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RESUMO 

 

Este estudo analisa a composição físico-química e os efeitos farmacológicos da FRF 

0,8 da alga marrom Lobophora variegata. O fracionamento do extrato bruto foi feito 

com a concentração de 0,8 volumes de acetona, obtendo a FRF 0,8. A 

caracterização físico-química mostrou que se tratava de uma fucana sulfatada. Foi 

verificada a atividade antinflamatória pelo modelo de edema de pata, através das 

altas taxas de inibição do edema e os melhores resultados foram na quarta hora 

após a indução (100 ± 1,4% com a dose de 75 mg/kg) e pela forte atividade inibidora 

da enzima mieloperoxidase (91,45% com a dose de 25 mg/kg). A hepataproteção foi 

demonstrada pelas dosagens de parâmetros metabólicos e enzimáticos indicativos 

de dano hepático, como bilirrubina (redução em 68,81%, 70,68% e 68,21% para 

bilirrubinas total, direta e indireta, respectivamente na dose de 75 mg/kg), ALT , AST 

e γ-GT (diminuição em 76,93%, 44,58%  e 50%, respectivamente na dose de 75 

mg/kg), pela análise das lâminas histológicas do tecido hepático, que confirmam 

esse efeito hepatoprotetor dos polímeros de carboidrato, mostrando uma redução no 

dano tecidual causado por CCl4, e pela inibição do complexo enzimático do 

citocromo P 450 (aumentando o tempo de sono em 54,6% e reduzindo o tempo de 

latência em 71,43%). A eficácia sobre a angiogenese da FRF 0,8 foi examinada na 

membrana corioalantóica (CAM) de ovos fertilizados, com a densidade dos capilares 

avaliadas e pontuadas, mostrando um efeito proangigênico em todas as 

concentrações de FRF testadas (10 µg-1000 µg). A FRF apresentou ação 

antioxidante sobre radicais livres (inibindo o Radical Superóxido em 55,62±2,10%, 

Peroxidação Lipídica em 100,15±0,01%, Radical Hidroxila em 41,84±0,001% e 

Peróxido em 71,47±2,69%, todos na concentração de 0,62 mg/mL). A atividade 

anticoagulante foi verificada com o prolongamento do tempo de tromboplastina 

parcial ativada (aPTT) a 50 µg (>240 s), mostrando que sua ação ocorre na via 

intrínseca da cascata de coagulação. Sendo assim, nossos resultados indicam que 

estes polissacarídeos sulfatados constituem um importante alvo farmacológico 

 

Palavras-chave: angiogênese, anticoagulação, antioxidante, atividade 

antinflamatória, hepatoproteção e polissacarídeos sulfatados. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study examines the physical and chemical composition and the pharmacological 

effects of brown seaweed FRF 0.8 Lobophora variegata. Fractionation of the crude 

extract was done with the concentration of 0.8 volumes of acetone, obtaining the 

FRF 0.8. The physicochemical characterization showed that it was a fucana sulfated. 

Anti-inflammatory activity was assessed by paw edema model by the high rates of 

inhibition of the edema and the best results were in the fourth hour after induction 

(100 ± 1.4% at the dose of 75 mg / kg) and by the strong inhibitory activity of the 

enzyme myeloperoxidase (91.45% at the dose of 25 mg / kg). The hepataproteção 

was demonstrated by measurements of enzymatic and metabolic parameters 

indicative of liver damage, such as bilirubin (reduction in 68.81%, 70.68% and 

68.21% for bilirubin total, direct and indirect, respectively at a dose of 75 mg / kg), 

ALT, AST and γ-GT (decrease of 76.93%, 44.58% and 50% respectively at a dose of 

75 mg / kg) by analysis of histological slides of liver tissue, confirming that 

hepatoprotective effect the polymers of carbohydrates, showing a reduction in tissue 

damage caused by CCl4 and the inhibition of the enzyme complex of cytochrome P 

450 (increasing sleep time in 54.6% and reducing the latency time in 71.43%). The 

effectiveness of the FRF 0.8 angiogenesis was examined in chorioallantoic 

membrane (CAM) of fertilized eggs, with the density of capillaries evaluated and 

scored, showing an effect proangigênico at all concentrations tested FRF (10 mg-

1000 mg). The FRF showed antioxidant activity on free radicals (by inhibiting 

Superoxide Radical in 55.62 ± 2.10%, Lipid Peroxidation in 100.15 ± 0.01%, Hydroxyl 

Radical in 41.84 ± 0.001% and 71.47 Peroxide in ± 2.69% at concentration of 0.62 

mg / mL). The anticoagulant activity was observed with prolongation of activated 

partial thromboplastin time (aPTT) at 50 mg (> 240 s), showing that its action occurs 

in the intrinsic pathway of the coagulation cascade. Thus, our results indicate that 

these sulfated polysaccharides are an important pharmacological target 

 

Keywords: angiogenesis, anticoagulation, anti-oxidant, anti-inflammatory activity, 

hepatoprotection and sulfated polysaccharides. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. ALGAS MARINHAS 

 

1.1.1 CONCEITO, CLASSIFICAÇÃO E IMPORTÂNCIA 

 

As algas são organismos fotossintetizantes classificadas com base na 

morfologia e tamanho em: (i) microalgas e (ii) macroalgas (JOHN et al., 2011),  

conforme mostradas na Figura 1.  

  As microalgas (fitoplâncton) são definidas como células fotossintéticas 

majoritariamente unicelulares e que podem viver em associações complexas 

(colônias). Representam um grupo muito heterogêneo compreendendo organismos 

procarióticos e eucarióticos, como as diatomáceas (BRUTON et al., 2009). 

Atualmente, as microalgas são amplamente estudadas como possíveis fontes de 

combustíveis (HARUN et al., 2010).  

 As macroalgas segundo Bruton et al. (2009) são adaptadas ao ambiente 

marinho e geralmente habitam zonas costeiras, e são consideradas pelos seus altos 

teores de carboidratos que apresentam função adaptativa (proteção). 

 

 
FIGURA 1 – Classificação das algas em Microalgas e Macroalgas. A classificação foi baseada na 

morfologia e no tamanho. A: Microalga Oscillatoria sp. (Cianobactéria) B: Macroalga Cladophora sp. 

(Chorophyta). Fonte: Science Photo Library (em A) e www2.uca.es/grup-

invest/microbentos/PAGES/fcladophora.htm (em B). 

  

Existem três classes de macroalgas (Figura 2) que são definidas, de acordo 

com o pigmento presente, em algas marrons ou feofíceas - clorofila a e c, e ausência 

B A 
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de clorofila b, vermelhas ou rodofíceas - clorofila a e ficobilinas, e verdes ou 

clorofíceas - clorofila a e b (BOCANEGRA et al., 2009; BEN ALI et al., 2001).  

 

 
FIGURA 2 – Classificação das macroalgas. A: Clorofíceas. B: Feofíceas. C: Rodofíceas. Fonte: 

www.cem.ufpr.br/monitoring/portugues/projeto/monitoramento_qualidade_ambiental_ecossistemas_n

aturais-macroalgas.php. 

 

 

Esses organismos marinhos sempre receberam atenção, pois há milênios são 

utilizados como fonte de alimento. Porém, durante os últimos anos, essa atenção 

aumentou pelo fato de serem compostos naturais e por possuírem um número 

relevante de substâncias dotadas de diversos tipos de bioatividades. Podemos 

destacar as várias atividades biológicas observadas, como anti-inflamatória (SOUZA 

et al., 2012; PAIVA et al., 2011), anticoagulante (ALVES et al., 2012; AZEVEDO et 

al. 2009; LEITE et al., 1998), antitumoral (DORE et al., 2012; KAEFFER et al., 1999; 

LEITE et al., 1998), antiviral (TALARICO et al., 2005; TEAS et al., 2004), antilipêmica 

(PENGZHAN et al., 2003) e antibacteriana (IMMANUEL et al., 2004; SELVIN; 

LIPTON, 2004; MAGALLANES et al., 2003). Dessa forma, torna-se de grande 

interesse biotecnológico e farmacológico o estudo de compostos ativos extraídos 

desses organismos marinhos. 

 

 

 

C 
A

 

 

 

  

B 
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1.1.2. POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DE ALGAS MARRONS 

 

Andrade et al. (2004), Pereira et al. (1999, 2002), Dietrich et al. (1995) e 

Kloareg Dermaty e Mabeau (1986) mostraram que os polissacarídeos ácidos de 

algas são compostos por fucanas sulfatadas, também conhecidas como fucoidanas. 

Estas são heteropolímeros formados principalmente por α-L-fucose sulfatada, com 

os ésteres de sulfato nas posições 2, 3 e/ou 4, dependendo da ligação glicosídica 

entre os monômeros (HAHN et al., 2012), contendo pequenas proporções de outros 

açúcares neutros, como manose e galactose, mostrados na Figura 3.  

 

 
FIGURA 3 – Estrutura de monossacarídeos e da fucoidana. Baseado em 

www.pearsonhighered.com/mathews/ch16/fucose.htm;mundodabioquimica.blogspot.com.br/2011/07/

entrada-de-diferentes-monossacarideos.html e Cumashi et al. (2007). 

 

Dessa forma, Dietrich et al. (1995) e Leite et al. (1998), mostraram em seus 

estudos que as algas marrons continham uma variedade de polissacarídeos ácidos. 

Alguns seriam compostos exclusivamente por ácido urônico, ácidos algínicos, outros 

por fucose e sulfato (homofucanas). E as heterofucanas seriam compostas por 
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xilose, fucose, manose, galactose, ácido glucurônico e sulfato em diferentes 

proporções. 

 Sendo assim, as homofucanas se diferenciam das heterofucanas pela sua 

composição estrutural. Nesta perspectiva, Berteau e Mulloy (2003) relataram que as 

fucanas seriam constituídas por L-fucose sulfatada, e que estas são facilmente 

extraídas da parede celular das algas marrons, compondo cerca de 40% do peso 

seco da parede celular isolada. 

Segundo Queiroz (2010); Percival e Mc Dowell (1967) as fucanas ou 

fucoidanas fazem parte da família de polissacarídeos sulfatados com maior peso 

molecular e são largamente dispersas nas paredes celulares de algas marrons. As 

unidades de fucose repetidas seriam parte da composição/estrutura primária. 

Porém, outros açúcares podem fazer parte do polímero ramificado, como glicose, 

manose, galactose e ácido urônico. 

Pomin e Mourão (2008) mostraram em estudos de espectroscopia de 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de alto campo que as fucanas sulfatadas de 

algas marrons são compostas igualmente por unidades alternadas de 2,3-disulfato, 

4-ligado e 2-sulfato, unidades α-L-fucopiranosil 3-ligado. Enquanto que a 

heterogeneidade desses polissacarídeos resulta, principalmente, da ocorrência de 

ramificações de resíduos de fucose não sulfatadas (CHEVOLOT et al., 1999; 

PEREIRA et al., 1999), levando a um padrão estrutural e de sulfatação espécie 

relacionado, no esqueleto de açúcar destes polissacarídeos (HAHN et al., 2012), e 

essa diversidade estrutural permite a diversidade de funções farmacológicas com 

diferentes níveis de eficiência.  

  A análise de RMN de fucanas sulfatadas de espécies de algas pardas 

revelaram estruturas únicas (POMIN; MOURÃO, 2008). A ocorrência da O-

acetilação esta comumente presente nesses polímeros (CHIZHOV et al., 1999) 

demonstrando que as mesmas são moléculas complexas, resultando numa 

dificuldade adicional de se determinar sua estrutura. Isso seria ocasionado pela 

presença de ramificações, distribuições de sulfatos aleatoriamente, diferentes tipos 

de ligações glicosídicas e também pela presença de acetilações, metilações e 

piruvilação (CHIZHOV et al., 1999; BILAN et al., 2007). 

Jiao et al. (2011) mostraram que esses polissacarídeos sulfatados possuem 

várias atividades biológicas,  incluindo atividade anticoagulante, antiviral e 
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imunoinflamatória (QUEIROZ, 2008; BOISSON-VIDAL et al., 2000; LEITE et al., 

1998).  

Percival e Mc Dowell (1967) e Dore et al. (2012) verificaram que esta classe 

de polímeros apresenta atividade anticoagulante sendo um potente ativador tanto 

de anti-trombina III quanto do cofator II da heparina. Além disso, existem relatos de 

um grande número de polissacarídeos sulfatados e outras substâncias polianiônicas 

como potentes inibidores in vitro de vários vírus, incluindo importantes 

patógenos humanos, como o vírus da imunodeficiência humana, herpes 

vírus simplex, citomegalovírus humano, o vírus da dengue e o vírus sincicial 

respiratório (KAKUDA, 2000; WITVROUW e DECLERQ, 1997). 

  Estudos em nosso laboratório demonstraram o papel desses polissacarídeos 

sulfatados como inibidores da atividade de transcriptase reversa do HIV (QUEIROZ 

et al., 2008), como agente antiinflamatório em um modelo de artrite induzida por 

zymosan (PAIVA et al., 2011), atividade anticoagulante (ALVES et al., 2012; SOUZA 

et al., 2012; AZEVEDO et al., 2009), antioxidante (DORE et al., 2012; SOUZA et al., 

2007) e antitrombótica (ALVES et al., 2012; DORE et al., 2012). Existem ainda 

outros relatos que demonstraram ação biológica de polissacarídeos na função 

hepática (SAITO et al., 2006), como antitumorais (JIANG et al., 2010), 

antiinflamatórios (MAYER; HAMANN, 2005; KUDA et al., 2007). Além de serem 

antioxidantes (KUDA et al., 2005; SOUZA et al., 2007) esses polímeros 

apresentaram propriedades antiadesiva (CUMASHI et al., 2007), fazendo com que 

os possam ser usados como possíveis fármacos hepatoprotetores, antinflamatórios 

e anticâncer. 

 

 

1.2 HEPATOTOXICIDADE 

 

O fígado é um órgão bastante importante na manutenção da homeostasia do 

organismo como um todo, estando associado com vários processos no nosso 

organismo (LISMAN, 2010), como a detoxificação hepática (KRAMER et al., 2003).  

As funções básicas do fígado podem ser divididas em três: (i) vasculares, de 

armazenamento e filtração do sangue, (ii) metabólicas relacionadas à maioria dos 

sistemas metabólicos do organismo, e (iii) secretoras e excretoras, responsáveis 

pela formação da bile que flui pelos dutos biliares para o tubo gastrintestinal, sendo 
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necessárias para o processo de emulsificação de gorduras (SANTOS; OLIVEIRA; 

PIMENTA, 2009). 

No que se refere à função (i), anteriormente mencionada, o processo de 

biotransformação estaria relacionado, pois esta é uma alteração bioquímica 

específica com sequências enzimáticas ordenadas em cada etapa, no qual o destino 

do fármaco quando entra no organismo vai depender de alguns fatores, como: taxa 

de absorção, distribuição, regulação de níveis e excreção (AUDI; PUSSI, 2000), 

influenciando a proporção do distúrbio. 

De maneira geral, pode-se inferir que o fígado desempenha várias funções 

diferentes (Figura 4), como metabólica, excretora e secretora (participando na 

formação da bile), armazenamento, protetora, circulatória, coagulação sanguínea, 

síntese de compostos biológicos (proteínas, carboidratos e lipídios), formação de 

corpos cetônicos, desintoxicação (biotransformação) e metabolismo das drogas 

(MOTTA, 2000) além de função endócrina (PIETRANGELO, 2007) e imunológica 

(JESUS; WAITZBERG; CAMPOS, 2000). 

 

 

FIGURA 4 – Esquematização da função hepática. 

 

 

Portanto, a biotransformação é um processo alternativo, no qual os 

metabólitos formados apresentam propriedades distintas das drogas originais, com 

características mais hidrofílicas, objetivando facilitar a excreção pelo organismo 

(MEYER, 1996). Contudo, as drogas nem sempre são inativadas, e seus metabólitos 

podem ainda apresentar atividade ou propriedades tóxicas aumentadas (COSTA, 

OLIVEIRA; PIMENTA, 2004). 
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As enzimas são as grandes responsáveis pelas reações de biotransformação 

e se encontram distribuídas em todo o organismo (sangue, rins, pulmões, pele, 

tecido nervoso, intestino delgado e fígado). O fígado é o órgão que mais concentra 

estas enzimas (WATKINS,1992).  A realização de testes bioquímicos com o tecido 

hepático permitiu constatar a presença de diferentes enzimas nas frações solúveis 

(desidrogenases, esterases e amidases), mitocondrial (monoaminoxidases) e 

microssomal (sistema enzimático citocromo P450 e enzimas oxidativas (FUNASA, 

2002). 

Esse processo estaria intimamente relacionado com toxicidade, devido aos 

metabólitos tóxicos poderem formar ligação covalente e/ou não-covalente com 

moléculas-alvo. As interações não-covalentes, como peroxidação lipídica, produção 

de espécies reativas de oxigênio (EROs), reações causadoras de alteração na 

concentração de glutationa e modificação de grupos sulfidril, poderiam resultar em 

citotoxicidade (OSHIMA-FRANCO; FRANCO, 2003). Sendo assim, o paracetamol 

poderia ser usado para exemplificar mecanismos de lesão celular (PARANÁ, 2011). 

Na figura 5 têm-se o esquema  do metabolismo do paracetamol, mostrando 

que em doses terapêuticas, normalmente, ocorre a sua conjugação ao ácido 

glicurônico ou ao sulfato para facilitar o processo de excreção (BESSEMS; 

VERMEULEN, 2001). Porém, pequenas quantidades são biotransformadas pelo 

complexo enzimático citocromo P450 (CYP) em um intermediário reativo tóxico, o N-

acetil-p-benzoquinoneimina (NAPQI), que é processado pela ligação a glutationa. 

Mas em caso de superdosagem, a indução da enzima CYP e a depleção de 

glutationa ou a inibição de glucuronidação, faz com que esse metabólito reativo não 

seja suficientemente neutralizado. Assim, o NAPQI reage com as cisteínas das 

proteínas hepatocelulares, levando a perda de função celular e morte celular 

(MOLING et al., 2006). 
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FIGURA 5 – Metabolismo e risco de toxicidade do paracetamol. Fonte: Paraná (2011). 

 

 

Sozio et al. (2009) mostraram em seus estudos que o mecanismo de injúria 

hepática causada pela combinação de obesidade e álcool não é bem compreendida, 

mas que ambas condições independentemente induzem a atividade do citocromo 

hepático P450 2E1 (CYP2E1). Seria então possível que estas duas condições juntas 

causassem um aumento na indução do CYP2E1, resultando em maior formação de 

espécies de oxigênio, o que levaria a injúria hepática.  

Além disso, tanto o álcool quanto a obesidade levam ao aumento de produção 

de citocinas proinflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), proteína 

1 quimiotátil de monócito e interleucinas, sendo estas as grandes responsáveis por 

agravar a injúria hepática, pois geram resposta inflamatória nos hepatócitos e 

alteram o metabolismo lipídico intra-hepático.  Sabe-se que o álcool altera a 

permeabilidade intestinal e seu efeito poderia influenciar a mediação da endotoxina, 

agravando ainda mais a doença hepática relacionada à obesidade (SOZIO; 

CHALASANI; LIAGPUNSAKUL, 2009).  

Como mencionado anteriormente, a elevação na liberação de algumas 

citocinas inflamatórias, como TNF-α, interferon gama (IFN-γ) e interleucina-2 (IL-2), 

podem caracterizar o processo de dano hepático. Isto se dá devido à presença do 

infiltrado leucocitário, onde estas células estão envolvidas com o processo de morte 

e necrose hepatocelular, o que leva a fibrose no fígado (SAITO et al., 2006) e 
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elevação de níveis plasmáticos de bilirrubina (WEDEMEYER; MANNS, 2008), 

alanina aminotransferase-ALT (SRIVASTAVA et al., 2007), aspartato 

aminotransferase - AST (BAI; CANFIELD; STACE, 1992) e gama glutamiltransferase 

- γ-GT (GEUKEN et al., 2004). Sendo assim, estas proteínas podem ser marcadores 

do processo de dano hepático e possíveis alvos de atuação de compostos 

hepatoprotetores. 

A bilirrubina é um dos produtos do catabolismo intracelular do heme da 

hemoglobina, que ocorre em um complexo enzimático ancorado na membrana do 

retículo endoplasmático  (GROTTO, 2010).  A hemoglobina proveniente da quebra 

de eritrócitos maduros é a principal fonte (80-85%) da produção total de bilirrubina e 

o restante (15-20%) é proveniente da destruição prematura de eritrócitos recém-

formados e o maior componente é formado no fígado, derivado do heme não 

eritróide e de hemoproteínas hepáticas como mioglobina, citocromo e catalases 

(MARTINELLI, 2004). 

No metabolismo da bilirrubina o fígado ocupa papel central, pois esse órgão é 

responsável por sua captação, conjugação e excreção (MARTINELLI, 2004). Além 

disso, a análise desses teores é útil para o diagnóstico diferencial de doenças, onde 

a elevação da: (i) bilirrubina total pode está associada às hepatopatias e às 

hemoglobinopatias, (ii) bilirrubina direta à disfunção hepatocelular e (iii) bilirrubina 

indireta à alteração no transporte, por mecanismo de competição pelo sítio de 

ligação da albumina pela droga, acidose metabólica ou hipoalbuminemia (acesso em 

BIOINFORME, 2012).  

A bilirrubina é classificada em direta (conjugada) e indireta (não conjugada).  

A forma não conjugada é lipossolúvel, se liga reversivelmente à albumina, sendo 

esse complexo a forma pela qual é transportada no sangue, e a mesma apresenta 

afinidade pelo tecido nervoso, além disso, as sulfonamidas e salicilatos competem 

pela ligação da bilirrubina com a albumina (MARTINELLI, 2004).  

A bilirrubina indireta chega aos sinusóides hepáticos, onde é conjugada  com 

ácido glicurônico, se transformando em bilirrubina conjugada (direta). Esta fração por 

sua vez é hidrossolúvel e apresenta afinidade por tecidos elásticos (acesso em 

BIOINFORME, 2012). Dessa forma, a bilirrubina total (BT) e bilirrubina direta (BD) 

são medidas diretamente no sangue, enquanto os níveis de bilirrubina indireta (BI) 

são derivadas das medições de BT e BD. 
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As atividades das aminotransferases também denominadas de enzimas de 

lesão (MEYER et al., 1995) são amplamente utilizadas como índice sensível da 

lesão aguda dos hepatócitos na prática médica, mas não sendo específica (LORENZ 

et al., 1996; GAW et al.,  2001). De acordo com Kaneco et al. (1997), a alanina 

aminotransferase (ALT) catalisaria a transaminação reversível da L-alanina e 2-

oxoglutarato a piruvato e glutamato no citoplasma da célula, sendo a atividade da 

ALT indicadora de hepatopatias. E como essa transaminase é bastante específica 

em primatas, cães, gatos, coelhos e ratos é recomendada para apontar hepatopatias 

em estudos toxicológicos nos quais se utilizam roedores e cães como cobaias.  

Além disso, o citoplasma do hepatócito em cães, gatos e primatas seriam 

ricos em alanina aminotransferase (Meyer  et al., 1995; Kerr, 2002), e um dano à 

membrana hepatocelular resultaria em um aumento da ALT sérica (MEYER  et al., 

1995;GAW et al., 2001; KERR, 2002).  

A aspartato aminotransferase (AST) não é uma enzima específica para o 

fígado e pode originar-se tanto em músculos quanto em tecido hepático, dessa 

forma o seu aumento deve ser interpretado considerando esta inespecificidade 

(KANECO et al., 1997).  

Pode-se ainda destacar que as transaminases, catalisadoras, por 

transferência do grupo amino, interconversão de aminoácidos e alfa-ceto-ácidos e 

estão presentes em diferentes tecidos, no qual a AST estaria no citosol e na 

mitocôndria dos hepatócitos. 

  Fox e Campbell (2000) consideraram os exames bioquímicos sanguíneos de 

ALT e AST, informativos da avaliação da toxicidade aguda por AINEs e sua 

elevação em conjunto poderia indicar lesão hepática significativa. As causas de 

lesão hepática incluiriam a hepatite  que não leva em conta o agente causal, e a 

injúria tóxica que pode acompanhar qualquer uma das agressões ao fígado, 

incluindo doses excessivas de drogas (BOOTH, 1995; LORENZ et al., 1996; GAW et 

al., 2001).  

As enzimas γ-glutamil transferase e fosfatase alcalina seriam marcadores de 

processos colestásicos e importantes no diagnóstico das hepatopatias. Os valores 

elevados dessas enzimas são observados em processos patológicos envolvendo o 

fígado. Enquanto que a fosfatase alcalina, encontrada em vários tecidos e no fígado 

é secretada pelos hepatócitos e pelas células da mucosa do trato biliar, estando a 



33 
 

gama glutamil transferase (γ-GT) envolvida na transferência de um resíduo γ-

glutamil de alguns peptídeos para outros compostos (VASCONCELOS, 2007). 

Ainda, é importante destacar que a atividade da fosfatase alcalina pode 

indicar índice de colestase e, as atividades das aminotransferases dão uma medida 

da integridade das células do fígado (Traversa et al., 2003). 

Oshima-Franco e Franco (2003) mostraram que o organismo apresenta 

formas de neutralizar metabólitos intermediários reativos advindos de reações de 

biotransformação, exposição a vírus, toxinas e radiações. Dentre estas formas de 

neutralizações destacam-se a deleção da célula danificada por apoptose ou 

necrose, com posterior substituição da célula danificada, por mitose. Porém, a falha 

destes mecanismos, poderia provocar necrose tecidual, fibrose ou mutagênese.  

A hepatotoxicidade, dessa forma, é um processo que causa lesões no fígado, 

diminuindo a sua função e várias as drogas estão envolvidas nesse processo 

hepatotóxico, causando fígado gordo, granulomas e outros (MADDREY, 2005). O 

uso de vários medicamentos pode causar um dano hepatocelular, característico pelo 

aumento das transaminases ALT e AST, ou colestático, levando ao aumento de 

bilirrubinas (principalmente da direta), da fosfatase alcalina e do ƴ-GT, limitando o 

uso e benefícios destes fármacos (BERTOLAMI, 2005).  

O tetracloreto de carbono foi utilizado em nossos estudos e esse composto 

químico de acordo com Maddrey (2005) já é estabelecido como hepatotoxina. E 

como várias outras drogas, durante o seu metabolismo, produz um intermediário 

altamente reativo e tóxico, que são produtos metabólicos potencialmente danosos e 

precisam ser rapidamente metabolizados em substâncias menos nocivas para evitar 

a lesão. As reações oxidativas iniciais do metabolismo desta droga e de outras como 

paracetamol são mediadas pelo complexo enzimático CYP, que por sua vez 

apresenta papel na produção dessas espécies intermediárias reativas (MADDREY, 

2005), sendo assim compostos que inibem o CYP podem ter a atividade 

hepatoprotetora por esta via de ativação. 

Dessa forma, sabe-se que alguns polissacarídeos sulfatados contendo 

fucose, apresentam atividade protetora para o fígado (ROSS et al., 2012; HAYASHI 

et al., 2008; SAITO et al., 2006), mas devido aos poucos trabalhos que relatam o 

papel das fucanas na inibição do dano hepático, torna-se fundamental o estudo da 

fração rica em fucanas 0,8 (FRF 0,8) para verificar o seu possível mecanismo de 
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proteção hepática, devido a este órgão  ser dinâmico e envolvido em várias funções 

que permite a manutenção da vida.  

 

 

1.3 ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO (EROS) E ESPÉCIES REATIVAS DE 

NITROGÊNIO (ERNS) 

 

As espécies reativas de oxigênio (EROs),  tais como, radical hidroxila (•OH), 

peróxido de hidrogênio (H2O2), superóxido (O2•
-) e, as espécies reativas de 

nitrogênio (ERNs), como o óxido nítrico (NO) e o peróxinitrito (ONOO-),   visualizadas 

na Tabela 1 (em vermelho •OH, H2O2 e O2•
-,  em roxo o NO e em verde o ONOO-), 

são espécies reativas (ERs) que ocorrem naturalmente nos organismos vivos e 

apresentam papel na modulação da sinalização celular (DAS, 1986), proliferação,  

apoptose  (KIM, 2001) e proteção celular (ROSSI, 1985). Contudo, as ERs são 

também a maior fonte de estresse celular por causar danos a proteínas, lipídeos e 

DNA (MANDA et al., 2009). 

 

Tabela 1: Formação de Espécies Reativas de Oxigênio e Espécies Reativas 

Nitrogênio 

Formação de Espécies Reativas de Oxigênio Espécie Reativa 

O2 + e
-  

→ O2
-
● Radical Superóxido 

O2
-
● + H2O → HO2

-
● + OH Radical Hidroperoxil 

HO2
-
● + e

- 
+ H → H2O2 Peróxido de Hidrogênio 

H2O2 + e
-  

→ ●OH + OH
-
 Radical Hidroxila 

Formação de Espécies Reativas de Nitrogênio Espécie Reativa 

O2
-
● + ●NO → 

-
OONO Peroxinitrito 

Fonte: Baseado em Koury e Donangelo (2003); Correia e Muscará (2005). 

 

 

Estas espécies reativas podem ser geradas biologicamente por várias vias, 

tais como respiração celular (BARREIROS, DAVID; DAVID, 2006) e ação de 

enzimas como NADP oxidase, xantina oxidase, lipo e cicloxigenases e óxido nítrico 

sintases (NAM, 2012). O radical hidroxila pode ser gerado a partir da degradação do 

ácido peroxinitroso e de reações de redução de peróxidos mediadas por metais, 

como ocorre com o peróxido de hidrogênio (NORDBERG, 2001). 
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Estas reações podem envolver íons metálicos livres de proteínas (como 

hemoglobina, transferrina ou ferritina) em leucócitos, e como ocorre na reação de 

Fenton (representada na Figura 6), no qual o Cu+ ou o Fe2+ promovem a produção 

de •OH a partir do peróxido de hidrogênio (NORDBERG, 2001). Outra reação que 

pode ocorrer é a de Haber– Weiss (Figura 6) no qual o radical hidroxil pode ser 

formador a partir de outras espécies reativas, como o superóxido, através de reação 

com o peróxido de hidrogênio (KEHRER, 2000).  

 

 

 

FIGURA 6 – Reação de Fenton e Haber-Weiss. Esquematização de reações que envolvem o 

radical hidroxil, superóxido e peróxido de hidrogênio. Fonte: 

quimicaeciencias.blogspot.com.br/2009/06/reacao-fenton.html. 

 

 

Alguns mecanismos de sinalização celular envolvem a síntese e utilização de 

espécies reativas de oxigênio, como o superóxido e o óxido nítrico 

(GAMALEY, 1999; HANCOCK, 2002).   A exposição das células a RLs, EROs e as 

ERNs podem ativar vias inflamatórias (KHOO,  2012), liberando citocinas, que 

ativam o sistema imune (MAO,  2011) e aumentam a expressão de moléculas de 

adesão (NAM, 2012). Além disso, o processo inflamatório está relacionado com a 

síntese de ERNs e EROs, como forma de defesa, levando ao aumento de geração 

de EROs, amplificando o processo inflamatório  e a injúria tecidual (MANDAL, 2009).  

O processo de explosão respiratória seria a queima não-mitocondrial de 

oxigênio, com concomitante produção de superóxido e peróxido de hidrogênio como 

produtos primários. E radical hidroxil, oxigênio singleto e ácido hipocloroso como 

metabólitos secundários com ação bactericida, ativação e modulação da inflamação. 

Este processo seria induzido por partículas fagocitavéis (bactéria, vírus, materiais 

agregados, detritos celulares, etc) e conduzido pela NADPH oxidase (ROSSI, 1985). 
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O NO em grandes quantidades é fisiologicamente danoso, pois possui um 

potencial de conversão para outras espécies reativas de nitrogênio. Sendo assim, o 

NO serve como substrato para nitração, nitrosilação, nitrosação e oxidação, o que 

conduz a quebra de simples e dupla fita de DNA, desnaturação proteica, 

peroxidação lipídica, lesões estas que podem levar ao aparecimento de um câncer 

(CASTRO, 2011; DENES et al., 2010; HOFSETH, 2008). 

Dessa forma, a toxicidade dos EROs e ERNs estaria relacionada com sua 

capacidade de oxidar proteínas, desnaturando-as (KEHRER, 2000) e, de oxidar 

polissacarídeos e ácidos graxos poliinsaturados das membranas (NORDBERG, 

2001). Sendo assim, as espécies reativas atacariam as duplas ligações desses 

lipídeos, resultando em dano celular e disfunção tecidual (MANDAL, 2009).  

A remoção de um hidrogênio de uma destas duplas ligações levaria a 

produção de peroxil lipídico, que remove o hidrogênio de outros lipídeos, produzindo 

radicais lipídicos hidroperóxidos (KEHRER, 2000). Estes podem se decompor em 

várias espécies, tais como o malondialdeído (VACA, 1989), afetando então a ação 

de canais iônicos, de proteínas transportadoras e enzimas (CATALÁ, 2012).  

  Nos organismos existe um complexo sistema endógeno de defesa contra 

ERO e ERN de ação enzimática, como as enzimas superóxido dismutase, catalase e 

glutationa peroxidase e, não enzimática, como grupos sulfidrilas e vitaminas 

(HEYLAND, 2005; MANDAL, 2009). Estes antioxidantes poderiam agir neutralizando 

ou catabolizando radicais livres, ou ainda, quelando metais que agem formando 

peróxidos (JACOB, 1995). 

Dessa forma, os antioxidantes são de grande interesse biológico, uma vez que 

estes apresentam potencial ação farmacológica, como anticâncer, antivascular, 

antinflamatória e outras atividades biologicamente importantes (LIEN, 1999). Dentre 

estes compostos podemos enfatizar alguns polissacarídeos sulfatados de algas 

marinhas que apresentam esse tipo de atividade (SOUZA et al., 2007). Sendo 

assim, torna-se de interesse verificar a capacidade antioxidante da FRF 0,8, 

podendo também correlacionar esta com o potencial farmacológico que será 

averiguado. 
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1.4 PROCESSO INFLAMATÓRIO 

 

A inflamação é uma reposta primária a infecções ou injúrias, que tem como 

finalidade o reparo tecidual através da liberação de mediadores inflamatórios como 

aminas bioativas, eicosanóides, citocinas, quimiocinas e fatores de transcrição, que 

regulam processos como permeabilidade vascular e o recrutamento de células 

polimorfonucleares - PMNs (RODRIGUEZ-VITA; LAWRENCE, 2010; CUZZOCREA, 

2005). Este processo envolve uma série de eventos complexos de forma organizada 

e sequencial como dilatação de arteríolas, vênulas e capilares, com subsequente 

aumento da permeabilidade vascular, exudação de fluidos (incluindo proteínas 

plasmáticas) e migração leucocitária (DORWARD et al., 2012; CUZZOCREA, 2005).  

As células da imunidade inata (macrófagos e células dendríticas) efetuam 

importantes papéis na defesa contra patógenos ou injúria (TAKEUCHI; AKIRA, 

2010). Isso ocorre através de receptores em suas membranas que permitem um 

estímulo que desenvolve respostas inflamatórias, como os receptores de 

reconhecimento padrão que reconhecem padrões moleculares associados a 

patógenos (PAIVA-OLIVEIRA et al., 2012) e a padrões moleculares relacionados a 

danos (MARTINON et al., 2009; KONO; ROCK, 2008). 

O estímulo inflamatório reconhecido induz a codificação de genes que 

expressam proteínas pro-inflamatórias (citocinas, interferons (IFNs) e quimiocinas) 

que regulam a morte celular de tecido inflamado, modificando a permeabilidade 

vascular, recrutando as células sanguíneas ao local de injúria e induz a síntese de 

proteínas de fase aguda (TAKEUCHI;  AKIRA, 2010). 

Este conjunto de reações é ilustrado na Figura 7 e induzem a adesão 

leucocitária ao endotélio vascular, permitindo a continuidade da resposta 

inflamatória, o translocamento de P-selectinas dos corpos de Weibel-Palade 

leucocitários, como sua ligação a integrinas, molécula de adesão celular vascular 1, 

molécula de adesão celular intracelular 1, molécula de adesão leucocitária endotelial 

1 e E-selectinas presentes nas células endoteliais, permitido seu rolamento, ativação 

e adesão (SHCHMID-SCHONBEIN, 2006; MORAES; PIQUERAS e BISCHOP-

BAILEY, 2006; CUZZOCREA et al., 2005). 
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FIGURA 7 – Processo Inflamatório, mostrando a regulação do movimento leucocitário por 
quimiocinas, o rolamento, a ativação e aderência, assim como as selectinas, integrinas e 
moléculas de adesão que permitem esse processo. Fonte: Luster (1998). 

 

 

A persistência desse processo leva a uma inflamação crônica, podendo 

ocorrer dano tecidual e perda de função pela persistência da infecção, de injúria 

local recorrente ou de deficiência de mecanismos anti-inflamatórios naturais 

(RODRIGUEZ-VITA; LAWRENCE, 2010). Este tipo de inflamação seria determinada 

como o maior agente etiológico do câncer a partir da inflamação (KUNDU; SURH, 

2012; POEHLMANN et al, 2012). Dentre os tipos de câncer frequentemente 

originados por processos inflamatórios têm-se o câncer de estômago (MAGARI et 

al., 2005), fígado (SUN; KARIN, 2012), próstata (PLATZ; MARZO, 2004) e pâncreas 

(FITZPATRICK, 2001).  

Durante a inflamação crônica, as vias celulares envolvidas com cinases 

nucleares e citoplasmáticas (ZHOU et al., 2010; BEAVER et al., 2009) e fatores de 

transcrição (LING; KUMA, 2012) são frequentemente desregulados, levando a 
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expressão anormal de genes pro-inflamatórios envolvidos na transformação maligna. 

Segundo Kundu e Surh (2012), outra via de promoção do câncer a partir da 

inflamação seria por meio da geração de radicais livres, onde muitas células do 

sistema imune (como mastócitos, neutrófilos, leucócitos, macrófagos, monócitos, 

eosinófilos, células dendríticas e células NKs) presentes no tecido inflamado geram 

EROs ou ERNs, aos quais causam danos ao DNA, contribuindo para a 

carcinogênese por ativar oncogenes (REUTER et al., 2010) e inativar genes 

supressores de tumor (FITZPATRICK, 2001).  

Alguns mecanismos de inflamação contribuem para a carcinogênese, entre 

estes pode-se incluir a indução da instabilidade cromossomal; alterações em 

eventos epigenéticos e subsequente expressão gênica inapropriada; aumento na 

proliferação celular; evasão da apoptose, estimulação da neovasculatura 

intratumoral; invasão através da membrana basal associada ao tumor e movimento 

metastático (PORTA et al., 2009; KUNDU; SURH, 2008; HUSSAIN;  HARRIS, 

 2007). Por fim, alguns agentes antitumorais podem agir também como agentes anti-

inflamatórios, como ocorre com alguns inibidores da angiogenese, devido aos 

mesmos estarem diretamente relacionados com a manutenção do processo 

inflamatório, e com o crescimento e desenvolvimento de tumores sólidos (KUNDU; 

SURH, 2008).  

Nesse contexto, a literatura revela que polissacarídeos apresentam ação no 

processo inflamatório. Dessa forma, a ação de polissacarídeos obtidos de algas 

marrons tem sido estudada em nosso laboratório, no qual pode-se observar que as 

fucanas inibem a migração de leucócitos e apresentam ação sobre a artrite induzida 

por zymosan (Paiva, 2011).   

 

 

1.5 ANGIOGÊNESE 

 

Os processos inflamatórios e de angiogênese estão associados, pois a 

angiopoietina-2 que regula a angiogênese pode super regular as respostas 

inflamatórias, mostrando dessa forma que existe uma via de sinalização comum 

para esses dois processos (FIEDLER et al., 2006), o que torna relevante o seu 

estudo.  
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 A formação de novos vasos sanguíneos pode ocorrer por dois mecanismos: 

(1) por meio da vasculogênese, sendo referente aos eventos iniciais de crescimento 

vascular e envolvendo a diferenciação e reunião de precursores de células 

endoteliais, os angioblastos, formando assim os vasos primitivos, e (2) por meio da 

angiogênese, no qual a formação de novos vasos ocorre a partir de vasos pré-

existentes (METTOUCHI;  MENEGUZZI, 2006; TRANQUIA; TRACQUI,  2000). 

O equilíbrio entre fatores pró- e anti- angiogênicos (Figura 8) regula o 

crescimento de novos vasos, sendo o estado pró-angiogênico caracterizado pela 

super expressão de fatores que estimulam a formação de vasos e sub-regulação de 

proteínas anti-angiogênicas (BISCETTI et al., 2009; SCHMITT).  

 

 
FIGURA 8 – Fatores antiangiogênicos e angiogênicos e a regulação da formação de 
novos vasos, no processo de tumorogenese. Fonte: 
blogdasbi.blogspot.com.br/2011/04/mais-uma-razao-para-nao-eliminar-o.html. 

 

 

A angiogênese ocorre durante as fases embrionárias, para remodelamento da 

vasculatura primitiva e na fase adulta durante o ciclo reprodutivo feminino 

(ZYGMUNT et al., 2003), em condições de fisiopatologias, como durante a 

inflamação crônica (MARAGOUDAKIS; PANOUTSACOPOU; SARMONIKA, 1988) e 

no processo de tumorogênese (RIBATTI et al., 2002; METTOUCHI; MENEGUZZI, 

2006). 
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 Dessa forma, a angiogênese é fortemente associada aos processos 

patológicos, como o câncer, onde é necessária para providenciar oxigênio e 

nutrientes, assim como para remover metabólitos e para o processo de metástase 

(MAKRILI et al., 2009). 

 

 

1.6  COAGULAÇÃO 

 

A coagulação é um processo que está relacionado tanto com a inflamação 

(ESMON, 2007) quanto com a angiogênese (SHOJI et al., 1998), o que torna 

relevante o seu estudo.  

Dessa forma, a coagulação sanguínea ocorre em decorrência à lesão de um 

vaso sanguíneo, juntamente com o espasmo vascular, a formação de tampão 

plaquetário e o crescimento eventual de tecido fibroso no coágulo sanguíneo 

(MINORS, 2007), para a prevenção da perda sanguínea (manutenção da 

hemostasia). Sob condições fisiológicas normais, os mecanismos anticoagulantes 

promovem uma potente defesa contra complicações trombóticas (ESMON, 2004), 

sendo fundamental para o processo de hemostasia (MORAN; VIELE, 2005).  

O processo de coagulação sanguínea em todos os mamíferos verifica-se de 

forma similar e com mecanismos de ações combinadas com proteases celulares 

(Gopinath, 2008). Desta forma, a injúria tecidual é rapidamente localizada e 

regulada, em condições normais, com formação de coágulo, cessamento do 

sangramento e posterior lise do coágulo seguido da remodelagem tecidual (MORAN; 

VIELE, 2005). 

 Este processo de formação do coágulo pode ocorrer por vias intrínsecas e 

extrínsecas (Figura 9), que conduzem a conversão de protrombina à trombina, que 

por sua vez leva o fibrinogênio a monômeros de fibrina, formando um polímero 

insolúvel (GOPINATH, 2008).  
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FIGURA 9 – Via intrínseca e extrínseca da cascata de coagulação. Fonte: O’Riordan & 

Higgins (2003). 

 

 

Esse processo pode ser iniciado pela exposição do sangue a fatores 

teciduais, que são encontrados em células extravasculares ao redor dos vasos 

sanguíneos, possibilitando um mecanismo rápido de selamento da injúria e 

integridade vascular (ESMON, 2004) ou por ativação de fatores de contato do 

plasma, os quais conduzem, respectivamente, a via extrínseca e intrínseca e as 

duas vias terminam com a geração da fibrina (ISKANDER; CHENG, 1999). 

Reis (2003) mostraram que o processo de hemostasia é resultante do 

equilíbrio entre pró-coagulantes e anticoagulantes, envolvendo vasos, plaquetas, 

proteínas da coagulação e da fibrinólise e anticoagulantes naturais. Todos estes 

componentes são inter-relacionados e constituintes dos sistemas de coagulação, 

anticoagulação e fibrinólise. 

Além disso, como mencionado anteriormente, existe correlação entre este 

processo com a inflamação, pois os mediadores inflamatórios podem aumentar a 
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quantidade e a reatividade das plaquetas, regular negativamente mecanismos 

anticoagulantes naturais, iniciar o sistema de coagulação e facilitar a propagação da 

resposta coagulante. A coagulação, por sua vez, pode aumentar a resposta 

inflamatória através da liberação de mediadores de plaquetas e da ativação de 

células, promovendo a interação célula-célula e aumentado a resposta inflamatória 

(ESMON, 2004). A Figura 10 mostra o impacto da inflamação nesse processo. 

 

 

 
FIGURA 10 – Efeitos da inflamação no sistema de coagulação, mostrando o impacto de mediadores 

inflamatórios na regulação da coagulação.fonte:  Adaptado de Esmon (2004). 

 

 

 

Entretanto a coagulação também pode estar envolvida com a formação de 

novos vasos sanguíneos, pois a ativação da cascata da coagulação culmina na 

geração de trombina e formação de fibrina, e ambas as substâncias apresentaram 

efeitos que auxiliam no crescimento e disseminação neoplásicos (SHOJI et al., 

1998).  

Levando em consideração as fucanas, Grauffel et al. (1989) demonstraram 

que esses polissacarídeos sulfatados impedem a ação de trombina sobre o 

fibrinogênio, de forma mais eficaz do que a heparina, um polissacarídeo animal da 

família dos glicosaminoglicanos sulfatados que possui atividade anticoagulante. 

Nesse contexto, Dore et al. (2012) revelaram o potencial anticoagulante de 

polissacarídeos sulfatados extraidos da alga marrom Sargassum vulgare, entretanto 

a ação anticoagulante se restringiu a via intrínseca da coagulação. A literatura relata 
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que peso molecular, ramificações, densidade de cargas e estrutura tridimensional de 

polissacarídeos sulfatados influencia nas suas interações com as proteínas da 

coagulação sanguínea (OLSON, BJORK; BOCK, 2002), sendo assim o estudo 

dessa atividade torna-se de grande interesse. 

Diante disso, o estudo de compostos bioativos extraídos de algas marinhas é 

de relevante interesse. Nessas perspectivas, o uso de uma fração rica em 

polissacarídeos sulfatados, extraídos da alga marrom Lobophora variegata, justifica-

se pela abundancia desta alga na costa norte-riograndense e pelos polissacarídeos 

da fração rica em fucana 0,8 (FRF 0,8) não terem sido estudados quanto à 

diversidade de ações farmacológicas.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar físico-quimicamente e analisar os efeitos das fucanas extraídas da 

alga marrom Lobophora variegata em atividades famacológicas. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Extrair uma fração rica em fucanas com acetona (FRF 0,8) da alga L. 

variegata; 

 

b) Caracterizar físico-quimicamente este polissacarídeo através de dosagens 

químicas (de açúcares totais, proteínas totais, sulfato e fenóis totais), 

eletroforese em gel de agarose, espectroscopias de infravermelho e 

ressonancia magnética nuclear, e cromatografia descendente em papel; 

 

c) Avaliar o potencial farmacológico da FRF 0,8  na Viabilidade Celular, no 

Processo Inflamatório, na Hepatotoxicicidade, na Angiogênese, no 

Estresse oxidativo e na Coagulação Sanguínea.  
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3. MATERIAIS 

 

  

3.1. MATERIAIS BIOLÓGICOS 

 

3.1.1. ALGAS 

 

A alga Lobophora variegata (J.V.Lamouroux) (Figura 11), utilizada para os 

experimentos, foi coletada na praia de Búzios, localizado no município de Nísia 

Floresta – RN, devido a sua abundância nessa região, durante períodos de baixa 

maré. Posteriormente foi catalogada e identificada no Departamento de 

Oceanografia e Limnologia da UFRN. 

O material em estudo apresenta a seguinte classificação taxonômica: 

 

 

FIGURA 11 – Fotografia da Alga Marrom Lobophora variegata. 

 

 

3.1.2. ANIMAIS 

 

Foram utilizados ratos da linhagem Wistar obtidos no biotério do 

Departamento de Bioquímica da UFRN com aproximadamente 60 dias de vida, 

pesando entre 180 e 220 g. Todos os animais usados foram mantidos em gaiolas 

individuais, submetidos a ração e água ad libitum, em condições controladas de 
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iluminação (ciclo 12 horas claro/escuro) e temperatura (23 °C). Todos os ensaios in 

vivo passaram por aprovação do comitê de ética para uso de animais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEUA-UFRN, protocolo Nº 

048/2011).  

 

 

3.2. MATERIAIS QUÍMICOS E APARELHOS 

 

 Acetona, Ácido sulfúrico (cromato produtos químicos, SP), ácido fosfórico 

(cromato produtos químicos, SP, Brasil), Ácido 2-tiobarbitúrico 98% 

(Sigma Aldrich, Saint Louis, MO, USA), Ácido ascórbico 99% (Sigma 

Aldrich, USA), Álcool 70%, Agarose, Condrointin Sulfato, Dermatan 

Sulfato, Heparan Sulfato, Ácido tricloroacético (VETEC, RJ, Brasil). 

 Carbonato de sódio (VETEC, RJ, Brasil), Cloreto de sódio (VETEC, RJ, 

Brasil), Carragenana kappa (Sigma Aldrich, USA), Cloreto de ferro 

(cromato produtos químicos, SP, Brasil), Cloridrato de naftiletilenodiamino 

(Sigma Aldrich, USA). 

 Etanol (Cromoline, SP, Brasil), Espironolacona, EDTA (Cromoline, SP, 

Brasil), Fenol, Hidróxido de Sódio. 

 Ácido Cloridrico, Ácido Gálico, Diamino propano acetato (PDA), Ácido 

Acético, Azul de Toluidina, Brometo de Potássio (KBr), Cetavlon (CTV), 

Acetato de Etila, Piridina, Nitrato de Prta, Tiosulfato de sódio, Fosfato de 

Potássio, Brometo de Haxadecaciltrimetil amônio, O-dianisidina-

dihifrocloreto. 

 Placas de Culturas (BD), meios de cultura, antibióticos. 

 Ampolas de vidro, fogareiro elétrico. 

 Albumina, α-tocoferol, Coomassie Blue R, Bacto Gelatina, Brometo de 

Haxadecaciltrimetil amônio, O-dianisidina-dihifrocloreto. Fucose, Xilose, 

Galactose, Manose, Arabnose, Ácido Glucurônico, Glicose (Sigma Aldrich, 

Saint Louis, MO, USA). 

 Parafina, Hematoxilina  e Eosina (H&E), Formol (10%). 

 Tetracloreto de carbono PA (Merck, Darmstadt, Germany), azeite de oliva 

extravirgem (Gallo), Pentobarbital sódico.  
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 Ferrozina (Sigma Aldrich, USA), Fosfato de Sódio Monobásico (Nuclear, 

SP, Brasil), Ferricianeto de Potássio (Sigma Aldrich, USA),1,10 –

Fenantrolina (Sigma Aldrich, USA). 

 Heparina (Disotron®, Aristron), Hidroxitolueno butilado (BHT) 

 Molibdatdo de Amônio, MTT (Sigma Aldrich, USA). 

 Nitrito de sódio (Cromoline, SP, Brasil) 

 Peróxido de hidrogênio, NaCl (Cromato produtos químicos, SP, Brasil), 

PBS. 

 Reagente de Folin-ciocaulteau 

 Sulfanilamida (Sigma Aldrich, USA), Sulfato Ferroso (Cromoline, SP, 

Brasil), Salina (solução preparada em laboratório com NaCl 0,9 %). 

 Kits comerciais para avaliação bioquímica:  

o Bilirrubinas, ALT, AST e ƴ-GT (Analisa) 

o PT e aPTT (Labtest). 

 

Além dos aparelhos usuais de laboratório podemos destacar: 

 Agitador orbital mod. 255-B da FANEM Ltda. (São Paulo, SP, Brasil). 

 Banhos e estufas de temperatura constante da FANEM Ltda. (São Paulo, 

SP, Brasil). 

 Bombas peristálticas Microperpex S mod. 2232 da LKB (Bromma, Suécia). 

 Centrífuga refrigerada CR 21 da Hitachi Koki Co. Ltd. (Tóquio, Japão). 

 Espectrômetro de infravermelho modelo MB 104 da ABB Bomem 

(Canadá). 

 Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear modelo DRX 400 da 

Bruker (EUA) 

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

MA, EUA). 

 Micrótomo, modelo 820, da American Optical Company (New York, EUA). 

 Coagulômetro - CLOT / DRAKE TIMER DIGITAL. 

 Leitor de Placas - Leitora para ELISA série Expert Plus Biochrom (SP, 

Brasil). 

 Incubadora  de CO2 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 EXTRAÇÃO DA FRAÇÂO RICA EM FUCANAS 0,8 (FRF 0,8)  

 

A alga utilizada neste estudo foi coletada, limpa e seca em estufa a 45ºC. Em 

seguida trituradas e submetidas a três delipidações com três volumes de acetona 

durante 6 h, para retirada de contaminantes lipídicos e polifenólicos. Após este 

procedimento a acetona foi descartada e o material obtido (pó cetônico) foi seco a 

temperatura ambiente.  

Cerca de 30 g de pó cetônico (tecido seco) foi suspenso com 5 volumes de 

NaCl 0,25 M (pH 8,0 – ajustado com NaOH), e submetido a proteólise com 20 mg de 

Maxatase, uma protease alcalina de Esporobacillus (Biobrás, Montes Claros, MG, 

Brasil).  Subsequentemente, incubou-se por 24 h a 60 °C, sob agitação e ajustes 

periódicos do pH. Ao final da proteólise, após a filtração da mistura, o filtrado obtido 

foi precipitado com 1,0 volume de acetona, em banho de gelo, sob suave agitação a 

4 º C e deixada em repouso nesta temperatura por 24 h. O precipitado formado foi 

coletado por centrifugação a 10.000 x g por 10 min, seco à vácuo e ressuspenso em 

aguá destilada, descartando-se o precipitado, enquanto que ao sobrenadante foi 

adicionado 0,8 volumes de acetona (calculado a partir da solução inicial), 

precipitando os polissacarideos e obtendo uma fração rica em fucana, nomeada 

(FRF0,8) de acordo com o volume de acetona utilizado (SILVA et al., 2005). A FRF 

0,8 foi caracterizada e utilizada nos ensaios farmacológicos (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Esquema do Processo de Extração da FRF 0,8 da alga Lobophora variegata. 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO FISÍCO-QUÍMICA   

 

4.2.1 DOSAGEM DE AÇÚCARES TOTAIS 

 

A quantificação dos açúcares totais da FRF 0,8 foi realizada pelo método do 

fenol/ácido sulfúrico de acordo com Dubois et al. (1956), empregando-se como 

monossacarídeo padrão L-fucose. As leituras foram realizadas a 490 nm. 

 

 

4.2.2 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS 

 

O conteúdo de proteína da FRF 0,8 foi determinado com o reagente de 

Coomassie Blue R segundo o método de Spector (1978) e a leitura foi realizada a 

595 nm, empregando-se como padrão albumina de soro bovina. 

 

 

4.2.3 DOSAGEM DE SULFATO 

 

O teor de sulfato total foi determinado após hidrólise ácida (HCl 6N, 6 h, 

100ºC) por turbidimetria pelo método da gelatina-bário (Dodgson & Price, 1962). O 

sulfato de sódio (1 mg/mL) foi utilizado como padrão sendo submetido às mesmas 

condições da amostra em estudo (FRF 0,8). 

 

 

4.2.4 DOSAGEM DE FENÓIS TOTAIS 

 

O conteúdo fenólico total da FRF 0,8 em estudo foi determinado com o 

reagente de Folin–Ciocalteu a partir do método de Wolfe, Wu e Liu (2003) com 

algumas modificações. Adicionou-se o reagente de Folin-Ciocalteu (50% v/v) em 0,5 

mL da FRF 0,8 e incubou-se a solução por 5 minutos a temperatura ambiente. Em 

seguida adicionou-se NaCO3 (7% p/v). Incubou-se novamente por 30 min à 40 ºC e 

a leitura foi feita em espectrofotômetro a 765 nm. A concentração de compostos 

fenólicos totais na fração polissacarídica da alga foi determinada como mg de 
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equivalente ácido gálico/mg de material seco tendo como parâmetro uma curva 

padrão de ácido gálico. 

 

 

4.2.5 ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE 

 

A agarose (0,6%) foi diluída em tampão 1,3 diaminopropano acetato (PDA) 

0,05 M e pH 9,0. Posteriormente foi colocado sobre lâmina de vidro (7,5x 5,0x 

0,2cm) até o resfriamento e formação do gel. Alíquotas de 5 μl (50 μg da FRF 0,8 e 

marcadores de corrida de glicosaminoglicanos - CS: condroitin sulfato, DS: dermatan 

sulfato e HS: heparan sulfato) foram aplicadas no gel e submetidas à corrida 

eletroforética (5 V/cm durante 1 h). A origem das aplicações corresponde ao pólo 

negativo (Dietrich e Dietrich, 1977). Após o tempo previsto de migração eletroforética 

para o sistema de tampão PDA, os compostos foram precipitados no gel de agarose 

pela sua submersão da lâmina por um tempo mínimo de 2h a temperatura ambiente, 

em CETAVLON 0,1% (brometo de N-cetil-N-N-N-trimetilamônio). O gel foi seco sob 

uma corrente contínua de ar quente e corado com azul de toluidina 0,1%, numa 

solução de ácido acético 1% e etanol 50%, onde o excesso de corante foi removido 

em solução descorante, uma solução preparada a partir de ácido acético 1% em 

etanol 50%. A etapa de descoloração do gel de agarose foi então repetida até que o 

fundo da lâmina descora-se completamente. Em seguida, o gel foi então seco a 

temperatura ambiente. 

 

 

4.2.6 ESPECTROSCOPIA DO INFRAVERMELHO (IR) 

 

A espectroscopia de infravermelho foi realizada em espectrofotômetro FT-IR 

ABB Bomem modelo MB 104, de 4000 a 400 cm-1. Os polissacarídeos da FRF 0,8 (5 

mg) foram analisados após secagem sob a forma de pastilha de KBr. Realizado no 

Departamento de Química da UFRN. 
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4.2.7 ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) 

 

O espectro da ressonância magnética nuclear (RMN) de 13C e 1H da FRF 0,8 

foi obtido a partir da utilização de um espectrofotômetro (aparelho de NMR da marca 

Bruker, modelo DRX 400) em freqüência de 500 MHz com amostras dissolvidas em 

D2O. O deslocamentos químicos dos carbonos e hidrogênios dos anéis glicosídicos 

são expressos em ppm (δ). Realizado no Departamento de Química Orgânica e 

Inorgânica da UFC pelo laboratório de Ressonância Magnética Nuclear 

(CENAUREMN). 

 

 

4.2.8 CROMATOGRAFIA DESCENDENTE EM PAPEL 

 

Efetuou-se hidrólise da FRF 0,8 em solução contendo HCl 2N por 2 horas a 

100°C, em ampolas de vidro. Posteriormente, realizou-se a neutralização, 

ressuspendendo a solução com água destilada e secando no destilador, 

procedimento repetido três vezes. Depois a amostra (100 μg) e os padrões (10 μg) 

foram aplicados em papel Whatman N°1. Os padrões utilizados compreendem: 

xilose, galactose, ácido glucuronico, fucose, arabinose e glicose. 

A FRF 0,8 foi submetida à cromatografia descendente em papel utilizando o 

solvente butanol: piridina: água, na proporção de 2:3:1,5 v/v/v por 18h.  Após este 

processo, os monossacarídeos foram  detectados pelo poder redutor após a reação 

com o reagente de prata alcalina (TREVELYAN; PROCTER; HARRISON, 1977). 

 

 

4.3 VIABILIDADE CELULAR 

 

A viabilidade celular foi realizada usando o ensaio do MTT de acordo com 

metodologia de Mossman (1983). Linhagens de células 3T3 (fibroblastos murinos) e 

HepG2 (human liver hepatocellular carcinoma), submetidas a incubação com a FRF 

0,8. 

O experimento foi efetuado em placa de 96 poços, com uma densidade de 

3X104 células por poço, usando meio DMEM. A FRF 0,8, em diferentes 

concentrações (25, 50 e 100 µg/mL), foi adicionada ao meio durante o período de 24 
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horas para 3T3 e HepG2 a 37°C em estufa com atmosfera de CO2 a 5%. Após 

incubação a solução de MTT foi adicionada e depois de nova incubação os cristais 

de formazam (metabólito do MTT) foram dissolvidos em etanol e efetuado a leitura 

da absorbância em leitor de ELISA no comprimento de onda de 540 nm. 

 

 

4.4 ATIVIDADES IN VIVO 

 

 As concentrações usadas nos testes in vivo deste trabalho foram 

selecionadas de acordo com o modelo estudo utilizado, seguindo um perfil 

semelhante ao da literatura. 

 

 

4.4.1 INDUÇÃO DA INFLAMAÇÃO 

 

4.4.1.1 Edema da pata induzido por carragenana 

 

Ratos da linhagem Wistar com 2 meses de idade foram anestesiados, 

divididos em 5 grupos iguais (n=5) e tratados com diferentes doses da FRF 0,8 (25, 

50 e 75 mg/kg de peso animal em 1 mL de solução salina 0,9 %). No tempo de 30 

min após o tratamento, o edema foi induzido através da aplicação de 0,1 mL de 

carragenana a 1% em solução salina na região sub-plantar da pata dianteira 

esquerda dos ratos. A variação da espessura da pata foi aferida 30 minutos antes e 

1 a 4 horas depois da indução da inflamação com a utilização de paquímetro digital 

(WINTER; RISLEY; NUSS, 1962). Por fim, os animais foram eutanasiados. A 

inibição do edema foi expressa tendo como parâmetro o volume da pata dos 

controles. 

 

 

4.4.1.2 Atividade da Mieloperoxidase (MPO) 

 

A MPO foi extraída de tecidos homogeneizados, da pata induzida a 

inflamação, por suspensão em 1 mL de 0,5 % (p/v) de brometo 

hexadeciltrimetilamonio (HTAB) e em 50 mM de tampão fosfato de potássio (pH 6,0) 
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após sonicação em um banho de gelo por 10 segundos. A suspensão foi 

centrifugada a 40000 g por 15 mim a 4°C e o sobrenadante utilizado para o ensaio, 

sendo 0,1 mL deste misturado com 2,9 mL de tampão fosfato (50 mM, pH 6,0) 

contendo 0,167 mg/mL de o-dianisidina dihidrocloreto e peróxido de hidrogênio. A 

análise da atividade foi feita a 460 nm em leitor de ELISA lendo 3 vezes a cada 30 

segundos. A atividade da MPO foi definida como a quantidade de enzima 

degradando 1 µmol de peróxido/min a 37°C. As unidades de MPO foram calculadas 

considerando que 1 U MPO= a degradação de 1 µmol de H2O2, levando a mudança 

na absorbância de 1,13 x 10-2 nm/min (LI et al., 2009). 

 

 

4.4.2  DANO HEPÁTICO 

 

4.4.2.1 Hepatotoxicidade induzida por tetracloreto de carbono (CCl4) 

 

Ratos da linhagem Wistar com 2 meses de idade foram anestesiados, 

divididos em 5 grupos iguais (n=6) e tratados com diferentes doses da FRF 0,8 (25, 

50 e 75 mg/kg de peso animal em 1 mL de água destilada). Foi utilizado o método 

modificado de Zafar e Ali (1998) tendo este experimento a duração de 3 dias 

experimento:  1º dia houve o pré-tratamento (p.o.), no 2º dia além do pré-tratamento 

houve a indução do dano hepático com tetracloreto de carbono (2 mL/kg peso 

animal diluído em azeite de oliva, 1:1, s.c.) nos grupos controle positivo e testes, e 

no 3º dia houve coleta sanguínea para a análise dos teores de bilirrubina total (BT), 

direta (BD) e indireta (BI), alanina amino transferase (ALT), aspartato 

aminotransferase (AST) e γ-glutamil transferase (γ-GT), através de kits, dessa forma 

os animais foram anestesiados com quetamina (50%) e xilazina (2%) para esse 

procedimento (MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS/FIOCRUZ, 2008). 

Posteriormente foi feita a eutanásia dos animais, com uma superdosagem de 

barbitúrico, i.p. (MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS/FIOCRUZ, 2008), para a 

retirada de tecido hepático para análise histotológica, no qual se utilizou como 

critério a integridade do núcleo do hepatócito, fibrose perivascular, dilatação de 

capilares e acúmulo de gordura.  

Os grupos controle positivo e negativo foram pré-tratados com salina 0,9%, 

apenas o controle positivo recebeu CCl4 diluido em azeite de oliva, enquanto que no 
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controle negativo foi administrado somente o veículo (2 mL/kg). Já o terceiro, quarto 

e quinto grupos foram pré-tratado com a FRF 0,8 nas doses de 25, 50 e 75 mg/kg e 

estes três grupos teste receberam CCl4 diluído em azeite (1:1).  

 

 

4.4.2.2 Análises histológicas das lâminas hepáticas 

 

O tecido hepático empregado no estudo histológico foi coletado após a 

eutanásia dos ratos submetidos ao dano hepático induzido por CCl4. O órgão foi 

lavado em água corrente e seco para a posterior fixação do material.  

A solução fixadora foi feita com formol e água (1:9) e o tecido ficou embebido 

nesta solução por cerca de 30 horas. Após a fixação, as amostras foram submetidas 

às técnicas rotineiras de desidratação, inclusão em parafina e corte em micrótomo 

comum, para a obtenção dos cortes histológicos, para que a estrutura do tecido 

hepático pudesse ser analisada através da microscopia óptica. 

A etapa da técnica de coloração foi feita após os cortes estarem montados em 

lâminas, desparafinados e hidratados. No qual foi usado como corante a 

Hematoxilina e Eosina - H&E (PROPHET et al., 1992), uma técnica para coloração 

de células em geral, que cora núcleo em azul e citoplasma em rosa-avermelhado. 

Após esta etapa foi colocada uma lamínula.  

 

 

4.4.2.3 Tempo de sono induzido por pentobarbital sódico 

 

Para verificar a possibilidade da influência do sistema enzimático do 

citocromo-P450, a FRF 0,8 foi testada no tempo de sono induzido por pentobarbital 

sódico. O teste foi realizado em ratos machos (n=5) que foram privados de comida 

20h antes do experimento e tratados da seguinte forma: grupo 1 foi tratado com 

salina (10 mL/kg, i.p.), e grupos 2 e 3 receberam a FRF 0,8 nas doses de 50 e 75 

mg/kg, i.p. respectivamente, 2 h antes da administração do pentobarbital sódico (40 

mg/kg, i.p) e a duração do sono (min) em cada animal foi observada. O tempo de 

sono foi registrado como o período após a perda do reflexo de endireitamento e a 

recuperação, enquanto que o tempo de latência foi o período entre a administração 

do pentobarbital e o adormecimento dos animais (DARIAS et al., 1998). 
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4.4.3 ATIVIDADE DE INDUÇÃO DE ANGIOGÊNESE 

 

A atividade de indução da angiogênese foi avaliada a partir do método da 

Atividade da Membrana Corioalantoica (MCA), segundo Deocaris (2005) com 

algumas modificações.  

A superfície dos ovos assim como todos os instrumentos (pinça, cabo e 

lâminas) foram desinfetados com álcool 70%. O experimento se procedeu em 7 

dias, onde os ovos foram mantidos em  incubadora a 37 °C. No quarto dia 5 mL de 

albumina foi aspirado. No sexto dia um orifício de 1,5 cm2 foi aberto para a inserção 

da FRF 0,8 em diferentes concentrações (10, 100 e 1000 µg/mL) em solução de 

agarose 2,5% (150 µL) sobre a membrana corioalantoica (MCA), assim como dos 

controles (negativo e positivo). Como controle positivo (indutor da angiogênese) foi 

usado a heparina e como controle negativo (inibidor da angiogênese) foi utilizado a 

fenantrolina e a espironolactona na concentração de 10 μg/mL. A agarose foi 

utilizada como branco. Esta abertura foi fechada e a incubação continuou até o 

sétimo dia. 

As zonas neovasculares da MCA foram fotografadas, analisadas e os 

resultados expressos a partir de mensuração por escore (Tabela 2), tendo como 

parâmetros para  pontuação a área do disco e a quantidade de neo-vasos 

(BURGERMEISTER et al., 2002). 

 

Tabela 2: Escore para a atividade proangiogênica de FRF 0,8 na MCA. 

Valor do escore Efeito observado 

0= Efeito antiangiogênico Não visualização de áreas vasculares na 

região do disco ou em suas adjacências 
0,5 - 1 = Efeito angiogênico fraco a médio Áreas com presença de capilares 

1 = Efeito angiogênico médio Aumento na densidade de capilares, efeito 

este não maior que o dobro da area do disco 

2= Forte efeito angiogênico O dobro ou mais da área em torno do disco 

com presença de capilares. 

Fonte: BURGERMEISTER et al. (2002). 
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4.5 ATIVIDADES IN VITRO  

 

4.5.1 ATIVIDADES ANTIOXIDANTES 

  

 As atividades antioxidantes da FRF 0,8 foram desenvolvidas em triplicata, nas 

concentrações de 0,62, 1,25, 2,5, 5 e 10 mg/mL, usando o ácido ascórbico como 

padrão antioxidante. Tais concentrações foram escolhidas de acordo com a literatura 

e apitadas por padronizações realizadas em nosso laboratório. 

 

 

4.5.1.1 Atividade Antioxidante Total 

 

Alíquotas da solução da FRF 0,8 (nas concentrações acima estabelecidas) 

foram misturadas com 1 mL da solução reagente (0,6 M de ácido sulfúrico, 28 mM 

fosfato de sódio e molibdato de amônio 4 mM). Os tubos foram incubados a 95 °C 

por 90 min e após o resfriamento a absorbância foi determinada em comprimento de 

onda máximo de 695 nm (PIETRO; PINEDA; AGUILAR, 1999). A capacidade 

antioxidante total foi expressa em equivalência ao ácido ascórbico. 

 

 

4.5.1.2 Quelação do Ferro 

 

A Atividade Quelante de Ferro (Fe2+) foi desenvolvida a partir do método de 

Saltarelli et. al. (2009) com algumas modificações. Uma solução contendo a FRF 0,8 

(nas concentrações estabelecidas), 2 mM de sulfato de ferro (FeSO4) e 5mM de 

ferrosina, foi incubada por 20 minutos a temperatura ambiente (RT). Posteriormente 

foi adicionado água para completar o volume final de 2 mL. O resultado foi 

mensurado em espectrofotômetro em comprimento de onda de 562 nm. 

Para verificar a taxa de quelação utiliza-se a seguinte fórmula (QIAO et al., 

2009): 

Taxa de quelação (%) = [A0 – (A1 – A2)]/A0 × 100 %, onde A0 é a absorbância 

do controle (água substituindo o extrato polissacarídico), A1 é a absorbância do 

sistema com a amostra e A2 é absorbância do sistema em condições idênticas a A1, 

com água substituindo o FeSO4. 
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4.5.1.3 Poder Redutor 

 

O poder redutor foi determinado como descrito por Yen e Chen (1995) com 

algumas modificações. Resumidamente: FRF 0,8 (nas concentrações estabelecidas) 

foi adicionada em tampão fosfato (0,2 M, pH 6,6) e em seguida misturadas com 

ferricianeto de potássio (1%, p/v), e incubado a 50 °C por 20 min. Posteriormente, 

0,125 mL de ácido tricloroacético (TCA) (10%, p/v) foi adicionado à mistura para 

parar a reação. Então, a solução foi misturada com cloreto férrico (0,1%, p/v) e a 

absorbância foi mensurada a 700 nm. 

 

 

4.5.1.4 Inibição dos Radicais Hidroxila 

 

O ensaio de seqüestro do radical hidroxila (OH·) foi desenvolvido a partir do 

método de Smirnoff e Cumbes (1989), com algumas modificações. 

O procedimento se deu com a mistura de 0,5 mL da FRF 0,8 (nas 

concentrações estabelecidas) com 0,5 mL de água destilada, PBS (20 mM, pH 7,4) 

e fenantrolina (2,5 mM) em etanol (99%). A reação foi iniciada com a inserção de 

0,5 mL de sulfato de ferro e peróxido de hidrogênio (20 mM). Seguiu-se com a 

incubação a 37 °C por 90 minutos. 

A análise da reação foi feita em espectrofotômetro no comprimento de onda 

de 536 nm. Para obter a taxa de inibição (%) utilizou-se a seguinte fórmula: 

Taxa de inibição (%)= 1 - ( Abs1 / Abs2) × 100%, onde: Abs1 é a absorbância 

obtida da reação com a fração total polissacarídica e Abs2 a absorbância da reação 

em que água destilada substitui o peróxido de hidrogênio.  

 

 

4.5.1.5 Varredura do Peróxido 

 

A atividade de varredura de peróxido foi mensurada de acordo com o método 

modificado de Smirnoff e Cumbes (1989). Os radicais peróxidos foram gerados 

através da mistura de FeSO4 e H2O2. A mistura reagente continha 1 mL de FeSO4 

(1,5 mM), H2O2 (6 mM), salicilato de sódio (20 mM) e 100 µL da FRF 0,8 (nas 

concentrações estabelecidas) ou do padrão antioxidante. Após incubar por 1h em 37 



59 
 

ºC, a absorbância do complexo salicilato hidroxilado foi mensurado em 562 nm. A 

porcentagem do efeito da varredura é calculada como: 

Atividade de varredura do peróxido de hidrogênio (%) = [1 – (A1 – A2)/ A0] × 

100, onde: A0 é a absorbância do controle (sem extrato da FRF 0,8 ou padrão), A1 é 

a absorbância incluindo o extrato ou padrões, e A2 é a absorbância sem o salicilato 

de sódio. 

 

 

4.5.1.6 Varredura do Peróxido de Hidrogênio 

 

A atividade de varredura do Peróxido de Hidrogênio foi mensurada de acordo 

com o método de Zhao et al. (2006) modificado. H2O2 (0,1 mM) e 100 µL da FRF 0,8 

(nas concentrações estabelecidas) e do padrão antioxidante, foram misturados com 

10 µL de molibidato de amônio (3%), H2SO4 (2 M) e KI (1,8 M). A solução foi 

misturada e titulada com Na2S2O3 (5 mM) até a coloração amarela desaparecer. A 

porcentagem do efeito da varredura é calculada como: 

Atividade de varredura do peróxido de hidrogênio (%) = (V0 - V1/ V0) × 100, 

onde: V0 é o volume da solução de Na2S2O3 usada para tratar a mostra controle, na 

presença de peróxido de hidrogênio (sem extrato), V1 é o volume da solução de 

Na2S2O3 misturado com os extratos de FRF 0,8 ou padrão antioxidante. 

 

 

4.5.1.7 DPPH 

 

Para a análise da inibição do radical DPPH, foi incubado 0,1 mL de FRF 0,8 

(nas concentrações estabelecidas) com uma solução etanólica de DDPH (0,1 mM) 

por 30 min. a RT. Seguiu-se com a análise da variação da densidade óptica em 517 

nm. O grupo controle consistiu da análise do DPPH mais veículo e o branco é o 

composto teste em solução com veículo. Foi utilizada a fórmula: [1- (Aamostra-

Abranco)/Acontrole] × 100, para obtenção da porcentagem de inibição de formação do 

radical DPPH (YE et al., 2008). 
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4.5.1.8 Sequestro do Radical Superóxido 

 

Os radicais superóxidos (ZHOU; ZHENG, 1991) foram gerados em 3 mL de 

tris-HCl (16mM, pH 8,0), que continham 78 mM de NADH (forma reduzida), 50 mM 

de Nitroblue Tetrazolium (NBT), 10 mM de metasulfato de fenazina e FRF 0,8 (nas 

concentrações estabelecidas). A reação de cor dos radicais superóxidos e NBTfoi 

detectada por monitoramento da absorbância a 560 nm. O controle não tinha NADH, 

e ele foi substituído pelo tris-HCl.  A capacidade de sequestro do radical superóxido 

pela FRF 0,8 foi calculada pela seguinte equação: 

Taxa de inibição (%) = 1 – (Aamostra 560nm/Acontrole 560 nm) × 100. 

 

 

4.5.1.9 Inibição de Peroxidação Lipídica 

 

A inibição de peroxidação lipídica foi determinada pela quantificação de 

peróxido de lipídio, produto de decomposição de MDA baseado na reação de ácido 

tiobarbitúrico usando gema de ovo como substrato oxidável. Em suma, homogenato 

de ovo (10% v/v em PBS, pH 7,4) e 0,5 mL de FRF 0,8 (nas concentrações 

estabelecidas) foram misturados, depois 0,05 mL de FeSO4 foi adicionado para 

ativar a peroxidação lipídica. Após incubar por 30 min, 1,5 mL de TCA 20% (p/v) e 

1,5 mL de ácido tiobarbitúrico 0,8% (p/v) foram adicionados e a mistura resultante foi 

aquecida a 95 °C por 15 min e centrifugada à 2000 g por 10 min. A absorbância do 

sobrenadante foi determinada em comprimento de onda máximo de 532 nm 

(ZHANG & YU, 1997). A inibição da peroxidação lipídica foi calculada como se 

segue: Taxa de inibição (%) = [1 - (Aamostra – Abranco da amostra)/Acontrole] × 100, onde 

Acontrole é a absorção do grupo de controle no sistema de geração de radicais 

hidroxila, Aamostra a absorção da amostra do grupo teste e Abranco da amostra é a 

absorbância somente da amostra. O α-tocoferol foi utilizado com padrão. 

 

 

4.5.2 ATIVIDADES ANTICOAGULANTES 

 

As atividades anticoagulantes de Tempo de tromboplastina parcialmente 

ativada (aPTT) e Tempo de protrobina (PT) foram realizadas por meio dos reagentes 
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de aPTT e PT de kits comerciais (Labtest, SP - Brasil), para a análise da ação da 

FRF 0,8 no sistemas intrínseco e extrínseco, respectivamente, da cascata de 

coagulação. As análises serão feitas por meio da utilização de coagulômetro. As 

concentrações (de 3,12, 6,25, 12,5, 25 e 50 μg/μL) usadas neste estudo foram 

determinadas através da literatura adaptada por uma varredura feita em nosso 

laboratório. 

 

 

4.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As Análises Estatísticas deste trabalho mostra os resultados expressos como 

média ± E.P.M. Para análises dos dados utilizou-se o método de variância ANOVA, 

seguida do teste de Tukey-Kramer para diferença entre os grupos de tratamento e 

controles, adotando-se p <0,005 como significante. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS 

POLISSACARÍDEOS DA ALGA PARDA LOBOPHORA VARIEGATA 

 

 O processo de extração dos polissacarídeos sulfatados da alga L. variegata 

foi realizado de acordo com a metodologia descrita levando-se em consideração que 

este estudo aplica a combinação da metodologia envolvendo a proteólise a partir de 

enzimas, tais como, maxatase e precipitação em diferentes concentrações de 

acetona (0,3, 0,5, 0,8, 1, 1,5. A fração usada em nosso estudo foi o polissacarídeo 

com 0,8 volume de acetona (FRF).  

 As dosagens químicas permitiram a verificação dos teores de açúcares totais, 

proteínas totais, sulfato e fenóis totais.  

Tais resultados, conforme mostra a Tabela 3, revelam altos teores de 

carboidratos (48,91± 0,89%), baixa contaminação proteica (0,8± 0,03%), altos teores 

de sulfatos (34,11 ± 0,01%) e baixos teores fenólicos de 0,00001 mg/ mg de ácido 

gálico (valor tão baixo que foi considerado insignificante). 

 

Tabela 3: Dosagens Químicas de Açúcares Totais, Proteínas totais, Sulfato e Fenóis 

Totais da FRF 0,8  

Dosagens Químicas Valor (expresso em 
1 
% ou 

2 
mg/mg de ácido gálico) 

Açúcares totais 
1a

 48,91 ± 0,89% 

Proteínas totais 
1b

 0,8 ± 0,03% 

Sulfato 
1c

 34,11 ± 0,01% 

Fenóis Totais 
2d 

0,00001 mg/mg de ácido gálico  

a
 Método de acordo com Dubois, Gilles, Hamilton, Rebers & Smith (1956); 

b
 Método de acordo com 

Spector (1978); 
c
 Método de acordo com Dodgson & Price (1962); 

d
 Método de acordo com Wolfe, Wu 

e Liu (2003). Os dados foram expressos em média ± E.P.M.  

 

 

A eletroforese em gel de agarose da FRF 0,8 permitiu observar um padrão 

polidisperso para a FRF 0,8 (5 μL da amostra em estudo numa concentração de 10 

mg/mL). Este resultado é mostrado na Figura 13, no qual os glicosaminoglicanos 

(CS: condroitin sulfato, DS: dermatan sulfato e HS: heparan sulfato) foram usados 

como marcadores de corrida.  
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FIGURA 13 – Eletroforese em gel de agarose da FRF 0,8. O L corresponde a FRF 0,8 e P indica os 

polissacarídeos usados como marcadores da corrida (CS, DS e HS). 

 

Dessa forma, foi verificado que a FRF 0,8 teve mobilidade até o marcador DS, 

apresentando dessa forma polidispersão entre os marcadores de HS e DS. A 

presença da metacromasia, quando corado frente ao azul de toluidina, serviu para 

indicar a presença de sulfato nessa fração, dado este condizente com a dosagem de 

sulfato referida anteriormente.  

A espectroscopia do Infravermelho (IR) foi realizada (Figura 14) para 

identificar a presença de alguns grupos funcionais, permitindo verificar algumas 

bandas importantes características da fucana.  

Dessa forma foi verificada a presença das bandas em 3414, 2925, 1619, 

1423, 1261, 1037 e 832 como picos importantes, pois estes são, respectivamente 

indicativos de hidroxilas (OH), grupamento metil (C-H), carboxila (COOH), carboxila 

(COOH), sulfatos (S=O), carbonila (C=O) e sulfato em posição axial (C-O-S, sulfato 

axial secundário).  

 

CS 
DS 
HS 
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FIGURA 14 – Infravermelho da FRF 0,8 da alga marrom L. variegata. Valores expresso em 

percentagem de transmitância (eixo Y) e número de onda / cm
-1 

(eixo X).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3414 = OH 

2925 = C-H 
1619 = COOH 

1423 = COOH 

1261 = S=O  
1037 = C=O 

832 =    C-O-S 
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A Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) do 1H (Figura 

15) e do 13C (Figura 16) também foram realizadas.  

 

 

 

FIGURA 15 – RMN do 
1
H da FRF 0,8 da alga L. variegata. Picos expresso em ppm.  

 

O espectro de RMN de 1H (Figura 15) da FRF 0,8 apresentou picos 

característicos de unidades de α-L-fucose. Os prótons anoméricos do polissacarídeo 

são observados na região 5,0. Sinais do grupo metil (CH3) da fucose foram obtidos 

na região de 1,74 (H6 menor) e na região 1,45 (H6 maior). O sinal em 4,8 

corresponde a  β-D-xilose e 4,31 é atribuido aos prótons de galactose ou metil em C-

4. Outros picos como os em 5,8 é indicativo do H1, enquanto que os 4,56, 4,42 e 

4,07 correspondentes a H2, H5 e H4, respectivamente, formam o anel de prótons. 

5,8 (H1) 

H 

H 

5,0 (prótons 

anoméricos) 

4,8 (β-D-xilose) 

4,56  
(H2) 

4,42 (H5) 

4,07 (H4) 

1,74 (CH3 prótons H6 (menor) da fucose) 

1,45 (H6 (maior), 1-3 ligado) 

4,31 (Prótons de 

Galactose ou Metil em 

CH4) 

Anel de prótons (H2-H5) 

3,41-4,91 
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FIGURA 16 – RMN do 

13
C da FRF 0,8 da alga L. variegata. A. Espectro (DEPT). B. RMN do 

13
C. 

Picos expresso em ppm. 

 

A RMN de 13C (Figura 16) confirmou a presença de fucose no polímero 

estudado. Sendo assim, o Espectro (DEPT) na Figura 16 A, diferencia os grupos 

CH, CH2, e CH3. Na FRF 0,8 em estudo, observa-se um dos DEPT a 62,5 ppm  

indicativo de –CH2 da galactose e a 18,2 ppm (C-6) correspondente a -CH3  da 

fucose. Enquanto que a RMN de 13C (Figura 16 B) mostrou picos característicos em 

86,6 (C-2), 84,1, ppm possivelmente atribuído a 1,3 fucose e sinais em  82,3 e 68,7, 

confirmando unidades de ß-D-galactose. O pico em 77,3 corresponde ao (C-3) e em 

18,2 ao (C-6) da fucose.  

Ademais, foi realizada a cromatografia descente de papel (Figura 17) e a sua 

análise permitiu verificar a presença de alguns monossacarídeos, tais como resíduos 

de fucose, glicose, xilose e galactose. 

 

62,5 (CH2 da 

galactose) 

18.2 (C-6) correspondente ao 

CH3 da fucose 

A 

 

 

 

 

 

B 
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FIGURA 17 – Cromatografia descendente em Papel. Retângulo roxo indica a FRF 0,8 de L. variegata e o 

restante da figura corresponde aos monossacarídeos padrões (1:Xilose; 2: Galactose; 3: Ácido 

Glucurônico; 4: Fucose; 5: Arabnose; 6: Manose; 7: Glicose). A seta preta indica o sentido da corrida. 

 

 

 

5.2 ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS 

 

5.2.1 VIABILIDADE CELULAR 

 

O ensaio de viabilidade celular foi realizado para verificar se a FRF 0,8 

apresentava toxicidade para as células normais ou tumorais, ou se a FRF 0,8 

mantinha a viabilidade dessas células estável. Este ensaio é muito importante, pois 

como o objetivo do trabalho foi de verificar atividades farmacológicas é interessante 

verificar o seu perfil numa célula, para averiguar a possibilidade de manipulação de 

um fármaco. 

 Nesse sentido, a FRF 0,8 em diferentes concentrações (25, 50 e 100 μg/mL) 

foi incubada com as células das linhagens 3T3 (fibroblastos murino) e Hep G2 

(carcinoma hepatocelular) por um período de 24 horas (Figura 18). 

Analisando a linhagem de fibroblastos empregada, verificou-se que com a 

concentração de 25 μg/mL e 50 μg/mL a taxa de viabilidade celular não apresentou 

diferença estatística com relação ao controle. Resultados que revelam que a FRF 

0,8 com estas concentrações mantém uma taxa de viabilidade celular significativa, e 

portanto, uma baixa toxicidade para células normais. A concentração de 100 μg/mL 

apresentou uma taxa de viabilidade celular de 84,5±0,9% (p< 0,05). 
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FIGURA 18 – Viabilidade da FRF 0,8. Análise do efeito da FRF 0,8 em diferentes concentrações na 

viabilidade de células da linhagem 3T3 e Hep G2 no período de 24 horas. Os dados foram expressos 

em média ± E.P.M com p< 0,05 considerado significante em relação ao controle (DMEM). Observado 

significância em *p< 0,05 (3T3) e **p< 0,01 (Hep G2). 

 

 

A FRF 0,8 quando incubada com a linhagem celular Hep G2, apresentou, na 

concentração de 25 μg/mL, uma viabilidade de 54,25±0,226 % (p < 0,01), 

demonstrando que essa concentração seria tóxica para a viabilidade dessa linhagem 

celular de carcinoma hepático. Para as concentração de 50 e 100 μg/mL não foi 

observada diferença em relação ao controle, indicando que com estas 

concentrações a manutenção da taxa de viabilidade celular estável, denotando uma 

baixa toxicidade para células hepáticas, ao contrário da concentração anterior que 

apresentava um perfil tóxico. 

 

 

5.3 ATIVIDADE ANTINFLAMATÓRIA  

 

 A possível atividade antinflamatória da FRF 0,8 foi analisada através do 

modelo de indução da inflamação aguda induzido por carragenana (edema de pata) 

e pela inibição da atividade da enzima mieloperoxidase (MPO). 

 

 

* 

** 
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5.3.1 EDEMA DA PATA INDUZIDO POR CARRAGENANA 

 

A FRF 0,8 apresentou significante atividade antinflamatória no modelo de 

edema de pata nas três diferentes doses testadas (25, 50 e 75 mg/kg). Uma forte 

atividade antiedematosa foi verificada com a redução da variação da espessura da 

pata, frente ao controle positivo, desde a primeira hora, sendo intensificado nas 

horas subsequentes. Esses dados podem ser observados na Figura 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19 – Edema de Pata. Análise da inibição da variação da espessura do edema de 
pata induzido por ҡ-carragenana pela FRF 0,8 em diferentes doses. Os dados foram expressos em 
média ± E.P.M com p< 0,05 considerado significante em relação ao controle positivo (carragenana). 
Significante em *p< 0,05; **p< 0,01. ***p< 0,01. O tempo 0 horas foi o momento da indução da 
inflamação. 

 

 

 Dessa forma, foi visto que na quarta hora de atividade houve uma restauração 

as condições normais, no qual o perfil apresentado foi semelhante ao do controle 

negativo (grupo sem indução do processo inflamatório). Posteriormente, a taxa de 

inibição do edema plantar (Figura 20) foi calculada, tendo como parâmetro o controle 

positivo. Os resultados mostraram que todas as doses testadas inibiram 

significantemente o edema. 
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FIGURA 20 – Taxa de inibição do edema plantar induzido por carragenana. FRF 0,8 da alga L. 
variegata foi testada em diferentes doses. Os dados foram expressos em média ± E.P.M em com p< 
0,05 considerado significante em relação a porcentagem do controle positivo (carragenana).  

 

 

A dose de 25 mg/kg inibiu em 89,1±10,0% o edema na quarta hora de 

experimento, sendo este valor de 91,1±7,1% e 100,0±1,4% para as doses de 50 

mg/kg e 75 mg/kg, respectivamente.   Sendo assim, a FRF 0,8 apresentou uma 

significante atividade antiedematosa. Os resultados desta atividade mostram ser 

tempo dependente. No entanto, o perfil das diferentes concentrações FRF 0,8 

apresentou ausência de dose-dependência, já que não houve diferença estatística 

entre os valores. 

  

5.3.2 ATIVIDADE DA MIELOPEROXIDASE (MPO) 

 

A mieloperoxidase (MPO) está associada com formação de espécies reativas 

de oxigênio e oxidação de membranas, estando elevadas em condições 

inflamatórias. Sendo assim, a atividade de MPO foi verificada e apresentou, nas três 

doses testadas da FRF 0,8, uma significante atividade inibidora da enzima 

mieloperoxidase (Figura 21). 
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FIGURA 21 – Atividade Inibidora da Mieloperoxidase (MPO). Análise da ação de FRF 0,8 em 
diferentes doses. Valores expresso em Unidade de MPO/ mg de proteína, média ± E.P.M. 
considerado significante quando p<0,05 quando comparado com o controle positivo (C+). Significante 
em ***p< 0,001.  

 

Esses resultados mostram que todas as concentrações reduziram 

significativamente (p < 0,001) a MPO. As concentrações de 25, 50 e 75 mg/kg 

apresentaram uma atividade de 0,0013 ± 0,0, 0,0012 ± 0,0005 e 0,0015 ± 0,0005, 

respectivamente, sem diferença estatística entre si. Sendo assim, os resultados 

obtidos se mostraram significativos para a inibição desta enzima inflamatória, uma 

vez que a taxa de inibição dos grupos testes apresentou-se semelhante ao controle 

negativo, e isso corrobora para o excelente resultado obtido na inibição do edema de 

pata. 

 

5.4 HEPATOPROTEÇÃO 

  

 A possível ação hepatoprotetora da FRF 0,8 foi verificada através do modelo 

de indução de hepatotoxicidade por tetracloreto de carbono (CCl4), seguido das 

dosagens de bilirrubinas e enzimáticas, bem como, da análise histológica dos 

fígados. A inibição do complexo enzimático CYP também pode ser um indicativo de 

hepatoproteção, pois o CYP está associado com a biotransformação de compostos 

em intermediários reativos altamente instáveis e danosos. 

 

 



72 
 

 

5.4.1 HEPATOTOXICIDADE INDUZIDA POR TETRACLORETO DE CARBONO 

(CCL4) 

 

Analisando atividade hepatoprotetora das fucanas sulfatadas em diferentes 

doses foi verificada a ação da FRF 0,8 a partir de dosagens dos teores de bilirrubina 

(Figura 22) e das enzimas ALT, AST e γ-GT (Figura 23), realizados através kits. 

Essas dosagens foram efetuadas porque em caso de dano hepático essas 

substâncias se elevam no plasma, servindo como parâmetro de lesões hepáticas. 

 

 

FIGURA 22 – Dosagem de Bilirrubina. Análise da ação de FRF 0,8 da alga L. variegata em diferentes 
doses nos níveis séricos de Bilirrubina Total (BT), Direta (BD) e Indireta (BI). Expresso em 
concentração (mg/dL) média ± E.P.M. considerado significante quando p<0,05 quando comparado 
com o controle positivo (C+). Significante em ***p< 0,001.  

 

A análise dos dados permitiu verificar que frente ao controle positivo 

empregando as doses de 25, 50 e 75 mg/kg houve redução da dosagem de 

bilirrubina total em 23,27%, 52,48% e 68,81%, respectivamente. Na bilirrubina direta 

essas mesmas doses reduziram este modulador hepático, respectivamente, em 

52,94%, 64,71% e 70,59% quando comparadas ao controle positivo. Um perfil 

semelhante foi encontrado na bilirrubina indireta que frente ao controle positivo teve 

redução de 13,25%, 48,34% e 68,21% para as respetivas doses de 25, 50 e 75 
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mg/kg. Dessa forma os melhores resultados foram obtidos com a maior dose  

testada (75 mg/kg) e um perfil dose-dependente ficou demonstrado. Devido aos 

valores dos melhores resultados se aproximarem do controle negativo, pode-se 

inferir que houve restauração das condições próximas às normais.  

Em continuidade as dosagens enzimáticas (Figura 23) de ALT, AST e γ-GT 

foram realizadas, pois estes parâmetros de lesão hepatocelular se encontram 

elevadas quando ocorre injúria no fígado.  

 

 

FIGURA 23 – Dosagens Enzimáticas de ALT, AST e γ-GT. Análise da FRF 0,8 da alga L. variegata 
em diferentes doses nos níveis séricos das enzimas (ALT, AST e γ-GT). Expresso em concentração 
(U/mL), média ± E.P.M. Considerado significante quando p<0,05 quando comparado com o controle 
positivo (C+). Significante em ***p< 0,001. 
 
 

A dosagem enzimática mostrou que a ALT, nas concentrações de 25, 50 e 75 

mg/kg, respectivamente diminuiu em 70,21%, 72,14% e 76,93% em relação ao 

controle positivo. A AST apresentou, com as mesmas doses, reduções de 19,55%, 

32,57% e 44,58% frente ao grupo controle positivo. O γ-GT nas doses de 25, 50 e 

75 mg/kg apresentou uma diminuição de 20%, 30% e 50%, respetivamente,  em 

relação ao controle positivo. Resultados esses que mostram um perfil semelhante ao 

anterior, pois a maior dose testada (75 mg/kg) apresentou melhor redução nos níveis 

séricos de todas as enzimas testadas, e um perfil dose dependente. 

Nessa perspectiva, para uma análise mais precisa foram verificadas lâminas 

histológicas do tecido hepático (Figura 24) que também serve como parâmetro de 

análise de dano tecidual.  
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FIGURA 24 – Análise Histológica hepática. A. Cortes histológicos de fígado de ratos não submetidos 
à hepatotoxicidade com tetracloreto de carbono (CCl4). Controle Negativo. B. Cortes histológicos de 
fígado de ratos submetidos à hepatotoxicidade com tetracloreto de carbono (CCl4). Controle Positivo. 
C. Cortes histológicos de fígado de ratos submetidos à hepatotoxicidade com tetracloreto de carbono 
(CCl4) e tratado com FRF 0,8 na dose de 25 mg/kg. FRF 0,8 25 mg/kg. D. Cortes histológicos de 
fígado de ratos submetidos à hepatotoxicidade com tetracloreto de carbono (CCl4) e tratado com FRF 
0,8 na dose de 50 mg/kg. FRF 0,8 50 mg/kg. E. Cortes histológicos de fígado de ratos submetidos à 
hepatotoxicidade com tetracloreto de carbono (CCl4) e tratado com FRF 0,8 na dose de 75 mg/kg. 
FRF 0,8 75 mg/kg. Seta vermelha: Indica a integridade do núcleo do hepatócito. Seta Preta: Indica a 
integridade do ducto biliar. Seta amarela: Indica a dilatação do capilar. Seta rosa: Indica o acúmulo de 
vesículas de gorduras citoplasmáticas. Seta verde: Indica morte celular. Corado com H&E. Aumento: 
40 X 10. 
 

A B 

C D 

E 
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Os resultados encontrados nessas lâminas confirmam o efeito hepatoprotetor 

dos polímeros de carboidrato da FRF 0,8, podendo ser visualizados na Figura 24. 

Essa figura mostrou alguns parâmetros para verificar o estado do tecido hepático, 

como integridade do núcleo, espessura dos capilares e acúmulo de gordura, que 

apresentam papel na fibrose hepática patológica. Tais resultados servem para 

indicar intensidade do dano, comprovando se houve ou não proteção. 

Na Figura 24 A observa-se que o tecido encontrava-se integro, apresentando 

integridade nuclear (seta vermelha), um ducto biliar com ausência de fibrose 

perivascular (seta preta) e ausência de vesículas lipídicas citoplasmáticas e 

capilares com dilatação normal. Isso condiz com um tecido sadio, característico do 

controle negativo que não teve o fígado submetido a lesão hepática induzida por 

tetracloreto de carbono (CCl4). Na seção B pode-se verificar um tecido lesionado, 

apresentando como características o acúmulo de vesículas de gorduras (seta rosa), 

assim como capilares bem dilatados (seta amarela) e morte celular (seta verde), que 

mostra o efeito citotóxico do composto indutor da hepatotoxicidade nas células 

hepáticas.  

Na Figura 24 C, D e E, temos os animais submetidos à hepatotoxicidade com 

CCl4 e tratados respectivamente com 25, 50 e 75 mg/kg por peso corpóreo, no qual 

foi vistos progressiva hepatoproteção com o aumento da concentração de fucanas 

sulfatadas, e estas permitiram a diminuição do tamanho das vesículas de gorduras 

(seta rosa) assim como reduziram a dilatação dos capilares (seta amarela), no qual a 

maior concentração restaurou as condições normais quando comparado ao controle 

negativo (não submetido ao dano hepático). E esses dados confirmam um potente 

efeito hepatoprotetor da FRF 0,8. 

 

 

5.4.2 TEMPO DE SONO INDUZIDO POR PENTOBARBITAL SÓDICO 

 

 Os resultados que mostram a influência da FRF 0,8 o tempo de sono e tempo 

de latência (Figura 25). 
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FIGURA 25 – Tempo de Sono e Tempo de Latência. Estudo da ação da FRF 0,8 da alga L. variegata 

em diferentes doses no tempo de sono e de latência de animais tratados com pentobarbital sódico. 

Expresso em média ± E.P.M. Considerado significante quando p<0,05 quando comparado com o 

controle. Significante em ***p< 0,001. 

 

 Os resultados mostraram que a FRF 0,8 nas doses de 50 e 75 mg/kg 

aumentaram o tempo de sono em 54,6% (126 ± 2,3 min) e 36,1% (111 ± 1,1 min), 

respectivamente, em relação ao controle (81,5 ± 6,3 min). Tais resultados 

demonstram a redução no tempo de latência de 71,34 % (1,13 ± 0,13 min com 50 

mg/kg) e 42,86% (2,16 ± 0,25 min com 70 mg/kg) quando comparado com o controle 

positivo (3,5 ± 0,5 min). Esse conjunto de resultados mostram uma possível ação 

destes polissacarídeos na inibição da enzima CYP 450. 

  

 

5.5 ATIVIDADE DE INDUÇÃO DE ANGIOGÊNESE 

 

 No ensaio de angiogênese (Figura 26) realizado foi analisado o perfil da FRF 

0,8 em relação a proliferação de vasos. E todas as concentrações da FRF 0,8 

apresentaram um perfil pró-angiogênico assim como a heparina (controle positivo). 

 

*** 

*** 

*** *** 
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FIGURA 26 – Atividade Angiogênica d a FRF 0,8 da alga L. variegata na membrana corioalantoica de 
ovos galináceos fertilizados. A. Agarose (Branco). B. Heparina. C. Espirolactona. D. Fenantrolina. E. 
FRF 0,8 0,01 mg. F. FRF 0,8 0,1 mg. G. FRF 0,8 1 mg. 
 

 

 Esses resultados foram analisados no Image J, para verificar a do disco de 

agarose e suas adjacências, dados estes permitiram identificar o perfil angiogênico 

da amostra em diferentes concentrações (Figura 27). 

 

 

FIGURA 27 – Atividade Angiogênica de FRF 0,8. Os resultados foram obtidos por meio de pontuação 

tendo como parâmetro a quantidade de vasos na região de aplicação do disco de agarose. 

 

 

5.6 ATIVIDADES ANTIOXIDANTES  

 

As atividades antioxidantes realizadas nesse estudo são mostradas na Tabela 

4. 

 

A B C D 

E F G 

FRF 0,8 (mg/ovo) 



78 
 

Tabela 4 – Atividades Antioxidantes da FRF 0,8 

Concentração (mg/mL) 

 0,62 1,25 2,5 5 10 

Poder Redutor Relativo ao Ácido Ascórbico (%) 

Atividade (média ± E.P.M) 49,56±0,18 50,42±0,07 52,12±0,01 56,49±0,79 62,87±0,14 

Varredura do Radical Superóxido (%) 

Atividade (média ± E.P.M) 55,62±2,10 52,13±2,10 41,86±2,26 35,66±1,30 29,84±0,79 

Inibição Peroxidação Lipídica (%) 

Atividade (média ± E.P.M) 100,15±0,01 100,25±0,002 101,45±0,01 109,25±1,55 129,05±0,05 

Atividade Antioxidante Total ao Ácido Ascórbico (mg/mL) 

Atividade (média ± E.P.M) 0,75±0,002 1,17±0,003 1,86±0,001 3,05±0,04 4,86±0,002 

Quelação de Ferro(%) 

Atividade (média ± E.P.M) 6.58±0,17 11.95±0,73 24.94±0,001 27.48±1,47 28.29±1,30 

Varredura de DPPH (%) 

Atividade (média ± E.P.M) 18,68±1,01 22,85±0,17 24.72±0,56 25.64±0,28 26.39±0,20 

Inibição do Radical Hidroxila (%) 

Atividade da FRF 0,8 

(média ± E.P.M) 

41,84±0,001 52,17±0,005 36,72±0,06 33,72±0,005 22,16±0,002 

Atividade do Ácido 

Ascórbico (média ± E.P.M) 

43,59±0,01 62,79±0,05 41,84±0,001 37,93±0,01 29,27±0,04 

Inibição do Peróxido (%) 

Atividade da FRF 0,8 

(média ± E.P.M) 

71,47±2,69 95,60±0,05 88,41±4,06 83,62 58,22 

Atividade do Ácido 

Ascórbico (média ± E.P.M) 

83,99±5,83 105,14±0,67 106,95±0,37 102,65±7,49 109.60±0,07 

Inibição do Peróxido de Hidrogênio (%) 

Atividade da FRF 0,8 

(média ± E.P.M) 

61,90±0,001 61,90±0,001 61,90±0,001 61,90±0,001 61,90±0,001 

Atividade do Ácido 

Ascórbico (média ± E.P.M) 

80,95±0,002 90,48±0,03 95,24±0,005 100±0,002 100±0,003 

  

Esses resultados revelam que a Atividade Antioxidante Total da FRF 0,8 teve 

uma atividade equivalente à atividade do Ácido Ascórbico de 0,75 ± 0,002 mg/mL, na 

concentração de 0,62 mg/mL. Portanto, percebeu-se, uma forte ação antioxidante 
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total, com uma significante atividade relativa ao ácido ascórbico, apresentando 

assim potencial atividade antioxidante. 

 A Quelação Férrica mostrou um fraco poder de quelação do ferro (28,29 ± 

1,3% (concentração de 10 mg/mL). 

 O poder redutor que mostra a capacidade de compostos em reduzir o íon 

ferroso de Fe3+ a Fe2+. Observou-se que na concentração de 10 mg/mL uma 

atividade de 62,87 ± 0,14% equivalente ao Ácido Ascórbico. 

 A inibição dos radicais hidroxila foi outra atividade realizada. Essa atividade 

mostrou que a concentração de 1,25 mg/mL, apresentou uma forte taxa de inibição 

de radicais hidroxila (62,7 ± 3,3%), tendo como o padrão o Ácido Ascórbico, que na 

mesma concentração, apresentou uma atividade de 52,1 ± 0,2%. 

 A varredura do peróxido que na concentração de 1,25 mg/mL, apresentou 

uma forte taxa de inibição do peróxido (95,6 ± 0,05 %) com o padrão Ácido 

Ascórbico, na mesma concentração, apresentando,  uma atividade 105,1 ± 0,67%. 

Dessa forma a varredura do peróxido de hidrogênio também foi analisada e na 

mesma concentração dos dois resultados anteriores (1,25 mg/mL) houve uma forte 

taxa de inibição do peróxido de hidrogênio (61,9 ± 6,2%) com o padrão Ácido 

Ascórbico, na mesma concentração, apresentando uma atividade de 90,47 ± 0,9%. 

 Ademais, foi feito o ensaio antioxidante de DPPH, desenvolvida com o radical 

DPPH, ao qual possui um próton radical livre, apresentando uma absorção 

característica ao comprimento de onda de 517 nm, com coloração roxa, mudando de 

cor sob ação de antioxidantes. E a FRF 0,8 mostraram inibir o radical DPPH (26,3 ± 

0,2% com 1 mg/mL) com um perfil concentração dependente. 

 Atividade de sequestro do radical superóxido foi analisada e observou-se 

significante inibição do ânion superóxido na menor concentração das fucanas 

testada (55,62 ± 2,1% com 0,62 mg/mL). 

 O ensaio de inibição de peroxidação lipídica também foi realizado, e a menor 

concentração testada (0,62 mg/mL) foi capaz de inibir a peroxidação lipídica em 

100%. 
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5.7 ATIVIDADE ANTICOAGULANTE 
 
 
  Uma vez que as fucanas podem apresentar atividade anticoagulante 

resolvemos então verificar a atividade da FRF 0,8 sobre as vias de coagulação, 

realizando os testes de aPTT e PT (Figura 28).  

 

 

FIGURA 28 – Atividades anticoagulantes. Análise do Tempo de Tromboplastina Parcialmente Ativada 
(aPTT)  e Tempo de Trombina (PT) da FRF 0,8. Valores expressos em média ± E.P.M. 

 

No ensaio de aPTT foi verificado um aumento no tempo de coagulação frente 

ao controle e um perfil dose dependente, no qual a maior concentração (50 μg/μL) 

teve uma atividade no tempo de 250 segundos, sugerindo que esta concentração 

promoveu o aumento máximo no tempo de coagulação detectado pelo teste. Isso 

mostrou que a ação anticoagulante ocorre na via intrínseca e comum da cascata de 

coagulação.  

Entretanto, a alga estudada não apresentou atividade para PT em nenhuma 

das doses testadas, indicando que a forma de ação não ocorre pela via extrínseca 

da cascata de coagulação. 
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6. DISCUSSÃO 

 

A acetona em diferentes concentrações decresce a constante dielétrica da 

água promovendo diferentes populações de polissacarídeos sulfatados que 

precipitam gradualmente (DORE et al., 2012). A fração obtida na concentração de 

acetona 0,8 (FRF 0,8) demonstrou altos teores de fucose e sulfato. 

 As análises das dosagens químicas de açúcares, proteínas, sulfatos, 

compostos fenólicos revelaram uma taxa de açúcares totais de alta (48,91 ± 0,89%) 

e baixo teor protéico (0,8 ± 0,04%), mostrando que o método de extração é eficiente. 

Além disso, as análises mostraram uma significativa quantidade de sulfato (34,11 ± 

0,01%). E um significante grau de sulfatação pode implicar em uma atividade 

biológica significativa (Bezerra, 2008). O teor de compostos fenólicos foi tão baixo, 

que não pode influenciar nas atividades antioxidantes observada, demonstrando que 

a ação redutora foi atribuída aos polissacarídeos sulfatados da FRF 0,8. 

A eletroforese em gel de agarose da fração FRF 0,8 apresentou um padrão 

polidisperso. Estudos feitos em nosso laboratório mostraram que a polidispersão 

ocorreu em outras frações polissacarídicas de L. variegata (0,3-1,5), comum em 

polissacarídeos de algas. A predominância de fucanas na fração FRF 0,8, seu 

significativo grau de sulfatação e baixa polidispersão foram detectados por este 

método (DIETRICH et al., em 1995). A presença de grupos sulfatos foi comprovada 

pela metacromasia, observada pela mudança de coloração do corante azul de 

toluidina, o qual apresentava a coloração azul que se modificou para arroxeada 

(BEZERRA, 2008).  

O IR mostrou que as bandas em 3414 e 2925 correspondentes a hidroxilas 

(OH) e grupamento metil (C-H) das unidades de fucose, respectivamente 

(LIMA, 2009).  O pico assimétrico em 1618 e o simétrico em 1428 indicam a 

presença de grupos carboxilas na FRF 0,8 (MAO et al., 2004). Enquanto que a 

banda em 1260,99 refere-se a presença de grupos sulfatos (S=O), característicos de 

fucanas (KARMAKAR et al., 2009; BERNARDI & SPRINGER, 1962). A banda 

1036,9 é um sinal característico da presença da carbonila (C=O) da função orgânica 

aldeído (BERNARDI & SPRINGER, 1962). Por fim, um sulfato (C–O–S) adicional é 

encontrado na banda de 832, indicando que esse grupo sulfato está em posição 

axial (BILAN et al., 2006) no carbono 4 da fucose (MARQUES, 2007). 
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Na RMN do 1H foi verificado os prótons anoméricos na região de 5,0 ppm 

(Marques et al., 2012). Segundo Pereira (1999) o sinal em 5,28 seria um indicativo 

de H1 e em 1,74 mostra sinal intenso de metil (CH3) prótons H6 menor 

(KARMAKAR, 2009). Sinal do H6 maior (1,3-ligado) da fucose foi obtido na região 

1,45 (KARIYA et al., 2004). O sinal em 4,8 corresponde a  β-D-xilose e 4,31 é 

atribuido aos prótons de galactose ou metil em C-4 (Marques et al., 2012). O anel de 

prótons (H2-H5) entre 3,41 e 4,91 pmm (KARMAKAR, 2009) é formado pelos sinais 

observados em 4,56, 4,07 e 4,42 característicos de H2 (ALVES et al., 1997), H4 e 

H5 (VILELA-SILVA et al., 1999), respectivamente. 

A RMN de 13C confirmou a presença de fucose no polímero estudado. Sendo 

assim, o Espectro (DEPT) da FRF 0,8 em estudo, mostrou sinais em 62,5 ppm  

indicativo de –CH2 da galactose e em 18,2 ppm (C-6) correspondente a -CH3  da 

fucose (MARQUES et al., 2012). Enquanto que a RMN de 13C mostrou picos 

característicos em 86,6 (C-2) (BILAN et al., 2005), 84,1, ppm possivelmente atribuído 

a 1,3 fucose e sinais em  82,3 e 68,7, confirmando unidades de ß-D-galactose. O 

pico em 77.3 corresponde ao (C-3) e em 18,2 ao (C-6) da fucose (MARQUES et al., 

2012).  

A pesquisa por polissacarídeos de origem natural vem sendo intensificada 

nos últimos anos, uma vez que estes apresentam ação eficiente no processo 

inflamatório, sendo possivelmente potenciais substitutos de compostos com ações 

diversas, como os anti-inflamatórios não esteroidais ou AINES (SILVA et al., 2005; 

SOSTRES et al., 2010).  

Sabe-se que a carragenana age induzindo a inflamação de uma forma 

bifásica. Na primeira fase, ao qual se dá na primeira hora, ocorre a liberação de 

histaminas, 5-hidroxitriptamina (5-HT) e bradicinina (NANTEL et al., 1999). Anti-

inflamatórios não-esteroidais, como indometacina e aspirina, não são eficazes na 

redução do processo de inflamação nessa fase. A segunda fase ocorre no período 

de 1 a 6 horas após a indução da inflamação, sendo esta correlacionada com altos 

níveis de prostaglandinas, cicloxigenases induzíveis (COX-2) e infiltração e ativação 

de neutrófilos no local de edema, o que levaria a produção de espécies reativas de 

oxigênio e outros mediadores inflamatórios como o NO. Nesta fase, inibidores como 

a indometacina agem de forma predominante (SEIBERT et al., 1994; ANANTHI et 

al., 2010). No modelo de inflamação aguda, a injeção de ҡ-carragenana na pata de 

http://www.sciencedirect.com.sci-hub.org/science/article/pii/S027869150900444X
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ratos é um modelo comum de estudo de inflamação por meio de edema (NANTEL et 

al., 1999;  ARAÚJO et al., 2011). 

Este modelo de edema também leva a um aumento no volume e sensibilidade 

(hiperalgesia) da pata devido a alterações na permeabilidade vascular, com 

extravasamento de fluido vascular rico em proteínas como imunoglobulinas, fatores 

de coagulação e células no tecido alvo de injúria, o que caracteriza a inflamação 

(ANANTHI et al., 2010) 

Alguns polissacarídeos sulfatados já são descritos na literatura com atividade 

anti-inflamatoria no modelo de edema de pata (DORE et al., 2013) mostrando que 

uma fração polissacaridica sulfatada da alga marrom Sargassum vulgare  

apresentava significante atividade antinflamatória em três doses testadas. Com a 

FRF 0,8 da alga marrom L. variegata observamos significante atividade anti-

inflamatória no modelo de edema de pata nas três diferentes doses testadas. As 

doses não apresentaram diferença estatística entre si na quarta hora, dessa forma 

seria vantajoso usar a menor dose, a de 25 mg/kg (que inibiu o edema em 89,92%).  

Ananthi et al. (2010) trabalhando com uma fração polissacarídica sulfatada de 

alga observou que com uma dose de 20 mg/kg havia uma taxa de inibição do edema 

de 43,02%.  

Pode-se perceber que a FRF 0,8 de L. variegata apresentou uma atividade 

antiedematosa significante tanto na primeira, quanto na segunda fase de formação 

do edema podendo estar agindo então na inibição de mediadores primários 

(histamina, e bradicininas) da inflamação e na inibição da atividade da enzima COX-

2, como observado por Araújo et al. (2011),  trabalhando com uma fração de 

polissacarídeos sulfatados da alga vermelha Solieria filiformis. 

 Entretanto, Taylor (2011) afirmou que o mecanismo de ação anti-inflamatória 

de polissacarídeos sulfatados ainda é pouco esclarecido. Contudo, alguns trabalhos 

mostraram que estes podem estar agindo através da ativação e da forte estimulação 

da atividade de macrófagos na área lesada assim como na redução dos efeitos 

negativos relacionada à ativação destes tipos celulares, como a geração de radicais 

livres ou citocinas.  

O processo inflamatório leva ao aumento de teores de vários tipos celulares, 

como células polimorfonucleares (PMNs), aos quais liberam madiadores pró-

inflamatórios, como a enzima mieloperóxidase (MPO). Desta forma, a MPO se 

tornou um dos alvos de atuação de compostos anti-inflamatorios, sendo a 

http://www.sciencedirect.com.sci-hub.org/science/article/pii/S027869150900444X
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modulação da sua expressão ou inibição da sua atividade potenciais mecanismo 

alvos para a inibição da inflamação (MAGINA et al., 2009; JOHANSSON et al., 

1997). Verificou-se no presente trabalho que todas as doses da FRF 0,8 

apresentaram forte atividade inibidora da enzima mieloperoxidase, não havendo 

diferença significativa entre as doses (a menor dose inibiu em 91,46% a atividade da 

MPO). Isto mostra que a FRF 0,8 pode estar agindo por esta via na sua ação anti-

inflamatória. 

 Resultados semelhantes foram obtidos por  Mohsin e Kurup (2011), os quais 

trabalhando com polissacarideos sulfatados da alga Padina tetrastromatica  

mostraram uma redução significante da atividade da MPO em modelo de edema de 

pata induzido por carragenana. 

A MPO está envolvida em processos de formação de espécies reativas de 

oxigênio (ROS), radicais livres e oxidação de membranas, uma vez que ela catalisa 

a oxidação de substâncias na presença de peróxido de hidrogênio. Dessa forma, 

seus níveis teciduais e plasmáticos se elevam em condições inflamatórias, sendo 

sua expressão em grandes quantidades uma potencial causa de problemas 

fisiológicos (ARNHOLD, 2004; PEDRO et al., 2003).  

Em continuidade com nossos estudos, foi visto que no processo de injúria 

hepática há um aumento na deposição de colágeno e elastina, devido à reduzida 

atividade colagenolítica. Tendo como método comum para indução da 

hepatotoxicidade a administração de tetracloreto de carbono (CCl4), que é uma 

substância metabolizada no fígado, sofrendo bioativação pela enzima CYP 450 e 

conversão ao radical altamente reativo triclorometil (CCl3).   Este radical causa injúria 

hepática através da indução da peroxidação lipídica, levando a mudança funcional e 

morfológica das membranas celulares, mudanças no retículo endoplasmático, perda 

de atividade metabólica, consecutivamente, conduzindo a fisiopatologia como a da 

cirrose (CHRISTINA et al., 2006; NEVIN, 2005, NOGUCHI 1982). 

O dano hepático é mensurado, também, por meio da análise dos altos níveis 

plasmáticos das enzimas AST (Aspartate transaminase) e ALT (alanina 

transaminase), do conteúdo de hidroxiprolina do fígado e de grandes aumentos no 

conteúdo de bilirrubina, sendo futuramente corroborado pelo aumento no peso do 

fígado, ao qual pode ser justificado pela deposição de colágeno (CHRISTINAA, 

2006). Além de biomarcadores de dano hepático (AST e ALT), existem outros testes 

que podem estar associados com a funcionalidade do fígado (por exemplo albumina) 

http://www.sciencedirect.com.sci-hub.org/science/article/pii/S2210523911000626
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e com funções excretórias, como gama-glutamil transferase (γ-GT) e fosfatase 

alcalina (LEE, 2009).  

  Nos nossos estudos foram dosados bilirrubina, ALT, AST e γ-GT, e todos os 

ensaios demonstraram excelentes resultados na inibição desses parâmetros de 

dano hepático, e semelhantemente a ação antinflamatoria alguns resultados 

mostraram que não havia diferença estatística entre as doses testadas da FRF 0,8. 

As lâminas histológicas do tecido hepático confirmam esse efeito hepatoprotetor dos 

polímeros de carboidrato, mostrando uma redução no dano tecidual causado por 

CCl4 em todas as doses testadas. 

Devido a hepatotoxicidade ser mediada por radicais livres, a utilização de 

agentes antioxidantes com atividade varredora de radicais livres é fundamental, pois 

a antiperoxidação lipídica, por exemplo, pode ser realizada para regular 

significativamente esse processo de lesão hepática (NEVIN, 2005). 

Os resultados obtidos com a FRF 0,8 na redução da peroxidação lipídica e da 

formação do radical peróxido, podem ter sido umas das vias de ação que justifique 

essa forte ação hepatoprotetora comprovada. Ação esta, que pode ser na redução 

dos níveis de radicais livres no fígado, na proteção de membrana ou ainda na 

inibição do desenvolvimento da cadeia de eventos de oxidação.  

A ação hepatoprotetora pode estar ocorrendo, também, através da regulação 

do complexo P450. Dessa forma o estudo do tempo de sono induzido por 

pentobarbital sódico foi realizado para avaliar uma possível ação na enzima 

Citocromo 450 (CYP), que é responsável pela biotransformação de drogas. Neste 

caso a CYP é responsável pela transformação do composto usado para induzir o 

dano hepático (tetracloreto de carbono) em um radical altamente reativo e danoso 

(radical triclorometil). Sua inibição favorece a não formação deste radical, o que 

protegeria o fígado de danos, como de uma possível peroxidação lipídica. 

Raghavendran (2005) mostrou que polissacarídeos sulfatados com ação 

antioxidante apresentavam atividade reguladora de enzimas hepáticas, onde, sabe-

se que é atribuído a fucanas a atividade hepatoprotetora, assim como ação 

atenuante da fibrose hepática (STENGEL, 2011) e compostos contendo fucose 

inibiram a atividade da enzima CYP 450 (PARYS, 2010). Ademais, os barbitúricos 

agem como indutores da enzima Citocromo P450 e de monoxigenases (SCHWALB, 

1985; O'CONNOR; HOWERTON; COLLINS, 1982).  
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As enzimas microssomais P450 presentes em muitos tecidos são uma 

superfamilia de isoenzimas relacionadas com função oxidativa sobre uma grande 

variedade de substratos endógenos e estrangeiros, tais como o pentobarbital, ao 

qual permite sua conjugação e metabolismo no fígado (GOLOUBKOVA, 1998). 

Segundo Goloubkova (1998) a hidroxilação alifática em C5 pelas 

monoxigenases dependentes de Citocromo P450 é a mais importante 

biotransformação responsável pela atividade biológica do pentobarbital. Uma 

inibição do Complexo Citocromo P450 aumentaria a ação do pentobarbital, sendo 

uma delas o tempo de sono (OLIVEIRA, 2005). Como foi visto que ambas doses 

testadas aumentaram o tempo de sono, isto é um forte indicativo que o complexo 

CYP 450 estaria sendo inibido. 

A ação de fucanas na angiogênese ainda não está muito elucidada. Contudo 

estudos com polissacarídeos sulfatados e oligosacarideos derivados destes 

relacionam sua estrutura e característica aniônica (similar a heparina) com o 

aumento na produção de fator de crescimento hepatocito (fator de crecimento do 

hepatócito - HGF), ao qual apresenta ação decisiva na regeneração tecidual (por 

regulação a nível transducional), o que os torna hábeis a proteger os tecidos contra 

diversos tipos de injúrias (LI, 2008). 

Dessa forma pode-se perceber que em pequenas doses a FRF 0,8 

apresentaram excelentes atividades, tornando interessante as pesquisas 

relacionadas com esses polissacarídeos. 

Os ensaios angiogênicos foram realizados, permitindo verificar uma forte ação 

pró-angiogênica da FRF 0,8 em todas as doses testadas quando comparado com os 

controles e o grupo não-tratado. O que pode potencialmente sugerir o seu uso como 

um agente terapêutico para problemas vasculares.  

A heparina pode ligar-se a fatores de crescimento ligantes de heparina 

(HSPGs) promovendo a angiogênese, como o fator de crescimento fibroblástico 

(FGF) (WAKE, 2009, BURGESS, 1989). FGF-2 in vivo melhora a revascularização 

por meio de efeitos vasodilatadores e ações mitógênicas em células vasculares, 

contudo sua meia-vida é curta, sendo esta prolongada quando associados com 

polissacarídeos sulfatados (tais como fucoidanas e fucanas). Quando em 

associação com polissacarídeos sulfatados de alto peso molecular, verificou-se uma 

melhora na proliferação de células endoteliais in vitro, uma vez que estes se ligam 

ao FGF-2, protegendo-o assim de proteólise e degradação, o que levaria a um 
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aumento da sua meia vida. Verificou-se também que polissacarídeos sulfatados de 

baixo peso molecular potencializariam a internalização do FGF-2, promovendo o 

reparo vascular tecidual (LUYT, 2003, LI 2008).   

A atividade antioxidante total é um ensaio considerado como um forte 

indicador de uma potencial atividade antioxidante (QIAO et al., 2009) e os relevantes 

resultados em relação à atividade do padrão de ácido ascórbico, mostraram em 

nosso estudo, uma forte ação antioxidante total, com uma significante atividade 

relativa ao acido ascórbico apresentando assim potencial atividade antioxidante. 

Isto concorreu para a adoção de outras metodologias de atividades 

antioxidantes, levando dessa forma, a verificação em qual via de ação atuaria o 

composto estudado. Sendo assim, foi realizado o método de quelação do Fe3+, e os 

resultados mostraram um fraco poder de quelação do ferro. Desta forma, isto foi 

evidenciado pelo ensaio de poder redutor que mostra a capacidade destes 

compostos em reduzir o íon ferroso de Fe3+ a Fe2+. Esta propriedade de redução in 

vitro é avaliada pela formação de um complexo entre o Fe2+/cloreto de ferro, sendo 

mensurado pelo aumento da absorbância, com a atividade do poder redutor (62,87 ± 

0,14% equivalente ao Ácido Ascórbico). Tais dados indicam uma baixa afinidade 

desse polissacarídeo sulfatado pelo ferro. 

Resultados semelhantes foram observados por Telles et al.  (2011), onde, 

trabalhando com polissacarídeos sulfatados, observou uma taxa de quelação 

máxima de 17,8%, quando comparado com o padrão EDTA.  

In vivo, os radicais superóxido são convertidos em peróxido de hidrogênio 

pela ação da enzima superoxido dismutase e na ausência de íons metálicos, este 

peróxido é estável. Contudo, em presença de metais iônicos (usualmente o ferro ou 

cobre), os radicais hidroxila podem ser formados a partir de reação entre o 

superóxido e o peróxido de hidrogênio (processo conhecido como reação de fenton). 

Os radicais hidroxila são muito mais reativos que o ânion superoxido, uma vez que 

este além de não apresentar um sistema enzimático combatente natural, pode reagir 

com todas as biomoléculas funcionais nas células induzindo severos danos a estas 

(KUDA, 2007; OZYUREK et al., 2008). Este processo de reação de fenton pode ser 

inibido por meio da quelação do íon ferroso ou por meio da ação do agente oxidante 

diretamente no radical oxidante (TELLES, 2011). 

Dessa forma foi analisada a inibição dos radicais hidroxila, a varredura do 

peróxido e a varredura do peróxido de hidrogênio as quais revelaram que a fração 
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em estudo apresentava uma forte taxa de inibição de radicas hidroxila, peróxido e 

peróxido de hidrogênio ao padrão Ácido Ascórbico, na mesma concentração. 

  Estão pouco esclarecidos os mecanismos de ação antioxidantes dos 

polissacarídeos sulfatados, contudo sabe-se que sua estrutura, massa molecular, 

componente monossacarídico, presença de sulfato e o grau de sulfatação estão 

relacionados com esta atividade (CHATTOPADHYAY, 2010). 

Ademais, as atividade antioxidantes de fucanas estão também vinculadas à 

formação de “redutores”, aos quais são terminações de cadeias de reações de 

radicais livres pela doação de um átomo de hidrogênio. Em muitos casos, 

independente do ponto da cadeia oxidativa, somente reações redox geradas por 

agentes não enzimáticos podem cessar estas reações (COSTA, 2010).  

Isto pode ser visualizado pela atividade desenvolvida com o radical DPPH, o 

qual possui um próton radical livre. Este último quando sob ação de antioxidantes 

muda sua coloração rapidamente (CHATTOPADHYAY, 2010). A FRF 0,8 de L. 

variegata mostrou inibir o radical DPPH com um perfil concentração dependente. 

Sendo a doação de prótons, possivelmente, uma das formas de atividade 

antioxidante destas fucanas. 

Finalmente, foi visto que o sequestro do radical superóxido e peróxidação 

lipídica, demonstrando ser bastante provável que as mesmas estruturas sejam 

importantes para as atividades biológicas dos polissacarídeos sulfatados, como a 

massa molecular e o sulfato, o que permite interação com íons, assim como  a 

inibição da interação entre lipídeos e metais através da formação de complexos 

metálicos ou para promover o impedimento estérico (COSTA, 2010). 

Os polissacarídeos sulfatados de baixo peso molecular apresentam forte 

atividade antioxidante, mais que os de alto peso molecular. Especula-se que isto 

ocorreria, devido a sua baixa massa molecular permitir de forma mais fácil e 

eficiente, a sua incorporação nas células e efetivamente doar um próton em reações 

redox quando comparada a polissacarídeos sulfatados de alta massa molecular 

(NGO, 2011). 

Observou-se ainda, significante inibição do ânion superóxido na menor 

concentração das fucanas testadas, sendo a peroxidação lipídica inibida em 100% 

nesta mesma concentração. Alguns estudos mostram que polissacarídeos 

sulfatados quimicamente não apresentaram atividade antioxidante significante 

quando comparados a polissacarídeos nativos, o que mostra que não é a densidade 
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de sulfato que influência nesta atividade antioxidante. Isto foi intensificado quando se 

verificou que galactanas sulfatadas com diferentes densidades de sulfato, 

analisadas na varredura do DPPH, apresentaram alto grau de densidade de sulfatos 

uma menor atividade varredora do que as com baixo grau de sulfato, o que sugere 

que a presença do sulfato é o fator significante no poder de redução dos 

polissacarídeos (TELLES, 2011, BARAHONA, 2011). 

 Ainda, sabendo que as heparinas ainda representam a droga selecionada 

para a profilaxia e terapia de doenças tromboembólicas, e o uso deste composto 

terapêutico para outras indicações médicas ser limitado devido ao risco de 

hemorragia, outras desvantagens são a sua origem animal, escassez de recurso e 

composição complexa e variável (GROTH; GRÜNEWALD; ALBAN, 2009). Sendo 

assim, a busca de compostos naturais torna-se importante para o estudo de um 

possível fármaco que demonstre ser mais vantajoso que a heparina usada 

atualmente. Segundo Groth, Grünewald e Alban (2009) que informam que além dos 

glicosaminoglicanos (GAGs) encontrados em vertebrados, existem outros compostos 

ricos em polissacarídeos sulfatados como no caso dos organismos marinhos. Dentre 

estes podemos citar as carragenanas de algas vemelhas e principalmente as 

fucoidanas ou fucanas de algas marrons. 

 Por fim, esses conjuntos de resultados mostram que os polissacarídeos 

sulfatados da FRF 0,8 apresentam uma forte ação anticoagulante, pró-angiogênica 

(sem a formação de ilhotas sanguíneas), antinflamatória e antioxidante, além de 

forte inibição e redução do dano hepático. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Os resultados permitiram as seguintes conclusões: 

 

 A estrutura do polímero de carboidrato obtido apresenta fucanas sulfatadas e 

estas são responsáveis pelas atividades biológicas identificadas neste 

trabalho; 

 

 A propriedade antioxidante da alga em estudo, com ação direta no radical 

oxidante, foi significativa, e a doação de prótons, possivelmente, é uma das 

formas de atividade antioxidante destas fucanas; 

 

 A FRF 0,8 reduz processos inflamatórios e hepatotóxicos, mostrando uma 

forte atividade antinflamatória e hepatoprotetora; 

 

 Provavelmente a eficácia das atividades, antinflamatória e hepatoprotetora, 

está relacionada com a propriedade antioxidante da FRF 0,8; 

 

 A atividade hepatoprotetora atua sobre a inibição do complexo enzimático 

CYP 450, impedindo a biotransformação do CCl4; 

 

 Os resultados proangiogênicos encontrados mostram que as fucanas 

sulfatadas podem servir como agentes terapêutico para problemas 

vasculares; 

 

 O teste de viabilidade celular da FRF 0,8 não demonstrou potencial toxicidade 

para a linhagem celular 3T3 nas doses de 25 e 50 (μg/μL) o que é positivo 

para uma possível manipulação da FRF 0,8 em doses baixas como fármaco. 

Já para a linhagem tumoral (Hep G2) apenas uma concentração apresentou 

potencial tóxico para esta linhagem. 

 

 Ação anticoagulante se dá pela na via intrínseca da cascata de coagulação;  
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