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RESUMO 

  

Fucoidan é um termo usado para definir polissacarídeos pertencentes ao grupo das 
heterofucanas que apresentam na sua constituição menos de 90% de L-fucose. Uma 
exceção a esta regra é o fucoidan obtido da alga Fucus vesiculosus. Este fucoidan é 
comercializado pela empresa SIGMA-ALDRICH Co. e tem sido utilizado em várias 
pesquisas para avaliação de suas atividades farmacológicas. No entanto, este produto 
não é uma molécula pura, sendo na verdade uma mistura de diferentes fucoidans. 
Neste trabalho foram obtidos, a partir de precipitação com acetona, e caracterizados 
bioquimicamente, quatro fucoidans a partir do fucoidan comercial de F. vesiculosus 
disponibilizado pela SIGMA-ALDRICH Co. para avaliação de suas atividades 
anticoagulante, antioxidante, antiadipogênica, imunomodulatória e antiurolítica. Na 
atividade anticoagulante, avaliada pelo teste de TTPa, destacaram-se os fucoidans 
F0.9, F1.1 e F2.0 que induziram um aumento de oito vezes no tempo de coagulação, 
quando comparado ao controle, quando uma massa de 10 µg foi aplicada. Já para o 
teste de TP, apenas o fucoidan F0.9 foi capaz de aumentar o tempo de coagulação 
em comparação ao controle. Na capacidade antioxidante total (CAT), a atividade do 
fucoidan F2.0 correspondeu a aproximadamente 400 equivalentes de ácido ascórbico, 
enquanto que o fucoidan F0.5 foi o menos efetivo, com atividade referente a 
aproximadamente 38 equivalentes. Com relação ao efeito sobre a adipogênese de 
células pré-adipocitárias (3T3-L1), foi observado que os fucoidans F1.1 e F2.0 
causaram uma redução da adipogênese e este efeito foi associado à redução na 
expressão das proteínas reguladoras C/EBPα, C/EBPβ e PPARγ. Por outro lado, os 
fucoidans F0.5 e F0.9 induziram a adipogênese pelo aumento da expressão desses 
reguladores proteicos. Além disso, o fucoidan F2.0 foi capaz de induzir a hidrólise de 
triglicerídeos presentes no interior dos adipócitos. O efeito imunomodulador foi 
avaliado e foi observado que a presença dos fucoidans F0.5, F1.1 e F2.0 reduziram 
significativamente a produção de óxido nítrico por macrófagos ativados com LPS, com 

destaque para o fucoidan F2.0 que, na concentração de 100 µg/mL, conseguiu reduzir, 

em aproximadamente, 55% o efeito causado pelo LPS. Já com relação ao efeito dos 
fucoidans sobre a formação de cristais de oxalato de cálcio, foi observado que o 
fucoidan F0.5 interferiu, mais efetivamente, sobre a agregação desses cristais e tal 
efeito não foi significativamente diferente com relação ao efeito causado pelo extrato 
bruto. Além disso, o fucoidan F0.5 promoveu a formação apenas de cristais do tipo 
dihidratados (COD), enquanto que os fucoidans F1.1 e F2.0 não interferiram 
significativamente sobre a formação dos cristais, quando comparados ao controle. Os 
resultados obtidos neste trabalho indicam que o extrato bruto do fucoidan de Fucus 
vesiculosus comercializado é, na verdade, uma mistura de diferentes fucoidans que, 
por sua vez, possuem composições químicas distintas além de possuírem atividades 
farmacológicas diferenciadas e que o uso desses fucoidans é indicado de acordo com 
a atividade farmacológica a ser avaliada. 

 

Palavras-chave: antiadipogênico, lipolítico, obesidade, urolitíase, fucana, alga 

marrom, imunomodulação, anticoagulante, antioxidante, MTT. 

  

 



 

ABSTRACT 

 

Fucoidan is a term used to define heteropolysaccharides that are composed of less 

than 90% L-fucose. The exception to this rule is the homofucoidan obtained from the 

seaweed Fucus vesiculosus. This fucoidan can be purchased from SIGMA Co. and 

have been used in various research for evaluation of their pharmacological activities. 

However, it is not a pure molecule. In fact, it is a mix of several fucoidan molecules. In 

this work, were obtained, from acetone precipitation, and biochemically characterized, 

four fucoidan molecules from SIGMA-ALDRICH Co. fucoidan to evaluate their 

anticoagulant, antioxidant, antiadipogenic, immunomodulatory and antiurolithiatic 

activities. In anticoagulant activity, evaluated by aPTT assay, fucoidans F0.9, F1.1 and 

F2.0 increased eightfold the coagulation time, compared to the control, when a mass 

of 10 µg was used. To PT test, only fucoidan F0.9 was capable of increase the 

coagulation time, compared to control. In the total antioxidant capacity assay (TAC), 

the fucoidan F2.0 showed 400 ascorbic acid equivalents, while fucoidan F0.5, the lest 

effective, 38 equivalents. In respect to the effect on pre-adipocyte cell lines (3T3-L1) 

adipogenesis, was observed that fucoidan F1.1 and F2.0 reduced the adipogenesis 

and this effect was associated to the reduction in the expression of regulatoy proteins 

C/EBPα, C/EBPβ and PPARγ. On the other hand, fucoidans F0.5 and F0.9 induced 

increased expression of these regulatory proteins. Furthermore, fucoidan F2.0 induced 

hydrolysis of triglycerides present in the interior of adipocytes. The immunomodulatory 

effect was evaluated and observed that the presence of fucoidans F0.5 , F1.1 and F2.0 

significantly reduced the production of nitric oxide by activated macrophages with LPS 

specially fucoidan F2.0 that in 100 µg/mL, reduced about 55% the effect caused by 

LPS. Relative to the effect upon the formation of calcium oxalate crystals, fucoidan 

F0.5 was more effective in reduce the aggregation of the crystals and this effect it was 

not significantly different regarding the effect caused by the crude. Besides, fucoidan 

F0.5 only promoted the formation of COD type crystals, while fucoidans F1.1 and F2.0 

did not influence the formation of crystals compared with the control. The results 

described in this study indicate that the commercial crude fucoidan of Fucus 

vesiculosus it’s a mix of several fucoidan which, in turn, have different chemical 

compositions besides having different pharmacological activities. The use of these 

fucoidans it´s indicated according the pharmacological activity to be evaluated. 

 

Key-words: antiadipogenic, lipolytic, obesity, urolithiasis, fucan, brown seaweed, 

immunomodulation, anticoagulant, antioxidant, MTT. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MACROALGAS MARINHAS E POLISSACARÍDEOS SULFATADOS 

Os primeiros seres vivos tiveram origem nos mares e oceanos há cerca de 3,6 

bilhões de anos atrás. O longo período de evolução da vida marinha permitiu o 

surgimento de uma grande diversidade de espécies (IBAÑEZ; CIFUENTES, 2013). 

Esta diversidade, juntamente com a habilidade de adaptação a condições ambientais 

extremas (com relação à temperatura, salinidade, radiação, luminosidade, 

disponibilidade de nutrientes, etc.), fizeram dos organismos marinhos uma importante 

fonte de produtos naturais (IBAÑEZ; CIFUENTES, 2013; SENTHILKUMAR et al., 

2013).  

Entre essa diversidade de organismos marinhos encontram-se as algas, que 

podem ser classificadas (de acordo com seus tamanhos e características 

morfológicas) em microalgas e macroalgas. As microalgas são representadas por 

seres microscópicos fotossintetizantes que são, em sua maioria, unicelulares (CHEN 

et al., 2009; JOHN et al., 2011) e constituem as conhecidas comunidades 

fitoplanctônicas (SILVA; FUJI, 2010).  

As macroalgas, por sua vez, são representadas por organismos pluricelulares 

que apresentam organização estrutural semelhante às raízes e folhas de plantas 

superiores (CHEN et al., 2009; JOHN et al., 2011). Este grupo de algas é classificado 

de acordo com a predominância de pigmentos fotossintéticos ou acessórios presentes 

nestes organismos. Quando as clorofilas “a e “b” estão presentes, as algas são 

chamadas algas verdes e pertencem ao filo Chlorophyta.  Já as algas marrons ou 

pardas, pertencem ao filo Phaeophyta e possuem como pigmento característico o 

carotenóide fucoxantina. Por fim, as algas vermelhas (filo Rhodophyta) possuem como 

principais pigmentos a ficoeritrina e ficocianina (O’SULLIVAN et al., 2010; YENDE; 

HARLE; CHAUGULE, 2014).  

Estes organismos têm chamado a atenção por terem potencial de aplicação em 

várias indústrias, como por exemplo, as indústrias alimentícia, cosmética e 

farmacêutica (NGO; KIM, 2013). As algas sintetizam uma variedade de componentes 

ativos (com estruturas diversas) que possuem atividades biológicas bem 

interessantes, além de serem benéficos à saúde humana (PALLELA, 2014; RAPOSO; 

MORAIS; MORAIS, 2015). Possuem elevado valor nutricional devido à presença de 

proteínas, minerais e vitaminas, sendo inclusive utilizados em dieta com baixo índice 
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calórico, uma vez que são constituídos por baixa quantidade de lipídeos (PALLELA, 

2014).  

Dentre os vários compostos bioativos sintetizados pelas macroalgas, destacam-

se os polissacarídeos sulfatados (PS). Neste grupo de algas, essas moléculas estão 

localizadas em sua parede celular formando uma matriz mucilaginosa (Figura 01) que, 

apesar de não ter sua função totalmente compreendida, parece estar relacionada à 

proteção contra desidratação nos longos períodos de maré baixa (Figura 01).  

 

 

Figura 01. Modelo hipotético da organização das paredes celulares de algas 
marrons da ordem Fucales. As esferas azuis e as alaranjadas representam 
íons de cálcio e iodo, respectivamente. Figura adaptada de DENIAUD-BOUET 
et al., 2014. 

 

 

Esta matriz mucilaginosa, por sua vez, proporciona uma certa rigidez e 

flexibilidade à alga o que permite que esta permaneça estendida mesmo sob a ação 

das ondas e assim capte luz e nutrientes de uma maneira mais eficiente, além de 

servirem como reserva energética e agirem na manutenção do equilíbrio iônico 

(O’SULLIVAN et al., 2010). 

Os polissacarídeos sulfatados estão presentes nos três grupos de macroalgas: 

algas vermelhas, verdes e marrons. Os principais PS das algas vermelhas são as 

galactanas, conhecidas comercialmente como ágar e carragenanas. As algas verdes 

são constituídas principalmente por heteropolissacarídeos sulfatados formados pelos 

monossacarídeos galactose, xilose, arabinose, manose, ácido glucurônico e glicose. 

Já as algas marrons apresentam como polissacarídeos sulfatados predominantes as 
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fucanas, que têm como característica principal a presença de α-L-fucose sulfatada. 

Estes polissacarídeos podem se apresentar sobre a forma de homopolímeros 

(homofucanas ou fucanas) ou heteropolímeros (heterofucanas ou fucoidans) (NGO; 

KIM, 2013). 

 

1.2 ATIVIDADES FARMACOLÓGICAS DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS 

DE ALGAS MARRONS 

Ao longo dos anos os polissacarídeos sulfatados obtidos de algas marrons têm 

atraído a atenção de diversos pesquisadores e isso se deve ao fato que estes PS 

possuem diferentes propriedades farmacológicas. Na tabela abaixo (Tabela 01) estão 

sintetizadas algumas dessas atividades já descritas na literatura.  

 

Tabela 01. Atividades farmacológicas de polissacarídeos sulfatados extraídos de algas marrons 

 

ATIVIDADE ALGA REFERÊNCIA 

Antiadesiva Spatoglossum schröederi  Rocha et al., 2001. 

Antiadipogênica Fucus vesiculosus 

Yokota et al., 2009; 

Kim; Lee; Lee, 2010; 

Park; Jung; Roh, 2011. 

Antiangiogênica 
Ascophyllum nodosum 

Sargassum vulgare 

Matou et al., 2002. 

Dore et al., 2013. 

Anticoagulante 

 

Canistrocarpus cervicornis 

Dictyopteris justii 

Dictyota delicatula 

 

 

Camara et al., 2011. 

Melo et al., 2012. 

Costa et al., 2010; 

Magalhães et al., 2011. 

Anti-inflamatória 

 

Dictyota menstrualis 

Ecklonia cava 

Laminaria japonica 

 

 

Albuquerque et al., 2013. 

Kang et al., 2011. 

Li et al., 2011. 

Antimetastática Fucus evanescens Alekseyenko et al., 2007. 

Antinociceptiva Dictyota menstrualis Albuquerque et al., 2013. 
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Antioxidante 

Dictyota cervicornis 

Dictyopteris justii 

Fucus vesiculosus 

Costa et al., 2010. 

Magalhães et al. 2010. 

Ruperez et al., 2002. 

Antitrombótica 
Ecklonia cava 

S. schröederi 

Jung et al., 2007. 

Almeida-Lima et al., 2010. 

Antitumoral 

D. delicatula  

Fucus evanescens 

Undaria pinnatifida 

Magalhães et al., 2010. 

Alekseyenko et al., 2007. 

Synytsya et al., 2010. 

Antiúlcera 
Cladosiphon okamuranus 

Fucus. vesiculosus 
Shibata et al., 2003. 

Antiviral Undaria pinnatifida Hemmingson et al., 2006. 

Imunomodulatória 
Fucus vesiculosus 

Undaria pinnatifida 

Kim; Joo, 2008; 

Do et al., 2010. 

Yoo et al., 2007. 

 

Dentre o diverso grupo de polissacarídeos sulfatados sintetizados por algas 

marrons, destacam-se os fucoidans, que têm sido isolados a partir de diferentes 

espécies de algas. Esse polissacarídeo sulfatado tem sido bastante estudado devido 

a suas variadas atividades farmacológicas como anticoagulante, antiviral, antitumoral, 

antitrombótica, etc. Devido a essas propriedades, o fucoidan tem sido visto como um 

composto natural em potencial para o desenvolvimento de novas drogas e ainda como 

alimento funcional (LI et al, 2008). Apesar de estar presente em várias espécies de 

algas marrons, o fucoidan da alga Fucus vesiculosus é, historicamente, considerado 

o fucoidan mais estudado na literatura. 

 

1.3 FUCOIDANS DE FUCUS VESICULOSUS 

Um dos relatos mais antigos acerca de polissacarídeos sulfatados de algas 

marrons se deu em 1913 por Kylin, que na ocasião denominou de fucoidin, um 

composto ácido obtido da alga Fucus vesiculosus (KYLIN, 1913). Anos mais tarde 

(1959), o pesquisador McNeely, em conformidade com as normas de nomenclatura 

de polissacarídeos da época, sugeriu a alteração deste termo para fucoidan 
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(MCNEELY, 1959). PS obtidos de diferentes algas também passaram a ser chamados 

de fucoidan, como por exemplo fucanas da alga Ascophyllun nodosum (BLONDIN et 

al, 1994). A confusão com relação a esse termo só aumentou quando a IUPAC 

recomendou que o nome fucoidan fosse utilizado para nomear heterofucana 

(BERTEAU; MULLOY, 2003). Por isso, ainda é comum o termo fucoidan para definir 

homo e heterofucana. Por exemplo em setembro de 2015, foi publicado uma revisão 

que fala especificamente sobre fucoidans por um grupo de pesquisadores que não 

tem tradição nesta área, e esta homo e heterofucanas são tratadas como fucoidan 

(FITTON; STRINGER; KARPINIEC, 2015).   

Diante dessa indefinição, nesta tese o termo fucoidan será usado para definir um 

polissacarídeo pertencente ao grupo das heterofucanas que apresentam na sua 

constituição menos de 90% de L-fucose. Contudo, mesmo assim, uma exceção terá 

que ser adotada: em respeito a história do fucoidan de F. vesiculosus essa fucana 

será também denominada de fucoidan. 

Vale a pena salientar que cada alga marrom sintetiza um tipo diferente de 

fucoidan que lhe é inerente.  Em alguns casos, a alga pode sintetizar mais de um tipo 

de fucoidan, como o caso da alga Spatoglossum schröederi (ROCHA et al., 2005).  

Na verdade, a variação nos tipos de fucoidan se deve a vários fatores como 

espécie de macroalga de onde foi obtido, estação do ano em que foi extraído, 

localização geográfica e, principalmente, às diferentes condições de extração do 

fucoidan (BERTEAU; MULLOY, 2003). Já foi demonstrado que fucoidans são 

sensíveis a extrações que usam condições mais severas, o que afeta não apenas o 

rendimento do processo de extração, mas também a composição do polissacarídeo 

(ALE; MIKKELSEN; MEYER, 2012). Grande parte dos fucoidans obtidos possuem 

uma complexa composição química que, além da L-fucose, podem ser constituídos 

por outros monossacarídeos (galactose, glicose, manose, xilose, ácido glucurônico, 

etc.) e proteínas.  

O fucoidan de Fucus vesiculosus teve sua estrutura primeiramente elucidada por 

Percival e Ross, em 1950. Ele foi representado como um polímero formado por 

resíduos de fucose α-(1,2)-ligados, com grupos sulfatos presentes no carbono 4, além 

da possibilidade de ramificações α-(1,3)-ligadas  a cada cinco resíduos de fucose 

(Figura 02) (PERCIVAL; ROSS, 1950). Esse modelo estrutural foi o único modelo 

proposto por mais de 40 anos, sendo inclusive utilizado por vários outros 

pesquisadores (BERTEAU; MULLOY, 2003). 
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Figura 02. Modelo estrutural do fucoidan proposto por Percival e Ross em 1950. 

 

No entanto, em 1993, o modelo proposto por Percival e Ross foi revisado por 

Patankar e colaboradores. De acordo com o novo modelo (Figura 03), na cadeia 

principal, os resíduos de fucose encontravam-se α-(1,3)-ligados, com grupos sulfatos 

no carbono 4. Vários pontos de ramificação estavam presentes (a cada dois ou três 

resíduos de fucose) unidos à cadeia principal por ligações α-(1,2) ou α-(1,4) 

(PATANKAR et al, 1993). Os autores verificaram também que a fucose é o açúcar 

terminal na cadeia e não a fucose 4- sulfato como proposto no modelo reportado em 

1950. 

 

 

Figura 03. Modelo estrutural do fucoidan proposto por Patankar e colaboradores, 
1993. 

 



24 
 

O método de extração do fucoidan usado em 1913 consistiu na utilização de 

ácido acético diluído seguido por passos de purificação. O fucoidan obtido nesta 

metodologia era composto principalmente por fucose, mas também por manitol, ácido 

algínico e laminarina (KYLIN, 1913), que hoje já se sabe que eram contaminantes. Ao 

passar dos anos outros métodos de extração foram sendo empregados. Como por 

exemplo, em 1931, Nelson e Cretcher extraíram fucoidan da alga Macrocystis pyrifera 

a partir de um método baseado no uso de ácido clorídrico diluído, seguido por um 

passo de precipitação com etanol (NELSON; CRETCHER, 1931). Já a metodologia 

utilizada por Percival e Ross em 1950, consistiu em uma extração aquosa a 100 ºC 

por 24 horas, seguido da adição de acetato de chumbo para remoção de 

contaminantes como proteínas e alginatos e, após a adição de hidróxido de bário 

(supostamente para precipitação do alginato), o fucoidan foi obtido na forma de um 

complexo com o hidróxido e o chumbo. Posteriormente, o fucoidan isolado foi obtido 

após diluição desse complexo em ácido sulfúrico seguido de diálise e filtração 

(PERCIVAL; ROSS, 1950).  

Já em 1952, foi proposta um método para obtenção do fucoidan de Fucus 

vesiculosus em grandes quantidades (BLACK et al., 1952). De acordo com os autores, 

uma parte da alga seca foi misturada com dez partes de ácido clorídrico na 

concentração de 0,1M, pH 2,0-2,5. Esse passo inicial da extração ocorreu a uma 

temperatura de 70 ºC por uma hora.  Foi observado que para melhorar o rendimento 

da extração, essa hidrólise ácida deveria ser repetida três vezes e, após esse 

procedimento o extrato bruto do fucoidan era isolado por precipitação com etanol e 

posteriormente purificado por precipitação após adição de formaldeído (BLACK; 

DEWAR; WOODWARD, 1952). 

O método de extração sugerido por Black e colaboradores em 1952 é atualmente 

empregada, com algumas adaptações, por algumas empresas para obtenção de um 

extrato bruto do fucoidan de Fucus vesiculosus para comercialização, como é o caso 

do fucoidan vendido pela empresa SIGMA-ALDRICH Co. Esta biomassa comercial 

rica em polissacarídeos sulfatados é amplamente utilizada para avaliação 

farmacológica (Tabela 02).   
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Tabela 02. Algumas atividades farmacológicas do extrato bruto do fucoidan de F. 

vesiculosus comercializado pela empresa SIGMA-ALDRICH Co. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA REFERÊNCIA 

Adjuvante de vacinas Kim; Joo, 2015 

Antiadipogênica Kim; Lee; Lee, 2010; Soeda et al., 2000. 

Anticoagulante 
Church et al., 1989; Colliec et al., 1991; 

Pereira; Mulloy; Mourão, 1999 

Antifibrótica Hayashi et al., 2008; Lim et al., 2015 

Antilipêmica Yokota et al., 2009; Park; Jung; Roh, 2011. 

Antimetastática Lee; Kim; Kim. 2012 

Antimitogênica Patel et al, 2002. 

Antioxidante Omar et al, 2013 

Antitrombótica Kwak et al, 2010. 

Antitumoral Ale et al, 2011. 

Antiurolítica Veena et al, 2007. 

Antiviral 
Baba et al., 1988; Garcia-Villalon; Gil-Fernandez, 

1991;Queiroz et al, 2008 

Ativação plaquetária Manne et al, 2013. 

Imunomodulatória  

Choi et al., 2005; Kim; Joo, 2008; Yang et al., 2006; 

Yang et al., 2008; Do et al., 2010; Jintang et al., 2010; 

Tanaka et al., 2011; Park et al., 2011; Omar et al., 

2013; Lim et al., 2015 

Radioprotetora Lee et al., 2008. 

 

Dentro desse contexto, descreve-se a seguir, com maiores detalhes, temas 

relacionados com as atividades biológicas de fucoidans de F. vesiculosus que foram 

avaliadas nesta tese. 
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1.4 ATIVIDADE ANTICOAGULANTE 

1.4.1 Cascata de coagulação x anticoagulantes 

O modelo de cascata de coagulação mais utilizado atualmente, foi proposto em 

1994. Na ocasião dois grupos de pesquisa distintos publicaram quase que 

simultaneamente um modelo de uma nova cascata de coagulação, que tem sido 

internacionalmente aceita (MONROE; ROBERTS; HOFFMAN, 1994; SCHAFER, 

1994). De acordo com esse modelo, o complexo formado pelo fator tecidual e fator VII 

(FT:VIIa) está envolvido na ativação do fator IX, o que sugere que as vias intrínseca e 

extrínseca interagem quase que no início do processo de coagulação (PÉREZ-

GÓMEZ; BOVER, 2007). Além disso, o processo completo não ocorre continuamente, 

mas requer três fases consecutivas: fase de iniciação, fase de amplificação e fase de 

propagação. As plaquetas e a trombina estão envolvidas ativamente nas duas últimas 

fases (Figura 04) (PÉREZ-GÓMEZ; BOVER, 2007).  

 

Figura 04. Fases da coagulação de acordo com o novo modelo de coagulação. APL: fosfolipídeos 
ácidos; Ca2+: cálcio; FT: fator tecidual. Fonte: adaptada de PÉREZ-GÓMEZ; BOVER, 2007 

 

No início do processo (fase de iniciação) o complexo (FT:VIIa), conhecido 

também como complexo tenase extrínseco, ativa o fator X (direta ou indiretamente, 

via fator IX), que leva à formação de uma pequena quantidade da trombina (não é 

suficiente para levar à formação da fibrina).  Em seguida, a trombina recém-formada 
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junta-se com cálcio presente no sangue e fosfolipídeos derivados de plaquetas e ativa 

os fatores XI, IX, VIII, e V e, principalmente, ativando plaquetas. Simultaneamente, 

estes fatores são atraídos para a superfície das plaquetas, que por mecanismo de 

feedback positivo leva a uma rápida e extensa fase de ativação e amplificação. Nessa 

fase de amplificação, o fator IXa juntamente com o fator VIIIa formam o complexo 

tenase intrínseco, que é essencial para amplificação durante o processo de 

coagulação (ADAMS; BIRDS, 2009). Na última fase do processo ocorre a formação 

do complexo protrombinase, resultante da interação de vários fatores. Este complexo 

leva à ativação da trombina com consequente formação da fibrina a partir do 

fibrinogênio (Figura 04) (PÉREZ-GÓMEZ; BOVER, 2007; ADAMS; BIRD, 2009). 

Compostos anticoagulantes são substâncias que previnem a formação do 

coágulo, ou seja, possuem a capacidade de parar a coagulação sanguínea. Esse 

grupo de compostos é de extrema necessidade, uma vez que são utilizados no 

tratamento de algumas doenças como coagulação intravascular disseminada e 

trombose, além de serem requisitados durante diálises e cirurgias (DEPTA; BHATT, 

2015). São utilizados também em testes sanguíneos in vitro (WANG et al., 2010). O 

principal fármaco anticoagulante, usado há mais de 80 anos, é a heparina, um 

polissacarídeo sulfatado de origem animal, extraído de intestino de suínos e pulmão 

de bovinos, constituído por unidades dissacarídicas repetitivas, onde um dos resíduos 

é uma hexosamina (glucosamina); e o outro, um ácido urônico (L-idurônico e D-

glucurônico) (NADER et al., 2004). No entanto, o uso deste composto pode provocar 

algumas reações adversas, como trombocitopenia decorrente do seu uso prolongado 

(FABRIS et al., 2000) e efeito hemorrágico residual, provocado por fragmentos da 

heparina sem atividade anticoagulante (NADER et al., 1979; 2004).  

Portanto, faz-se necessária a busca por novos compostos anticoagulantes, com 

menores efeitos colaterais ou sem efeitos colaterais, que possam vir a substituir a 

heparina, ou o seu uso em algumas situações específicas. 

 

1.4.2 Atividade anticoagulante do fucoidan de Fucus vesiculosus  

Os polissacarídeos sulfatados são considerados promissores fármacos para a 

substituição da heparina uma vez que possuem grande diversidade estrutural, o que 

fornece a possibilidade de apresentarem mecanismo de ação diferente da heparina, 

e também devido ao fato de as algas marinhas serem abundantes na natureza e 
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serem recursos naturais renováveis, havendo a possibilidade de serem cultivadas, 

caso necessário (ROCHA et al., 2006). 

A capacidade anticoagulante dos PS é determinada tanto in vivo quanto in vitro. 

Os principais testes realizados in vitro são: TTPa (tempo de tromboplastina parcial 

ativada), TT (tempo de trombina) e TP (tempo de protrombina).  

Springer e colaboradores foram os primeiros a relatar o potencial anticoagulante 

e antitrombótico de um PS de alga marrom. Esse polissacarídeo em questão foi um 

fucoidan obtido de F. vesiculosus (SPRINGER et al., 1957). Logo em seguida, esse 

mesmo grupo de pesquisa observou que o fucoidan de F. vesiculosus inibiu, in vitro, 

a coagulação de sangue humano, a recalcificação de plasma humano, além de 

retardar a ação da trombina (BERNARDI; SPRINGER, 1962).  

Posteriormente em 1989, no intuito de se investigar mais detalhadamente o 

efeito anticoagulante do fucoidan, Church e colaboradores realizaram uma pesquisa 

utilizando o extrato bruto do fucoidan de F. vesiculosus que na época já era 

comercializado pela SIGMA-ALDRICH Co. Nesse trabalho foi observado que o 

fucoidan foi capaz de ativar o cofator II da heparina tanto em testes in vitro quanto em 

testes ex vivo. Além disso, foi sugerido que o efeito anticoagulante do fucoidan 

observado previamente in vivo foi, na verdade, mediado pelo cofator II da heparina 

(CHURCH et al., 1989). 

Recentemente foi realizada uma pesquisa para avaliação do efeito 

antitrombótico do extrato bruto do fucoidan de F. vesiculosus. Foi observado que o 

fucoidan foi mais potente (2,3 vezes) que a heparina em reduzir o trombo formado em 

um modelo de trombose em carótida de camundongos. O efeito do fucoidan sobre os 

fatores de coagulação e agregação plaquetária também foram avaliados. No entanto, 

as atividades anti-trombina e anti-fator Xa observadas quando o fucoidan foi utilizado, 

foram menos acentuadas quando comparadas às atividades observadas com o uso 

da heparina. Sendo assim, foi sugerido que o efeito antitrombótico observado in vivo 

pode ser dado pela ligação do fucoidan ao cofator II da heparina. Além disso, foram 

também avaliados os possíveis efeitos desse polissacarídeo em células da artéria 

aorta de ratos (CAAR) e em células endoteliais da veia umbilical humana (CEVUH). 

Foi observado que o fucoidan inibiu a proliferação e migração das CAAR de forma 

mais pronunciada que a heparina e houve uma redução na produção de citocinas pró-

inflamatórias quando o fucoidan foi incubado com as CEVUH. De forma geral, foi 
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sugerido que o fucoidan pode ser útil na prevenção das doenças cardiovasculares 

(KWAK et al, 2010). 

Em alguns trabalhos, foram obtidas frações a partir desse extrato bruto em que 

foi possível perceber que o efeito anticoagulante observado pelo extrato está mais 

acentuado em determinadas frações. Por exemplo, Nishino e colaboradores em 1994 

obtiveram 16 frações e subfrações a partir do extrato bruto do fucoidan através de 

métodos cromatográficos (troca iônica e gel filtração) e avaliaram as atividades 

anticoagulantes dos polissacarídeos obtidos. Foi observado que no teste de TTPa, os 

efeitos de algumas frações foram mais potentes que o observado com o extrato bruto, 

enquanto que outras frações eram inativas. Resultado semelhante foi observado no 

teste de TT, enquanto que nenhuma amostra possuiu atividade anticoagulante quando 

o ensaio de TP foi realizado (NISHINO et al, 1994). 

 

1.5 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

1.5.1 Radicais livres e espécies reativas do oxigênio 

O termo radical livre costuma ser utilizado para designar qualquer espécie 

química (átomo, íon ou molécula) que contenha um ou mais elétrons 

desemparelhados, nos orbitais externos. Este desemparelhamento de elétrons, 

confere alta reatividade a esses átomos ou moléculas (WICKENS, 2001; BHOOLA; 

ODHAV; REDDY, 2003; COSTA et al., 2012). Os radicais livres são formados a partir 

de reações de óxido-redução, isto é, podem ceder elétrons, oxidando-se, ou receber 

elétrons, reduzindo-se. Esses átomos ou moléculas altamente reativos são, em sua 

maioria derivados do metabolismo do O2, que por sua vez são denominadas espécies 

reativas do oxigênio (HAMANAKA; CHANDEL, 2010). 

As espécies reativas do oxigênio (EROs) são originadas principalmente a partir 

da respiração celular, sendo inclusive consideradas subprodutos deste processo, mas 

também podem ser formadas a partir de uma série de reações metabólicas, além de 

dobramentos das proteínas (OKON; ZOU, 2015).  São consideradas espécies 

químicas formadas intracelularmente (inclusive em várias organelas) a partir da 

redução parcial do oxigênio, e, como o nome sugere, são mais reativas que o próprio 

oxigênio (Figura 05).  São exemplos de EROs os radicais hidroxila (OH●), 

hidroperoxila (HO2●) e o ânion superóxido (O2●-), que contêm número ímpar de 

elétrons em seus orbitais mais externos (FERREIRA; MATSUBARA, 1997; LI et al., 
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2003). São também EROs moléculas ou átomos que não apresentam elétrons 

desemparelhados nos seus orbitais externos. Dentre estes pode-se citar o peróxido 

de hidrogênio (H2O2) e o oxigênio singlete (¹O2). Todas estas substâncias possuem 

propriedades químicas específicas, o que confere reatividade a diferentes alvos 

biológicos (OKON; ZOU, 2015).  

 

 

Figura 05. Produção intracelular de espécies reativas do oxigênio (EROs). Várias organelas dentro 
da célula podem produzir EROs. Isso inclui a mitocôndria, retículo endoplasmático (RE) e peroxissomos 
(por desempenhar papel no metabolismo de ácidos graxos de cadeia longa-AGCL). Além disso, várias 
enzimas, incluindo oxidases e oxigenases, geram EROS como parte das reações que catalisam. H2O2, 
peróxido de hidrogênio. Fonte: adaptado de HOLMSTRÖM; FINKEL, 2014 

 

Frequentemente as EROs são associadas com o estresse oxidativo (condição 

em que os níveis das espécies reativas encontram-se elevados), o que sugere que 

induzem condições patológicas (como aterosclerose, câncer, desordens neurológicas, 

diabetes, isquemia e envelhecimento), causadas por danos a importantes 

biomoléculas como lipídeos, proteínas e DNA (BARNHAM; MASTERS; BUSH, 2004; 

PRASETYO, 2010). Entretanto, nas últimas décadas tem ficado evidente que estas 

espécies também possuem importante papel na regulação de processos biológicos e 

fisiológicos, como sinalização de fatores de crescimento, regulação da resposta à 

hipóxia, resposta imune e diferenciação, bem como proliferação de células tronco. 

Na tentativa de prevenir e/ou reduzir os possíveis danos causados pelas EROs, 

os organismos, durante seus processos evolucionários, desenvolveram sistemas de 
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defesa cujo objetivo é reduzir a alta concentração destas espécies reativas. No caso 

dos humanos, várias moléculas endógenas (principalmente enzimas) e também 

substâncias exógenas (provenientes dos alimentos), constituem esse sistema. Todas 

estas moléculas são atualmente chamadas de antioxidantes. O conceito biológico de 

um antioxidante pode ser definido como uma substância que, quando presente em 

baixas concentrações em relação ao seu substrato oxidável, retarda ou inibe, 

significativamente, a oxidação desse substrato (HALLIWELL, 1997; PISOSCHI; POP, 

2015). Em outras palavras, são moléculas que podem doar elétrons e/ou átomos de 

hidrogênio a compostos oxidantes a fim de se interromper a cadeia de reações 

desencadeada por estes (SITI; KAMISAHA; KAMSIAHA, 2015). 

Esses compostos apresentam três principais mecanismos de ação: Podem 

sequestrar os radicais formados, prevenir sua formação ou reparar danos provocados 

por estas espécies (NIKI et al., 1995). Os antioxidantes que previnem a formação de 

radicais livres atuam como uma primeira linha de defesa, como por exemplo, através 

da redução do peróxido de hidrogênio à água ou sequestrando íons metálicos como 

ferro e cobre. Os antioxidantes sequestradores removem as espécies reativas 

rapidamente antes que estas reajam com moléculas biologicamente essenciais (NIKI, 

2010), atuando como a segunda linha de defesa. Por exemplo, a enzima superóxido 

dismutase (SOD) converte o ânion superóxido a peróxido de hidrogênio, enquanto 

carotenóides seqüestram o oxigênio singlete, quer fisicamente ou quimicamente. 

Muitos compostos fenólicos e aminas aromáticas também atuam como 

sequestradores de radicais livres (NIKI, 2010). Várias enzimas atuam na terceira linha 

de defesa reparando danos, limpando os resíduos e reconstituindo funções perdidas 

(PISOSCHI; POP, 2015). Além disso, existe uma quarta linha de defesa, que na 

verdade se trata de um mecanismo de adaptação, onde novos antioxidantes são 

gerados em uma concentração desejada, no momento certo, e são prontamente 

deslocados para uma localização precisa (NIKI, 2010). 

 As funções dos compostos antioxidantes estão relacionadas a reduções do 

estresse oxidativo, mutações no DNA além de vários outros danos causados às 

células (PISOSCHI; POP, 2015).  
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1.5.2 Atividade antioxidante do fucoidan comercial de Fucus vesiculosus  

As evidências que relacionam o estresse oxidativo a várias desordens e doenças 

têm atraído a atenção de pesquisadores para o papel dos antioxidantes na 

manutenção da saúde humana e na prevenção e tratamento dessas doenças (NIKI, 

2010). Nos últimos anos, tem-se intensificado as pesquisas pela busca de 

antioxidantes naturais que possam substituir os antioxidantes sintéticos, que hoje são 

utilizados largamente na indústria alimentícia e cosmética. Dentro desse contexto de 

compostos naturais com potencial antioxidante, destacam-se os polissacarídeos 

sulfatados obtidos de algas. 

Vale salientar que dentre todos, os polissacarídeos sulfatados das algas marrons 

são, de longe, os mais estudados, destacando-se os fucoidans. Dentro desse contexto 

e, devido à facilidade de obtenção uma vez que é comercializado, o fucoidan de Fucus 

vesiculosus teve seu potencial antioxidante avaliado de várias formas: tanto in vitro 

quanto ex vivo e in vivo. 

Souza e colaboradores avaliaram a atividade antioxidante in vitro do extrato bruto 

comercial de F. vesiculosus (SIGMA-ALDRICH Co.) e carragenanas, além de uma 

heterofucana da alga Padina gymnospora para estudos comparativos com o fucoidan. 

Os resultados obtidos revelaram um considerável efeito antioxidante do fucoidan, que 

possuiu efeito inibitório sobre a formação de radicais hidroxila e superóxido. O IC50 do 

fucoidan no ensaio de inibição do radical hidroxila foi de 0,157 mg/mL, enquanto que 

o IC50 no teste do superóxido foi de 0,058 mg/mL. Além disso, a capacidade de 

redução da peroxidação lipídica também foi avaliada e o IC50 do fucoidan nesse teste 

foi 1,25 mg/mL. De forma geral, o extrato bruto de F. vesiculosus foi o polissacarídeo 

com potencial antioxidante mais elevado nesse estudo realizado em 2007 (SOUZA et 

al, 2007). 

Levando-se em consideração o conhecido potencial antioxidante do fucoidan de 

F. vesiculosus, mais recentemente, foi avaliado se esse polissacarídeo era capaz de 

proteger células tronco mesenquimais (CTMs) contra a apoptose induzida por 

estresse oxidativo causada por isquemia. Para isso, foram realizados ensaios ex vivo 

e ensaios in vivo. Foi observado que quando o extrato bruto do fucoidan de F. 

vesiculosus foi utilizado na concentração de 10 μg/mL, houve uma redução na 

produção de espécies reativas do oxigênio nas CTMs, além de uma redução drástica 

na morte dessas células causada por apoptose. O mecanismo de atuação do fucoidan 

foi investigado: ele inibiu a ativação de proteínas pró-apoptóticas (proteínas da via das 
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MAPK, de JNK e da caspase-3) e induziu o aumento na expressão da proteína anti-

apoptótica cIAP. Além disso, causou o aumento na expressão da enzima superóxido 

dismutase dependente de manganês (MnSOD) pela regulação da via de sinalização 

da Akt com consequente diminuição nos níveis das EROs, resultando em um aumento 

na sobrevivência das CTMs. Já nos ensaios com modelo de isquemia in vivo, foi 

observado um aumento na taxa de sobrevivência das CTMs tratadas com o fucoidan 

(HAN et al, 2015). 

 

1.6 ATIVIDADE ANTIADIPOGÊNICA 

1.6.1 Obesidade, adipócitos e tecido adiposo 

A obesidade é considerada um importante problema de saúde uma vez que 

constitui um fator de risco para o surgimento de uma série de doenças crônicas como 

cardiovasculares (principalmente doença cardíaca e acidente vascular cerebral), 

diabetes, distúrbios músculo-esqueléticos, além de alguns tipos de câncer como 

endometrial, mama e cólon (BANDARU; RAJKUMAR; NAPPANVEETTIL, 2013; 

WHO, 2015). Um indivíduo é considerado obeso quando seu IMC (índice de massa 

corpórea) é igual ou superior a 30 kg/m2. Se o IMC estiver entre 25 e 30 kg/m2 

considera-se apenas sobrepeso. Ainda de acordo com a Organização Mundial de 

Saúde, entre os anos de 1980 e 2014, o índice de obesidade em todo o mundo mais 

do que duplicou. Especificamente no ano de 2014, aproximadamente 39% dos adultos 

(com 18 anos ou mais) estavam com sobrepeso e aproximadamente 13% da 

população mundial adulta já apresentava obesidade (WHO, 2015). Essas duas 

condições (obesidade e sobrepeso) são definidas como um acúmulo anormal ou 

excessivo de gordura, o que pode causar prejuízos à saúde. Elas são causadas 

principalmente devido a um desequilíbrio entre a quantidade de calorias consumidas 

e a quantidade de calorias gastas por um indivíduo, o que leva a um aumento do tecido 

adiposo.  

O desenvolvimento do tecido adiposo envolve tanto a hiperplasia (aumento do 

número de células) quanto a hipertrofia (aumento do tamanho celular). A hiperplasia 

está relacionada à proliferação e diferenciação dos pré-adipócitos (adipogênese), 

enquanto a hipertrofia resulta de um acúmulo excessivo de triglicerídeos no adipócito 

já existente (ROSS; DESAI, 2013).  
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A adipogênese é um processo de diferenciação celular no qual pré-adipócitos se 

diferenciam em adipócitos e, nessa condição, uma cascata de fatores de transcrição 

é ativada e altamente regulada. Esse processo pode ser influenciado pela quantidade 

de nutrientes disponíveis no ambiente celular (ROSS; DESAI, 2013; SART; SONG; LI, 

2015). Os adipócitos se originam a partir das células tronco mesenquimais (CTMs) 

(Figura 06), e esse processo envolve incialmente uma etapa onde estas células se 

“comprometem” com a linhagem adipocitária (PARK; HALPERIN; TONTONOZ, 2008). 

 

 

Figura 06. Modelo do desenvolvimento de adipócitos brancos e marrons. Células 
tronco mesenquimais dão origem às células precursoras dos ossos, músculos e células 
adiposas, sob condições apropriadas. Fonte: Adaptado de PARK; HALPERIN; 
TONTONOZ, 2008. 

 

Em uma etapa seguinte ocorre a diferenciação, onde os pré-adipócitos se 

desenvolvem em adipócitos maduros (SIERSBAEK; MANDRUP, 2011). Nos 

mamíferos, estes adipócitos diferenciados constituirão basicamente dois tipos de 

tecido adiposo: o tecido adiposo marrom e o tecido adiposo branco. Apesar de ambos 

serem capazes de acumular quantidades significativas de lipídeos, eles possuem 

funções diferentes (UNSER; TIAN; XIE, 2015). O tecido adiposo branco, por exemplo, 

atua principalmente como reserva energética (conseguindo estocar grandes 

quantidades de triglicerídeos), além de apresentar função protetora contra impactos 

mecânicos (TILG; MOSCHEN, 2006; LEE et al., 2012). Apresenta localização visceral, 

subcutânea e perigonadal. Neste tecido, encontram-se diversos tipos celulares, por 
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exemplo, adipócitos, pré-adipócitos, células endoteliais, células do estroma vascular, 

fibroblastos, leucócitos e macrófagos (células tronco mesenquimais também podem 

ser isoladas deste tecido) (UNSER; TIAN; XIE, 2015). 

Já o tecido adiposo marrom tem uma função mais voltada à dissipação de 

energia e à produção de calor, sendo comum em crianças e recém-nascidos. Essa 

função termogênica se dá devido à presença de uma proteína desacopladora da 

cadeia respiratória, conhecida como UCP1 (CAROBBIO; ROSEN; VIDAL-PUIG, 

2013). 

Por décadas, o tecido adiposo foi considerado apenas uma massa inerte de 

reserva energética com algumas propriedades mecânicas de suporte. Entretanto, a 

descoberta da leptina em 1994 mostrou que os adipócitos são, também, reguladores 

essenciais da homeostase energética do corpo (ZHANG et al., 1994; MANTZOROS 

et al., 2011). Atualmente sabe-se que diversas moléculas fisiologicamente 

importantes, conhecidas por adipocinas (assim conhecidas por apresentarem 

semelhanças estruturais com as citocinas), são secretadas pelos adipócitos e regulam 

processos como a homeostase, pressão sanguínea, função imune, processos 

inflamatórios, angiogênese e balanço energético (LAU et al., 2005; BALISTRERI; 

CARUSO; CANDORE, 2010; OUCHI et al., 2011).  

Entre as diversas adipocinas secretadas pelo tecido adiposo, destacam-se a 

leptina, a adiponectina, a adipsina, a resistina, o TNF-α, o PAI-1, as interleucinas 1β, 

6 e 8 (IL-1β, 6 e 8), o fator 1 de crescimento insulina-símile (IGF-1), a MCP-1 e a 

visfatina, entre outros. Com exceção quase que única da adiponectina, a produção e 

a secreção desses diversos fatores se intensificam com a obesidade, sendo muitos 

deles, como o TNF-α, a resistina, o PAI-1, a IL-6 e a MCP-1, diretamente associados 

à indução de resistência à insulina, à hipercoagulabilidade e à aterogênese, que, por 

sua vez, geram hipertensão, intensificação de estados pró-inflamatórios, aumento de 

riscos cardiovasculares e acidentes tromboembólicos (QUEIROZ, 2009). 

 

1.6.2 Aspectos moleculares da adipogênese 

Grande parte do conhecimento acerca dos mecanismos e sinalizações 

moleculares envolvidos na adipogênese foi adquirido através de estudos utilizando 

modelos celulares de fibroblastos imortalizados, sendo mais amplamente utilizada a 

linhagem 3T3-L1, as quais são células pré-adipocitárias oriundas de embriões de 

camundongos suíços. A obtenção de linhagens celulares como essa, proporcionou 
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um avanço nas pesquisas dessa área, que até o ano de 1970 eram realizadas com 

modelos in vivo e com pré-adipócitos primários (ROSEN et al, 2000; FÉVE, 2005).  

A partir da utilização de um coquetel de diferenciação à base de insulina, 

dexametasona, isobutilmetilxantina e soro fetal bovino é possível obter adipócitos 

maduros a partir de uma cultura de 3T3-L1. A diferenciação dessas células 

compreende estágios sequenciais precisamente controlados: parada do ciclo celular, 

expansão clonal e diferenciação (primeira fase e segunda fase de ativação de fatores 

transcricionais), por meio da ativação de centenas de genes anteriormente silenciados 

(SIERSBAEK; NIELSEN; MANDRUP, 2012). A exposição de uma cultura de pré-

adipócitos (3T3-L1) confluentes aos indutores de diferenciação, ativa nestas células 

receptores de glicocorticoides, o receptor de IGF-1 e a via de sinalização do AMPc, 

ações geradas respectivamente pela dexametasona, insulina e isobutilmetilxantina. 

Essas ações acarretam em eventos iniciais representados pela expressão das 

proteínas ligantes ao amplificador CCAAT (CCAAT/enhancer binding proteins, 

C/EBPs): C/EBP-β e C/EBP-δ (SIERSBAEK; MANDRUP, 2011; SIERSBAEK; 

NIELSEN; MANDRUP, 2012).  Posteriormente, as células retomam seu ciclo celular, 

sofre expansão clonal de forma regulada e entram em um processo de diferenciação 

terminal por ativação do receptor gama ativado por proliferadores de peroxissomas 

(PPARγ) e um outro membro da família C/EBP (C/EBP-α), sendo ambos reguladores 

fundamentais do processo adipogênico (Figura 06) (SIERSBAEK; MANDRUP, 2011). 

  



37 
 

 
Figura 07. Esquema da cascata dos fatores de transcrição reguladores da adipogênese. 
Os fatores indutores de adipogênese levam à ativação de fatores transcricionais que são ativados 
em um primeiro momento (primeira fase), os quais em conjunto induzem a ativação de outros 
fatores de transcrição (segunda fase). Dentre os fatores ativados em um segundo momento, 
destacam-se PPARg e C/EBPa, que possuem papel central, sendo responsáveis pela 

manutenção do fenótipo adipocitário. Fonte: adaptado de SIERSBAEK; MANDRUP, 2011. 
 

 

1.6.3 Efeito antiadipogênico e antiobesidade do fucoidan comercial de Fucus 

vesiculosus 

Vários fármacos são utilizados comercialmente no combate à obesidade. No 

entanto, apenas poucos foram aprovados pela U.S. Food and Drug Administration 

(FDA) para o tratamento desta condição. Devido à forma de ação, esses fármacos 

além de causarem uma série de efeitos indesejados, possivelmente podem contribuir 

para o aparecimento de doenças cardiovasculares (PALATTY; SALDANHA, 2012). 

Dessa forma, a busca por novos agentes que possam atuar no combate à obesidade 

e que apresentem um menor risco à saúde ainda continua sendo uma realidade 

(BAYS, 2011). Dentro desse contexto, destacam-se os carboidratos, mais 

especificamente os diversos tipos de polissacarídeos sulfatados.  

Os primeiros trabalhos importantes que avaliaram o efeito antiobesidade de 

heterofucanas foram realizados com o fucoidan da alga marrom Fucus vesiculosus.  

Este polímero foi fracionado e assim foram obtidos dois polissacarídeos com massas 

diferentes: 40-60 kDa e 20-40 kDa. Posteriormente, esses fucoidans foram 

supersulfatados e administrados em ratos intravenosamente. Os dados mostraram 

que, independente da massa molecular, apenas os polímeros supersulfatados foram 



38 
 

capazes de diminuir os níveis de colesterol plasmáticos dos animais (SOEDA et al., 

1993).  

Trabalho mais recente com o fucoidan de F. vesiculosus mostrou que este 

polissacarídeo, mesmo em concentração baixa (50 μg/mL), era capaz de atuar sobre 

adipócitos humanos e fazer com que eles aumentassem a secreção de lipoproteína 

lípase (LPL), atuando tanto em níveis transcricionais quanto pós-transcricionais. Além 

disso, nessa mesma concentração, o fucoidan induziu também o aumento da 

secreção da ApoC-II, que atua como cofator da enzima LPL. Dessa forma, os autores 

desse trabalho mostraram a atuação do fucoidan como modificador do metabolismo 

de lipoproteínas (YOKOTA et al., 2009). Posteriormente, outro grupo mostrou que o 

fucoidan de F. vesiculosus também é capaz de estimular a atividade de outra enzima 

importante no metabolismo lipídico, a Lipase Sensível a Hormônio (LSH), um dos 

principais pontos reguladores da lipólise, e assim diminuir os estoques de 

triglicerídeos em adipócitos em condução de cultura em até 86%. Também foi 

observado que o fucoidan inibe a captação em até 52 % de glicose pelos adipócitos 

quando estimulados por insulina. Contudo, o seu mecanismo de ação para 

desempenhar este afeito ainda não é conhecido (PARK; JUNG; ROH, 2011). 

Estudos com células em cultura mostraram que o fucoidan também pode 

influenciar a adipogênese. Kim e colaboradores em 2010 avaliaram o efeito 

antiadipogênico do fucoidan de F. vesiculosus. Esse fucoidan apresentou atividade 

antiadipogênica de forma dose dependente.  Dados de PCR em tempo real mostraram 

que o fucoidan causou a redução da expressão do mRNA do C/EBPα, PPARγ e aP2 

em 22,6%, 17,6% e 73,9%, respectivamente. Foi observada também uma redução 

dos níveis dessas proteínas quando as células foram tratadas com o fucoidan. Além 

disso, análise de expressão e western blot mostraram que fucoidan reduz os níveis 

de p38 MAPks (α e β), esta redução levou a consequente redução nos níveis de ERK/1 

e inibição da expressão de ERK/2 e JNK. Este resultado indica que o fucoidan pode 

inibir a adipogênese através da atuação na via da MAPK nos pré-adipócitos 3T3-L1 

(KIM; LEE; LEE, 2010). 

 

1.7 ATIVAÇÃO DE MACRÓFAGOS 

O sistema fagocitário mononuclear (SFM) é uma família de fagócitos derivados 

de células progenitoras hematopoiéticas. Estas células constituem a linha de frente 
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da imunidade inata contra patógenos e, dentre outras funções, acionam a resposta 

imune adquirida apropriada, iniciam a inflamação e promovem o reparo dos tecidos 

lesionados (HUME, 2015).   

Quando a exposição a substâncias estranhas ocorre, células do SFM 

(macrófagos, monócitos, neutrófilos e células dendríticas), reconhecem padrões 

moleculares associados a patógenos (PAMPs), através da interação com diferentes 

receptores conhecidos como receptores de reconhecimento de padrões (RPRs), 

dentre os quais faz parte a família de receptores Toll-like (TLRs) (DI PASQUALE et 

al., 2015). Quando isso ocorre, é desencadeada uma cascata de ativação fagocitária. 

Uma das vias mais estudadas de ativação é a que envolve o lipopolissacarídeo (LPS), 

um glicolipídeo presente em bactérias gram-negativas, reconhecido pelas células 

fagocitárias via Toll-like receptor 4 (BOHANNON et al, 2013). A ativação via Toll-like 

receptor 4 desencadeia duas principais vias de sinalização intracelular: uma 

dependente da molécula adaptadora do fator de diferenciação mielóide 88 (MyD88) e 

a outra que o recrutamento do Toll-interleukin 1 (IL-1) receptor (TIR) domain-

containing adaptor-inducing interferon β (TRIF) (BODE; EHLTING; HÄUSSINGER, 

2012; BOHANNON et al, 2013).   

De forma geral, essas duas vias culminam na ativação da via das MAPKs e dos 

fatores de transcrição proteína ativadora 1 (AP-1) e NF-κB (fator nuclear κB), que 

translocam-se para o núcleo para facilitar a transcrição de genes proinflamatórios 

como o fator de necrose tumoral (TNF-α), IL-12. Além desses, também é ativado o 

gene da óxido nítrico sintase induzível (iNOS), com consequente produção de óxido 

nítrico (BODE; EHLTING; HÄUSSINGER, 2012; BOHANNON et al, 2013).   

 

1.7.1 Atividade imunomodulatória do fucoidan comercial obtido de Fucus 

vesiculosus.   

Os polissacarídeos sulfatados de algas marinhas possuem atividade 

imunomodulatória que pode estar associada com o estímulo da resposta imune ou 

controle da imunidade celular, o que pode amenizar os efeitos negativos associados 

com a inflamação (WANG et al., 2014). E esse efeito é geralmente avaliado através 

da modulação de monócitos, neutrófilos e, principalmente, de macrófagos (Wang et 

al., 2014; FERREIRA et al., 2015). A modulação do sistema imune pelo fucoidan pode 

ser uma potente ferramenta para retardar a evolução de algumas doenças como 
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câncer e infecções causadas por agentes patogênicos (FITTON; STRINGER; 

KARPINIE, 2015). 

O extrato bruto do fucoidan de Fucus vesiculosus comercializado já foi avaliado 

quanto ao seu efeito na modulação da resposta imune. Em 2005, Choi e 

colaboradores investigaram se o efeito antitumoral do extrato bruto do fucoidan e de 

uma arabinogalactana (ambos da SIGMA-ALDRICH Co.) tinha relação com a ativação 

de células do sistema imune. Macrófagos tratados com o fucoidan em concentrações 

entre 10 e 100 µg/mL, apresentaram atividade tumoricida induzida, além de um 

aumento em suas: capacidade fagocitária, atividade enzimática lisossomal, produção 

de óxido nítrico, peróxido de hidrogênio, TNF-α e IL-6. Por outro lado, o fucoidan 

possuiu baixo efeito sobre a produção de IL-1. Foi sugerido que o efeito tumoricida 

dos macrófagos ativados pelo fucoidan foi principalmente mediado pela produção de 

radicais livres e citocinas. Estas propriedades desse polissacarídeo podem contribuir 

para a imunoprevenção do câncer (CHOI et al, 2005).  

Já em 2008 foi identificado o efeito imunomodulador do extrato bruto do fucoidan 

de Fucus vesiculosus utilizando como modelo experimental células dendríticas (KIM; 

JOO, 2008; YANG et al., 2008). Foi sugerido que este polissacarídeo possui tal efeito 

sobre essas células através de uma via de sinalização envolvendo NF-κB (KIM; JOO, 

2008). Yang e colaboradores, por sua vez, relataram o efeito desse fucoidan na 

maturação e ativação das células dendríticas humanas, sendo sugerido que essas 

células podem ser um alvo em potencial do fucoidan (YANG et al, 2008). 

O efeito do fucoidan na produção de óxido nítrico (NO) induzido por IFN-γ nas 

células da glia (C6, BV-2) e macrófagos RAW 264.7 foi relatado. Como este 

polissacarídeo afetou de diferentes formas a produção do NO e/ou a expressão da 

enzima óxido nítrico sintase induzida (iNOS) nos diferentes tipos celulares (o que 

revelou uma especificidade por parte do fucoidan), foi sugerido que este 

polissacarídeo é um candidato promissor para o tratamento de injúrias neuronais 

relacionadas à inflamação, além de poder ser utilizado como nutriente 

imunomodulador, uma vez que altera a sensibilidade dessas células (DO et al., 2010). 

 

1.8 INIBIÇÃO DA FORMAÇÃO DE CRISTAIS  

A urolitíase, também conhecida como litíase urinária ou cálculo renal, é um 

agravo de caráter crônico, o qual é resultado do agrupamento de cristais orgânicos e 
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inorgânicos que se acumulam e causam eclosão parcial ou total dos canalículos 

renais. Tal condição é uma doença de prevalência mundial, a qual atinge cerca de 

10% da população, com maior incidência nos Estados Unidos, norte do México, norte 

da Europa, Norte da África e África do Sul, Sul da Ásia e parte das regiões Norte e 

Nordeste do Brasil (Figura 08) (MOE, 2006; KNOLL, 2010; FISANG et al, 2015).  

 

Figura 08. Prevalência Mundial da Urolitíase. Em vermelho, destacam-se as 
incidências de 10-15% de prevalência de cálculos renais. Em amarelo, 
destacam-se o crescimento no número de pessoas com cálculos, 
principalmente de Oxalato de Cálcio. Fonte: FISANG et al., (2015) 

 
O considerável crescimento dos casos no mundo nos últimos 20 anos é fruto da 

mudança no estilo de vida da população, tais como o aumento do consumo de 

proteínas de origem animal e alimentos ricos em cálcio e sódio (LÓPES; HOPPE, 

2010; ROMERO; AKPINAE; ASSIMOS, 2010). 

No que concerne ao Brasil, o último relato epidemiológico comprova que a 

expansão do número de casos de urolitíase gerou diretamente 69.039 ocorrências 

durante o ano de 2010, correspondendo a 0,61% das internações hospitalares no 

SUS, e, consequentemente em um gasto total de R$ 29.232.682,56 (KORKES; SILVA; 

HEILBERG, 2011). 

Trata-se de uma condição que atinge indivíduos de 20 a 60 anos de idade e tem 

uma altíssima taxa de recorrência após a primeira crise renal do paciente (MOE, 2006; 

WONG; COOK; SOMANI, 2015). Ocorre em maior prevalência em homens, 

principalmente no verão devido a diminuição do débito urinário associado a redução 

da ingestão de líquidos (LÓPES et al, 2010; ROMERO; AKPINAE; ASSIMOS, 2010), 
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sendo os cálculos de oxalato de cálcio (CaOx) os mais prevalentes, somando, dessa 

forma, aproximadamente 70% dos casos (DAUDON; BAZIN; LETAVERNIER, 2015).  

No que diz respeito ao mecanismo de formação de cálculos de oxalato de cálcio, 

ainda existem contradições na literatura, contudo, sabe-se que o processo inclui: a 

nucleação de cristais, o seu crescimento ou a agregação de maneira a formar um 

tamanho que possa interagir com uma estrutura intrarrenal; a sua retenção no interior 

do rim ou do sistema de recolha renal e ainda mais uma agregação e / ou nucleação 

secundária para formar a pedra de caráter clínico (RATKALKAR; KLEINMAN, 2011). 

Essa sequência está representada na Figura 09. 

 

 
Figura 09. Processo de formação dos Cristais. Fonte: Adaptado de 
RATKALKAR; KLEINMAN, 2011 

 

Nesse contexto, o gatilho para a formação dos cristais seja no fluido tubular renal 

seja no fluido intersticial renal requer que a urina formada esteja supersaturada de 

sais, que por sua vez, pode ser consequência de um aumento da excreção de 

moléculas constituintes de pedra, da redução do volume de urina, da alteração no pH 

da urina, redução dos inibidores naturais de formação de pedra como o citrato e os 

glicosaminoglicanos, ou ainda da combinação destes fatores (VAITHEESWARI et al, 

2015). 

 Assim, a urina e, presumivelmente, o fluido tubular, dos indivíduos formadores 

da pedra está, muitas vezes, mais supersaturada do que a urina de adultos saudáveis 

normais, o que favorece a nucleação e o crescimento dos cristais (RATKALKAR; 

KLEINMAN, 2011). O acréscimo posterior de elementos adicionais, bem como da 

matriz orgânica, produz o cálculo renal.  

A forma dos cristais de oxalato de cálcio pode ser decisiva na formação do 

cálculo. Na cristalização, podem ser gerados três tipos de cristais: o monohidratado 

(COM), o qual apresenta uma geometria de prisma tetragonal alongada; o dihidratado 
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(COD) que possui formato de cata-vento, o qual constitui de uma geometria 

bipiramidal tetraédrica; e o trihidratado (COT), que tem formado de roseta (Figura 10) 

(GRASES et al, 1990). A forma monohidratada é a mais termodinamicamente estável 

e é a que, predominantemente, constitui os cálculos renais, uma vez que a sua 

geometria é, dentre as demais a mais favorável a fixação dos cristais para a nucleação 

e/ou agregação secundária (WESSON et al, 1998; WANG et al, 2010; LI; XUE; 

OUYANG, 2013;). A forma dihidratada também pode ser encontrada na constituição 

dos cálculos, mas são as principais formas de cristais de oxalato de cálcio encontrados 

isoladamente na urina (WANG et al., 2010; MELO et al., 2013).  

 

 

Figura 10. Microscopia eletrônica de varredura de Cristais de Oxalato de 
Cálcio. (A e B) Monohidratado; (C e D) Dihidratado; (E e F) Trihidratado Fonte: 
Adaptado de GRASES et al., 1989. 

 

 A literatura mostra ainda que há uma forte correlação entre a interação de 

cristais de oxalato de cálcio mono-hidratados com células tubulares renais cultivadas. 

As células expostas a cristais podem internalizá-los, e assim pode ocorrer a sua 

dissolução ou transcitose através da camada epitelial (YUEN, et. al., 2010). Como 

consequências, a célula pode dar início a mitogênese e a ativação do ácido 
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araquidônico, levando a outros percursos de sinalização, os quais culminarão em lise 

da membrana, necrose das células, apoptose, e produção de espécies reativas de 

oxigênio (KOUL, et al 2002). 

  

1.8.1 Atividade antiurolítica do fucoidan comercial de Fucus vesiculosus 

Foi demonstrado em estudo in vivo (VEENA et al., 2007a) que camundongos 

hiperoxalúricos que tiveram suplementação alimentar contendo fucoidan de Fucus 

vesiculosus, tiveram redução do estresse oxidativo em seus organismos devido ao 

aumento da atividade das enzimas antioxidantes como SOD, CAT, GPX e 

consequente diminuição da peroxidação lipídica. Este efeito dos polissacarídeos por 

conseguinte, diminuiu o acúmulo de cristais nos rins dos animais, já que os 

polissacarídeos evitaram a formação de danos da superfície das células renais 

induzidos pelos cristais oxalato de cálcio (VEENA et al., 2007a). 

Como visto até o momento, várias atividades farmacológicas têm sido atribuídas 

ao fucoidan de Fucus vesiculosus.  No entanto, boa parte destes trabalhos realizados 

com o fucoidan de F. vesiculosus utilizaram aquele obtido comercialmente que é, na 

verdade, uma mistura de diferentes fucoidans sintetizados por F. vesiculosus, que, 

separadamente, podem possuir diferentes potenciais farmacológicos. Portanto, dentro 

desse contexto, é importante que haja a separação desses diferentes fucoidans de F. 

Vesiculosus e que estes, agora separados, sejam avaliados com intuito de se 

identificar aqueles fucoidans responsáveis pelas atividades farmacológicas relatadas 

na literatura para o extrato bruto do fucoidan de Fucus vesiculosus obtido 

comercialmente.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Obtenção, caracterização química e avaliação das atividades anticoagulante, 

antioxidante, antiadipogênica, lipolítica, imunumodulatória e antiurolítica dos 

diferentes fucoidans obtidos a partir do extrato bruto do fucoidan de Fucus vesiculosus 

comercializado pela empresa SIGMA-ALDRICH Co.  

2.2 ESPECÍFICOS 

- Obter diferentes fucoidans a partir do extrato bruto de F. vesiculosus; 

- Caracterizar quimicamente os fucoidans obtidos; 

- Avaliar a atividade anticoagulante dos fucoidans; 

- Avaliar a atividade antioxidante dos fucoidans; 

- Avaliar a atividade antiadipogênica dos fucoidans; 

- Avaliar a capacidade dos fucoidans em induzir a lipólise;   

- Avaliar a atividade imunomodulatória dos fucoidans; 

- Avaliar a influência dos fucoidans sobre a formação de cristais de Oxalato de Cálcio. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 MATERIAIS 

3.1.1 Fucoidan 

O extrato bruto do fucoidan extraído da alga Fucus vesiculosus utilizado neste 

trabalho foi obtido da empresa SIGMA-ALDRICH Co. (referência SIGMA F5631). 

3.1.2 Linhagens celulares e cultivo 

A linhagem pré-adipocitária originada de camundongo, 3T3-L1, foi mantida em 

meio DMEM enriquecido com glicose (Gibco). Já a linhagem celular RAW 264.7, uma 

linhagem de monócitos/macrófagos de camundongo foi mantida em meio DMEM 

(Cultilab). Todas as células foram cultivadas a 37 °C em uma incubadora umidificada 

na presença de 5% CO2, com os respectivos meios suplementados com 10% de soro 

fetal bovino (SFB) da empresa Cultilab e penicilina/estreptomicina (10000 U e 10 mg 

para cada litro de meio, respectivamente) também da Cultilab. Todas as células foram 

obtidas do Banco de Células do Rio de (BCRJ, Rio de Janeiro, RJ). 

3.1.3 Outros materiais 

 Acetona, ácido acético, ácido gálico, ácido sulfúrico, álcool etílico, álcool 

isopropílico, álcool metílico, azul de toluidina, brometo de cetiltrimetilamônio P.A. 

(CETAVLON), cloreto de bário e glicina foram obtidos da CRQ (Diadema, SP, Brasil); 

 Ácido D-glucurônico, acetato de sódio, albumina, cloreto de cálcio, cloreto de 

sódio, D-xilose, D-galactose, D-manose, D-glucose, D-arabinose, D-ramnose, 

dexametasona, fucoidan, insulina, isobutilmetilxantina (IBMX), L-fucose, MTT 

(brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2, 5-difenil-2H-tetrazólio), kit de determinação do 

glicerol livre, Oil red O e oxalato de sódio foram adquiridos da Sigma-Aldrich (São 

Paulo, SP, Brasil); 

 Ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) da VETEC (Duque de Caxias, RJ, 

Brasil);  

 Agarose (Standart L‘ow-MR) da BioRad Laboratories (Richmond, CA, EUA); 

 Anticorpo monoclonal produzido em camundongo, específico para β-actina foi 

obtido da SIGMA-ALDRICH Co. (São Paulo, SP, Brasil); os anticorpos monoclonais 

produzidos em coelho (CEBP-α, CEB-β e PPAR-γ) e os anticorpos secundários 

conjugados com peroxidase produzidos em cabra anti-coelho e anti-camundongo 

foram obtidos da Cell Signaling Technology (Beverly, MA, USA);   
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 Fenol, molibidato de amônia, sulfato de cobre, sulfato de potássio e sulfato de 

sódio anidro foram comprados da Reagen Quimibrás Indústrias Químicas S.A. (Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil); 

 Kit de tempo de tromboplastina parcial ativada e kit de tempo de protrombina 

foram obtidos da Labtest (Lagoa Santa, MG, Brasil); 

 Membrana de PVDF da Millipore Corp. (Bedford, MA, USA). 

 Reagente de Bradford da Bio-Rad (NY, EUA) 

 Reagente de Folin-Ciocalteau da Merck (Darmstadt, Alemanha); 

3.1.4 Aparelhos 

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

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

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

Brasil); 

 Balança analítica e de precisão da TECNAL (Piracicaba, SP, Brasil); 

 Bomba a vácuo da TECNAL modelo TE-058 (Piracicaba, SP, Brasil); 

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

e colaboradores (1968) da Técnica Permatron Ltda (São Paulo, SP, Brasil); 

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

 Coagulômetro automático Quick Timer da DRAKE eletrônica e comércio LTDA 

(São José do Rio Preto, SP, Brasil); Destilador de água MA-270 da Marconi Ltda 

(Piracicaba, SP, Brasil); 

 Espectrofotômetro digital DR5000 UV/VIS da Hach Company® (Loveland, 

Colorado, EUA); 

 Espectrofotômetro Femto 700 plus, Femto Ind. Com. Instrumentos Ltda. (São 

Paulo, SP, Brasil); 

 Espectômetro Thermo-Nicolet Nexus 470, da Thermo-Nicolet, USA. 

 Fontes de corrente contínua da BioAgency Biotecnologia Ltda. (São Paulo, SP, 

Brasil); 

 Incubadora de CO2 com desinfecção UV - Modelo L212 foi obtido da LABOVEN 

(TÜV – Alemanha); 

 Leitor de microplacas Epoch-Biotek (Winooski, VT, EUA); 
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 Medidor de pH TEC-5 da TECNAL Equipamentos para Laboratórios 

(Piracicaba, SP, Brasil);  

 Microscópio NIKON Eclipse Ti-U (Melville, NY, EUA); 

 Purificador de água BarnsteadTM NanopureTM – DISCONTINUED modelo 

7146 e 7155, foi obtido da Thermo Scientific (California, USA); 

 PowerPacTM Power Supply; MiniPROTEAN® Tetra Caell; Mini Trans-blot Cell®, 

da BIO-RAD (São Paulo, SP, Brasil); 

 Sephadex G-100 da GE Healthcare (São Paulo, SP, Brasil); 

 Sistema cromatográfico: Cromatografia líquida de alta performace (HPLC) 

utilizando-se a coluna LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 NH2. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Obtenção dos fucoidans de Fucus vesiculosus  

3.2.1.1 Fracionamento com volumes crescentes de acetona PA e rendimento 

Dois gramas do extrato bruto do fucoidan em pó foram solubilizadas em cloreto 

de sódio 0,25 M. Posteriormente essa solução passou por um processo de 

fracionamento. Para tal, foram adicionados volumes crescentes de acetona, com o 

intuito de separar os fucoidans de acordo com sua polaridade. O fracionamento foi 

realizado de forma lenta, adicionando-se paulatinamente pequenos volumes de 

acetona e verificando a evidência de turvação da solução após sua adição. A turvação, 

por sua vez, indicou que os fucoidans que estavam solúveis, perderam a capacidade 

de interagir com moléculas de água e se precipitaram. A cada turvação, a suspenção 

era mantida em repouso a 4 ºC durante 18 h, sendo o precipitado coletado por 

centrifugação a 8.000 g por 15 min a 4 ºC. Novos volumes de acetona foram 

acrescentados ao sobrenadante, até que não houvesse mais evidência de 

precipitação de material (ROCHA et al, 2001). Posteriormente à centrifugação, as 

amostras foram liofilizadas e solubilizadas em água deionizada para caracterização 

química e avaliação de suas atividades farmacológicas. 

Para o cálculo do rendimento, a massa de cada fucoidan obtido após a 

precipitação em acetona foi determinada, posteriormente todos os valores individuais 

foram somados e o valor obtido foi considerado 100%. Com este valor, o percentual 

correspondente a cada fração foi determinado. 
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3.2.2 Caracterização química do extrato bruto e fucoidans de Fucus 

vesiculosus  

3.2.2.1 Eletroforese em gel de agarose a 0,6%  

Para visualização dos fucoidans, bem como para a identificação das possíveis 

populações polissacarídicas, as amostras foram submetidas a uma eletroforese em 

gel de agarose, como descrito a seguir. O gel de agarose foi preparado na 

concentração de 0,6% em tampão 1,3 - diaminopropano acetato (PDA) e colocado 

sob lâminas de vidro (5,0 cm X 7,5 cm X 1,5 mm). Cinco microlitros de cada fração, 

na concentração de 10 μg/μL, foram aplicados em poços no gel e submetidos à corrida 

eletroforética (100 V) em tampão PDA pH 9,0, dentro de uma cuba refrigerada a 4 ºC. 

Após a eletroforese, os fucoidans foram precipitados com brometo de 

cetiltrimetilamônio 0,1% (CETAVLON) por 2 horas à temperatura ambiente. 

Posteriormente, o gel foi submetido a uma corrente de ar quente para desidratação e 

então corado com uma solução de azul de toluidina 0,6%. O excesso de corante foi 

removido por uma solução de ácido acético 1% e etanol 49% em água (solução 

descorante). Após a remoção do excesso de corante, a lâmina foi seca à temperatura 

ambiente e analisada (DIETRICH; DIETRICH, 1976).  

3.2.2.2 Composição monossacarídica  

Os fucoidans foram hidrolisados (HCl 2 N, 2 horas, 100 ºC) e os 

monossacarídeos constituintes das amostras foram determinados através de 

cromatografia líquida de alta performance (HPLC), utilizando-se a coluna 

LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 NH2 (10 μm), tendo como fase móvel 

acetonitrila:água (80:20) em um fluxo de 1 mL/min a 40 ºC . Usando-se como padrões 

de açúcares: L-fucose, D-xilose, D-galactose, D-manose, D-glucose, e ácido D-

glucurônico. 

3.2.2.3 Massa molecular 

A massa molecular dos fucoidans foi determinada por cromatografia de gel 

filtração em Sephadex G-100 (140 x 1 cm), usando como eluente NaCl 0,15 M em 

ácido acético 0,2 M. A eluição foi monitorada pela quantidade de açucares totais 

(DUBOIS et al., 1956) e metacromasia (FARNDALE; BUTTLE; BARRETT, 1986). Para 

a estimativa da massa molecular dos polissacarídeos usou-se dextrans de diferentes 

massas moleculares como padrão. 
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3.2.2.4 Dosagem de açúcares totais  

Os açúcares totais foram determinados pelo método do fenol/ácido sulfúrico 

(DUBOIS et al., 1956). O teor de açúcares existente no extrato bruto e fucoidans foi 

calculado por espectrofotometria a 490 nm fazendo-se uso de uma curva padrão 

construída a partir de uma solução de L-fucose (10 μg/μL) em um intervalo de 0 a 100 

μg (o gráfico da dosagem do padrão L-fucose encontra-se na seção Apêndice).  

3.2.2.5 Dosagem de sulfato  

Para determinação da quantidade de sulfato, as amostras do fucoidan foram 

hidrolisadas (hidrólise ácida – HCl 4 N por 6 horas a 100 ºC) e, em seguida, a 

quantificação se deu por turbidimetria a 500 nm pelo método da gelatina/bário 

(DODGSON; PRICE, 1962) utilizando-se uma curva padrão construída a partir de uma 

solução de sulfato de sódio (1 μg/μL) em um intervalo de 0 a 40 μg (o gráfico da 

dosagem do padrão sulfato de sódio encontra-se na seção Apêndice).   

3.2.2.6 Dosagem de proteínas  

O conteúdo de proteínas de cada amostra foi determinado pelo método de 

Bradford (1976) utilizando-se o reagente Coomassie Brilliant Blue. Por este método, o 

teor de proteínas das amostras é calculado baseando-se em uma curva de albumina 

sérica bovina como padrão e a leitura foi realizada a 595 nm (o gráfico da dosagem 

do padrão albumina encontra-se na seção Apêndice). 

3.2.2.7 Compostos fenólicos totais 

Os compostos fenólicos foram avaliados quantitativamente pelo método 

colorimétrico de Folin-Ciocalteau, utlizando-se como padrão o ácido gálico, sendo as 

leituras realizadas a 765 nm (ATHUKORALA; KIM; JEON, 2006) (o gráfico da 

dosagem de ácido gálico encontra-se na seção Apêndice). 

3.2.3 Atividades biológicas do extrato bruto e frações do fucoidan de Fucus 

vesiculosus 

3.2.3.1 Avaliação da atividade anticoagulante in vitro 

Para avaliação da atividade anticoagulante apresentada pelo extrato bruto e 

fucoidans, foi realizado o ensaio de tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) e 

tempo de protrombina (TP). Tais análises foram realizadas de acordo com os 

protocolos fornecidos pelos “kits” comerciais adquiridos. O “pool” de plasma citratado 

utilizado neste ensaio foi obtido após a centrifugação de sangue humano retirado de 
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indivíduos adultos, sadios e de ambos os sexos. Foi verificada, através desses 

ensaios, a massa de cada amostra, necessária para prolongar em duas vezes o tempo 

normal de coagulação. Os tempos de coagulação foram determinados utilizando-se 

um coagulômetro automático. 

3.2.3.2 Avaliação da capacidade antioxidante in vitro 

Para avaliação do poder antioxidante dos fucoidans, foi realizado o teste de 

Capacidade Antioxidante Total (CAT). Esse ensaio baseia-se na redução do Mo+6 a 

Mo+5 pela amostra teste com subsequente formação de um complexo esverdeado 

fosfato/molibdênio+5 em pH ácido. As amostras foram adicionadas na solução 

reagente (0,6 M ácido sulfúrico, 28 mM de fosfato de sódio e 4 mM de molibidato de 

amônia). Essa solução foi mantida a 100 ºC por 90 minutos e depois resfriada a 

temperatura ambiente. Em seguida, realizou-se as leituras a 695 nm (PRIETO; 

PINEDA; AGUILAR, 1999). Para este teste, o ácido ascórbico foi utilizado como 

padrão e o resultado foi expresso como mg de ácido ascórbico/g de amostra, 

denominado de equivalentes de ácido ascórbico. 

3.2.3.3 Viabilidade celular (MTT) 

A citotoxicidade do extrato bruto e fucoidans foi determinada pelo ensaio 

colorimétrico do MTT (brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2, 5-difenil-2H-tetrazólio) 

(MOSMANN,1983). Este método é baseado na redução do MTT a cristais de formazan 

pelas células vivas. Aproximadamente 5 x 103 células foram colocadas em placa 

estéril de 96 poços para um volume final de 100 μL de meio DMEM suplementado 

com 10% de soro fetal bovino e permitidas crescer até atingir aproximadamente 80% 

do poço. Em seguida, o meio foi removido e as células foram carenciadas por 24 h 

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

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

e na presença das amostras do fucoidan em diferentes concentrações (100, 200 e 

1000 μg/mL). Este ensaio foi realizado com duas linhagens celular: 3T3-L1 (pré-

adipócito) e RAW 264.7 (macrófago). Para a linhagem 3T3-L1, as células foram 

expostas às amostras por 24, 48 e 72 horas. Já com relação à RAW, as células foram 

expostas às amostras por um tempo de 24 horas. Após os devidos tempos de 

tratamento, o MTT (1 mg/mL) foi adicionado às células e, após 4 horas de incubação, 

o meio foi aspirado e adicionado etanol P.A. para solubilização dos cristais de 

formazan formados e precipitados. A quantificação da absorbância foi feita em leitor 
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de placa de 96 poços em comprimento de onda de 570 nm. O ensaio foi realizado em 

quintuplicata em 3 ensaios distintos. O cálculo da viabilidade celular foi realizado em 

comparação com o controle contendo células não tratadas com as amostras. 

A porcentagem de viabilidade celular foi calculada como a seguir:  

% Proliferação = Abs 570 nm amostra    x   100 

                            Abs 570 nm Controle 

3.2.3.4 Diferenciação adipocitária e efeito antiadipogênico 

Os pré-adipócitos de camundongo (3T3-L1) foram cultivados em placas de 24 

poços estéreis, contendo meio DMEM enriquecido com 10% de SFB. Após atingir 80% 

de confluência, em geral 2 dias após o plaqueamento (designado “dia 0”), esse meio 

foi retirado e adicionou-se o meio de diferenciação adipocitária (MDA) constituído por 

DMEM, 10% de SFB, 1 μM de dexametasona, 0,5 mM de isobutilmetilxantina (IBMX) 

e 10 µg/mL de insulina. Após 3 dias (3° dia), o MDA foi substituído por um meio de 

manutenção adipocitária (MA) constituído por DMEM, 10% de SFB e 10 µg/mL de 

insulina. Este meio de manutenção (MA) foi trocado a cada 3 dias até o 12° dia, 

conforme esquema abaixo (Adaptado de KIM et al., 2010). 

 

 

O extrato bruto e os fucoidans foram avaliados quanto à capacidade de reduzir 

a diferenciação celular (efeito antiadipogênico). Para isso, as células 3T3-L1 foram 

induzidas a se diferenciar (conforme Figura acima) na ausência (controle) ou presença 

das amostras na concentração de 200 µg/mL. Essas amostras foram aplicadas 

juntamente com o meio de diferenciação. Após 15 dias, a diferenciação adipogênica 

foi mensurada pelo uso do corante Oil Red O e pela expressão de marcadores 

adipogênicos característicos (por Western blot), como descrito a seguir. 

 Quantificação da diferenciação celular pelo corante Oil red O 
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Após a indução da diferenciação, as células foram coradas com o lisocromo Oil 

Red O. A solução de uso deste corante foi constituída por seis partes da solução 

estoque de Oil Red O (0,6%) em isopropanol e quatro partes de água. Após o 15° dia 

de diferenciação as células tratadas e não-tratadas (controle) com as amostras, foram 

lavadas duas vezes em PBS, fixadas com uma solução de formaldeído (3,7%) em 

PBS por 1 hora, lavadas três vezes em água, secas e coradas com Oil Red O por 1 

hora. O excesso de corante foi removido pela lavagem com água. Imagens das células 

foram captadas utilizando um microscópio óptico. Posteriormente o corante foi eluído 

de dentro das células em isopropanol 100% e quantificado pela medição da 

absorbância a 520 nm. Os resultados das células diferenciadas na presença das 

amostras foram comparados com aqueles obtidos para as células controle (100% de 

diferenciação adipocitária) (KIM et al., 2010). 

 Expressão de marcadores adipogênicos por Western blot 

As células 3T3-L1 foram plaqueadas em placas de 100 mm e estimuladas a se 

diferenciar em adipócitos (conforme anteriormente descrito) na presença ou não das 

amostras na concentração de 200 µg/mL. Após 15 dias de diferenciação, as células 

foram retiradas das placas (duas placas por tratamento) e submetidas à lavagem em 

PBS gelado e centrifugação. Para a obtenção do extrato protéico celular total, as 

células foram ressuspendidas no tampão de lise [50mM Tris-HCl (pH 7,4); 1% Tween 

20; 0,25% deoxicolato de sódio; 150 mM NaCl; 1mM EGTA; 1mM Na3VO4; 1mM NaF; 

e inibidores de proteases] por 2 horas em gelo.  

Após a retirada dos debris celulares por centrifugação, a concentração dos 

extratos protéicos obtidos foi determinada usando o reagente de Bradford (Bio-Rad). 

Os extratos foram ressuspendidos em tampão de amostra [100mM Tris-HCl (pH 6,8), 

200 mM DTT, 4% de SDS, 0,1% azul de bromofenol e 20% de glicerol], e estas 

soluções foram fervidas por cerca de 5 minutos. Para cada amostra, 

aproximadamente 30 µg de proteína foram submetidas à SDS-PAGE com posterior 

transferência para membrana de PVDF (Millipore, Bedford, MA, USA). As membranas 

foram bloqueadas pelo uso de uma solução contendo leite desnatado (1%) ou 

albumina (1%) em tampão salino Tris (0,05%) e Tween 20 (Tampão TBST), e 

incubados por 18h a 4 °C com anticorpo primário apropriado, em uma diluição de 

1:1000. Após nova lavagem em tampão TBST, as membranas foram incubadas com 

anticorpo secundário apropriado (anti-camundongo ou anti-coelho) conjugado com 
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peroxidase (diluição de 1:1000) em tampão de bloqueio por 1 hora. A detecção foi 

realizada usando quimioluminescência. Os anticorpos primários utilizados foram 

específicos para: β–actina, C/EBP-α, C/EBP-β e PPARγ. 

3.2.3.5 Avaliação da capacidade de indução da lipólise 

A capacidade dos fucoidans em induzir a hidrólise lipídica dos triglicerídios 

presentes nos adipócitos foi determinada a partir da quantificação do glicerol livre no 

meio de cultura das células. Os níveis de glicerol secretados pelos adipócitos foram 

determinados pelo uso de um kit de determinação do glicerol livre em uma 

absorbância de 540 nm (Sigma, USA). Para tal, as células foram induzidas a se 

diferenciar na ausência (controle) ou presença dos fucoidans, conforme tópico 3.2.3.4. 

Alíquotas dos meios de cultivo foram coletadas nos 6º, 9º, 12º e 15º dias após o início 

da diferenciação. Após a coleta os meios foram congelados para posterior 

quantificação do glicerol.  

3.2.3.6 Avaliação do efeito imunomodulador em macrófagos ativados por LPS 

Para avaliar o potencial imunomodulador dos fucoidans, inicialmente, as células 

RAW 264.7 foram plaqueadas em uma concentração de 3x105 células por poço (placa 

de 24 poços) em meio DMEM suplementado com 10%SFB. Em seguida, o meio foi 

removido e as células foram carenciadas por 24 h com meio sem soro. Após esse 

período o meio foi removido e as células foram estimuladas a sair de G0 pelo 

acréscimo de meio com SFB 10%. Neste ensaio, foi obtido o controle positivo 

(constituído de meio DMEM + LPS na concentração de 2 µg/ml) e o controle negativo 

(DMEM sem LPS). Já para os fucoidans, foram utilizadas duas concentrações 

diferentes (0,1 mg/mL e 0,2 mg/mL) na ausência e presença de LPS na concentração 

de 2 µg/mL. Após 24 horas de tratamento, o meio foi coletado e a quantidade de óxido 

nítrico produzido foi estimada pelo método de Griess, cuja absorbância foi 

determinada em 540 nm (JUNG et al., 2010). 

3.2.3.7 Impacto sobre a formação de cristais de oxalato de cálcio  

 Cristalização do oxalato de cálcio 

Este ensaio foi realizado de acordo com a metodologia sugerida por Zhang e 

colaboradores em 2012. Para tal, foi preparada uma solução contendo cloreto de 

cálcio (8 mmol/L), oxalato de sódio (1 mmol/L), cloreto de sódio (200 mmol/L) e acetato 
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de sódio (10 mmol/L), sendo as concentrações dessa solução próximas das 

concentrações fisiológicas da urina. Os cristais formados a partir de Ca2+ e oxalato, 

alteram a turbidez do meio em que se encontram, permitindo que essa formação 

possa ser avaliada através de espectrofotometria. A formação desses cristais foi 

avaliada na ausência (controle) ou presença dos fucoidans e do extrato bruto. A partir 

dos valores de absorbância obtidos foi possível montar um gráfico que representa o 

perfil de formação de cristais de oxalato de cálcio na presença da determinada 

amostra 

 Análise da morfologia dos cristais de oxalato de cálcio por microscopia 

Os cristais de oxalato de cálcio formados conforme tópico anterior, foram 

centrifugados a 5000 g, sendo o sobrenadante descartado. O precipitado, composto 

principalmente por cristais de oxalato de cálcio, foi ressuspendido em 0,5 mL de água 

e uma alíquota de 0,1 mL foi colocada em lâmina histológica e observada em 

microscópio ótico (600x) imediatamente após a ressuspenção. Foram obtidas 

imagens de 10 campos diferentes, selecionados aleatoriamente, de cada lâmina, que 

foram analisados utilizando o software NIS Elements AR 4.00.03 64 bits. Através do 

software foi realizada a análise de tamanho dos cristais, onde o diâmetro máximo dos 

cristais foi medido. Foram realizados 3 experimentos distintos. 

3.2.4 Análise estatística 

Todos os dados dos experimentos realizados foram expressos como média ± 

desvio padrão (n=3). Para testar diferenças entre o extrato e frações do fucoidan foi 

utilizado o teste de análise paramétrica de análise de variância (ANOVA). O teste de 

Student–Newman–Keuls (Nível de significância de p<0,05) foi aplicado para se 

comprovar algumas similaridades encontradas pela ANOVA. 
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4 RESULTADOS 

4.1 OBTENÇÃO DAS FRAÇÕES DE FUCOIDAN 

Para obtenção das frações de fucoidan, uma solução contendo o fucoidan 

comercial foi fracionada com volumes crescentes de acetona, o que resultou na 

obtenção de quatro frações, denominadas fucoidans F0.5, F0.9, F1.1 e F2.0, as quais 

corresponderam, respectivamente, aos volumes de acetona em que se provocou a 

sua precipitação. Essas frações foram secas e pesadas, e o rendimento do 

fracionamento está exposto na Figura abaixo (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Rendimento percentual dos fucoidans obtidos por precipitação 
sequencial em acetona do extrato bruto comercial do fucoidan de F. 
vesiculosus.  Para determinação desse valor percentual, a massa de cada fração 
obtida após a precipitação em acetona foi determinada, posteriormente todos os 
valores individuais foram somados e o valor obtido foi considerado 100%. Com este 
valor, o percentual correspondente a cada fração foi determinado. Fonte: autoria 
própria. 

Pode-se observar que a quantidade de material obtido após cada passo de 

fracionamento não foi semelhante, já que o valor percentual apresentado na Figura 

11 variou de 38,3% a 4,5%. Também se verifica na Figura 11 que a maior quantidade 
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de material foi obtida com o acréscimo de 0,9 e 2,0 volumes de acetona, que 

correspondem aos fucoidans F0.9 e F2.0, respectivamente. 

4.2 ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE DO EXTRATO E FRAÇÕES DO 

FUCOIDAN DE FUCUS VESICULOSUS 

Com intuito de se verificar a presença de populações de polissacarídeos 

sulfatados nas amostras, estas foram submetidas a uma eletroforese em gel de 

agarose e posterior coloração com azul de toluidina como descrito em métodos. Na 

Figura 12 mostra-se uma imagem representativa de uma das lâminas obtidas. Pode-

se observar que em todas os fucoidans há a presença de uma banda eletroforética 

predominante. No caso dos fucoidans F0.9, F1.1 e F2.0, as bandas se encontram com 

mobilidades eletroforéticas diferentes. 

 

 

Figura 12. Eletroforese em gel de agarose 0,6 % dos fucoidans de F. 
vesiculosus. 50 µg de cada amostra foram aplicados no gel de agarose em 
tampão PDA (1,3-diaminopropano-acetato) pH 9.0 e submetidas a 
eletroforesese à 100V/cm por 1 hora. O gel foi mantido em 0.1% CTV 
(cetiltrimetilamônio), desidratado e os polissacarídeos foram corados com 
azul de toluidina 0.1% em uma solução contendo 49% de etanol e 1% de 
ácido acético em água. Or - Origem da corrida. Esse experimento foi 
realizado em três ocasiões distintas e representa o padrão encontrado.  
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4.3 ANÁLISES QUÍMICAS, COMPOSIÇÃO MONOSSACARÍDICA E MASSA 

MOLECULAR DO EXTRATO BRUTO E FUCOIDANS DE FUCUS 

VESICULOSUS 

O teor de proteína, compostos fenólicos, açúcar e sulfato dos fucoidans, bem 

como do extrato bruto foi identificado e o resultado está mostrado na Tabela abaixo 

(Tabela 03). Como se pode observar, há um baixo teor de contaminação por proteínas 

em todas as amostras, mesmo no extrato bruto. Por outro lado, a taxa de 

contaminação por compostos fenólicos foi maior, chegando a um máximo de 2,7% 

com o fucoidan F0.5. Foi verificado que o teor de açúcar variou de 46,1% (no fucoidan 

F0.5) a 65,7% (no fucoidan F0.9). Para as demais amostras foi identificado um 

conteúdo de açúcar de 52%, 60% e 62,7% para o extrato bruto, fucoidans F1.1 e F2.0, 

respectivamente. Além disso, foi observado que a constituição das amostras com 

relação ao conteúdo de sulfato variou de 12,7% no fucoidan F0.5 a 23,7% no extrato 

bruto. Os fucoidans F1.1 e F2.0 possuem basicamente o mesmo conteúdo de sulfato 

(20,3% e 20,4%, respectivamente). 

 

Tabela 03. Composição química e massa molecular do extrato bruto e fucoidans de Fucus 
vesiculosus.  

  
Amostras 
 

 
Proteínas 

(%) 

 
Fenólicos 
totais (%) 

 
Açúcares 
totais (%) 

 
Sulfato  

(%) 

 
Massa 

molecular 
(kDa) 

Extrato <0,1 1,0 ± 0,05a 52 ± 0,04 a 23,7 ± 0,04 a 
 

~130 

F0.5 <0,1 2,7 ± 0,03b
 46,1 ± 0,05 b 12,7 ± 0,08 b 

 
~130 

F0.9 <0,1 1,4 ± 0,03 c 65,7 ± 0,04 c 17,4 ± 0,02 c 
 

~135 

F1.1 ND 0,2 ± 0,07 d 60,0 ± 0,06 d 20,3 ± 0,05 d 
 

~130 

F2.0 ND 0,2 ± 0,04 d 62,7 ± 0,03 e 20,4 ± 0,04 d ~120 
 
Os valores são expressos como a média ± desvio padrão (n=3); a,b,c Letras distintas indicam 

diferença significativa (p < 0,05) entre as amostras; ND – Não detectado. 

 
A massa molecular dos fucoidans foi determinada por cromatografia de gel de 

filtração como descrito em métodos. Os dados são mostrados na Tabela 03. 

Identificou-se que o extrato bruto e fucoidans F0.5, F1.1 são constituídos por 

populações polissacarídicas com massas semelhantes (130 kDa). Também foi 
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observado que o fucoidan F2.0 possui uma população com menor massa molecular, 

que correspondeu a 120 kDa, enquanto F0.9 é constituído por uma população de 135 

kDa (maior massa molecular). 

Por fim, a composição monossacarídica dos fucoidans foi avaliada por HPLC 

(Tabela 04). 

  

Tabela 04. Composição monossacarídica (razão molara) 

  
Amostras 

 
Fucose 

Ácido 
glucurônico 

 
Xilose 

 
Galactose 

Extrato 1,0 0,7 0,2 0,4 
F0.5 1,0 0,2 0,5 0,3 
F0.9 1,0 0,8 0,6 0,2 
F1.1 1,0 0,2 0,2 0,4 
F2.0 1,0 0,1 0,1 0,3 

      a A composição monossacarídica foi estimada por HPLC. 

 

De acordo com a Tabela, pode-se observar que a fucose foi o principal 

constituinte monossacarídico de todos os fucoidans. O ácido glucurônico foi detectado 

em quantidades relativamente elevadas no extrato bruto e no fucoidan F0.9. Já a foi 

encontrada em maior quantidade no fucoidan F0.9. Além desses monossacarídeos, 

também foi detectada a presença de galactose em todos os fucoidans, com destaque 

para o fucoidan F1.1, que neste caso a galactose foi o segundo principal constituinte 

monossacarídico. Vale salientar que glicose e manose não foram detectadas como 

constituintes desses polissacarídeos e, portanto, não estão ilustradas na Tabela 04. 

 

4.4 ATIVIDADES BIOLÓGICAS DO EXTRATO E FRAÇÕES DO FUCOIDAN DE 

FUCUS VESICULOSUS 

4.4.1 Atividade anticoagulante 

A atividade anticoagulante dos fucoidans foi avaliada através de dois ensaios in 

vitro: o tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) e o tempo de protrombina (TP). 

Com relação ao teste de TP, verificou-se que apenas com o uso do fucoidan 

F0.9 e do extrato bruto foi que se obteve uma alteração no tempo coagulação 

plasmática em comparação ao controle, portanto, apenas os dados obtidos com essas 

duas amostras são demonstrados na Figura abaixo (Figura 13). No entanto, os valores 

de inibição da coagulação foram mais expressivos com o uso do fucoidan F0.9, pois 

se observou que o tempo de coagulação dobrou quando esse já foi usado numa 
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massa de 40 µg, enquanto que tal efeito só foi observado com o extrato bruto quando 

uma massa de 80 µg foi aplicada. Além disso, quando uma maior massa do fucoidan 

F0.9 foi avaliada, observou-se um valor quatro vezes maior do que aquele obtido com 

o grupo controle (plasma e salina). 

 

 

Figura 13.  Atividade anticoagulante in vitro avaliada pelo teste de TP. Os valores 
são expressos como a média ± desvio padrão (n=3).a,b,c Letras distintas indicam 
diferença significativa (p < 0,05) entre as concentrações de uma mesma amostra; 1, 2, 

3 Números distintos indicam diferença significativa  (p < 0,05) entre as amostras 
quando na mesma concentração; * indica diferença significativa  (p < 0,05) entre a 
amostra e o controle. 

 

Já para o ensaio de TTPa, que avalia a via intrínseca da coagulação, foi 

observado que todas as amostras foram efetivas em aumentar o tempo de 

coagulação, sendo inclusive possível observar uma duplicação desse tempo mesmo 

quando a menor massa de todas as amostras foi aplicada. Porém, salienta-se que não 

houve diferença significativa entre o efeito dos diferentes fucoidans nessa 

concentração (Figura 14). No entanto, com o uso de concentrações maiores, observa-

se que o efeito anticoagulante dos fucoidans não foi o mesmo. O melhor efeito foi 

constatado com os fucoidans F0.9, F1.1 e F2.0 em que se observou um aumento de 

oito vezes no tempo de coagulação quando uma massa de 10 µg foi aplicada. Por 

outro lado, tal efeito não foi observado com o fucoidan F0.5 e o extrato bruto. Com 
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estas amostras tal efeito só pôde ser percebido quando a massa aplicada foi de 20 

µg. 

 

 

Figura 14. Atividade anticoagulante in vitro avaliada pelo teste de TTPa. Os valores são 
expressos como a média ± desvio padrão (n=3).a,b,c Letras distintas indicam diferença 
significativa (p < 0,05) entre as concentrações de uma mesma amostra; 1, 2, 3 Números distintos 
indicam diferença significativa  (p < 0,05) entre as amostras quando na mesma concentração. 

 

4.4.2 Atividade antioxidante 

A atividade antioxidante in vitro do extrato e frações do fucoidan foi avaliada pelo 

teste de capacidade antioxidante total (CAT), como mostrado na Figura 15. 

Observa-se que com o uso de todas as amostras foi detectado atividade 

antioxidante. Contudo, quando comparados entre si, os valores obtidos foram 

significativamente diferentes, com destaque para aquele visto com o fucoidan F2.0, 

que foi de aproximadamente 400 equivalentes de ácido ascórbico, ou seja, quase o 

dobro daqueles valores obtidos com o extrato bruto e fucoidan F0.9, que foram 

respectivamente 189 e 172 equivalentes de ácido ascórbico. Já o valor identificado 

com o uso do fucoidan F1.1 foi de 150 equivalentes, mas foi determinado como sendo 

significativamente menor do que esses dois citados anteriormente.  Por outro lado, o 
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valor conseguido com o uso do fucoidan F0.5 foi de aproximadamente 38 

equivalentes, ou seja, o menor obtido. 

 

 

Figura 15. Capacidade antioxidante total do extrato bruto e fucoidans de Fucus 
vesiculosus. Os resultados são expressos como equivalentes de ácido ascórbico. Os 
valores são expressos como a média ± desvio padrão (n=3). a,b Letras distintas indicam 
diferença significativa (p < 0,05) entre as amostras. 

 

4.4.3 Avaliação do efeito sobre a viabilidade da linhagem celular 3T3-L1 

Como a linhagem 3T3-L1 (pré-adipócitos) é o principal modelo celular no estudo 

da adipogênese, inicialmente foi necessário avaliar o efeito que o extrato bruto e os 

fucoidans, exercem sobre a viabilidade dessas células. Os resultados obtidos estão 

ilustrados na Figura 16.  
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Figura 16. Efeito do extrato bruto e fucoidans de Fucus vesiculosus sobre a 
viabilidade das células 3T3-L1. A- Tempo de tratamento de 24 horas; B- Tempo 
de tratamento de 48 horas; C- Tempo de tratamento de 72 horas. Os valores são 
expressos como a média ± desvio padrão (n=3).a,b,c Letras distintas indicam 
diferença significativa (p < 0,05) entre as concentrações de uma mesma amostra; 1, 

2, 3 Números distintos indicam diferença significativa  (p < 0,05) entre a mesma 
concentração de cada amostra; * indica diferença significativa (p< 0,05) entre as 
concentrações de qualquer amostra e o controle. 

 

Com relação ao tempo de 24 horas (Figura 16A), observou-se que houve uma 

redução da viabilidade celular em aproximadamente 30% quando as células foram 

cultivadas na presença do extrato e dos fucoidans  F0.5 e F0.9, na maior concentração 

testada (1000 µg/mL). Efeito semelhante foi observado no tempo de 48 horas, sendo 

constatado que houve uma diminuição da viabilidade celular na presença do extrato e 

dos fucoidans  F0.5 e F0.9 quando estes estavam na maior concentração avaliada. 

Por outro lado, citotoxidade (diminuição da redução do MTT em 20%) foi identificada 

com o uso do fucoidan F0.5 em concentrações mais baixas (100 e 200 µg/mL (Figura 

16B). O efeito citotóxico observado com o uso do fucoidan F0.5 se acentuou com 72 

h (Figura 16C), já que houve uma diminuição da redução do MTT em 40%, 48% e 

64% com o uso de F0.5 nas concentrações de 100, 200 e 1000 µg/mL, 

respectivamente. O mesmo também foi observado com o uso de fucoidans F1.1, F2.0 

e com o extrato, todos na concentração de 1000 µg/mL, quando se observou uma 

diminuição da redução do MTT em ~ 55%. Com relação às demais amostras, nas 

diferentes concentrações testadas, pode-se dizer que não se observou nenhuma 

alteração na capacidade das células em reduzir MTT quando incubadas com essas 

amostras.   

Sendo assim, levando-se em consideração esses resultados preliminares, bem 

como a literatura disponível, a concentração de 200 µg/mL foi selecionada para ser 

utilizada nos testes seguintes relacionados ao efeito antiadipogênico do extrato bruto 

e dos fucoidans. 

 

4.4.4 Avaliação do efeito antiadipogênico 

Para avaliação do efeito antiadipogênico do extrato bruto e dos fucoidans, 

inicialmente as células pré-adipocitárias 3T3-L1 foram induzidas a se diferenciar pela 

adição de um coquetel de diferenciação, na ausência (controle positivo de 

diferenciação) ou presença das amostras na concentração de 200 µg/mL. Após 15 



                                                                                                                                                         65 

dias de diferenciação, os adipócitos foram corados com Oil Red O e as imagens da 

Figura 17 foram obtidas por microscopia óptica. Como pode-se observar, as células 

diferenciadas tiveram seu interior corado em virtude da afinidade do Oil Red O por 

lipídeos neutros presentes em vesículas citoplasmáticas. Como mostrado nas 

imagens abaixo, o extrato bruto e os fucoidans F1.1 e F2.0 foram capazes de reduzir 

a quantidade de lipídios neutros dentro das células, fato esse evidenciado pela 

redução da coloração das mesmas com o Oil Red O.  
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Figura 17. Adipócitos corados com o corante Oil Red O. Aumento de 10x. A – Controle; B – 
Extrato bruto; C –Fucoidan F0.5; D – Fucoidan F0.9; E – Fucoidan F1.1; F – Fucoidan F2.0. 

  

Para confirmar o que foi observado por microscopia óptica, o Oil Red O foi eluído 

de dentro das células, sendo quantificado em seguida, o que permitiu a elaboração do 

gráfico abaixo (Figura 18), o qual foi construído através da relação entre a Densidade 

óptica do Oil Red O eluído da célula / Densidade óptica do MTT no tempo de 72 horas  
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Figura 18. Coloração dos adipócitos com o corante Oil Red O. Os valores são expressos 
como a média ± desvio padrão (n=3).a,b,c Letras distintas indicam diferença significativa (p < 

0,05) entre a concentração testada (200 µg/mL) de todas as amostras; * indica diferença 

significativa (p< 0,05) entre a concentração de qualquer amostra e o controle. 

 

Como é possível observar, o extrato bruto reduziu significativamente a 

quantidade de Oil Red O no interior das células em aproximadamente 40%. Tal feito 

pode ser observado também com os fucoidans F1.1 e F2.0, os quais foram capazes 

de reduzir a quantidade do corante eluído em aproximadamente 40% e 50%, 

respectivamente, quando comparados ao controle. Por outro lado, a presença dos 

fucoidans F0.5 e F0.9 promoveu um aumento, em aproximadamente 80% em 

comparação com o controle, na quantidade do Oil Red O eluído das células  

Levando-se em consideração o efeito que o extrato bruto e os fucoidans exercem 

sobre o acúmulo de Oil Red O no interior dos adipócitos, foi realizado um western blot, 

onde foram analisadas a ativação de alguns marcadores protéicos de diferenciação 

adipocitária já bem descritos na literatura (C/EBPα, C/EBPβ e PPARγ) e os resultados 

obtidos a partir da densitometria  estão expostos na Figura 19A e 19B.  
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Figura 19. Efeitos do extrato bruto e fucoidans de Fucus 
vesiculosus na expressão de marcadores adipocitários. 
Quantidades iguais de proteína (50 µg) do lisado celular total foram 
submetidas à análise por western blot para detecção de β-actina, 
C/EBPα, C/EBPβ e PPARγ (A). O gráfico da expressão relativa das 
proteínas (B) foi obtido como descrito em Materiais e métodos na seção 
4.3.3.4. Ctrl- controle; Ext- extrato bruto. 

 
 

Pode-se observar que as expressões dessas três proteínas foram alteradas 

quando as células foram incubadas com os fucoidans. Os fucoidans F0.5 e F0.9 

estimularam, principalmente, a expressão de C/EBPβ e PPARγ. Por outro lado, o 

fucoidan F2.0 reduziu a expressão das três proteínas avaliadas, principalmente de 

C/EBPβ e PPARγ, em aproximadamente 55%, quando comparadas ao controle. Com 
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relação ao fucoidan F1.1, destaca-se principalmente a redução, em aproximadamente 

40%, da expressão de C/EBPα.  

 

4.4.5 Avaliação da capacidade de indução da lipólise 

Para avaliar o potencial das amostras em induzir a hidrólise lipídica nos 

adipócitos, mais especificamente dos triglicerídios, foi realizada uma quantificação do 

glicerol livre no meio de cultura das células não tratadas (controle) e das células 

tratadas com o extrato bruto e os fucoidans, todos na concentração de 200 µg/mL. O 

resultado obtido está exposto na Figura 20.  

Como ilustrado na Figura 20, todas as amostras induziram a lipólise. O extrato 

bruto e a fucoidan 0.5 foram capazes de induzir a mobilização de triglicerídeos apenas 

com 15 dias de diferenciação. O fucoidan F0.9 possuiu um efeito discreto a partir do 

nono dia de diferenciação e após a 4ª troca de meio (15º dia) teve um efeito lipolítico 

duas vezes maior que o controle. O fucoidan F1.1 precisou de apenas nove dias de 

diferenciação para alcançar tal efeito, ou seja, duplicar a lipólise em relação ao 

controle, e manteve este potencial ao longo de todo o processo de diferenciação. Por 

sua vez, o fucoidan 2.0 possuiu o melhor efeito lipolítico, uma vez que com apenas 9 

dias de diferenciação, foi capaz de aumentar em 3 vezes a quebra de triglicerídeos, e 

apesar de apresentar discreta queda em seu potencial de indução da lipólise ao longo 

do processo de diferenciação, ainda possuiu um efeito 2,5 vezes maior que o controle 

ao final do processo. 
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Figura 20. Indução da hidrólise de lipídeos intracelulares pelo extrato bruto e 
fucoidans de Fucus vesiculosus.  A indução da hidrólise dos lipídeos intracelulares foi 
determinada através da quantificação do glicerol liberado no meio de cultura. Uma alíquota 
do meio de cultura foi armazenada após cada troca de meio (total de quatro trocas) para 
posterior quantificação do glicerol. Os valores são expressos como a média ± desvio padrão 
(n=3).a,b,c Letras distintas indicam diferença significativa (p < 0,05) entre as trocas do meio 
de uma mesma amostra; 1, 2, 3 Números distintos indicam diferença significativa  (p < 0,05) 
entre uma mesma troca de meio nas diferentes amostras; * indica diferença significativa (p< 
0,05) entre as amostras e o controle. A estatística em caixa cinza no sexto dia de 
diferenciação, representa a estatística para os pontos: controle, fucoidans F0.5 e F0.9. 

 

4.4.6 Avaliação do efeito imunomodulador em macrófagos ativados por LPS 

O efeito imunomodulador das amostras foi avaliado através da dosagem de 

nitrito, um subproduto resultante da produção de óxido nítrico frente a estimulação de 

macrófagos murinos da linhagem RAW 264.7. Para tal, inicialmente, a influência do 

extrato e frações do fucoidan sobre a viabilidade dos macrófagos foi avaliada durante 

24 horas (Figura 21).  
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Figura 21. Efeito do extrato e frações do fucoidan Fucus vesiculosus sobre a 
viabilidade das células RAW 264.7. Os valores são expressos como a média ± desvio 
padrão (n=3).a,b,c Letras distintas indicam diferença significativa (p < 0,05) entre as 
concentrações de uma mesma amostra; 1, 2, 3 Números distintos indicam diferença significativa  
(p < 0,05) entre a mesma concentração de cada amostra; * indica diferença significativa (p< 
0,05) entre as concentrações de qualquer amostra e o controle. 

 

Pode-se observar que, de forma geral, as amostras tiveram efeito dose-

dependente. Os fucoidans F0.5, F0.9, F1.1 e F2.0, juntamente com o extrato bruto 

não reduziram significativamente, quando comparado ao controle, a viabilidade das 

células RAW 264.7 nas concentrações de 100 µg/mL e 200 µg/mL. Por outro lado, nas 

concentrações mais elevadas, 500 µg/mL e 1000 µg/mL, verificou-se que a presença 

do extrato bruto afetou a viabilidade das células com maior intensidade, e este efeito 

foi observado também com o uso das outras amostras seguido a seguinte ordem 

fucoidan F0.5>F1.1>F2.0. Já o fucoidan F0.9 só reduziu a viabilidade das células na 

concentração de 1000 µg/mL. 

Em seguida, foi avaliada a influência das amostras sobre a produção de óxido 

nítrico pelas células RAW 264.7. Para isso, essas células foram incubadas com as 

amostras nas concentrações de 100 µg/mL e 200 µg/mL (concentrações não 

citotóxicas às células) por 24 horas e o resultado está exposto na Figura 22 (barras 

em cinza claro – sem LPS). Como observado, as amostras, em ambas concentrações 
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testadas, não induziram a produção do óxido nítrico, sugerindo que não possuem 

efeito imunogênico. Além disso, o fucoidan F2.0, nas duas concentrações testadas, 

reduziu a quantidade de óxido nítrico liberado por essas células.  

 

 

Figura 22. Efeito imunomodulador do extrato e frações do fucoidan de Fucus 
vesiculosus. Os valores são expressos como a média ± desvio padrão (n=3).a,b,c Letras 
distintas indicam diferença significativa (p < 0,05) entre as concentrações de uma mesma 
amostra; 1, 2, 3 Números distintos indicam diferença significativa  (p < 0,05) entre a mesma 
concentração de cada amostra; * indica diferença significativa (p< 0,05) entre as 
concentrações de qualquer amostra e o controle com LPS; # indica diferença significativa (p 
< 0,05) entre os tratamentos com LPS e sem LPS de uma mesma amostra em uma mesma 
concentração. 

 

Posteriormente, os macrófagos foram induzidos à produção de óxido nítrico pela 

incubação dos mesmos com o lipopolissacarídio de E. coli (LPS) por 24 horas na 

ausência (controle) ou presença das amostras. O resultado obtido também está na 

Figura 22 (barras em cinza escuro – com LPS). Algumas amostras foram capazes de 

reduzir de forma mais pronunciada o efeito causado nos macrófagos pelo LPS, como 

foi o caso do extrato bruto, fucoidans F0.5, F1.1 e F2.0, que em ambas concentrações 

reduziram significativamente a produção de óxido nítrico pelos macrófagos. Dentre os 

fucoidans, F2.0 possuiu um efeito mais pronunciado, quando na menor concentração 

testada conseguiu reduzir, em aproximadamente, 55% o efeito causado pelo LPS. O 

extrato bruto, por sua vez, causou um efeito mais potente, reduzindo em 

aproximadamente 60% a liberação de NO pelos macrófagos pelo LPS. 
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4.4.7 Avaliação do efeito sobre a formação de cristais Oxalato de Cálcio 

A formação de cristais de Oxalato de Cálcio a partir de uma mistura de sais que 

simula a urina supersaturada na presença dos fucoidans foi avaliada in vitro e os 

resultados obtidos estão expressos na Figura 23. 

Com base nesses resultados, é possível observar que todos os fucoidans 

estudados foram capazes de inibir o processo de nucleação/crescimento dos cristais, 

tendo um efeito inibitório variando entre 56 e 70%. Contudo, não se observa diferença 

significativa entre os efeitos das amostras estudadas. Com relação à agregação dos 

cristais, os fucoidans F1.1 e F2.0 foram capazes de interferir neste processo, porém, 

esta interferência foi baixa, chegando a valores de 13% e 7% respectivamente. Já na 

presença do fucoidan F0.9, o percentual de inibição foi moderado (48%). Os valores 

obtidos com o extrato bruto (65%) e o fucoidan F0.5 (59%) foram os mais altos e não 

foram significativamente diferentes entre eles. 

 

 

 

Figura 23. Atividade inibitória do extrato e frações do fucoidan de Fucus 
vesiculosus sobre  a  cristalização  de  sais  de  oxalato  de  cálcio.a, b, c Letras 
diferentes indicam diferença significativa (p <0,05) entre as diferentes amostras. 

 

Posteriormente, avaliou-se a morfologia dos cristais de CaOx formados na 

presença do extrato bruto e fucoidans de Fucus vesiculosus, comparando-os com 

aqueles formados na ausência dos mesmos, a fim de se verificar possíveis alterações 

na sua estrutura. Os resultados estão resumidos na Figura 24 e na Tabela 05 . 
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Na Figura 24, é possível observar os cristais de oxalato de cálcio após indução 

de sua formação na presença das diferentes amostras. Na Figura 24A, nota-se os 

cristais formados nas condições controle (sem a presença de fucoidans). Nessas 

condições são formados dois tipos de cristais de CaOx como indicado na legenda da 

Figura 24: mono-hidratado (COM) e di-hidratado (COD).  Na presença dos fucoidans 

F1.1 e F2.0 (Figuras 24E e 24F, respectivamente) observa-se poucos cristais do tipo 

COD e uma prevalência de cristais do tipo COM. Contudo, esses últimos apresentam 

uma diferença morfológica quando comparados com aqueles na situação controle, 

uma vez que são menores e mais arredondados.  

Em relação aos cristais formados na presença do extrato bruto (Figura 24B) e 

fucoidan F0.9 (Figura 24D), percebe-se uma prevalência de cristais do tipo COD, com 

uma morfologia ainda mais arredondada em comparação aos cristais dihidratados do 

grupo controle. É importante ressaltar também que na Figura 24D nota-se cristais cuja 

morfologia não está bem definida. Já na presença do fucoidan F0.5 (Figura 24C), só 

é possível verificar cristais do tipo COD e ainda com a geometria dos cristais pouco 

desenvolvida, dando-lhes um caráter mais arrendondado nas arestas.  
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Figura 24.  Cristais observados sob microscópio invertido (60×), formados a 
partir de uma solução metaestável de CaOx na ausência (A) e na presença de 
0,1 mg / ml  de (B) extrato bruto (C) Fucoidan F0.5. (D) Fucoidan F0.9 (E) Fucoidan 

F1.1 (F) Fucoidan F2.0.  indica a  forma  COM;  indica  a  forma  COD  e   

 indica  cristais amorfos;  
 
 

Mediante esses resultados, a fim de verificar alterações no tamanho e na 

quantidade de cristais formados, foi realizada uma avaliação das lâminas de 

microscopia em dez campos diferentes para cada amostra, para realização da 

contagem bem como a avaliação do tamanho dos cristais conforme está em métodos. 

Os resultados estão resumidos na Tabela 05.  

Com base nos dados, observa-se que no grupo controle há um número muito 

maior de cristais COM do que COD, o que levou a observação de uma proporção em 
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que para cada dezenove cristais tipo COM formados tem-se um cristal tipo COD 

formado. Quando se verifica o efeito da presença do extrato bruto na formação dos 

cristais, observa-se uma alteração nessa proporção, nesse caso, há mais cristais COD 

formados do que COM, numa proporção de 3:1, respectivamente. Contudo, esta 

capacidade de interferir no tipo de cristal a ser formado não se encontra em todos os 

fucoidans, já que quando se utilizou os fucoidans F1.1 e F2.0 a proporção de 

COM:COD permaneceu muito semelhante àquela obtida com o grupo controle. Por 

outro lado, quando se utilizou o fucoidan F0.9 a proporção entre os números de cristais 

se alterou consideravelmente chegando a ser de dois cristais COM para um cristal 

COD. Todavia, o resultado que mais chamou atenção foi aquele obtido com o fucoidan 

F0.5, pois na sua presença não ocorreu a formação de cristais tipo COM. 

Com relação ao tamanho dos cristais, observa-se que não houve diferença 

significativa entre o tamanho dos cristais do tipo COD formados no grupo controle e 

na presença dos fucoidans. Relativo aos cristais tipo COM, foi observado que a 

presença do fucoidans F1.1 e F2.0 no momento da formação dos cristais não alterou 

significativamente o seu tamanho, o que corrobora com a baixa eficiência desses 

fucoidans em inibir a agregação dos cristais. Por outro lado, tanto a presença do 

extrato bruto quanto do fucoidan 0.9 diminuíram o tamanho dos cristais do tipo COM 

significativamente e, como dito anteriormente, não houve formação desses cristais 

quando o fucoidan F0.5 foi utilizado. 

 

Tabela 05. Contagem proporcional e tamanho dos cristais observados na ausência e na 
presença do extrato bruto e fucoidans de Fucus vesiculosus 

Amostra 
Proporção 
COD/COM 

Tamanho médio 
dos COD 

Tamanho médio 
dos COM 

Controle 1:19 9,3 ± 0,7a 7,2 ± 1,2 x 
Extrato Bruto 3:1 11,3 ± 2,3 a 5,3 ± 0,6 y 
Fucoidan F0.5 ** 12,3 ± 2,4 a ** 
Fucoidan F0.9 1:2 10,5 ± 1,9 a  3,9 ± 0,6 y 
Fucoidan F1.1 1:17 11,9 ± 2,6 a 6,5 ± 1,3 x 
Fucoidan F2.0 1:15 12,6 ± 3,1 a 6,0 ± 1,6 x 

. **Não existente. a,x,y Letras diferentes indicam diferença significativa (p <0,05) entre as diferentes 
amostras. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho foram obtidas e caracterizadas frações de polissacarídeos 

sulfatados pelo uso de precipitação diferencial em acetona do extrato bruto do 

fucoidan comercial de Fucus vesiculosus. Esses foram denominados fucoidans F0.5, 

F0.9, F1.1 e F2.0, que corresponderam ao volume de acetona necessário para 

precipitá-los em solução aquosa de NaCl (0,25 M). 

A confirmação de que os fucoidans F0.5, F0.9, F1.1 e F2.0 são polissacarídeos 

distintos foi feita por diferentes técnicas. A obtenção deles com o uso de diferentes 

volumes de acetona já foi um primeiro indicativo de que há diferenças estruturais entre 

eles. Fucoidans, com estruturas diferentes, de outras algas também foram separados 

entre si pelo uso de precipitação diferencial com acetona, como os fucoidans das algas 

Spatoglossum schröederi (ROCHA et al., 2005), Sargassum filipendula (COSTA et al., 

2011) e Canistrocarpus cervicornis (CÂMARA et al., 2011).  A acetona separa os 

diferentes polissacarídeos pelo fato dela competir com todos os polissacarídeos da 

solução pela a interação com as moléculas da água. Quanto menor a interação do 

polissacarídeo com a água, menor será a quantidade de acetona que deve ser 

adicionada a solução para precipita-lo. Geralmente, como a interação do 

polissacarídeo com a água depende em parte, da quantidade de cargas dos 

polissacarídeos, aqueles menos carregados são os primeiros a serem precitados, 

como ocorreu com os fucoidans de F. vesiculosus. Contudo, ao se olhar a Tabela 03 

(tabela de composição química), verifica-se que F1.1 e F2.0 tem o mesmo teor de 

sulfato, apesar de ter utilizado um volume muito maior de acetona para se precipitar 

F2.0. Este fenômeno já foi observado anteriormente. Por exemplo, alguns fucoidans 

de Dyctiota menstrualis menos carregados negativamente foram precipitados com 

volumes maiores de acetona do que aqueles mais carregados negativamente 

(ALBUQUERQUE et al., 2004). Apesar de não ter sido relatado pelos autores deste 

último trabalho, um fator que poderia estar envolvido nesse “contrassenso” seria a 

interferência da conformação dos polissacarídeos sulfatados na solução durante o 

processo de extração.  

Um resultado que confirma que a diferença dos fucoidans aqui estudados não é 

simplesmente uma questão de cargas é aquele obtido por eletroforese em gel de 

agarose, em tampão PDA. Neste sistema, observou-se que os fucoidans apresentam 

mobilidades eletroforéticas distintas. Chama a atenção a mobilidade de F2.0 e F1.1, 
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que apesar de terem o mesmo teor de sulfato, apresentam mobilidades distintas. 

Polissacarídeos sulfatados com perfis distintos neste sistema de eletroforese são tidos 

como polissacarídeos distintos (DIETRICH; DIETRICH, 1976). Isso ocorre porque 

nesse sistema de eletroforese, o tampão utilizado apresenta em sua constituição o 

1,3-diaminopropano, que em pH 9,0 apresenta-se carregado positivamente (aminas 

protonadas). Estas aminas positivamente carregadas são capazes de se complexar 

com os grupos carregados negativamente dos polissacarídeos que estão expostos, 

tais como o sulfato, e assim neutraliza-los. Entretanto, a formação desse complexo 

não depende somente da carga absoluta do polissacarídeo sulfatado, mas também 

da conformação espacial que a molécula assume no sistema e de como esta favorece 

a exposição de seus grupamentos carregados. Portanto, as aminas não se 

complexam com todos os grupos sulfatos, mas sim apenas com aqueles que estão 

expostos, dessa forma, a mobilidade dos polissacarídeos depende dos grupos sulfato 

que não foram complexados. Resumindo, polissacarídeos com conformação 

semelhantes têm mobilidade semelhantes, polissacarídeos com mobilidade diferente 

têm conformação diferente. Um exemplo clássico é o comportamento do condroitin e 

da heparina, dois polissacarídeos sulfatados semelhantes estruturalmente, mas a 

heparina é bem mais sulfatada. Contudo, em eletroforese com sistema PDA, a 

heparina, tem uma mobilidade eletroforética bem menor do que o condroitin 

(MEDEIROS et al., 2000). 

As análises da composição dos fucoidans foi outro resultado que confirmou que 

cada um deles é na verdade um fucoidan diferente.  

Com relação à constituição monossacarídica, todos os fucoidans tiveram a L-

fucose como principal monossacarídeo constituinte, o que confirmou a nossa hipótese 

de que só havia fucoidans compondo o fucoidan comercial adquirido.  A presença dos 

outros monossacarídeos em todos fucoidans, porém em diferentes proporções, foi 

outro fator que confirmou que os diferentes polissacarídeos obtidos são fucoidans 

distintos. Fucoidans de outras algas marrons também já foram identificados como 

contendo estes monossacarídeos além da fucose (NISHINO et al., 1994; BILAN; 

USOV, 2008; ALE et al., 2011).  

Um fato interessante sobre a composição monossacarídica dos fucoidans aqui 

estudados é que ela não bate com aquela apresentada por Patankar e colaboradores 

(1993), em que se obteve um fucoidan contendo 4% de ácido glucurônico e 3% de 

outros monossacarídeos, no caso xilose e galactose, esta composição proposta por 
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estes autores se assemelha com a composição de F2.0, mas não com o demais 

fucoidans. Vale salientar que o fucoidan descrito por Patankar e colaboradores foi 

obtido após cromatografias de troca iônica e gel filtração, e durante este processo, 

algumas frações não foram analisadas por estes autores (PATANKAR et al., 1993). 

Por isso, acreditamos que estas frações que eles não avaliaram sejam os fucoidans 

(F0.5; F0.9; F1.1) que nós encontramos em nosso trabalho. 

Corrobora com essa nossa hipótese os dados publicados por Nishino e 

colaboradores (1994). Estes autores também obtiveram vários fucoidans a partir do 

fucoidan comercial. E em alguns deles, as proporções dos monossacarídeos não bate 

com aquela proposta por Patankar e colaboradores, mas se assemelhavam com 

aquela aqui vista com F0.5; F0.9; F1.1. Porém, estes autores encontraram manose e 

glucose, em baixa quantidade, na composição do fucoidan comercial e em fucoidans 

que eles obtiveram. Nós não identificamos glucose e manose nas nossas amostras, 

inclusive no fucoidan comercial. Esta diferença de composição entre estes fucoidans 

pode ser explicada por vários fatores como método de extração utilizado, fatores 

ambientais e sazonais (BERTEAU; MULLOY, 2003), e mais especificamente com 

relação ao fucoidan obtido comercialmente, pode ocorrer ainda uma variação da 

composição química com relação ao lote comercial disponibilizado pelas empresas 

(COSTA et al., 2014). 

Os fucoidans foram analisados quanto aos seus teores de proteínas e compostos 

fenólicos (Tabela 03). Os contaminantes proteicos estiveram presentes em 

baixíssimas quantidades em todos os fucoidans, inclusive no extrato bruto. Esses 

valores foram bem menores que os encontrados por Kim e colaboradores (2010) que 

obtiveram valores de aproximadamente 3% de proteínas em um estudo com o extrato 

bruto do fucoidan comercializado de Fucus vesiculosus (KIM; LEE; LEE, 2010). 

Com relação a outros fucoidans pode-se observar que há grupos de pesquisa 

que obtém fucoidans com um teor de proteínas bem mais elevado como 12% 

(DUARTE et al., 2001). Enquanto outros obtiveram teores bem baixos em torno de 

0,6% (CAMARA et al., 2011) e 0,8% (DORE et al., 2013). Um fator que explica 

fortemente estas discrepâncias são as diferenças nas etapas, principalmente as 

iniciais, de extração dos fucoidan. Aquelas que preconizam a destruição das proteínas 

em detrimento dos carboidratos sempre levam a uma menor contaminação do 

fucoidan por proteínas no final do processo. O método (BLACK; DEWAR; 

WOODWARD, 1952) empregado pela empresa que forneceu o fucoidan comercial 
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usado nesta tese aplica etapas que promovem a destruição das proteínas o que 

explica a baixa contaminação destas biomoléculas nos fucoidans aqui obtidos.   

Com relação aos compostos fenólicos eles foram encontrados em valores de 

0,2% a 2,7%. Estes valores estão de acordo com dados publicados por outros autores 

que trabalharam com fucoidans de diferentes algas (DORE et al., 2013). 

Especificamente ao fucoidan de F. vesiculosus, nós não identificamos trabalhos que 

avaliaram este contaminante no fucoidan, portanto, não há como fazer comparações 

com dados de outros autores. 

 Os valores das massas moleculares dos fucoidans obtidos nesse trabalho 

variaram entre 120 kDa (F2.0) e 135 kDa (F0.9). Estes valores condizem com dados 

publicados por outros autores que utilizaram o extrato bruto comercial de Fucus 

vesiculosus e verificaram que as massas moleculares de fucoidans presentes 

variaram de 100 kDa a 130 kDa (SOEDA et al., 2000). Por sua vez, Souza e 

colaboradores observaram que a massa molecular do fucoidan de F. vesiculosus foi 

de 170 kDa (SOUZA et al., 2007). Acreditamos que essa variação nas massas 

moleculares destes fucoidans deve-se aos fatores relatados anteriormente, como 

método de extração e purificação para obtenção desses fucoidans e ainda, variação 

do lote comercial disponibilizado. 

Ao longo dos anos, os fucoidans obtidos de diferentes espécies de algas vem 

sendo estudados devido as suas variadas atividades farmacológicas (ALE; MEYER, 

2013). Dentre essa gama de atividades, a anticoagulante tem sido a mais estudada 

(LI et al., 2008).  

A atividade anticoagulante associada com polissacarídeos de algas foi primeiro 

descrita por Chargaff e colaboradores (CHARGAFF; BANCROFT; BROWN, 1936). 

Posteriormente, em 1957, Springer e colaboradores mostraram que frações 

polissacarídicas obtidas de Fucus vesiculosus que continham fucoidan apresentavam 

atividade anticoagulante (SPRINGER et al., 1957). Ulteriormente, foram publicados 

vários artigos que foram adicionando novas informações sobre a atividade 

anticoagulante dos fucoidans de Fucus vesiculosus (NISHINO; NAGUNO, 1992; 

PEREIRA; MULLOY; MOURÃO, 1999; CUMASHI et al., 2007; MEDEIROS et al., 

2008; AZEVEDO et al., 2009). Portanto, foi algo como natural avaliar a atividade 

anticoagulante dos fucoidans aqui obtidos e para tal utilizamos dois testes in vitro que 

são usados por quase todas as referências consultadas: TTPa, que avalia a via 

intrínseca da coagulação e TP, que avalia a via extrínseca da coagulação.  
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Em geral, quando se observa os dados anticoagulantes descritos nesta tese 

pode-se perceber que quando o extrato bruto do fucoidan foi submetido a passos de 

purificação, o potencial anticoagulante observado incialmente nesse extrato ficou mais 

pronunciado com quase todos os fucoidans obtidos, exceto com F0.5. Tal efeito 

também foi observado por Pereira e colaboradores que obtiveram um fucoidan com 

maior potencial anticoagulante a partir do fucoidan comercial (PEREIRA; MULLOY; 

MOURÃO, 1999).  

Os resultados obtidos no teste de TTPa revelaram que todos os fucoidans 

possuíram elevado potencial anticoagulante, prolongando o tempo da coagulação em 

até 8 vezes. Contudo, para esse teste, o fucoidan F0.5 foi o mais potente, uma vez 

que na menor massa testada o tempo de coagulação foi prolongado em 3x. 

Curiosamente, pode-se observar que houve uma tendência de platonização no tempo 

de prolongamento da coagulação em que o máximo de prolongamento atingido foi de 

8x. Acreditamos que isso pode ter ocorrido devido a limitações do aparelho 

coagulômetro utilizado. 

Trabalhos, mesmo os mais antigos, verificando a ação anticoagulante do 

fucoidan extraído da alga Fucus vesiculosus, têm demonstrado que o seu principal 

mecanismo de ação está relacionado com a formação de um complexo ternário entre 

o HC II, fucoidan e trombina numa proporção de 1:1:1. Além disso, a inibição do fator 

Xa também pode ocorrer em menor escala. (CHURCH et al., 1989; SOEDA et al., 

1993; DÜRIG et al., 1997). O que possivelmente justifica a forte atividade 

anticoagulante observada com os fucoidans aqui obtidos. Porém, com relação ao 

ensaio de TP, apenas o fucoidan comercial e F0.9 possuem potencial anticoagulante, 

o que indica que este fucoidan em especial, apresenta um potencial anticoagulante 

muito mais promissor, pois apresenta um mecanismo de ação diferenciada dos 

demais. 

Além disso, não foi observada uma relação entre a quantidade de sulfato 

presente nos fucoidans e as atividades anticoagulantes avaliadas por esses testes. 

Alguns trabalhos já relataram que a atividade anticoagulante dos fucoidans não 

depende exclusivamente da quantidade de sulfato distribuído ao longo dos 

polissacarídeos sulfatados. Na verdade, a disposição desses grupos carregados 

negativamente ao longo do polissacarídeo pode influenciar na atividade 

anticoagulante dessas biomoléculas (COSTA et al., 2010; NGO et al., 2013). 
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O teste da capacidade antioxidante total (CAT) avalia a habilidade que uma 

amostra tem em doar elétrons, ou seja, se oxidar e assim neutralizar espécies reativas, 

como as espécies reativas de oxigênio (EROs). Os dados obtidos mostraram que o 

fucoidan F2.0 possuiu um elevado poder antioxidante, sendo quase duas vezes maior 

que aquele observado com o extrato bruto. Isso indica que a capacidade antioxidante 

observada no extrato é resultante, principalmente, do fucoidan F2.0. Por sua vez, o 

fucoidan F0.5 teve o menor desempenho. Isso vai de encontro ao que afirma Qi e 

colaboradores (QI et al., 2005), que a atividade antioxidante do fucoidan está 

relacionada com o seu grau de sulfatação, quanto mais sulfatado, mais ativo. Por outro 

lado, dados apresentados por diversos autores que avaliaram a capacidade 

antioxidante de fucoidans obtidos de outras algas marrons (COSTA et al., 2010; 

CAMARA et al., 2011; MAGALHÃES et al., 2011; MELO et al., 2013) indicam que a 

estrutura em si de um polissacarídeo, bem como a exposição dos grupos oxidáveis 

ao longo da molécula são fatores mais importantes para a capacidade antioxidante 

desses polímeros, do que a maior ou menor quantidade e grupos sulfato.  

A atividade antiadipogênica do extrato bruto do fucoidan de Fucus vesiculosus 

já havia sido previamente relatada (KIM; LEE; LEE, 2010). No entanto, os fucoidans 

constituintes desse extrato ainda não tinham sido avaliados isoladamente quanto ao 

seu potencial antiadipogênico. Neste trabalho foi observado que os fucoidans tiveram 

diferentes efeitos sobre a diferenciação adipocitária.   

Uma vez que o corante Oil Red O tem afinidade por lipídeos neutros 

(triglicerídeos), quanto maior a quantidade de gordura (triglicerídeos) acumulada 

dentro dos adipócitos, maior será a quantidade do corante dentro dessa célula e vice-

versa. Dessa forma, foi observado que o extrato bruto promoveu, em torno de 40%, a 

redução de triglicerídeos nas células. Este valor foi muito semelhante ao observado 

por outros autores, como por exemplo, no trabalho realizado por Kim e colaboradores 

em 2009, foi relatado que um fucoidan comercial foi capaz de reduzir a incorporação 

de Oil Red O por adipócitos em 39,7% na concentração de 200 µg/mL (KIM; CHANG; 

LEE, 2009).  

Um resultado inédito foi o observado com os fucoidans F0.5 e F0.9, eles 

induziram o acúmulo de triglicerídeos em aproximadamente 80%. Por outro lado, o 

fucoidan F2.0 reduziu em aproximadamente 50% a quantidade de triglicerídeos dentro 

dos adipócitos, e esse efeito foi mais acentuado que o observado com o extrato bruto, 
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como também, foi mais pronunciado do que aqueles relatados por outros autores, que 

nesse caso trabalharam com o fucoidan comercial. 

Para se entender melhor o mecanismo bioquímico pelo qual estes fucoidans 

agiam, nós verificamos a expressão de proteínas-chave reguladoras da adipogênese: 

C/EBPα, C/EBPβ e PPARγ. Pois já é relatado que o fucoidan comercial afeta estas 

enzimas (KIM; CHANG; LEE, 2009; KIM; LEE; LEE, 2010). 

Em concordância com os resultados do teste de “Oil Red O” os fucoidans F0.5 e 

F0.9 ocasionaram um aumento, principalmente, na expressão das proteínas C/EBPβ 

e PPARγ, de forma bem acentuada em comparação com o controle, o que confirma 

que estes dois compostos são agentes adipogênicos.  

Por outro lado, os fucoidans F1.1 e F2.0 ocasionaram uma redução na expressão 

dessas proteínas, o que por sua vez levou a uma redução na quantidade de 

triglicerídeos no interior dos adipócitos que foi observado no teste de “Oil Red O”.  

Os efeitos causados pelos fucoidans sobre as expressões de genes e proteínas 

reguladoras da adipogênese já foram relatados na literatura. Um fucoidan obtido 

comercialmente foi capaz de reduzir a diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos 

através da redução da expressão dos genes inclusive do PPARγ (KIM; CHANG; LEE, 

2009), C/EBPα e aP2 em 22,6%, 17,6% e 73,9%, respectivamente. (KIM; LEE; LEE, 

2010). O que corrobora como os nossos resultados.  Estes autores também 

mostraram o fucoidan comercial atuando na via de sinalização da MAPK: reduziu os 

níveis da expressão da proteína p38 MAPks (α e β), esta redução levou a consequente 

redução nos níveis da proteína ERK/1 e inibição da expressão da proteína ERK/2 e 

JNK em células 3T3-L1. Nós pretendemos avaliar a expressão dessas proteínas no 

futuro, principalmente quando as células forem expostas ao fucoidan F2.0 a fim de 

confirmar se estas alterações vistas pelo grupo de Kim e colaboradores (2010) 

estariam realmente relacionadas com o efeito antiadipogênico do fucoidan comercial. 

Os fucoidans F1.1 e F2.0 também foram capazes de induzir a liberação dos 

triglicerídeos do interior dos adipócitos (Figura 20). No entanto, as vias moleculares 

pelas quais esses fucoidans atuam ainda estão sendo investigadas. Contudo, sabe-

se que o fucoidan é capaz de estimular a atividade da lipase sensível à hormônio 

(LSH) (PARK; JUNG; ROH, 2011). Por sua vez, a LSH regula a atividade lipolítica no 

interior dos adipócitos: a fosforilação dessa enzima leva a sua ativação com 

consequente hidrólise dos triglicerídeos estocados no interior dessas células e 

subsequente liberação de glicerol e ácidos graxos (LANGIN; HOLM; LAFONTAN, 



                                                                                                                                                           84 

1996). Portanto, acreditamos que a via de ativação da enzima LSH pode ser alvo da 

ação dos fucoidans obtidos no nosso trabalho. 

Uma vez que atuaram como agentes antiadipogênicos e agentes causadores da 

hidrólise de triglicerídeos, os fucoidans F1.1 e F2.0 são promissores fármacos no 

combate à obesidade. Além disso, esses fucoidans podem atuar indiretamente sobre 

a osteogênese, uma vez que os adipócitos e os osteoblastos têm origem a partir de 

uma mesma célula mesenquimal (JAMES, 2013). Sendo assim, moléculas que 

tenham a capacidade de inibir ou reduzir a adipogênese, são capazes de estimular a 

osteogênese e vice-versa (LIMA, 2012).  

Apesar do extrato bruto do fucoidan de Fucus vesiculosus já ter sido avaliado 

previamente quanto ao seu potencial imunomodulatório em variados estudos (CHOI 

et al, 2005; YANG et al, 2006; YANG et al, 2008; DO et al., 2010), os fucoidans 

presentes nesse extrato também não foram avaliados isoladamente como agentes 

imunomoduladores. Neste trabalho, a atividade imunomodulatória dos fucoidans foi 

determinada através da dosagem de óxido nítrico quando macrófagos RAW 264.7 

foram incubados com o lipopolissacarídeo bacteriano (LPS). Dentre os 

polissacarídeos obtidos neste trabalho, o fucoidan F2.0 foi o mais potente, reduzindo 

em aproximadamente 55% a produção de óxido nítrico (quando a menor concentração 

foi testada), decorrente da ativação dos macrófagos RAW 264.7 pelo LPS. 

A via pela qual o extrato bruto do fucoidan de Fucus vesiculosus afeta a produção 

de óxido nítrico em macrófagos estimulados com LPS foi estudada por Yang e 

colaboradores (YANG et al, 2006), sendo observado que esse polissacarídeo é capaz 

de inibir a expressão da enzima iNOS induzida por LPS e isso se dá pelo bloqueio da 

ativação da proteína AP-1 (fator de transcrição associado ao gene da iNOS).  

Mediante os resultados aqui obtidos, acreditamos que o fucoidan F2.0 é o 

principal responsável pelo efeito imunomodulador observado quando o extrato bruto 

do fucoidan de Fucus vesiculosus é utilizado. 

Tem sido observado que o extrato bruto do fucoidan de Fucus vesiculosus possui 

papel protetor em animais contra danos causados por oxalato, em ensaios de 

hiperoxalúria. Alguns desses trabalhos foram realizados por um grupo de pesquisa da 

Índia (VEENA et al., 2006; VEENA et al., 2007a; VEENA et al., 2007b; VEENA et al., 

2007c). No entanto, em nenhum desses trabalhos os autores tiveram a curiosidade 

de avaliar o efeito dos fucoidans constituintes do extrato bruto. No nosso trabalho, 

avaliamos in vitro a influência dos fucoidans obtidos sobre a formação de cristais de 
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oxalato de cálcio a partir de uma mistura de sais que simula a urina supersaturada, 

um método já bem estabelecido em nosso laboratório.  

A partir desse protocolo, foi possível observar que o fucoidan F0.5 foi o mais 

efetivo em inibir a agregação dos cristais de oxalato de cálcio formados, e esse efeito 

foi semelhante ao observado para o extrato bruto (Figura 23). Alguns pesquisadores 

relataram que a capacidade antiurólitica de uma determinada molécula está associada 

à sua capacidade antioxidante, mais especificamente sua capacidade em reduzir a 

peroxidação lipídica (SELVAM, 2002). Contudo, o fucoidan F0.5 foi o que possuiu 

menor atividade antioxidante avaliada pelo CAT (Figura 15), sendo necessária, 

portanto, a realização de mais testes antioxidantes que possam contribuir para o 

entendimento da ação antiurolítica.  

Por outro lado, outros grupos de pesquisa acreditam que a 

nucleação/crescimento e agregação dos cristais de oxalato pode ser inibida pela 

presença de poliânions como proteínas e carboidratos devido principalmente à 

presença das cargas negativas nessas moléculas (HESS et al., 2000). Entretanto, 

dentre os fucoidans aqui obtidos, o F0.5 é o que possui a menor quantidade de sulfato. 

Contudo, Escobar e colaboradores estudando diferentes glicosaminoglicanos 

propuseram que a inibição da nucleação por polissacarídeos sulfatados não é 

unicamente um efeito de cargas, mas também de como estas cargas estão 

distribuídas na molécula (ESCOBAR et al., 2007) e isto explicaria o resultado obtido 

no nosso trabalho. 

A análise da morfologia dos cristais formados na presença dos fucoidans revelou 

que os fucoidans F1.1 e F2.0 praticamente não interferiram na formação dos cristais 

de oxalato de cálcio nem causaram alteração significativa em seus tamanhos. Por 

outro lado, destacou-se o fucoidan F0.5, uma vez que na sua presença apenas cristais 

de oxalato de cálcio do tipo dihidratado (COD) foram formados em detrimento das 

formas monohidratadas (COM), que são mais prejudiciais (ESCOBAR et al., 2007).  

Portanto, acreditamos que o efeito antiurolítico observado quando o extrato bruto 

do fucoidan de Fucus vesiculosus é utilizado deve-se em grande parte à presença do 

fucoidan F0.5 que, quando isolado, tem seu efeito potencializado. Além disso, esse 

fucoidan F0.5 pode ser o responsável pelo efeito protetor observado com o extrato 

bruto do fucoidan em ensaios de hiperoxalúria, como ditado anteriormente.  

Os dados aqui obtidos deixam claro que o extrato bruto do fucoidan de Fucus 

vesiculosus comercializado é, na verdade, uma mistura de diferentes fucoidans que, 
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por sua vez, possuem composições químicas diferentes além de possuírem atividades 

farmacológicas diferenciadas. Dentre as atividades avaliadas nesse trabalho 

destacou-se o fucoidan F0.5 que foi capaz de induzir a adipogênese e inibir a 

formação de cristais do tipo COM; o fucoidan F0.9 também induziu a adipogênese 

além de ser o único fucoidan capaz de interferir na via extrínseca da coagulação; o 

fucoidan F1.1 possuiu efeito antiadipogênico e lipolítico, enquanto que o fucoidan F2.0 

foi o polissacarídeo mais potente com relação às capacidades antioxidante, 

antiadipogênica e lipolítica. Sendo assim, o uso desses fucoidans é indicado de 

acordo com a atividade farmacológica a ser avaliada, uma vez que alguns deles 

possuíram efeitos farmacológicos mais pronunciados em detrimento dos outros.  
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APÊNDICE 

 
FIGURA 01- CURVA PADRÃO DA L-FUCOSE – DOSAGEM DE AÇÚCAR 

 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 02 – CURVA PADRÃO DO SULFATO DE SÓDIO – DOSAGEM DE 
SULFATO 
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FIGURA 03 – CURVA PADRÃO DE ALBUMINA – DOSAGEM DE PROTEÍNA 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 04 – CURVA PADRÃO DE ÁCIDO GÁLICO – DOSAGEM DE FENÓLICOS 
TOTAIS 

 
 

 


