) representa animais que 
receberam salina intra-articular, o grupo (ZY) representa animais que receberam apenas zymosan intra-
articular, os grupos FT, são ratos que receberam zymosan e foram tratados com diferentes 
concentrações de fucoidam. A detecção dos níveis de nitrito foi realizada pelo método de Griess. Os
dados representam média ± EPM dos níveis de nitrito (nmoles/L) de 5 animais por grupo. *p < 0,001, em 
relação ao grupo zymosan (ANOVA univariada seguida de teste de Tukey).
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3.6 EFEITO DO PÓS-TRATAMENTO COM FUCOIDAM TOTAL DE Fucus vesiculosus

OU PARECOXIB SOBRE A PRODUÇÃO DE NITRITO NO LAVADO ARTICULAR DE 

RATOS SUBMETIDOS À INDUÇÃO DA ARTRITE POR ZYMOSAN (AZy)

O pós-tratamento com fucoidam ou parecoxib, em diferentes grupos de animais, 

reduziu a produção de nitrito no lavado articular após a 6ª hora de AZy. A Figura 09

mostra que esses grupos tratados produziram redução extremamente significante (p<

0,001), em relação ao grupo de animais que recebeu apenas o zymosan (Zy).
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Figura 09: Efeito da administração do fucoidam de Fucus vesiculosus ou do parecoxib sobre os 
níveis de nitrito presentes no lavado articular de ratos após a indução da artrite por zymosan. O 
grupo (S) representa animais que receberam salina intraarticular, o grupo (Zy) representa animais que
receberam apenas zymosan intraarticular, nos grupos FT, os ratos receberam zymosan e foram tratados 
com diferentes concentrações de fucoidam, o grupo (P), representa animais que foram tratados com 1 
mg/Kg de parecoxib. A detecção dos níveis de nitrito foi realizada pelo método de Griess. Os dados 
representam média ± EPM dos níveis de nitrito (nmoles/L) de 5 animais por grupo. *p < 0,001, em relação 
ao grupo zymosan (ANOVA univariada seguida de teste de Tukey).
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Após a aplicação do teste de Tukey-Kramer, observou-se que a redução na 

produção de nitrito no lavado articular para o grupo do parecoxib (1 mg/Kg) não foi 

significante (p 0,05) quando comparado aos grupos do fucoidam (15 e 30 mg/Kg).

Verificou-se também que a redução na produção de nitrito para o grupo do parecoxib (1 

mg/Kg) e para os grupos do fucoidam (15 e 30 mg/Kg) não foram significantes (p 0,05)

quando comparados ao grupo que recebeu apenas salina intraarticular (S). A análise

dos dados mostra que o grupo tratado com parecoxib ou fucoidam (15 e 30 mg/Kg)

apresentaram respostas semelhantes em relação a redução na produção de nitrito no 

lavado articular de ratos após AZy. 

3.7 ANÁLISE DO TIPO DE GLICOSAMINOGLICANO (GAG) NA CARTILAGEM 

ARTICULAR DE RATOS SUBMETIDOS À INDUÇÃO DA ARTRITE POR ZYMOSAN 

(AZy)

A eletroforese dos GAG presentes na cartilagem articular foi realizada em gel de 

agarose com tampão PDA 0,05 M e em gel de agarose com tampão fosfato 0,02 M, 

para os diferentes grupos experimentais. Na eletroforese com tampão PDA, observou-

se bandas eletroforéticas com migrações semelhantes ao condroitim sulfato (CS) 

(Figura 10), conforme a mistura de padrões dos glicosaminoglicanos. Na eletroforese 

com tampão fosfato (Figura 11), confirmou-se o perfil de bandas com migrações 

semelhantes ao condroitim sulfato (CS), conforme a mistura de padrões dos GAG. 
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Figura 10: Eletroforese de glicosaminoglicanos (GAG) isolados da cartilagem articular de ratos,
em gel de agarose, tampão 1,3 diaminopropano 0,05 M. (S) representa animais que receberam 
apenas salina, (Zy) são ratos que receberam apenas zymosan, (FT) é o grupo de animais que receberam 
zymosan e foram tratados com Fucus vesiculosus (15 mg/Kg, 30 mg/Kg ou 70 mg/Kg), o grupo (P) 
representa animais que receberam zymosan e foram tratados com parecoxib (1 mg/Kg). M – mistura 
padrão contendo 5 µg de cada GAG sulfatado (CS- condroitim sulfato, DS- dermatam sulfato e HS-
heparam sulfato). Migração eletroforética em gel de agarose, 1,3 diaminopropano acetato 0,05 M, pH 9,0.
Foram realizadas eletroforeses de 5 animais para cada grupo experimental.

MPFT 70FT 30FT 15ZyS
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Figura 11: Eletroforese de glicosaminoglicanos (GAG) isolados da cartilagem articular de ratos,
em gel de agarose, tampão fosfato 0,02 M. (S) representa animais que receberam apenas salina, (Zy) 
são ratos que receberam apenas zymosan, (FT) é o grupo de animais que receberam zymosan e foram
tratados com Fucus vesiculosus (15 mg/Kg, 30 mg/Kg ou 70 mg/Kg), o grupo (P) representa animais que 
receberam zymosan e foram tratados com parecoxib (1 mg/Kg). M – mistura padrão contendo 5 µg de 
cada GAG sulfatado (CS- condroitim sulfato, DS- dermatam sulfato e HS- heparam sulfato). Migração 
eletroforética em gel de agarose, fosfato 0,02 M, pH 8,0. Foram realizadas eletroforeses de 5 animais 
para cada grupo experimental.



________________________________________________________Resultados 56

3.8. ANÁLISES HISTOPATOLÓGICAS DAS SINÓVIAS 

As análises histopatológicas foram realizadas de acordo com as alterações 

inflamatórias comumente observadas na sinovite reumatóide (Harris, 1993). A análise 

das lâminas foi semi-quantitativa, avaliando-se para cada grupo experimental os 

seguintes parâmetros histopatológicos: exsudato inflamatório, comprometimento do 

exsudato inflamatório (perivascular, intersticial e epitélio sinovial), depósitos fibrinóides, 

neovascularização, necrose, células gigantes e calcificação, sendo atribuído um valor 

de escore para cada parâmetro analisado (Quadro 1).

Quadro 1: Valores de escores para cada parâmetro utilizado na análise histopatológica das 

sinóvias

Escore 0 Parâmetro ausente

Escore 1 Parâmetro presente com intensidade leve

Escore 2 

Escore 3 

Parâmetro presente com intensidade moderada

Parâmetro presente com intensidade acentuada 

3.8.1 Grupo Salina 

As sinóvias do grupo salina, após 6 horas da injeção intraarticular de solução 

salina na cavidade articular de ratos, não exibiram alterações inflamatórias à 

microscopia. O revestimento sinovial mostrou-se constituído por células cúbicas, 
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repousando em coxim de adipósitos maduros, com escasso tecido intersticial e 

ocasionais vasos de pequeno calibre. Não foram detectadas células inflamatórias 

(Figura 12 A e B).

Figura 12A: Representação histopatológica da
sinóvia de ratos que receberam apenas
solução salina intraarticular (H&E, x 200) 

Figura 12B: Representação histopatológica
da sinóvia de ratos que receberam apenas
solução salina intraarticular (H&E, x 400) 

3.8.2 Grupos Zymosan

Os animais receberam Zymosan intraarticular e foram sacrificados na 1ª, 3ª, 6ª e 

18ª hora do experimento. Após a 6ª hora da injeção do Zymosan (1 mg) na cavidade 

articular, notou-se um intenso exsudato inflamatório (escore 3) de polimorfonucleares 

(PMNs) por sobre a sinóvia (escore 3) (Figura 13 A e B), em comparação aos grupos 

que foram sacrificados na 1ª, 3ª e 18ª hora. PMNs, foram vistos também na região 

perivascular (Figura 13 C) e no tecido intersticial (escore 3). Ainda, observou-se faixas 

de depósitos fibrinóides na superfície da sinóvia (escore 3), os demais parâmetros 

histopatológicos estavam ausentes (escore 0). 
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Figura 13 A: Representação histopatológica da
sinóvia de ratos que receberam zymosan intra-
articular e foram sacrificados após 6 horas.
Observa-se intenso infiltrado de PMNs e
depósito fibrinóide  (H&E, x 200). 

Figura 13 B: Representação histopatológica da
sinóvia de ratos que receberam zymosan intra-
articular e foram sacrificados após 6 horas.
Observa-se intenso infiltrado de PMNs e
depósito fibrinóide  (H&E, x 400). 

Figura13 C: Representação histopatológica
da região perivascular da sinóvia de ratos
que receberam zymosan intraarticular e
foram sacrificados após 6 horas. Observa-se
PMNs na região perivascular (H&E, x 200). 

Após 1 hora de AZy, a análise histopatológica da sinóvia dos animais, mostrou 

um exsudato inflamatório de PMNs (escore 1) por sobre a sinóvia, PMNs foram vistos 
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também nas regiões perivascular e intesticial da sinóvia (escore 1). Foi observado 

faixas de depósitos fibrinóides (escore 1) (Figura 14 A e B). Os demais parâmetros 

estavam ausentes (escore 0). 

Figura 14 A: Representação histopatológica
da sinóvia de ratos que receberam zymosan
intra-articular e foram sacrificados após 1
hora. Observa-se alguns PMNs (H&E, x200).

Figura 14 B Representação histopatológica
da sinóvia de ratos que receberam zymosan
intra-articular e foram sacrificados após 1
hora. Observa-se alguns PMNs (H&E, x400).

Após 3 hora de AZy, a análise histopatológica, demostrou um exsudato 

inflamatório de PMNs (escore 2) por sobre a sinóvia, PMNs foram vistos também nas 

regiões perivascular e intesticial da sinóvia (escore 2). Foi observado faixas de 

depósitos fibrinóides (escore 2) (Figura 15 A e B). Os demais parâmetros estavam 

ausentes (escore 0).
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Figura 15B: Representação histopatológica
da sinóvia de ratos que receberam
zymosan intra-articular e foram
sacrificados após 3 hora. Observa-se
PMNs por sobre a sinovia (H&E, x400). 

Figura 15 A: Representação histopatológica da
sinóvia de ratos que receberam zymosan intra-
articular e foram sacrificados após 3 hora.
Observa-se PMNs por sobre a sinovia (H&E,
x200).

Na 18ª hora de AZy, observou-se um exsudato inflamatório de PMNs (escore 1) 

por sobre a sinóvia, PMNs foram vistos nas regiões perivascular e intesticial da sinóvia 

(escore 2). Foi observado faixas de depósitos fibrinóides (escore 3) (Figura 16 A e B).

Os demais parâmetros estavam ausentes (escore 0). 
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Figura 16 A: Representação histopatológica
da sinóvia de ratos que receberam zymosan
intraarticular e foram sacrificados após 18
horas. Observa-se depósitos fibrinóides e
alguns PMNs (H&E, x200). 

Figura 16 B: Representação histopatológica
da sinóvia de ratos que receberam zymosan
intraarticular e foram sacrificados após 18
horas. Observa-se depósitos fibrinóides e
alguns PMNs (H&E, x400).

3.8.3 Grupo tratado com fucoidam total (15 mg/Kg) 

Após 1ª hora de AZy, os animais foram tratados com fucoidam total (15 mg/Kg), 

na 6ª hora ocorreu o sacrifício. A análise histopatológica da sinóvia mostrou um 

exsudato inflamatório de PMNs (escore 1) por sobre a sinóvia, PMNs foram vistos 

também nas regiões perivascular e intesticial da sinóvia (escore 1). Não foi observado 

faixas de depósitos fibrinóides na superfície da sinóvia (escore 0) (Figura 17 A e B). Os 

demais parâmetros estavam ausentes (escore 0). 
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Figura17A: Representação histopatológica da
sinóvia de ratos que receberam zymosan
intraarticular e foram tratados com fucoidam de
F. vesiculosus (15 mg/Kg) (H&E, x 200). 

Figura17B: Representação histopatológica da
sinóvia de ratos que receberam zymosan
intraarticular e foram tratados com fucoidam de
F. vesiculosus (15 mg/Kg) (H&E, x 400). 

3.8.4 Grupo tratado com fucoidam total (30 mg/Kg) 

Os animais receberam Zy (1 mg/50 L de solução salina) intraarticular, após 1 

hora foram tratados com fucoidam (30 mg/Kg), na 6ª hora ocorreu o sacrifício. A análise 

histopatológica da sinóvia mostrou um exsudato inflamatório de PMNs (escore 1) por 

sobre a sinóvia, PMNs foram vistos também nas regiões perivascular e intesticial da 

sinóvia (escore 2). Não foi observado faixas de depósitos fibrinóides na superfície da 

sinóvia (escore 0) (Figura 18 A e B). Os demais parâmetros estavam ausentes (escore 

0).
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Figura18 B: Representação histopatológica
da sinóvia de ratos que receberam
zymosan intraarticular e foram tratados
com fucoidam de F. vesiculosus (30
mg/Kg) (H&E, x 400). 

Figura 18A: Representação histopatológica
da sinóvia de ratos que receberam
zymosan intraarticular e foram tratados
com fucoidam de F. vesiculosus (30
mg/Kg) (H&E, x 200). 

3.8.5 Grupo tratado com fucoidam total (50 mg/Kg) 

Após 1ª hora de AZy, os animais foram tratados com fucoidam total (50 mg/Kg), 

na 6ª hora ocorreu o sacrifício. A análise histopatológica da sinóvia mostrou um 

exsudato inflamatório de PMNs (escore 2) por sobre a sinóvia, PMNs foram vistos 

também nas regiões perivascular e intesticial da sinóvia (escore 2). Não foi observado 

faixas de depósitos fibrinóides na superfície da sinóvia (escore 0) (Figura 19 A e B). Os 

demais parâmetros estavam ausentes (escore 0). 
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Figura19A:Representação histopatológica da
sinóvia de ratos que receberam zymosan
intraarticular e foram tratados com fucoidam
de F. vesiculosus (50 mg/Kg) (H&E, x 200). 

Figura 19B: Representação histopatológica
da sinóvia de ratos que receberam zymosan
intraarticular e foram tratados com fucoidam
de F. vesiculosus (50 mg/Kg) (H&E, x 400). 

3.8.6 Grupo tratado com fucoidam total (70 mg/Kg) 

Os animais receberam Zy (1 mg) intraarticular, após 1 hora foram tratados com 

fucoidam (70 mg/Kg), na 6ª hora ocorreu o sacrifício. A análise histopatológica da 

sinóvia mostrou um exsudato inflamatório de PMNs (escore 2) por sobre a sinóvia, 

PMNs foram vistos também nas regiões perivascular e intesticial da sinóvia (escore 2). 

Não foi observado faixas de depósitos fibrinóides na superfície da sinóvia (escore 0) 

(Figura 20 A e B). Os demais parâmetros estavam ausentes (escore 0). 
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Figura 20A:Representação 
da
zymosan intraarticular e foram tratados zymosan intraarticular e foram tratados
com fucoidam de 
mg/Kg) (H&E, x 200). 

histopatológica
sinóvia de ratos que receberam

F. vesiculosus (70

Figura 20B: Representação histopatológica
da sinóvia de ratos que receberam

com fucoidam de F. vesiculosus (70
mg/Kg) (H&E, x 400). 

3.8.7 Grupo tratado com parecoxib (1 mg/Kg) 

Os animais receberam Zy (1 mg) intraarticular, após 1 hora foram tratados com 

parecoxib (1 mg/Kg), na 6ª hora ocorreu o sacrifício. A análise histopatológica da 

sinóvia mostrou um exsudato inflamatório de PMNs (escore 1) por sobre a sinóvia, 

PMNs foram vistos também nas regiões perivascular e intersticial da sinóvia (escore 1). 

Não foi observado faixas de depósitos fibrinóides na superfície da sinóvia (escore 0) 

(Figura 21 A e B). Os demais parâmetros estavam ausentes (escore 0). 
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Figura 21 A: Representação histopatológica
da sinóvia de ratos que receberam zymosan
intraarticular e foram tratados com parecoxib
(1 mg/Kg) (H&E, x200). 

Figura 21 B: Representação histopatológica
da sinóvia de ratos que receberam zymosan
intraarticular e foram tratados com
pparecoxib (1 mg/Kg) (H&E, x 400).
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4. DISCUSSÃO 

 No presente estudo, foi investigado a ação do fucoidam de Fucus

vesiculosus em um modelo experimental de artrite induzida por zymosan, usando como 

parâmetros a migração celular, as alterações histopatológicas, o tipo de GAG da 

cartilagem articular e a participação do NO nesses eventos de artrite experimental. Os 

modelos de artrite experimental são armas importantes para investigar alternativas 

terapêuticas, bem como para a elucidação da patogênese de artropatias. O zymosan 

representa uma substância indutora de fenômenos flogísticos sistêmicos, largamente 

empregada em estudos farmacológicos (KEYSTONE et al., 1997; GADÓ; GLIGER, 

1991).

Nesse estudo, foi demonstrado que no modelo de artrite induzida por zymosan, a 

migração de leucócitos foi máxima na 6ª hora, semelhante a trabalhos já descritos na 

literatura (ROCHA et al.,1999; BEZERRA et al., 2004), confirmando ser a 6ª hora a fase 

aguda da AZy.  Além disso, ocorreu formação significante de nitrito no lavado articular, 

com os maiores níveis de nitrito na 3ª e 6ª hora. Segundo Rocha et al. (1999) a 

inflamação articular induzida por zymosan no joelho de ratos é caracterizada por 

acentuada migração celular e liberação de mediadores inflamatórios. 

Foi demonstrado também que o pós-tratamento com fucoidam de Fucus

vesiculosus reduziu o influxo de leucócitos no lavado articular de forma não dose 

dependente. Há vários relatos na literatura que comprovam esse potencial de atividade 

antiinflamatória das fucanas de algas marrons (LASKY, 1995; BOISSON-VIDAL et al.,

1995).
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Santos (2004) demostrou que as frações purificadas de fucoidam de Fucus

vesiculosus diminui o número de leucócitos na peritonite induzida em ratos wistar. Ainda 

foi demostrado que o fucoidam de F. vesiculosus reduziu a hipersensibilidade de 

contato na orelha de camundongos BALB-C. Poucos trabalhos mostram a ação do 

fucoidam de Fucus vesiculosus em modelos experimentais de artrite reumatóide. 

VERDRENGH et al. (2000) demostraram a atividade anti-inflamatória de fucana no 

modelo de artrite em ratos induzida por colágeno e Staphylococcus aureus. A atividade 

antiinflamatória do fucoidam de Fucus vesiculosus parece ser decorrente da 

capacidade de bloquear, in vitro e in vivo, as selectinas P e L (GRANERT, 1994). Uma 

vez que segundo Pantankar et al. (1993), o fucoidam apresenta a capacidade de 

competir com o ligante natural Sialil Lewis X (Slex), um tetrassacarídeo fucosilado que é 

reconhecido pelas selectinas.

No presente estudo, nos grupos de animais tratados com fucoidam, observou-se 

uma redução na produção de nitrito não dose dependente no lavado articular. O fato de 

haver redução na migração leucocitária provocada por estes polissacarídeos, pode 

explicar tal efeito. Uma vez que neste modelo experimental de  AZy, os neutrófilos são 

responsáveis, pelo menos parcialmente, pela produção de NO, provavelmente pelo 

aumento na expressão da NOS induzível nessas células. (BEZERRA, 2004). 

As prostaglandinas constituem outros mediadores inflamatórios importantes na 

AR, principalmente a PGE 2, a mais abundante prostaglandina no fluido sinovial de 

pacientes com AR e osteoartrite. Estudos mostraram que a PGE2 produzida pela COX2 

medeia a inflamação articular, bem como a degradação de componentes da matriz 

cartilaginosa (HARDY et al, 2002). Rocha et al. (2003) demostraram que há liberação 

de PGE2 na cavidade articular da artrite experimental por zymosan, sendo máxima na 



_______________________________________________________Discussão 69

6ª hora. Considerando a importância da PGE 2 na AR e o potencial antiinflamatório dos 

inibidores seletivos da ciclooxigenase 2, principalmente para doenças inflamatórias 

crônicas como AR, foi comparado o efeito do fucoidam com o parecoxib neste modelo 

experimental.

Neste trabalho foi demonstrado que o pós-tratamento com o fucoidam ou 

parecoxib, inibiu significativamente o influxo celular e a liberação de NO na artrite por 

Zy. Comparando a atividade de ambos, observamos uma ação semelhante do 

parecoxib 1 mg/Kg quando comparado com o fucoidam 15 mg/Kg. Esse resultado 

aponta que o fucoidam possui um efeito anti-inflamatório relevante nesse modelo 

experimental, semelhante a este fármaco de referência. 

Um dos objetivos consistiu também na análise do tipo de GAG na cartilagem 

articular de ratos com AZy. Conforme mencionado anteriormente, os GAG são 

componentes fundamentais da matriz da cartilagem articular, conferindo a esse tecido 

resistência aos mais variados tipos de pressão, sendo a depleção desses constituintes 

uma das características iniciais das doenças inflamatórias articulares (PETTIPHER et

al., 1989). Foi observado na eletroforese em gel de agarose tampão PDA, bandas 

eletroforéticas com migração semelhantes ao condroitim sulfato que aparentemente 

não mostraram alterações entre os diferentes grupos experimentais na fase aguda (6ª 

hora) da AZy. Esse resultado foi confirmado pela eletroforese em gel de agarose, 

tampão fosfato 0,02M. 

Por se tratar de um modelo experimental de fase aguda, não foi observado 

alterações nos GAG. Seriam necessários outros estudos com maior espaço de tempo 

(fase crônica) para melhor inferir tal resultado, bem como a quantificação dos mesmos. 

Entretanto, dados da literatura mostraram, em um modelo de artrite semelhante ao 
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utilizado neste trabalho, que a redução dos GAG ocorre progressivamente com o 

tempo, ou seja, durante a fase crônica da AZy (RAMOS et al., 2001). No modelo de 

artrite induzida por antígeno em coelhos ocorreu perda de 35-40 % dos GAG da matriz 

articular aos 7 dias de artrite, sendo essa perda acompanhada pelo aparecimento de 

grandes quantidades desses compostos no lavado articular (PETTIPHER et al., 1989). 

No presente estudo, foi analisado também os aspectos histopatológicos das 

membranas sinoviais para os diferentes grupos experimentais. Considerando que o 

parâmetro de análise histopatológica é um dos mais fiéis, fornecendo informações 

passíveis de serem documentadas para comparações, arquivadas em fotos, lâminas e 

em blocos parafinados. Foi observado para o grupo de animais que receberam apenas 

zymosan intraarticular, um aumento progressivo dos critérios histopatológicos avaliados 

(exsudato inflamatório, comprometimento do exsudato inflamatório e depósitos 

fibrinóides), sendo máximo na 6ª hora, o que confirma os resultados do número de 

leucócitos no líquido sinovial, discutidos anteriormente.

Os parâmetros de neovascularização, calcificação, células gigantes e necrose 

não foram observados para nenhum grupo experimental que recebeu Zy, o que 

confirma tratar-se de um modelo de AZy de fase aguda, quando os animais são 

sacrificados na 6ª hora do experimento.

Após o tratamento com fucoidam na AZy, notou-se uma redução nos parâmetros 

de inflamação aguda, quando comparado ao grupo zymosan, sendo a melhor resposta 

com o fucoidam (15 mg/Kg), o que já era esperado, uma vez que essa concentração do 

fucoidam reduziu de forma mais significante o influxo leucocitário neste modelo 

experimental. Em relação ao parecoxib, os resultados histopatológicos foram 
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semelhantes ao grupo de animais tratados com fucoidam (15 mg/Kg), confirmando 

resultados anteriormente discutidos.

Ainda, estudos vêm sendo realizados por nosso grupo de pesquisa no sentido de 

entender a relação entre as atividades biológicas e o provável mecanismo de ação 

destes compostos.
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5. CONCLUSÕES 

1- A administração do fucoidam total de Fucus vesiculosus reduziu a inflamação na fase 

aguda da artrite induzida por zymosan; 

2- O fucoidam total de Fucus vesiculosus apresentou uma atividade antiinflamatória 

semelhante ao parecoxib na fase aguda da artrite induzida por zymosan; 

3- Não ocorreu alterações qualitativas de GAG na cartilagem articular de ratos na fase 

aguda da artrite induzida por zymosan.
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