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RESUMO 

Os invertebrados marinhos são uma fonte importante de polissacarídeos com 

grande potencial terapêutico. Dentre estes, a heparina destaca-se por sua forte ação 

anticoagulante, sendo por isso amplamente indicada para o tratamento e prevenção 

das complicações trombóticas que ocorrem nos pacientes com câncer. Além disso, a 

heparina também consegue inibir diversos eventos importantes para a progressão 

tumoral, trazendo para o paciente oncológico benefícios que vão além de seu efeito 

sobre a coagulação. No entanto, seu aproveitamento clínico é prejudicado 

especialmente pela ocorrência de hemorragias, o que tem estimulado a pesquisa por 

análogos de heparina (heparinoides) com efeitos colaterais reduzidos. O presente 

trabalho descreve as características estruturais e o potencial anticoagulante e 

antitumoral de um heparinoide com baixo risco hemorrágico isolado do cefalotórax 

do camarão Litopenaeus vannamei. A molécula foi obtida após proteólise, 

tratamento com acetona e purificação por cromatografias de troca-iônica e gel 

filtração. O heparinoide do camarão apresentou uma massa molecular média de ~ 

15 kDa e as análises por despolimerização enzimática e RMN revelaram que o 

composto compartilha características estruturais com a heparina, como o alto grau 

de N- e 6-O-sulfatação, além do baixo grau de N-acetilação, e também com o 

heparam sulfato (HS), como o alto conteúdo de ácido glucurônico. Além de inibir a 

formação de coágulo pelo ensaio de aPTT, o heparinoide foi capaz de promover a 

estabilização térmica da antitrombina, o que pode justificar suas atividades anti-Xa e 

anti-IIa. Semelhante à heparina de mamíferos, o composto de L. vannamei foi capaz 

de induzir a síntese de HS antitrombótico por células endoteliais em todas as 

concentrações testadas. Quando avaliado com relação a seu efeito sobre as etapas 

da progressão tumoral, foi demonstrado que o heparinoide reduz mais de 80% da 

formação de estruturas tubulares em matrigel, e 86% da migração de células de 

melanoma murino (B16F10). Embora tenha sido incapaz de inibir a proliferação 

dessas células durante um período de 24 h, a molécula em estudo apresentou um 

importante efeito antiproliferativo em longo prazo, reduzindo cerca de 80% da 

clonogenicidade das células tumorais nas concentrações de 50 e 100 µg/mL 

(p<0,001), bem como a proliferação celular independente de ancoragem, um 

importante indicativo da malignidade do tumor. Esses resultados podem explicar a 

significativa redução do crescimento tumoral em camundongos C57BL/6 tratados 

com heparinoide nas doses de 50 e 100 µg/Kg/dia (82,2 e 97% de redução, 

respectivamente). Os resultados obtidos aqui demonstram que o heparinoide de L. 

vannamei pode ser um modelo promissor para o desenvolvimento de novos agentes 

capazes de auxiliar no tratamento oncológico, uma vez que o mesmo pode ser 

efetivo não apenas em reduzir a progressão do tumor, com também em prevenir as 

complicações trombóticas que ocorrem no paciente com câncer. Além disso, o 

heparinoide ainda oferece a vantagem de ser obtido a partir de uma fonte de baixo 

custo e possuir uma atividade hemorrágica negligente. 

Palavras-chave: Heparina. Coagulação. Câncer. Invertebrados marinhos. 



  
 

ABSTRACT 

Marine invertebrates are important source of polysaccharides with great therapeutic 

potential. Among these, heparin is very attractive due its strong anticoagulant action, 

so it is widely used for the treatment and prevention of thrombotic complications 

occurring in oncologic patients. In addition, heparin can also inhibit several key 

events in tumor progression, bringing to the cancer patient others benefits beyond its 

effect on coagulation. However, its clinical use is particularly hampered by the 

occurrence of bleeding, which has stimulated the search for heparin analogues 

(heparinoids) with reduced side effects. This work describes the structural 

characteristics and the anticoagulant and anti-tumor potential of a heparinoid with low 

bleeding risk isolated from Litopenaeus vannamei shrimp heads. The molecule was 

obtained after proteolysis, treatment with acetone and purification by ion-exchange 

and gel filtration chromatography. The shrimp heparinoid had an average molecular 

mass of ~ 15 kDa and the enzymatic depolymerization and analysis by NMR showed 

that the compound shares structural characteristics with heparin, as the high degree 

of N-6 and O-sulfation, besides low content of N-acetylation, and also with the 

heparan sulfate (HS), as the high content of glucuronic acid. In addition to inhibiting 

the formation of blood clot by the aPTT assay, the heparinoid was able to promote 

the antithrombin thermal stabilization, which may explain its anti-Xa and anti-IIa 

activities. Similar to mammalian heparin, the compound of L. vannamei was able to 

induce the synthesis of antithrombotic HS by endothelial cells in all tested 

concentrations. When evaluated the effects on the stages of tumor progression, it 

has been demonstrated that the shrimp compound reduces over 80% of the tubular 

structures formation in matrigel, and 86% of the murine melanoma cells migration 

(B16F10) through a permeable membrane. Although it was unable to inhibit the 

proliferation of these cells during a period of 24 h, the molecule studied had a 

significant long-term antiproliferative effect, reducing about 80% of tumor cells 

clonogenicity at 50 and 100 µg/ml concentrations (p <0.001), as well as the 

anchorage independent cell proliferation, an important indicator of tumor malignancy. 

These results may explain the significant reduction of tumor growth in C57BL/6 mice 

treated with heparinoid at doses of 50 and 100 mg/ kg/day (97 and 82.2% of 

reduction, respectively). The results obtained show that the L. vannamei heparinoid 

may be a promising model for the development of new agents capable of assisting in 

cancer treatment, since it may be effective not only in reducing the tumor 

progression, but also preventing thrombotic complications occurring in patients with 

cancer. Furthermore, the heparinoid also offers the advantage of being isolated from 

an inexpensive source and has a negligent hemorrhagic activity. 

 

Key words: Heparin. Coagulation. Cancer. Marine invertebrates. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície terrestre e abrigam uma 

ampla diversidade de espécies, especialmente nas zonas tropicais. Devido às 

condições adversas encontradas no ambiente marinho, como alta salinidade e 

variações de temperatura e pressão, a biota dos oceanos certamente desenvolveu, 

ao longo de milhões de anos de evolução e seleção natural, biomoléculas com 

características estruturais únicas, envolvidas em processos bioquímicos necessários 

para a adaptação às condições ambientais extremas (DATTA, TALAPATRA, 

SWARNAKAR, 2015). Graças à capacidade de reconhecer e de se ligar a diferentes 

macromoléculas, os compostos obtidos de organismos marinhos podem modular 

processos biológicos importantes, apresentando grande potencial biomédico, o que 

têm despertado o interesse da indústria farmacêutica (KIURU et al., 2014; 

RAHAMAN, ARSHAD, YUSOFF, 2014). Compostos apresentando atividades 

biológicas importantes têm sido isolados principalmente de invertebrados marinhos, 

tais como esponjas, anêmonas, corais, equinodermos, moluscos, tunicados e 

crustáceos (BHAKUNI, RAWAT, 2005).  

Dentre as moléculas bioativas isoladas de invertebrados marinhos, os 

polissacarídeos destacam-se pela enorme variedade estrutural e versatilidade 

funcional que apresentam. Por essa razão, esses compostos são considerados uma 

fonte extraordinária, e ainda pouco explorada, de diversidade química para 

descoberta de novas drogas (LAURIENZO, 2010). Um importante grupo de 

polissacarídeos é representado pelos glicosaminoglicanos (GAGs). Essa família de 

heteropolissacarídeos está presente em todos os animais que apresentam 

organização tissular (MEDEIROS et al., 2000; SAMPAIO et al., 2006). 

Quimicamente, os GAGs são formados por unidades dissacarídicas onde se 

alternam uma hexosamina (D-glucosamina ou D-galactosamina) e um resíduo de 

ácido urônico (β-D-glucurônico ou α-L-idurônico) ou um açúcar neutro (D-galactose). 

Fazem parte da família de GAGs as moléculas de condroitim sulfato (CS), dermatam 

sulfato (DS), ácido hialurônico (AH), queratam sulfato (QS), heparina (Hep) e 

heparam sulfato (HS). Dentre eles, Hep e HS destacam-se pela capacidade de 

interagir com diversas proteínas, participando de processos importantes como 

desenvolvimento, diferenciação celular, adesão, sinalização e proliferação celular, 

além de interações célula-matriz (SENNI et al., 2011). 
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1.1. Heparina e Heparam Sulfato: estrutura e função 

Hep e HS são os GAGs mais amplamente estudados. Ambos são sintetizados 

como proteoglicanos (PG), mas diferem com relação a sua localização celular e sua 

distribuição no Reino Animal. Enquanto os proteoglicanos de HS (PGHS) são 

componentes ubíquos das superfícies celulares e matriz extracelular (MEC) de todos 

os organismos que possuem organização tissular, a Hep encontra-se 

exclusivamente armazenada em grânulos nos mastócitos de apenas algumas 

espécies de vertebrados e invertebrados (NADER et al., 1999; NADER et al., 2004; 

SAMPAIO et al., 2006). 

Apesar da localização celular distinta, Hep e HS possuem uma estrutura 

química qualitativamente similar, sendo por isso referidos juntos como heparinoides 

(CONRAD, 1998). As cadeias de ambas as moléculas são constituídas por unidades 

dissacarídicas formadas pela ligação entre um resíduo de ácido α-L-idurônico (I) ou 

-D-glucurônico (G) e uma D-glucosamina (A). Modificações estruturais em posições 

variáveis desses resíduos podem ocorrer fazendo da Hep e do HS moléculas 

bastante heterogêneas. Os resíduos de I, por exemplo, frequentemente são 

sulfatados em C-2 (I2S), enquanto nos resíduos de G a ocorrência dessa sulfatação é 

rara. Os resíduos de A podem ser N-sulfatados (ANS) ou N-acetilados (ANAc). Os 

resíduos de ANAc e ANS podem ainda ser sulfatadas em C-6 (ANAc,6S e ANS,6S, 

respectivamente). Pequenas quantidades de ANS,6S também podem apresentar 

sulfatação em C-3 (ANS,3S,6S) (CONRAD, 1998; RABENSTEIN, 2002; BISIO et al., 

2009; GUERRINI et al., 2013). 

A heterogeneidade estrutural observada nas cadeias de Hep/HS é 

determinada durante o processo de biossíntese, o qual pode ser dividido em 03 

fases: iniciação, polimerização e modificação. A iniciação envolve a adição passo a 

passo dos resíduos que formam o tetrassacarídeo da região de ligação (ácido 

glucurônico-galactose-galactose-xilose) a resíduos específicos de serina no 

esqueleto proteico. Em seguida, a polimerização da cadeia se dá pela adição 

alternada de unidades de G e ANAc para formar o polímero inicial [G-14-ANAc]n, o 

qual é então modificado por uma série de reações sequenciais, iniciadas pela N-

desacetilação e N-sulfatação dos resíduos de ANAc (AIKAWA, ESKO, 1999; 

RABENSTEIN, 2002), seguidas pela epimerização em C-5 dos resíduos de G, 

formando os resíduos de I, os quais podem ser sulfatados em C-2. Em seguida 

ocorre a 6-O-sulfatação dos resíduos de ANS. Resíduos de ANAc, localizados em 
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regiões contendo ANS, também podem ser 6-O-sulfatados. Finalmente, ocorre a 3-O-

sulfatação de alguns resíduos de ANS e ANS,6S (JACOBSSON, LINDAHL, 1980; 

RABENSTEIN, 2002) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Modificações sequenciais que ocorrem durante a biossíntese de Hep/HS. O polímero 

inicial [G-14-ANAc]n é covalentemente O--ligado a um resíduo de serina do esqueleto proteico 

através do tetrassacarídeo de ligação (G-Gal-Gal-Xyl). Em seguida, o polímero é modificado por 

reações de N-desacetilação/N-sulfatação, epimerização e O-sulfatação. Figura adaptada de 

RABENSTEIN, 2002.  
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Apesar da biossíntese de Hep/HS ocorrer por meio das mesmas reações, o 

grau de modificação dos resíduos de açúcar é diferente. Na síntese da Hep o grau 

de epimerização e de sulfatação é maior, de modo que mais de 70% dos resíduos 

de G são convertidos a ácido idurônico, e mais de 80% dos resíduos de ANAc são 

desacetilados e N-sulfatados (LYON, GALLAGHER, 1998; MOLIST et al., 1998; 

CASU, LINDAHL, 2001; CASU, NAGGI, TORRI, 2010). Além disso, a unidade G-

ANAc é o dissacarídeo predominante no HS (40-60%), enquanto que o dissacarídeo 

trisssulfatado I2S-ANS,6S é a principal unidade estrutural presente na Hep (60-70%) 

(PERLIN et al., 1971; NADER et al., 1987; BISIO et al., 2009; GUERRINI et al., 

2013, ANDRADE et al., 2013). Desse modo, considera-se que as diferenças 

estruturais entre Hep e HS residem basicamente na proporção entre idurônico e 

glucurônico e no grau de sulfatação e N-acetilação. Essas características fazem da 

Hep uma molécula mais sulfatada e, consequentemente, mais carregada 

negativamente do que o HS. A figura 2 apresenta a principal unidade estrutural de 

cada uma dessas moléculas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As unidades dissacarídicas que compõem as cadeias de Hep/HS de diversas 

origens podem ser determinadas através da ação das enzimas heparinase e 

heparitinases I e II, provenientes de Flavobacterium heparinum. A heparinase tem 

alta seletividade pelas ligações glicosídicas do tipo (14) entre a ANS (podendo 

estar ou não sulfatada em C-6) e I2S, liberando como produtos os dissacarídeos 

trissulfatados e tetrassacarídeos. É importante destacar que a 2-O-sulfatação dos 

resíduos de idurônico é obrigatória para a ação dessa enzima, enquanto que a N-

FIGURA 2: Principais unidades dissacarídicas da heparina (A) e do heparam sulfato (B). I2S-ANS,6S: 

dissacarídeo trissulfatados contendo ácido idurônico 2-O-sulfatado (I2S) ligado a glucosamina N,6-O-

sulfatada (ANS,6S); G-ANAc: dissacarídeo contendo ácido glucurônico ligado a glucosamina N-acetilada. 

Figura adaptada de RABENSTEIN, 2002.  
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acetilação dos resíduos de glucosamina é impeditiva. A heparitinase I reconhece 

apenas a ligação entre a ANS ou ANAc e ácido glucurônico. Nesse caso, a sulfatação 

em C-6 dos resíduos de glucosamina impede a ação dessa enzima. Por outro lado, 

a heparitinase II age sobre as ligações do tipo (14) entre a ANS ou ANAc e ácido L-

idurônico não sulfatado, podendo atuar também sobre ligações envolvendo a 

glucosamina e ácido glucurônico, desde que a glucosamina esteja sulfatada em C-6 

(DIETRICH, SILVA, MICHELACCI, 1973; SILVA, DIETRICH, 1975; NADER et al., 

1990). Os produtos gerados por ação dessa enzima são dissacarídeos dissulfatados 

e trissulfatados.  

A organização das unidades dissacarídicas ao longo das cadeias de Hep e de 

HS é diferente. Na primeira, os dissacarídeos I2S-ANS,6S são encontrados 

frequentemente em regiões altamente sulfatadas ou domínios N-sulfatados (NS). 

Essas regiões são também conhecidas como regiões “regulares” e são suscetíveis à 

ação da heparinase, liberando dissacarídeos dissulfatados e trissulfatados contendo 

ácido idurônico. Uma região híbrida, menos sulfatada, caracterizada pela presença 

de domínios N-acetilados (NA) e N-sulfatados (NS) contendo principalmente o 

dissacarídeo monossulfatado G-ANS também pode ser observada. A região NA/NS 

também pode conter resíduos de I2S e ANS e ANAc e é suscetível à heparitinase II, 

liberando, após ação dessa enzima, dissacarídeos contendo ácido glucurônico. Um 

domínio NA, próximo à região de ligação com o esqueleto proteico, também é 

observado. Essa região é caracterizada pela presença predominante das unidades 

dissacarídicas não sulfatadas G-ANAc, embora alguns resíduos de ANS,6S também 

possam ser encontrados. 

Nas moléculas de HS as unidades dissacarídicas também se encontram 

distribuídas em domínios NA, NS e NA/NS. Entretanto, a extensão dos mesmos é 

diferente. No HS predomina o domínio NA, rico em ácido glucurônico e suscetível à 

ação da heparitinase I. O domínio NS apresenta uma extensão menor quando 

comparado ao da Hep e é sensível à ação da heparitinase II. A sequência 

predominante nesse domínio é o dissacarídeo I2S-ANS, onde a glucosamina pode 

apresentar sulfatação em C-6. O domínio NA/NS, raro na Hep, corresponde a 

aproximadamente 25% de uma cadeia típica de HS (GALLAGHER, 2012). É 

importante destacar que, tanto na Hep quanto no HS, o tamanho, a abundância e a 

distribuição desses domínios variam de acordo com a espécie e o tecido de origem 

(DIETRICH et al., 1985, 1989, 1999; NADER et al., 1989, 1990; PEJLER et al., 1987; 
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CHAVANTE et al., 2000; MEDEIROS et al., 2000; SAMPAIO et al., 2006).  Hep e HS 

também se diferenciam com relação à massa molecular. As cadeias de HS 

geralmente são maiores do que as da Hep, apresentando uma massa molecular 

média de ~ 30kDa, comparada à massa de ~15kDa das cadeias de Hep.  

Além da heterogeneidade estrutural descrita aqui, também é importante 

destacar que Hep e HS exibem uma grande flexibilidade conformacional devido à 

presença de resíduos de ácido idurônico em sua sequência linear. Com isso, esses 

polissacarídeos podem alterar a orientação espacial de seus grupos sulfato de modo 

a permitir a melhor interação com uma variedade de proteínas (SHRIVER et al., 

2012). Essa propriedade é muito importante, tendo em vista que a maioria das 

funções biológicas de Hep /HS é mediada por meio da complexação com diferentes 

proteínas (CAPILA, LINHARDT, 2002; DREYFUSS et al., 2009; LINDAHL, LI, 2009).  

Através da interação com fatores de crescimento, as cadeias de HS atuam 

com moduladores de processos biológicos importantes como proliferação celular, 

diferenciação celular e angiogênese (CASU, NAGGI, TORRI, 2010; DREYFUSS et 

al., 2010; MATSUO, KIMURA, 2013). PGHS como o sindecan-1, na superfície 

celular (SANDERSON, YANG, 2008), e o perlecan, na membrana basal (IOZZO et 

al., 2009), atuam em processos de adesão e migração celular (YIP, SMOLLICH,  

GÖTTE, 2006). Embora a Hep também seja capaz de interagir com uma diversidade 

de proteínas, devido a sua localização celular o significado fisiológico dessas 

interações e sua função nos organismos ainda são discutidos. Em tecidos de 

mamíferos e de outros vertebrados, bem como em invertebrados, ela está 

localizada, preferencialmente, em locais que estão em contato com o meio externo, 

tais como pele, pulmão e intestino, ou em órgãos que atuam na defesa do 

organismo, como timo e gânglios linfáticos e, por essa razão, alguns estudos têm 

sugerido que a Hep atua em mecanismos de defesa contra patógenos (NADER et 

al., 2004). 

Embora seu papel biológico ainda seja pouco esclarecido, a Hep isolada de 

mamíferos é amplamente conhecida, desde 1936, por sua potente atividade 

anticoagulante (JACQUES, 1979; FAREED et al., 1989). Clinicamente ela tem sido a 

droga de escolha no tratamento e prevenção de doenças tromboembólicas (ALBAN, 

2008) e seu efeito é conseguido através da interação com vários anticoagulantes 

naturais. A interação com a antitrombina (AT) representa o mais importante desses 

mecanismos (LIU, PEDERSEN, 2007) e seu efeito inibitório sobre as proteases da 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smollich%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16985046
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B6tte%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16985046


I n t r o d u ç ã o  | 29 

 

coagulação é fortemente potencializado pela interação com a Hep (TAKAHASHI, 

NADER, DIETRICH, 1981; ROSENBERG, DAMUS, 1973; BIANCHINI et al., 1982; 

CHOAY, PETITOU, 1986; CAPILA, LINHARDT, 2002).  

1.2. Mecanismos de Ação Anticoagulante da Heparina 

A coagulação do sangue representa uma importante etapa da hemostasia e 

corresponde a uma série amplificadora de reações que tem por objetivo a geração 

de trombina, a qual promove a conversão do fibrinogênio, uma proteína solúvel, em 

monômeros de fibrina, que se polimerizam formando uma espécie de “rede” 

insolúvel por dentro de um tampão plaquetário e em volta dele, transformando-o em 

um coágulo (GALE, 2011).  

O processo tem início após exposição do fator tecidual (FT) ao espaço 

intravascular, independente de qual seja o evento desencadeante da lesão. O FT 

exposto liga-se ao fator VII ativado (FVIIa) do plasma formando o complexo tenase 

extrínseco, que promove a clivagem proteolítica dos fatores IX e X, com a 

consequente ativação dos fatores IX e X e a subsequente geração de trombina. A 

quantidade de trombina formada nesse processo é pequena. Entretanto, a própria 

trombina recém-formada ativa os fatores V e VIII (formando FVa e FVIIIa, 

respectivamente). O FVIIIa associa-se ao FIXa formando o complexo tenase 

intrínseco, o qual converte o FX em FXa com uma eficiência 50 vezes maior do que 

o complexo tenase extrínseco. O FXa formado pelos dois complexos associa-se ao 

FVa formando o complexo protrombinase, que converte a protrombina em trombina 

(Figura 3) (COLMAN et al., 2001). Além de transformar o fibrinogênio em fibrina, a 

trombina formada possui outras atividades pró-coagulantes, como a ativação de 

plaquetas e a ativação do FXIII, que estabiliza o coágulo de fibrina formado. 
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A ação inibitória da Hep sobre o processo de coagulação descrito acima é 

conseguido principalmente através de sua interação com a AT. De acordo com o 

modelo clássico proposto para a ativação da AT, a interação com a Hep envolve 

vários estágios. Inicialmente, a Hep liga-se à proteína de forma fraca, através de 

uma sequência pentassacarídica (Penta) específica (Figura 4). Graças a essa 

interação, a AT sofre uma mudança conformacional em sua estrutura, que expõe o 

sítio ativo do inibidor de protease e permite a ocorrência de interações adicionais 

que tornam a ligação Hep:AT mais forte, aumentando cerca de 1000 vezes a 
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FIGURA 3: Representação esquemática do processo de coagulação do sangue. A exposição do 

FT ao espaço intravascular ativa a formação do complexo tenase extrínseco, o qual promove a 

ativação dos fatores FIXa e FXa e a subsequente geração de trombina. A trombina recém-formada 

ativa os fatores V e VIII. O FVIIIa associa-se ao FIXa formando o complexo tenase intrínseco, o qual 

converte o FX em FXa. Em seguida, o FXa associa-se ao FVa formando o complexo protrombinase, 

que converte a protrombina em trombina. Esta, transforma o fibrinogênio em fibrina. FT: fator tecidual; 

PT: protrombina; T: trombina. Adaptada de BORENSZTAJN, PEPPLENBOSCH, SPEK, 2008. 
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capacidade da AT de inibir as serinoproteases envolvidas na coagulação 

(VILLANUEVA, DANISHEFFSKY, 1977; ROSENBERG; BAUER, 1992; CAPILA, 

LINHARDT, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mudança conformacional induzida na AT pela interação com o penta é 

suficiente para inibir o FXa, mas não a trombina. A inibição da trombina requer a 

formação de um complexo ternário onde interagem, simultaneamente, Hep, AT e 

trombina. Por essa razão, para inibir a trombina, as cadeias de Hep devem ser 

suficientemente longas para conseguir se ligar às duas proteínas (CAPILLA, 

LINHARDT, 2002; PETITOU, VAN BOECKEL, 2004; GRAY, HOGWOOD, MULLOY, 

2012).  

Estudos prévios com o objetivo de determinar o papel de cada resíduo de 

monossacarídeo do penta sobre a ativação da AT estabeleceram que o trissacarídeo 

ANAc,6S-G-ANS,3S,6S, localizado na extremidade não-redutora, é crucial para a ligação 

inicial com a proteína e para a completa ativação da mesma, enquanto o 

dissacarídeo I2S-ANS,6S, na extremidade redutora, não é essencial para essa 

ativação, mas é responsável pela estabilização da conformação ativada da AT 

(DESAI et al., 1998; CAPILA, LINHARDT, 2002). Além disso, tem sido considerado 

que o resíduo raro de ANS,3S,6S (também identificado como A*) flanqueado no 

terminal não-redutor por um ácido glucurônico (G-A*), é o mais importante para a 

ligação inicial com a AT, pois sua interação com um resíduo de lisina específico na 

proteína favorece o reconhecimento da AT pela sequência ANAc,6S-G-ANS,3S,6S do 

FIGURA 4: Sequência pentassacarídica considerada o domínio de ligação da heparina à 

antitrombina. ANAc,6S: glucosamina N-acetilada/6-O-sulfatada; G: ácido glucurônico; I2S: ácido 

idurônico 2-O-sulfatado; ANS,3S,6S: glucosamina N-sulfatada/3,6-O-sulfatada; ANS,6S: glucosamina N-

sulfatada/6-O-sulfatada. Figura adaptada de RABENSTEIN, 2002.  
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penta (PETITOU et al., 1997; DESAI et al., 1998; DESAI, 2004). Resíduos que 

flanqueiam o pentassacarídeo também influenciam a afinidade com a AT e, 

consequentemente, a atividade anticoagulante da Hep (GUERRINI et al., 2013). 

Embora não haja dúvidas de que o pentassacarídeo seja capaz de ligar-se 

com alta afinidade à AT e promover sua completa ativação, algumas evidências têm 

sugerido que fatores como a densidade de carga tem um papel importante na 

afinidade da Hep por AT e que o resíduo de ANS,3S,6S não é essencial para a ativação 

da proteína (LIMA et al., 2013; CHAVANTE et al., 2014). De fato, moléculas 

diferentes de carboidratos e que, portanto, não possuem a sequência 

pentassacarídica típica da Hep de mamíferos, são capazes de se ligar a AT e 

apresentar atividade anticoagulante (HENRY et al., 2009). Além disso, em um 

estudo recente, Lima e cols. (2013) propuseram que a capacidade de estabilizar a 

AT é um fator determinante para a atividade anticoagulante da Hep e de moléculas 

relacionadas. 

Além de inibir as proteases da cascata de coagulação via interação com AT, o 

endotélio vascular também representa um sítio importante de ação da Hep e de 

outros agentes antitrombóticos. Sabe-se que ela estimula as células endoteliais a 

sintetizarem em sua superfície proteoglicanos de HS com propriedades 

antitrombóticas (BUONASSISI, COLBURN, 1983; CASU, LINDAHL, 2001; NADER et 

al., 2001; ROCHA et al., 2005; TRINDADE et al., 2008; BOUÇAS et al., 2012). 

Estudos mostraram que essas moléculas possuem os requerimentos necessários 

para neutralizar a atividade de trombina e FXa no sistema vascular (MARCUM, 

ROSENBERG, 1984; 1985; MARCUM et al., 1986). Logo, considera-se que o efeito 

inibitório da Hep sobre esses fatores deve-se, em parte, ao estímulo da síntese de 

HS antitrombótico pelas células endoteliais. As cadeias desse tipo especial de GAG 

foram completamente sequenciadas, sendo encontrada uma quantidade significativa 

de ácido α-L-idurônico (20%) intercalados em regiões contendo ácido glucurônico. 

Por essa razão, considera-se que o HS das células endoteliais é um copolímero de 

HS e Hep, com regiões típicas de Hep entre regiões típicas de HS (NADER et al., 

1987). 

Heparina também exerce sua ação anticoagulante por meio da interação com 

o cofator II da heparina (HCII), uma glicoproteína membro da família de inibidores de 

serino proteases e que possui similaridades estruturais com a AT (GRIFFITH et al., 

1985).  Na cascata de coagulação, o HCII inativa apenas a trombina, não exercendo 
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efeito inibitório sobre as outras proteases e sua ativação pela Hep é dependente da 

massa molecular, de modo que cadeias com 20 ou mais unidades monossacarídicas 

são necessárias para ativação (TOLLEFSEN, SUGIMORI, MAIMONE, 1990). 

 

1.3. Propriedades Antitumorais da Heparina 

Além de sua bem conhecida atividade anticoagulante, diversas propriedades 

farmacológicas têm sido atribuídas à Hep devido a sua capacidade de interagir com 

uma variedade de proteínas, especialmente aquelas que estão envolvidas em 

etapas importantes do desenvolvimento tumoral, tais como angiogênese, migração e 

proliferação celular, o que tem despertado o interesse pelo estudo do potencial 

anticâncer da Hep e de seus derivados (CASU, VLODAVSKY, SANDERSON, 2008; 

LOKWANI et al., 2014).   

Câncer é um termo genérico usado para representar um conjunto de mais de 

100 tipos diferentes de doenças caracterizadas pela proliferação desordenada de 

células anormais, com potencial invasivo (INCA, 2014). De acordo com as 

estimativas mundiais, no ano de 2012 houve 14,1 milhões de novos casos de câncer 

e um total de 8,2 milhões de mortes por câncer em todo o mundo. Estima-se que em 

2030 esses números alcancem os valores de 21,4 e 13,2 milhões, respectivamente. 

No Brasil, espera-se a ocorrência de aproximadamente 576 mil casos novos de 

câncer nos anos de 2014 e 2015 (INCA, 2014).  

O desenvolvimento do câncer é frequentemente acompanhado por um 

distúrbio no sistema hemostático, o que predispõe o paciente oncológico a um maior 

risco de desenvolvimento de doenças tromboembólicas. Esse quadro é 

consequência de um estado de hipercoagulabilidade resultante da hiperativação do 

sistema de coagulação. Estima-se que as anormalidades na coagulação sanguínea 

estejam presentes em 50% de todos os pacientes com câncer e em 95% daqueles 

com a doença metastática (MOLNAR et. al., 2007). Por essa razão, a terapia 

anticoagulante, particularmente com Hep, é indicada para esses pacientes, o que 

tem contribuído para o aumento da sobrevida dos mesmos (KAKKAR et. al., 2004; 

LEE et. al., 2005).  

Acredita-se que o tratamento com Hep, associado às terapias convencionais, 

prolonga a vida do paciente oncológico não apenas por reduzir a ocorrência de 

eventos tromboembólicos, mas também porque a inibição das proteases da 
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coagulação prejudica a progressão tumoral, como será discutido a seguir 

(PRANDONI; FALANGA; PICCIOLI, 2005). 

 

1.3.1. Mecanismo Antitumoral da Heparina Dependente de sua Ação 

Anticoagulante 

Praticamente todos os tipos de células tumorais são capazes de ativar o 

processo de coagulação criando o estado de hipercoagulabilidade característico do 

câncer. Isso ocorre porque as células neoplásicas passam a expressar em sua 

superfície moléculas pró-coagulantes, especialmente o FT. Células endoteliais, 

monócitos ou macrófagos saudáveis também podem ser induzidos a expressar FT 

por ação de citocinas inflamatórias, como a interleucina-1β e o fator de necrose 

tumoral-α (TNF-α e IL-1β) produzidos pelo tumor (HILLEN, 2001; LEONE et. al., 

2001; PICCIOLI, PRANDONI, 2001; RICKLES, FALANGA, 2001; PRANDONI, 

FALANGA, PICCIOLI, 2005; ÜNLÜ, VERSTEEG, 2014). Como descrito 

anteriormente, o FT representa o principal ativador da coagulação e sua presença 

no microambiente tumoral permite a formação do complexo tenase extrínseco e, 

consequentemente, a ativação do FXa e a geração de trombina.  

Além de aumentar os riscos de tromboembolismo venoso no paciente 

oncológico, a ativação de trombina e do FXa favorece a progressão e agressividade 

do tumor (DONATI; FALANGA, 2001; LEE, 2003; DE CICCO 2004). Isso ocorre 

porque essas moléculas atuam como indutoras de importantes eventos da 

carcinogênese, de modo que a atividade antitumoral da Hep é resultante, em parte, 

da inibição da atividade de tais proteases (LIU, SASISEKHARAN, 2005; 

NIERODZIK, KARPATKIN, 2006; BORENSZTAJN, PEPPELENBOSCH, SPEK, 

2008; TSOPANOGLOU, MARAGOUDAKIS, 2009; WANG et al., 2010; FALANGA, 

MARCHETTI, VIGNOLI, 2013).  

As atividades pro-tumorais de trombina e do FXa incluem, principalmente, sua 

ação sobre a angiogênese. O FXa age de forma indireta, estimulando os fibroblastos 

a secretarem metaloproteinases de matriz (MMPs) (RAUCH et al., 2002) e o fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF) (BACHLI et al., 2003), que irão atuar no 

remodelamento da MEC. Além disso, o FXa também estimula a diferenciação dos 

fibroblastos em miofibroblastos, que são células chave no processo de angiogênese 

durante o crescimento tumoral (OLASO et al., 2003; DESMOULIERE, GUYOT,  

GABBIANI, 2004). A trombina, por sua vez, pode agir de forma direta ou indireta 
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sobre o processo de angiogênese. Estudos mostram que uma breve exposição das 

células endoteliais à trombina leva uma inibição da ancoragem destas células ao 

colágeno IV ou laminina da membrana basal (MARAGOUDAKIS, TSOPANOGLOU, 

ANDRIOPOULOU, 2002), permitindo que as células endoteliais desancorarem da 

membrana e migrem para locais mais distantes para iniciar o processo de 

neovascularização. Trombina também ativa a metaloproteinases-2 de matriz (MMP-

2), que degrada colágeno tipo IV, permitindo não só a migração endotelial bem como 

a liberação de outros fatores angiogênicos (MARAGOUDAKIS et al., 2001) e 

aumenta a expressão de VEGF por fibroblastos e de seu receptor pelo endotélio 

vascular (TSOPANOGLOU, MARAGOUDAKIS, 1999).  

Além dos efeitos sobre a angiogênese, trombina e FXa interferem em outros 

estágios da progressão tumoral, tais como proliferação, invasão e metástase. 

Estudos mostraram que o FXa aumenta migração e capacidade invasiva de células 

tumorais, bem como a sobrevivência das mesmas através da inibição do processo 

de apoptose (VERSTEEG et al., 2004). Trombina também contribui para a 

resistência à apoptose e tem sido observado que o pré-tratamento de várias 

linhagens de células tumorais com trombina aumenta o potencial metastático das 

mesmas (NIERODZIK, KARPATKIN , 2006). A figura 5 resume a relação entre 

câncer e coagulação e os principais efeitos da trombina e do FXa sobre o 

desenvolvimento tumoral. 

As evidências apontadas acima mostram claramente que a ativação de 

enzimas da coagulação no microambiente tumoral desempenha um papel 

importante para a progressão neoplásica, de modo que o pior prognóstico da doença 

não é apenas resultante do estado de hipercoagulabilidade, mas também dos efeitos 

diretos e indiretos da trombina e do FXa sobre a agressividade do tumor. Desse 

modo, a inibição farmacológica da atividade desses fatores pela Hep representa um 

modo importante de intervenção no desenvolvimento tumoral. Além disso, tem sido 

demonstrado que a terapia com Hep no paciente oncológico apresenta vantagens 

sobre o uso de outros anticoagulantes, como a warfarina, sugerindo que seu 

potencial antitumoral envolve também outros mecanismos, além da inibição das 

proteases da coagulação (NUGENT, 2005).  
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FIGURA 5: Representação esquemática da relação entre câncer e ativação da cascata de 

coagulação. Células tumorais podem promover a ativação da coagulação de forma direta (1), através 

da expressão de moléculas pró-coagulantes ou de forma indireta (2), através da secreção de citocinas 

que agem sobre monócitos e células endoteliais, os quais passam a expressar também moléculas pró-

coagulantes. O resultado é a ativação do FXa e, consequentemente, a geração de trombina (3).  A 

ativação dessas proteases promove a formação de fibrina (4) e contribui para o estado de 

hipercoagulabilidade característico do câncer. Além disso, trombina e FXa agem sobre fibroblastos 

estimulando a secreção de MMPs e VEGF (5), o que leva ao processo de angiogênese (6), além de 

estimular o processo de migração celular, invasão e metástase (7), contribuindo assim para a 

amplificação da progressão do tumor (8). 
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1.3.2. Mecanismos Antitumorais da Heparina Independentes de sua Ação 

sobre a Coagulação 

O desenvolvimento do câncer envolve uma série de passos coordenados que 

incluem principalmente a proliferação celular, a migração celular e a angiogênese. 

Esses processos são mediados por moléculas sinalizadoras, como fatores de 

crescimento e moléculas de adesão, os quais possuem atividade biológica regulada 

pelas cadeias de HS dos PGHS da superfície celular ou da MEC. Essas moléculas 

atuam como co-receptores para diversos fatores de crescimento, como o fator de 

crescimento dos fibroblastos (FGF) e o VEGF, favorecendo a ligação a seus 

respectivos receptores, além de promover a concentração desses ligantes na MEC 

para uma futura mobilização, bem como protegê-los da degradação proteolítica 

(FUSTER, ESKO, 2005). 

A maioria das atividades antitumorais da Hep e de seus derivados é exercida 

através da competição com as cadeias de HS dos PGHS (CASU, VLODAVSKY, 

SANDERSON, 2007), devido à similaridade estrutural existente entre os dois 

glicosaminoglicanos. Tem sido demonstrado, por exemplo, que a Hep inibe a 

angiogênese in vitro bloqueando a interação entre FGF e HS (NIERS et al., 2007; 

DREYFUSS et al., 2010; LOKWANI et al., 2014). A inibição da angiogênese também 

pode ser conseguida através da inibição da atividade da heparanase, uma enzima 

envolvida com a liberação de fatores pró-angiogênicos no microambiente tumoral, 

onde eles se encontram complexados com as moléculas de HS, e na degradação de 

componentes da MEC, favorecendo a invasão tumoral. Quando o heparam é 

degradado pela enzima, os fatores de crescimento são liberados e induzem o 

processo de neovascularização. Estudos anteriores demonstraram que Hep age 

como substrato e com inibidor da enzima, bloqueando assim o processo de 

angiogênese (NAGGI et al., 2005; CASU, NAGGI, TORRI, 2010) 

Através da competição com as cadeias de HS, Hep também pode inibir a 

sinalização induzida por fatores mitogênicos nas células tumorais, inibindo a 

proliferação e a migração celular (NIKITOVIC et al., 2014). Também tem sido 

demonstrado que Hep bloqueia as interações envolvendo plaquetas, células 

tumorais e endotélio que são mediadas pelas selectinas. Essas interações protegem 

as células neoplásicas contra as ações de defesa do sistema imune e facilitam sua 

adesão à superfície endotelial, favorecendo o processo de sobrevivência e migração 
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celular, invasão e metástase (NIERS et al., 2007). Estudos utilizando modelos 

animais mostraram que a inibição desse tipo de interação é um dos mecanismos 

através dos quais a Hep inibe os processos de invasão e metástase (BORSIG et al., 

2001; WEI et al., 2004; LIU, 2005).  

Os dados apresentados acima mostram que a terapia anticoagulante com 

Hep traz para o paciente oncológico vantagens que vão além da redução do risco de 

tromboembolismo venoso, como a inibição das atividades pró-tumorais da trombina 

e do FXa e o bloqueio de diferentes vias de sinalização que contribuem para a 

carcinogênese. Entretanto, o aproveitamento de seu potencial antitumoral é limitado 

por complicações hemorrágicas que acompanham sua utilização terapêutica 

(ALBAN, 2011). De fato, tem sido demonstrado que os pacientes com câncer 

apresentam um risco elevado de desenvolverem acidentes hemorrágicos associados 

à terapia anticoagulante quando comparados aqueles que não apresentam câncer, 

de modo que seu tratamento ainda representa um desafio (HUTTEN et al., 2000; 

POLARETI et al., 2000; DE CICCO, 2004).  

Por essa razão, um esforço considerável tem sido direcionado para a 

descoberta de fontes alternativas para obtenção de Hep ou heparinoides que 

apresentem efeitos colaterais reduzidos, mas que preservem as propriedades 

anticoagulantes e antitumorais.   

 

1.4. Heparinoides de Invertebrados Marinhos 

Diversos trabalhos têm mostrado que invertebrados marinhos, especialmente 

moluscos, tunicados e crustáceos, representam uma fonte importante de diferentes 

heparinoides com potencial terapêutico (DIETRICH et al., 1999; CHAVANTE et al., 

2000; MEDEIROS et al., 2000; PAVÃO, 2002; BRITO et al., 2008; ANDRADE et al., 

2013; ALVARENGA JR. et al., 2014; CHAVANTE et al., 2015).  

Nos últimos anos, nosso grupo de pesquisa vem se dedicando à bioprospecção 

de heparinoides em diferentes espécies de crustáceos. De um modo geral, os 

compostos isolados desses organismos apresentam estruturas não usuais, atividade 

anticoagulante reduzida, baixo risco hemorrágico e elevado potencial terapêutico. 

Heparinoides com potencial anti-inflamatório e peculiaridades estruturais foram 

isolados do caranguejo Goniopsis cruentata (ANDRADE et al., 2013; AZEVEDO, 

2013). Em Chaceon fenneri foi identificada a ocorrência de um heparinoide com 
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baixo risco hemorrágico e efeito citotóxico sobre diferentes linhagens de células 

tumorais (ARAÚJO, 2012).  

Em 1999, Dietrich e colaboradores identificaram no cefalotórax (“cabeça”) do 

camarão Penaeus brasiliensis um heparinoide de baixa massa molecular e com 

potente atividade anti-Xa e antitrombótica. Considerando que o estado do Rio 

Grande do Norte é um dos principais produtores de camarão em cativeiro e que o 

cefalotórax é o principal subproduto dessa atividade, sendo descartado com lixo 

orgânico, os resultados do trabalho de DIETRICH et al. (1999) despertaram o 

interesse pela procura de heparinoides no camarão Litopenaeus vannamei, que 

atualmente representa a principal espécie cultivada no Brasil e uma das mais 

cultivadas no mundo (CAHÚ et al., 2012). 

O processo de extração de GAGs do cefalotórax de L. vannamei permite a 

obtenção de diferentes frações que podem conter polissacarídeos sulfatados com 

características estruturais e propriedades farmacológicas diversas. BRITO et al. 

(2008) isolaram desse material biológico um heparinoide com potencial anti-

inflamatório, anti-angiogênico e baixo efeito hemorrágico (DREYFFUS et al., 2010). 

A caracterização estrutural detalhada desse composto também foi realizada 

(CHAVANTE et al., 2014). Dando continuidade a esses estudos, o presente trabalho 

trouxe a proposta de purificar um novo heparinoide a partir de uma segunda fração 

obtida do cefalotórax de L. vannamei, bem como determinar suas principais 

características estruturais, seu potencial anticoagulante e seu efeitos sobre alguns 

passos do desenvolvimento tumoral. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem por objetivo determinar as características estruturais 

de um heparinoide isolado do cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei e 

avaliar seu potencial anticoagulante e antitumoral através da avaliação de seu efeito 

sobre a angiogênese e sobre os processos de migração e proliferação celular. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Extrair e purificar o heparinoide a partir do cefalotórax de L. vannamei; 

 Determinar sua massa molecular e sua composição dissacarídica; 

 Investigar o potencial anticoagulante do heparinoide, em comparação com a 

heparina de mamíferos, por meio de: 

o Avaliação de seu efeito sobre o tempo de coagulação in vitro; 

o Investigação de sua capacidade de inibir a atividade proteolítica da 

trombina e do fator Xa; 

o Investigação de sua capacidade de estabilizar a antitrombina; 

o Análise de seu efeito sobre a síntese de heparam sulfato 

antitrombótico pelas células endoteliais. 

 

 Estudar o potencial antitumoral do heparinoide de L. vannamei através de: 

o Investigação de sua ação anti-angiogênica; 

o Avaliação do efeito citotóxico e antiproliferativo do heparinoide sobre 

células endoteliais e de melanoma; 

o Análise de seu efeito sobre a migração celular através de uma 

membrana permeável; 

o Investigação do efeito do heparinoide sobre a clonogenicidade de 

células de melanoma e sobre seu crescimento independente de 

ancoragem; 

o Avaliação de seu efeito sobre o crescimento tumoral in vivo.  

 

 Investigar a atividade hemorrágica residual do heparinoide de L. vannamei. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Materiais Biológicos 

 

3.1.1.  Camarão Litopenaeus vannamei 

O material biológico utilizado como matéria prima para extração do 

heparinoide foi o cefalotórax (cabeça) do camarão Litopenaeus vannamei, conhecido 

popularmente como camarão cinza. O material foi gentilmente cedido pela empresa 

Enseg Indústria Alimentícia LTDA., localizada na BR 304, Macaíba-RN, e foi mantido 

sob refrigeração até o processamento.  

3.1.2. Animais 

 Os experimentos in vivo para a determinação da atividade hemorrágica do 

heparinoide de L. vannmei foram realizados com ratos machos da linhagem Wistar, 

pesando entre 300 a 450g e com média de 6 meses de idade, os quais  foram 

obtidos do biotério do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Para o ensaio de crescimento tumoral in vivo foram utilizados 

camundongos machos da linhagem C57BL/6 (black), com dois meses de idade, 

pesando entre 25 e 30 g, cujas matrizes foram gentilmente cedidas pelo professor 

Dr. Valter Pereira de Andrade Neto (Departamento de Microbiologia e Parasitologia 

da UFRN). Os animais e receberam água e dieta ad libitum e os experimentos foram 

aprovados pelo comitê de ética em pesquisa – CEUA/UFRN (Protocolo 053/2011). 

 

3.1.3. Linhagens celulares 

 Para investigar o efeito do heparinoide isolado do camarão sobre o 

crescimento tumoral in vivo e in vitro, foram escolhidas as células de melanoma 

murino B16F10, as quais foram cultivadas em frascos de cultura de 75 cm2 em meio 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium), enriquecido com 10% de soro fetal 

bovino (SFB), 2 mM de L-glutamina e antibióticos. Para subcultivo, as células foram 

lavadas com tampão fosfato salino (PBS) e incubadas com uma solução de tripsina 

a 0,2%, por 5 min., a 37°C e 5% de CO2.  Após esse período, a tripsina foi inativada 

pela adição de meio contendo SFB e as células desprendidas da garrafa foram 

centrifugadas em tubo cônico de 15  mL. Em seguida, o sobrenadante foi descartado 

e o precipitado celular foi cuidadosamente ressuspenso em novo meio contendo 
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10% de SFB. A suspensão celular foi transferida para uma nova garrafa, a qual foi 

colocada na estufa e as trocas de meio foram realizadas a cada dois dias. 

Para o ensaio de angiogênese e para investigar o efeito do heparinoide sobre 

a síntese de HS antitrombótico, foram utilizadas as células endoteliais da aorta de 

coelho (RAEC, do inglês Rabbit Aorta Endothelial Cell). As células foram cultivadas 

em placas de Petri (60 x 10 mm) contendo meio F-12 (Invitrogen, San Diego,CA, 

USA) enriquecido com 10% de SFB e antibióticos. As placas foram mantidas na 

estufa a 37°C, sob tensão de 2,5% de CO2. Para o subcultivo, inicialmente foi 

aspirado o meio das placas contendo células em confluência e, em seguida, as 

células foram lavadas com uma solução de EBSS (do inglês Earle’s Balanced Salt 

Solution) e tratadas com viocase a 0,25% durante 30 min. Após esse período, as 

células que se desprenderam da placa foram centrifugadas e cuidadosamente 

ressuspensas em novo meio F-12 enriquecido com 10% de SFB. As células foram, 

então, transferidas para uma nova placa e as trocas de meio foram realizadas a 

cada três dias. 

 

3.2. Reagentes e outros materiais 

 1,3-diaminopropano e cetiltrimetilamônio (CETAVLON) foram adquiridos da 

Aldrich Chemical Co. Inc. (Millwaukee, WI, EUA). 

 Ácido acético, acetona, metanol, cloreto de sódio, hidróxido de sódio e cristal 

violeta, foram adquiridos da Vetec Química Fina Ltda (Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil); 

 Agarose (Standard-Low-Mr) foi adquirida da BioRad Laboratories 

(Richmond,CA, EUA); 

 As enzimas heparinase e heparitinase I e II foram preparadas a partir de 

Flavobacterium heparinum como descrito por Nader e colaboradores (1990); 

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

e dermatam sulfato, extraído de pele de porco, foram adquiridos da Miles 

Laboratories (Elhart, IN, EUA); 

 DAPI (4’,6’-diamino-2-fenilindole, dihidrocloride) foi obtido da Molecular 

Probes (Eugene, OR, EUA). 

 Etanol e benzina foram adquiridos da Cromato Produtos Químicos Ltda. 

(Diadema, SP, Brasil). 
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 Heparam sulfato foi extraído de pâncreas bovino como descrito por Dietrich e 

Nader (1974); 

 Heparina sódica de mucosa suína foi obtida do Laboratório Derivati Organici 

(Trino Vercellese, Itália); 

 Kit para ensaio de TTPa e TP CLOT da BIOS DIAGNÓSTICA (Sorocaba, SP, 

Brasil); 

 O carreador livre [35S]- sulfato inorgânico foi adquirido do Instituto de 

Pesquisas Nucleares (São Paulo, SP, Brazil). 

 Os kits de dosagem das atividades anti-Xa (ref: 221010) e anti-IIa (ref: 

221025) foram adquiridos da HYPHEN BioMed (Neuville-sur-Oise, França); 

 Pentassacarídeo sintético com peso molecular 1728 Da foi obtido da GSK 

(Rio de Janeiro, Brasil); 

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

Guarani S/A (Olímpia, São Paulo, lote AD001). 

 Superase foi adquirida da Prozyn Indústria e Comércio Ltda. (São Paulo, SP, 

Brasil); 

 Viocase, extraída de pâncreas de porco, foi adquirida da Gibco (Life 

Technologies, Rockville, MD, EUA), a qual contém uma mistura de esterases, 

peptidases, nucleases, elastases e colagenases. 

 

Os demais reagentes e materiais utilizados foram da melhor qualidade 

disponível. 

 

3.3. Aparelhos  

Além dos aparelhos usuais de laboratório, foram utilizados: 

 

 Banho-maria metabólico Dubnoff, modelo TE-053, mesa agitadora modelo 

TE-140 e balança modelo B-TEC-2200 da TECNAL – Equipamentos para 

Laboratórios Ltda. (Piracicaba, SP, Brsail); 

 Câmara para eletroforese em gel de agarose, modelo desenvolvido por 

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

 Capela de fluxo laminar Pachane, Pa300, Piracicaba/SP; 
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 Centrífuga refrigerada, modelo CR 21da Hitachi Koki Co. Ltda. (Tóquio, 

Japão); 

 Coagulômetro Quick Timer da Drake Eletrônica Comércio Ltda. (São José do 

Rio Preto, SP); 

 Contador de cintilação em meio líquido, modelo LS 6000TA, Beckman 

Instruments, Inc. (Palo Alto, CA, EUA); 

 CycloneTM Sistema de estoque de fósforo, da Packard Instrument Company 

(Meriden, CT, EUA), como software OptiQuantTM, para análise de imagem; 

 Espectrofotômetro de microplaca Epoch, BioTek (Winooski, Vermont, E.U.A.); 

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

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

 Incubadora de CO2 Thermofarmo série II, modelo 3110-EUA. 

 Leitor de ELISA para fluorescência, modelo Victor2 1420, com sistema 

“mullabel conter”, da Pekin-Elmer Life Sciences-Wallac Ou. (Turku, Finlândia); 

 Medidor de pH modelo FTP 125 da IMPRINT do Brasil Ltda. (Campinas, SP, 

Brasil); 

 Microscópio com aparato para fluorescência, modelo E-600 da Nikon (Tóquio, 

Japão), com sistema fotográfico acoplado, modelo U-III; 

 Microscópio invertido com contraste de fase, modelo TS-300 da Nikon 

(Tóquio, Japão); 

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

EUA). 

 

3.4. Extração dos glicosaminoglicanos sulfatados a partir do cefalotórax de 

Litopenaeus vannamei 

 A extração dos GAGs foi realizada de acordo com protocolo descrito por 

BRITO et al., 2008. Inicialmente, o material biológico (16 Kg de cefalotórax) foi 

triturado e submetido à delipidação com acetona (1L de acetona/Kg de tecido) 

durante 48 horas, havendo sucessivas trocas de solvente nesse período. Em 

seguida, o material delipidado foi seco e triturado para obtenção de um pó cetônico 

(1520), o qual foi homogeneizado com cloreto de sódio (NaCl) 1,0 M (1L/Kg) e 

submetido à degradação com enzima proteolítica superase (65,2 g) por um período 

de 24 horas, a 60°C.  Os polissacarídeos sulfatados obtidos após esse procedimento 
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foram complexados com resina de troca-iônica (50 mL/Kg de tecido), à temperatura 

ambiente, durante 24 horas. A seguir, a resina foi filtrada e lavada com água 

destilada (2:1 v/v) a 50°C. A fim de remover os polissacarídeos adsorvidos à resina, 

esta foi eluída com NaCl 3,0 M (2:1 v/v), por um período de 6 horas, sob agitação. 

Logo após, a resina foi filtrada e, ao filtrado, foi adicionado metanol (2:1 v/v). A 

suspensão foi mantida a 4°C por 48 horas. Após esse período, o material foi 

centrifugado obtendo-se um extrato de GAGs que foi denominado de fração F-3,0 M 

(Figura 6).  

 

3.5. Fracionamento com acetona 

 Os GAGs presentes na fração F-3,0M foram separados em diferentes frações 

após fracionamento com volumes crescentes de acetona. Inicialmente, à fração F-

3,0M foi adicionada acetona  na proporção 0,5:1 (v/v) e o material foi mantido a 4ºC 

por 18 h para precipitação. O precipitado foi coletado por centrifugação e 

denominado F-0,5A. Ao sobrenadante foi adicionado acetona para obter uma 

solução com proporção final de 0,7:1 (v/v), a qual foi submetida às mesmas 

condições de precipitação anteriormente descritas, obtendo-se, ao final, a fração 

denominada F-0,7A. O mesmo procedimento foi realizado para obtenção da fração 

F-1,0A. Cada fração obtida teve seu perfil eletroforético avaliado posteriormente. 
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1,0 v  de ACETONA  

4ºC,18 h, 1000 RPM; 10 min 

DELIPIDAÇÃO 
 
1L acetona/Kg 
 

PROTEÓLISE 
24 H 
60°C 
 

 

RESINA 
24 h sob agitação 
Filtrar 
 

 

NaCl 3,0 M 
Agitação por 6 h 
Filtrar 
Metanol 

 

F-0,5A 

0,5 v  de ACETONA  

4ºC,18 h, 1000 RPM; 10 min 

0,7 v  de ACETONA  

4ºC,18 h, 1000 RPM; 10 min 

SOBRENADANTE 

F-0,7A 
SOBRENADANTE 

F-1,0A SOBRENADANTE 

FIGURA 6: Esquema de extração e fracionamento com acetona dos GAGs do cefalotórax de L. vannamei. 

O cefalotórax foi triturado e delipidado, obtendo-se um pó cetônico, o qual foi submetido à proteólise e um 

extrato de GAGs (F-3,0M) foi obtido após complexação com resina de troca-iônica e eluição com NaCl 3,0M. Os 

diferentes GAGs contidos na F-3,0M foram separados, inicialmente, através do fracionamento com acetona, 

como demonstrado no esquema. 
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3.6. Purificação do heparinoide de L. vannamei 

O heparinoide foi purificado da fração F-0,7A como descrito a seguir. A fração 

F-0,7A foi submetida à cromatografia de troca-iônica em DEAE-Sephacel, seguida 

de eluição com molaridades crescentes de NaCl (0,5; 0,8; 1,0 M). A presença de 

GAGs nas frações eluídas foi identificada por meio da dosagem de ácido urônico 

(DISHE, 1947) e de eletroforese em gel de agarose. Posteriormente, as frações 

foram liofilizadas e submetidas a uma cromatografia de gel filtração em Sephadex G-

25 para remoção do sal (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: Purificação do heparinoide de camarão por cromatografia de troca-iônica em DEAE 
sephacel, seguida de cromatografia em gel filtração. (1): Fração proveniente do fracionamento com 
acetona (F-0,7A) e submetida à cromatografia de troca-iônica; (2): os grupos sulfato do heparinoide 
formam um complexo com a resina catiônica, sendo em seguida descomplexados por força iônica; (3): 
frações eluídas com NaCl em diferentes molaridades; (4): análise do conteúdo de ácido urônico 
presente nas frações eluídas, indicado pela coloração rosada. Os tubos contendo o heparinoide do 
camarão são liofilizados e posteriormente dessalinizados em Sephadex G-25. 

 

 

F-0,7A 1 
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3.7. Identificação do heparinoide por eletroforese em gel de agarose 

Alíquotas de 5µL das frações contendo o heparinoide purificado foram 

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

a) Sistema 1,3- diaminopropano acetato (PDA)  

As amostras foram aplicadas em lâminas contendo gel de agarose (0,6%) no 

tampão PDA 0,05 M, pH 9,0. Nesse sistema, os GAGs apresentam mobilidade 

eletroforética de acordo com o grau de interação com a diamina: compostos com 

maior interação, apresentam menor mobilidade. Desse modo, o sistema PDA 

permite diferenciar, em ordem decrescente de migração, os seguintes GAGs: 

Condroitim 4- e 6-sulfatos (CS), Dermatam sulfato (DS), Heparam sulfato (HS) 

juntamente com Heparina (Hep). O gel foi submetido a 100V em cuba refrigerada à 

4C e utilizou-se como indicador de corrida o vermelho de cresol. 

 Após a corrida o gel foi fixado com CETAVLON (0,1%) por no mínimo 2 horas, 

seco sob corrente de ar quente e corado com azul de toluidina 0,1%, em ácido 

acético 1% e etanol 50%.  Depois de retirado o excesso com solução descorante, o 

gel foi seco a temperatura ambiente. 

b) Sistema descontínuo Acetato de Bário/PDA 

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

acetato de bário 0,04 M, pH 5,8. O gel foi submetido a 75V, durante 10 minutos, em 

cuba refrigerada à 4C e, em seguida, transferido para outra cuba (com tampão 

PDA), onde foi mantido em repouso durante 15 minutos a 4C e depois submetido a 

100V. 

 Nesse sistema a Hep é fracionada em seus componentes de migração rápida 

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

eletroforético como no sistema PDA. Os procedimentos de fixação e coloração 

empregados no sistema Ba/PDA são os mesmos utilizados anteriormente. 

3.8. Caracterização Estrutural 

3.8.1. Degradação enzimática  

 A degradação enzimática foi realizada de acordo com NADER et al., 1990. 

Cerca de 100 µg do heparinoide purificado foram incubadas com uma mistura 
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contendo 0,1 unidades de cada uma das seguintes liases: heparinase, heparitinase I 

e heparitinase II, em tampão etilenodiamino acetato (EDA) 0,06M e pH 7,0, para um 

volume final de 20 µL. A incubação foi mantida durante 8 h a 30°C e, após esse 

período, a reação foi interrompida a 100°C durante 30 s. A mistura foi então 

analisada por HPLC e os dissacarídeos formados foram eluídos com um gradiente 

de NaCl (0,01 – 2 M). Os produtos foram separados por cromatografia líquida de alta 

pressão (HPLC, do inglês High-Pressure Liquid Chromatography). 

3.8.2. Determinação da massa molecular 

A massa molecular do heparinoide isolado do camarão foi determinada 

através do sistema de cromatografia de permeação de gel (GPC, do inglês Gel 

Permeation Chromatography) e por HPLC. Alíquotas de 20 µL (10 mg/mL em 0,3 

mol/L de acetato de sódio) foram aplicadas ao sistema GPC-HPLC em coluna 

BioSep SECTM S-2000 LC 300 x 7,8 mm (Phenomenex,   Torrance,  CA,  USA). A 

taxa de fluxo foi de 0,5 mL/min e a determinação em UV foi feita a 234 nm. A coluna 

foi previamente calibrada com polissacarídeos de pesos moleculares conhecidos. O 

fluxo foi de 1mL/min. 

3.8.3. Análise por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 Para os experimentos de RMN, o heparinoide do camarão foi inicialmente 

solubilizado com água deuterada (D2O). Os espectros foram obtidos a partir de 

soluções em D2O a 25 °C, usando o ácido propanoico trimetilsilil (TSP, do inglês 

trimethylsilyl propanoic acid) como padrão (δ = 0). Os espectros bidimensionais de 

HSQC (heteronuclear single quantum coherence) foram obtidos a partir do 

espectrômetro Bruker 400 MHz, 600 MHz AVANCE II ou III (Bruker GmbH, 

Silberstrei-fen, Alemanha), com uma sonda de gradiente inversa de 5 mm. Os 

experimentos foram registados usando 8-16 scans. Os deslocamentos químicos (δ) 

foram expressos em ppm. 
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3.9. Avaliação do Potencial Anticoagulante 

3.9.1. Avaliação do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) e do 

Tempo de Protrombina (TP) 

O potencial anticoagulante foi avaliado, inicialmente, através dos ensaios de 

tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) e do tempo de protrombina (TP), os 

quais foram realizados em triplicata, usando o coagulômetro Quick timer. Para 

determinação do TTPa, 100 µL de plasma humano citratado contendo Hep de 

mamíferos ou heparinoide (0,1 – 15 µg/mL), foram incubados a 37°C por 1 min. Em 

seguida, 100 µL de cefalina foram adicionados e a mistura foi incubada por 3 min, a 

37°C. Após esse período, 100 µL de CaCl2 0,025 mol/L foram adicionados e o tempo 

de coagulação foi medido em coagulômetro Quick Timer. O tempo de coagulação 

máximo para esse teste, nesse tipo de coagulômetro, é de 240 s. Para a 

determinação do TP, o procedimento é semelhante. Entretanto, o plasma foi 

incubado com as amostras nas concentrações de 1 a 50 µg/mL. Logo após o tempo 

de incubação, 200l de tromboplastina de cérebro de coelho foram adicionados e o 

tempo de coagulação foi medido como descrito para o TTPa. No ensaio de TP, o 

tempo máximo de coagulação medido pelo coagulômetro é de 120 s. 

3.9.2. Ensaio de inibição da trombina (Fator IIa) 

O ensaio de inibição da trombina foi realizado em microplaca de 96 poços de 

acordo com as instruções do Kit ACTICHROME® heparin - anti FIIa (Sekisui 

Diagnostics, LLC, ref: 820). 50  μL de AT foram incubadas a 37°C por 2 min na 

presença de concentrações crescentes de Hep ou do heparinoide do camarão, 

diluídos previamente em plasma humano citratado. Em seguida, 50  μL de trombina 

bovina foram adicionados a cada poço, homogeneizados e incubados a 37°C por 

exatos 2 min. Logo após, foram adicionados 50 μL do substrato cromogênico. A 

mistura foi homogeneizada e incubada a 37°C por mais 2 min. A reação foi 

interrompida pela adição de 50 μL de ácido acético a 30% e a leitura foi realizada a 

405 nm.  
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3.9.3. Ensaio de inibição do Fator Xa 

O ensaio de inibição do Fator Xa (Fxa) foi realizado em microplaca de 96 

poços de acordo com as instruções do Kit Biophen Heparin Anti-Xa (HYPHEN 

Biomed, ref: 221010). Para isso, 40  μL de AT foram incubadas a 37°C por 2 min na 

presença de concentrações crescentes de Hep ou do heparinoide do camarão, 

diluídos em tampão pH  8.4  (0,05   M Tris,  0,175   M  NaCl,  0.0075  M  EDTA,   

contendo  0.1% de glicol polietileno). Logo após, 40  μL de FXa bovino foram 

adicionados a cada poço, homogeneizados e incubados a 37°C  por 2 min. Em 

seguida, 40 μL do substrato cromogênico para FXa foram adicionados, 

homogeneizados e incubados a 37°C  mais 2 min. A reação foi interrompida pela 

adição de 80 μL de ácido acético a 30% e a absorbância foi mensurada a 405 nm.  

3.9.4. Ensaio de estabilização térmica da AT 

A capacidade de estabilizar a AT foi investigada por meio da técnica de 

Varrimento Diferencial de Fluorescência, do inglês Differential Scanning Fluorimetry 

(DSF). Para isso, AT de plasma humano foi, inicialmente, purificada por 

cromatografia de afinidade em uma coluna de heparina-sepharose, a qual foi 

equilibrada com Tris-HCl 0,1 M, citrato de sódio 0,01 M e cloreto de sódio 0,25 M. As 

proteínas de fraca ligação e as que não se ligaram, foram eluídas da coluna através 

de lavagem com Tris-HCl 0,1 M, citrato de sódio 0,01 M e cloreto de sódio 0,25 M, 

seguido de Tris-HCl 0,1 M, citrato de sódio 0,01 M e cloreto de sódio 0,5 M (5 vezes 

o volume da coluna). AT foi eluída com Tris-HCl 0,1 M, citrato de sódio 0,01 M e 

cloreto de sódio 2,0 M, dialisada em tampão fosfato 12,5 mM e então concentrada. A 

AT purificada (30 nM) foi exposta à presença de Hep, do pentassacarídeo sintético 

(Arixta) ou do heparinoide do camarão na concentração de 10 mg/mL, na presença 

de tampão fosfato 20 mM/NaCl 15 mM e da sonda Sypro Orange. O corante tem 

excitação nos comprimentos de onda de 300 ou 470 nm, e emite fluorescência a 570 

nm, quando se liga a resíduos hidrofóbicos presentes na AT. Todo esse 

procedimento foi realizado em placa de 96 poços. A placa contendo as amostras foi 

submetida a um gradiente de temperatura de 32 a 85ºC e os dados foram coletados 

por 30 segundos em cada temperatura (UNIEWICZ  et.   al., 2010). Houve uma 

incubação inicial por 2 min a 31°C, durante 5 s, entre cada aumento de temperatura, 

para equilíbrio do sistema. A leitura foi realizada em termoaciclador.  
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3.9.5. Avaliação do efeito sobre a síntese de HS antitrombótico pelas células 

endoteliais 

Células endoteliais foram cultivadas até atingirem a confluência. Em seguida, 

as células foram lavadas 03 vezes com meio F-12 sem soro e foram tratadas com 

viocase, como descrito no item 3.1.3. A suspensão celular obtida (1,0 x 104 

células/poço) foi cultivada em placa de 24 poços, em meio F-12 contendo 150 

µCi/mL de [35S] – sulfato de sódio, na presença ou ausência de Hep (100 µg/mL) ou 

do heparinóide de L. vannamei (25, 50 e 100 µg/mL). As células foram mantidas por 

cerca de 20 h na estufa a 37ºC e em atmosfera de 2,5% de CO2. Após o tempo de 

incubação, o meio foi coletado em banho de gelo e armazenado em tubos de 

microcentrífuga de 2 mL a -20ºC. As células foram lavadas 3 três vezes com PBS 

em banho de gelo e removidas com 150 µL de uma solução de uréia 7,0 M em 

tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,8. Uma alíquota de 20 µL do extrato celular foi 

separada para a dosagem de proteínas através do método de BRADFORD (1976). 

Os GAGs secretados para o meio foram extraídos após proteólise por 24 horas, a 

60ºC, com uma solução de maxatase (4 mg/mL) em Tris-HCl 0,05 M, pH 8,0 

contendo NaCl 1,0M. Após o período de incubação, alíquotas foram submetidas à 

eletroforese em gel de agarose em tampão PDA, semelhante ao que foi descrito no 

item 3.8. Após seco, o gel foi exposto a um filme radiossensível e o filme 

sensibilizado foi submetido à varredura a laser no aparelho CycloneTM . Uma amostra 

de radioatividade conhecida foi exposta no mesmo filme (1µL de tinta radioativa). As 

bandas contendo os compostos marcados com sulfato radioativo foram recortadas 

do gel e a radioatividade foi determinada através de um contador de cintilações 

utilizando o software OptiQuantTM. A quantidade de total de cintilações por minuto 

(cpm) de cada amostra foi calculada e os resultados foram apresentados como total 

de cpm/µg de proteína. 

3.10. Avaliação do Potencial Antitumoral do Heparionoide 

3.10.1. Ensaio de viabilidade celular 

A viabilidade celular foi investigada utilizando o Alamar Blue®, o qual contém 

um indicador redox que, na presença de células metabolicamente ativas, muda da 

forma oxidada (azul e não fluorescente) para a forma reduzida (rosa e fluorescente). 

Para isso, células endoteliais ou células de melanoma B16F10 (1,0 x 104 
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células/poço) foram cultivadas em placas de 96 poços por 1 h, para adesão. Em 

seguida, o meio foi aspirado e as células foram tratadas com 100 µL de Hep ou 

heparinoide do camarão nas concentrações de 25, 50 ou 100 µg/mL, por 24 h, 37°C 

e 5% de CO2. Após o período de tratamento, foi adicionado Alamar Blue® em uma 

quantidade igual a 10% do volume do meio contido em cada poço e a placa foi 

incubada por 4 h, a 37°C e 5% de CO2. Em seguida, a quantidade de alamar 

reduzido foi monitorada por absorbância a 570 e 600 nm. Os valores obtidos foram 

usados para determinar a viabilidade celular por meio da fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2. Ensaio de formação de estruturas tipo capilar em membrana basal 

reconstituída (matrigel) 

Para investigar o potencial anti-angiogênico do heparinoide de L. vannamei, 

200 µL de uma solução de membrana basal reconstituída (matrigel) foram 

adicionados a placas de 24 poços e mantidos a 37°C por 16 h para polimerização. 

Em seguida, 1,0 x 105 células endoteliais foram adicionadas em cada poço contendo 

meio de cultura F-12 suplementado, na ausência (controle) ou presença de Hep (100 

µg/mL) ou do heparinoide (25, 50 e 100 µg/mL). A placa foi incubada a 37°C e 5% 

CO2 por 24h. Cada concentração foi realizada em triplicata. A formação tubular foi 

examinada em microscópio invertido com aumento de 100x. Quatro imagens foram 

randomicamente capturadas de diferentes áreas. As estruturas capilares formadas 

no matrigel foram quantificadas e analisadas utilizando o software de Image J (NIH, 

Bethesda, MD, USA). 

 

A570 – (A600 x Ro) 

A’570 – (A’600 x Ro) 
X 100 

Onde: 

A570 e A600 = absorbância a 570 e 600 nm, 

respectivamente, dos poços contendo 

tratamento com Hep ou heparinoide. 

A’570 e A’600 = absorbância 570 e 600 nm, 

respectivamente dos poços contendo 

apenas células + meio, sem tratamento 

(controle). 

Ro (fator de correção) = AO570/AO600 

AO: Absorbância da forma oxidada. 
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3.10.3. Ensaio de migração celular 

O efeito do heparinoide sobre a migração celular foi investigado utilizando 

insertos de transwell (ThinCertTM, Greiner Bio-One, Alemanha), que contém uma 

membrana porosa de 8,0 µm, em placa de 24 poços (Figura 8). Inicialmente cada 

inserto foi hidratado através da adição de 500 µL de meio DMEM sem soro em sua 

superfície e 500 µL dentro dos poços. Após 2 h a 37°C e 5% de CO2, o meio foi 

descartado e no compartimento superior de cada inserto foram adicionados 300 µL 

de suspensão de células B16F10 (5,0 x 104) em meio sem soro. Após as células 

aderirem, foram adicionados 50 µL de meio sem soro nos insertos referentes aos 

controles positivo e negativo. Nos demais insertos, foi adicionado o mesmo volume 

de meio sem soro, porém, contendo Hep ou heparinoide nas concentrações de 25, 

50 ou 100 µg/mL. A migração celular foi estimulada pela adição de 500 µL de meio 

DMEM contendo 10% de SFB no compartimento inferior, abaixo dos insertos, 

inclusive nos poços referentes ao controle positivo. Nos poços referentes ao controle 

negativo foi adicionado apenas meio sem soro. Portanto, nesses poços não houve 

estímulo à migração. A placa foi mantida a 37°C e 5% de CO2. Após 4 h, as células 

que migraram atravessaram a membrana microporosa, ficando na superfície inferior 

da mesma, como ilustrado na figura 8D. Os insertos foram lavados com PBS e as 

células foram fixadas com formaldeído 2% por 30 min e, em seguida, coradas com 

DAPI (4’,6-diamidino-2-fenilindol) diluído em PBS (1:1000 v/v). As células que não 

migraram foram removidas da face superior da membrana do transwell com hastes 

flexíveis contendo algodão nas extremidades. Os insertos agora, contendo apenas 

as células que migraram, foram visualizadas em microscópio de fluorescência, 

fotografadas e o número de células que migrou foi determinado utilizando o software 

Image J.  
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3.10.4. Ensaio de proliferação celular por incorporação de BrdU 

O efeito do heparinoide do camarão sobre a proliferação das células 

endoteliais ou de B16F10 foi investigado medindo-se a incorporação do BrdU (5-

bromo-2-deoxyuridine), um análogo da timidina que é incorporado às células durante 

a síntese de DNA. Cada linhagem celular, na densidade de 2,0 x 103 células/poço, 

foi cultivada em placas de 96 poços por 1 h, para adesão. Em seguida, o meio foi 

aspirado, um novo meio (F-12 para as células endoteliais e DMEM para B16F10) 

contendo Hep ou heparinoide do camarão (25, 50 ou 100 µg/mL) foi adicionado e as 

placas foram incubadas por 24 h, a 37°C e 5% de CO2. Após o período de 

incubação, o BrdU foi adicionado (100 µM) e as células foram reincubadas por um 

período de 15 h. Posteriormente, o meio foi removido e as células foram fixadas com 

solução de fixação (FixDenat) e incubadas por 30 min à temperatura ambiente. Logo 

em seguida, a solução de fixação foi removida e foi adicionada uma solução 

A B 

C D 

Inserto 

Poço da placa 

Compartimento superior 

Compartimento inferior 

Membrana microporosa 

FIGURA 8: Esquema representativo do ensaio de migração celular. (A) Um inserto contendo uma 

membrana microporosa é introduzido em um poço da placa de 24 poços, estabelecendo dois 

compartimentos. (B) Células são adicionadas ao compartimento superior e se aderem à face superior 

da membrana. (C) e (D) Após adição de meio DMEM contendo soro, a migração é estimulada e as 

células atravessam os poros, ficando aderidas à face inferior da membrana. 
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contendo o anticorpo anti-BrdU em cada poço. Após incubação por 1h30min, à 

temperatura ambiente, as células foram lavadas 3x por 5 min e, em seguida, foi 

adicionado o substrato (100 µL/poço). As células permaneceram na presença do 

substrato por 5 min, à temperatura ambiente e, após esse período, a 

quimioluminescência foi detectada usando um leitor (Perkin–Elmer Life Sciences-

Wallac Oy, Turku, Finlândia). O experimento foi realizado em quadruplicata. 

3.10.5. Ensaio clonogênico 

 Para a realização desse ensaio, células B16F10 (100 células/poço) foram 

plaqueadas em placas de 06 poços e cultivadas por 4h a 37ºC e 5% de CO2. Após 

este período, o meio foi substituído por novo meio contendo heparinoide ou Hep nas 

concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL. As placas foram mantidas na estufa por 10 

dias e a cada três dias o meio de cada poço foi trocado por um novo meio contendo 

também as amostras. Após o tempo de incubação, o meio foi removido, as células 

foram lavadas com PBS, fixadas com Bouin e coradas com cristal violeta 0,2%, por 

30 min. Em seguida, as placas foram lavadas em água corrente para retirada do 

excesso de corante. Cada poço foi fotografado e a área do poço ocupada pelas 

colônias foi determinada utilizando o software de análise Image J. Os valores foram 

expressos em porcentagem da área em relação ao controle, onde as células não 

foram tratadas com os compostos. 

3.10.6. Ensaio de proliferação celular independente de ancoragem 

Placas de 06 poços foram forradas com 1,5 mL de meio de cultura 

suplementado com 10% de SFB e 0,8% agarose. Após a polimerização da agarose, 

1,0 x 103 células B16F10 foram plaqueadas em 3 mL de meio suplementado com 

10% de SFB e 0,4% de agarose. Após a polimerização, foram adicionados 2,5 mL 

de meio de cultura contendo Hep ou heparinoide (25, 50 e 100 µg/mL) em cada 

poço. O meio foi trocado a cada três dias. Após 10 dias, as colônias formadas foram 

visualizadas e fotografadas. A área do poço ocupada pelas colônias foi determinada 

utilizando o software Image J. Os valores foram expressos em porcentagem da área 

em relação ao controle, onde as células não foram tratadas com os compostos. 

 

 



M a t e r i a i s  e  M é t o d o s  | 59 

 

3.10.7. Análise sobre o crescimento tumoral in vivo 

Para esse ensaio, camundongos C57BL/6 receberam uma injeção no flanco 

contendo 0,1 mL de células (1,0 x 105 células B16F10), após assepsia do local com 

álcool 70%. Um dia após a inoculação, os animais começaram a ser tratados com 

uma injeção intraperitoneal contendo Hep ou heparinoide (10, 25, 50 e 100 

µg/Kg/dia) ou com PBS estéril (controle). Cada grupo foi composto por 06 animais, 

os quais foram tratados três vezes por semana durante um período de 20 dias. Após 

esse período, os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical e cada 

tumor foi excisado e pesado.  

3.11. Atividade Hemorrágica Residual 

 Uma ruptura do sistema hemostático foi provocada por uma leve 

escarificação na cauda de ratos machos da linhagem Wistar. A cauda escarificada 

foi mergulhada verticalmente em um tubo contendo 2mL de solução salina e o 

processo de sangramento foi acompanhado durante cinco minutos. Em seguida, a 

cauda foi retirada e submetida a um estímulo mecânico (esfregando uma gaze sobre 

a escarificação) para obter um novo sangramento. A cauda foi, então, mergulhada 

em uma nova solução salina. Depois de cinco minutos o processo foi realizado mais 

uma vez. Após os dois estímulos mecânicos a cauda foi mergulhada em uma 

solução salina contendo Hep comercial ou o heparinoide do camarão, na 

concentração de 100 µg/mL. Para cada concentração foram usados grupos de 3 

animais. Após dois minutos a cauda foi retirada e lavada intensamente com solução 

salina, e o efeito hemorrágico residual foi observado mergulhando-se a cauda em 

uma nova solução salina sem a droga durante 40 minutos corridos. Em seguida foi 

realizada a dosagem de proteínas liberadas a partir da lesão, após o contato com a 

amostra testada, pelo método de BRADFORD (1976) (Figura 9). Os resultados 

foram expressos pela razão cumulativa da taxa de proteínas liberadas da lesão 

antes e após o contato com os compostos estudados. 
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3.12. Análise Estatística 

Os resultados foram expresso como média ± DP (desvio padrão) ou média ± 

SEM (erro médio padrão) e analisadas por ANOVA. Os grupos foram comparados 

entre si pelo teste de Tukey-Kramer. Foram considerados significativamente 

diferentes os valores com p<0,05. 

  

SALINA 

CONTROLE 

Após 5’ em cada tubo 

Heparina ou o 

heparinoide por 2’ 

ESCARIFICAÇÃO 

 02 estímulos mecânicos 

2’ 2’ 2’ 
4’ para cada tubo 

FIGURA 9: Esquema do modelo para a investigação da atividade hemorrágica residual. (1) 

Inicialmente foi feita uma escarificação na cauda do rato para promover a ruptura do sistema 

hemostático e provocar sangramento; (2) A cauda foi, então, mergulhada em uma solução salina 

durante 5 minutos. Após esse período foi feito um estímulo mecânico (3) e a cauda foi mergulhada 

em nova solução salina pelo mesmo período de tempo. O procedimento foi repetido mais uma vez; 

(4) A cauda foi mergulhada, por dois minutos, em uma solução salina contendo heparina ou o 

heparinoide do camarão, na concentração de 100 μg/mL; (5) Após o contato com os compostos 

testes, a cauda foi lavada e, em seguida, mergulhada sucessivamente em tubos contendo apenas 

solução salina, por um período total de 40 minutos (4 minutos em cada tudo). As proteínas liberadas 

nos tubos devido à lesão foram dosadas e os resultados foram expressos pela razão cumulativa da 

taxa de proteínas liberadas da lesão antes e após o contato com os compostos estudados. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Extração dos GAGs e purificação do heparinoide do cefalotórax de 

Litopenaeus vannamei 

Os glicosaminoglicanos foram extraídos do cefalotórax do camarão após 

delipidação, proteólise, complexação com resina de troca-iônica e posterior eluição 

com NaCl 3,0 M, obtendo-se um extrato de GAGs que foi denominado de fração F-

3,0M. A análise dessa fração por eletroforese em gel de agarose, no sistema PDA, 

revela a ocorrência de uma banda metacromática predominante, com perfil de 

migração intermediaria ao HS e DS de mamíferos, além de uma menor proporção de 

compostos com perfil de migração semelhante ao CS (Figura 10A). Os compostos 

presentes nessa fração foram fracionados com acetona, obtendo-se as frações 

denominadas F-0,5A, F-0,7A e F-1,0A. O perfil eletroforético de tais frações no 

sistema de tampão PDA mostra, em todas elas, a ocorrência de compostos com 

migração semelhante ao HS e DS. Além disso, nas frações F-0,7A e F-1,0A ainda 

pode ser observada a contaminação por compostos com migração semelhante ao 

CS (Figura 10B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa contaminação não é observada na fração F-0,5A, que é rica em um 

heparinoide já purificado  e caracterizado em trabalhos anteriores de nosso grupo de 

CS –  

 

DS –  

 

HS –  

 

P 

 

F-3,0M 

 
FIGURA 10: Perfil eletroforético no sistema PDA da fração F-3,0M, obtida do cefalotórax de L. 
vannamei após proteólise e complexação com resina de troca-iônica (A) e das frações obtidas 
após fracionamento com acetona (B). Cerca de 10 µg de cada fração foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose, tampão PDA 0,05M, pH 9,0. Os compostos foram fixados com 
CETAVLON 0,1% e corados com azul de toluidina. OR – origem; P- padrão contendo 5 µg de 
condroitim sulfato (CS), dermatam sulfato (DS) e heparam sulfato (HS). F-3,0M: fração contendo um 
extrato de GAGs; F-0,5A, F-0,7A, F-1,0A: frações obtidas após tratamento da F-3,0M com acetona. 
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pesquisa. Esse heparinoide apresenta baixa atividade anticoagulante e é destituído 

e atividade anti-Xa (BRITO et al., 2008; DREYFUSS et al., 2010 e CHAVANTE et al., 

2014). Por essa razão e pelo fato de apresentar maior rendimento (56,35%), como 

mostrado na Tabela 1, a fração F-0,7A foi escolhida para esse estudo. 

 

Cabeças (Kg) Pó cetônico (g) F-3,0M (g) 

Frações Obtidas por Tratamento 
com Acetona (mg) 

 

F-0,5A F-0,7A F-1,0A 

16,0 1.520,0 2,0353 
85,0* 

(13,38%) 
358,0* 

(56,35%) 
192,3* 

(30,27%) 

 

  

A purificação de um novo heparinoide a partir dessa fração foi realizada após 

cromatografia de troca-iônica em DEAE-Sephacel e eluição com NaCl nas 

molaridades de 0,5, 0,8 e 1,0 M. Através da dosagem de ácido urônico foi observado 

que as frações eluídas com NaCl 0,8 M representam cerca de 70% do conteúdo total 

de ácido urônico (Figura 11A). Essas frações foram reunidas, liofilizadas e 

submetidas à cromatografia de gel filtração em Sephadex G-25 para a remoção do 

sal. O heparinoide purificado (162,7 mg) foi denominado de HP08M. A análise desse 

composto por eletroforese no sistema de tampão Ba/PDA mostra a predominância 

de uma única banda metacromática, com perfil de migração semelhante ao HS e/ou 

ao componente de migração rápida, característico da Hep de mamíferos. (Figura 

11B). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Rendimento das frações de GAGs obtidas a partir das cabeças do Litopenaeus vannamei. 

 

 

*Os valores entre parênteses representam o rendimento percentual em relação ao total das massas obtidas no 

fracionamento com acetona. 
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4.2. Caracterização Estrutural 

4.2.1. Determinação da massa molecular e da composição dissacarídica do 

heparinoide de L. vannamei   

A massa molecular do HP08M foi estimada em 15kDa por HPLC e sua 

composição dissacarídica foi determinada por meio de despolimerização enzimática 

utilizando uma mistura de liases contendo heparinase e heparitinases I e II, 

 provenientes de Flavobacterium heparinum. Heparinase e heparitinase II 

atuam sobre regiões distintas da molécula de Hep, mas suas ações são 

complementares. A primeira reconhece as ligações α (14) entre os resíduos de 

ANS e I2S, liberando como produtos os tetrassacarídeos (U,2S-ANS,6S-U-ANS,6S) e os 

dissacarídeos trissulfatados (U,2S-ANS,6S). Já a heparitinase II reconhece as 

ligações α (14) entre a ANS ou ANAc e os resíduos de I2OH. A enzima pode 

 

FIGURA 11: Purificação do heparinoide presente na fração F-0,7A. (A) A fração F-0,7A foi 

submetida à cromatografia de troca-iônica em DEAE-Sephacel. A coluna foi eluída com gradiente de 

sal representado no gráfico pela linha pontilhada. A linha contínua representa os valores de 

absorbância para a quantidade de urônico presente em cada tubo coletado. Todas as frações foram 

monitoradas por dosagem de urônico e absorbância a 530 nm; (B) Comportamento eletroforético no 

sistema Ba/PDA do heparinoide HP08M purificado a partir da F-0,7A. Cerca de 10g de cada fração 

foram submetidos à eletroforese em gel de agarose no tampão Ba/PDA. (P): padrão; (CS): condroitim 

sulfato; (DS): dermatam sulfato; (HS): heparam sulfato; (H): Heparina padrão; (R): Componente de 

migração rápida da heparina; (L): Componente de migração lenta da heparina; (OR): origem. 
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reconhecer também a ligação entre a glucosamina e o ácido glucurônico, desde que 

a glucosamina esteja sulfatada no C-6. Por outro lado, a heparitinase I reconhece as 

ligações α (14) entre os resíduos de ANS ou ANAc e G, atuando principalmente 

sobre as moléculas de HS. Nesse caso, a sulfatação em C-6 é impeditiva para a 

ação da enzima (NADER et al., 1990). 

Após a ação conjunta das liases de F. heparinum sobre a Hep e sobre o 

HP08M, os produtos da degradação foram separados por HPLC e são mostrados 

nas Figuras 12A e B, respectivamente. Como esperado, a ação das enzimas sobre a 

Hep de mamíferos libera predominantemente dissacarídeos trissulfatados e uma 

menor proporção de dissacarídeos dissulfatados. Por outro lado, os dissacarídeos 

dissulfatados (ΔU-ANS,6S/ΔU,2S-ANS) são os principais produtos liberados após a 

despolimerização do heparinoide isolado do camarão. Dissacarídeos trissulfatados 

também são observados, porém em uma proporção inferior àquela liberada pela 

despolimerização da Hep. Os resultados mostram ainda a ocorrência de uma 

pequena proporção de dissacarídeos ΔU-ANAc/ΔU-ANS (11,02 e 9,14%, 

respectivamente), contrastando com as moléculas típicas de heparam sulfato de 

mamíferos, onde essas unidades representam cerca de 50-60% de todos os 

dissacarídeos.  
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FIGURA 12: Separação por HPLC dos produtos de degradação da heparina (A) e do HP08M (B) após ação combinada da 

heparinase e heparitinases I e II. Cerca de 100 μg do HP08M ou da heparina foram incubados com as enzimas por 8 h, a 30°C. A 

reação foi interrompida a 100°C, por 30s e os produtos de degradação foram separados por HPLC utilizando um gradiente de NaCl 

(0,01-2 M). (1) UA-ANAc; (2) UA-ANS; (3) UA-ANAc,6S, (4) UA,2S-ANAc; (5) UA-ANS,6S; (6) UA,2S-ANS; (7) UA,2S-ANAc,6S; (8) 

UA,2S-ANS,6S; * Tetrassacarídeo. 
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Embora a utilização de heparinase e heparitinases represente uma importante 

ferramenta para a caracterização estrutural de Hep /HS e seus derivados, o 

emprego dessas enzimas apresenta uma limitação quanto à determinação do tipo de 

ácido urônico. Isso ocorre porque após a clivagem, forma-se uma dupla ligação 

entre C-4 e C-5 (Δ4,5), eliminando a diferença de configuração do C-5, que diferencia 

o ácido glucurônico do ácido idurônico. Portanto, para uma análise estrutural mais 

detalhada, o HP08M foi submetido à espectroscopia de RMN.  

4.2.2. Determinação da composição monossacarídica 

 A elucidação estrutural do HP08M foi obtida pela técnica de espectroscopia 

de ressonância magnética nuclear bidimensional 1H/13C-HSQC (Coerência Quântica 

Única Heteronuclear) e os resultados estão apresentados nas Figuras 13A e 13B. 

Podem ser observados na região anomérica do espectro sinais de correlação 

correspondentes à ANS,6S ligada aos resíduos de G (5.62/100.4 ppm) e ANS,6S ligada 

a I2S (5.31/100 ppm). Sinais de correlação atribuídos aos resíduos de G-ANS 

(4.60/105 ppm) e G-ANAc (4.51/105.2 ppm) também são observados. A porcentagem 

das unidades monossacarídicas do HP08M foi calculada de acordo com a área total 

dos sinais dos resíduos de glucosamina e de ácido urônico e comparada à 

porcentagem de monossacarídeos da Hep e do HS de mamíferos. Uma comparação 

com outro heparinoide, o HL-GAG, previamente isolado de L. vannamei e 

caracterizado por CHAVANTE et al., 2014, também foi realizada (Tabela 2). Como 

pode ser observado, os aspectos estruturais mais relevantes do HP08M são o alto 

conteúdo de ANS (72,5%) e 6-O-sulfatação (71,5%), junto com o baixo conteúdo de 

ANAc (22,5%). Outro aspecto estrutural interessante da molécula do camarão é a 

ausência de sinais atribuídos ao ácido idurônico não-sulfatado, que também é 

observado no HL-GAG, e o elevado conteúdo de ácido glucurônico. A ocorrência de 

5% do resíduo raro de glucosamina-3-O-sulfatada também foi verificada. Uma vez 

que esse resíduo é encontrado nas regiões da Hep de alta afinidade com AT 

(LINHARDT et al., 1992), tornou-se interessante investigar o potencial 

anticoagulante do HP08M. 
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Figura 13: Espectro de HSQC H1/C13
 do heparinoide isolado do camarão L. vannamei. (A) Principais sinais identificados. (B) Região 

anomérica. Glucosamina N,6-sulfatada ligada a ácidoglucurônico (G-ANS,6S); Glucosamina N-sulfatada ligada a ácido idurônico 2-O-
sulfatado (I2S-ANS); Glucosamina N,6-sulfatada ligada a ácido idurônico 2-O-sulfatado (I2S-ANS,6S).  
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4.3. Avaliação do Potencial Anticoagulante do Heparinoide de L. vannamei 

4.3.1. Efeito do HP08M sobre o tempo de coagulação in vitro 

 A atividade anticoagulante do HP08M foi investigada por meio dos ensaios de 

TP (Tempo de Trombina) e TTPa (Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada), que 

avaliam as vias extrínseca e intrínseca da coagulação, respectivamente.  O tempo 

normal de coagulação do plasma, sem tratamento com Hep ou HP08M, varia de 

acordo com o ensaio utilizado. No TP, esse tempo foi em torno de 14s. Como 

mostrado na Figura 14A, o tratamento com Hep na concentração de 30 µg/mL 

prolonga o tempo de coagulação por mais de 120s. Entretanto, o tempo de 

coagulação do plasma tratado com HP08M não ultrapassa 20 s nem na maior 

concentração testada (50 µg/mL). Quando a atividade anticoagulante foi avaliada 

pelo ensaio do TTPa, onde o tempo normal de coagulação foi em torno de 30s, 

foram necessários 5 µg/mL de Hep para se atingir o tempo máximo de coagulação 

para esse teste (240s).  Esse mesmo efeito é alcançado pelo HP08M em uma 

concentração duas vezes maior, como mostrado na Figura 14B. 

 

 

 

 

Glicosaminoglicano ANS ANAc A3S A6S I2S I2OH G 

HP08M 72,5 22,5 5,1 71,5 22,4 nd 77,6 

HL-GAGa 62 24 15 58 42 nd 58 

HS de pâncreasb 44 56 Nd 16 21 13 66 

Hep de mucosa intestinal suínab 80 13 7 84 74 11 15 

Hep de mucosa intestinal bovinac 90 9 2 60 65 8 27 

Hep de pulmão bovinoc 94 2 4 98 86 5 9 

Tabela 2: Composição monossacarídica do HP08M calculada pela integração dos sinais de HSQC. 

 

 

ANS: glucosamina N-sulfatada; ANAc: glucosamina N-acetilada; A3S: glucosamina 3-O-sulfatada; A6S: 
glucosamina 6-O-sulfatada; I2S: ácido idurônico 2-sulfatado; I2OH: ácido idurônico não sulfatado; G: 
ácido glucurônico. a: Dados de Chavante et al., 2014; b: Dados de Guerrini et al., 2005; c: Dados de 
Guerrini, Bisio e Torri, 2001. 
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FIGURA 14: Atividade anticoagulante da heparina (Hep) e do heparinoide de L. vannamei 

(HP08M). (A) Tempo de Protrombina (TP): 100 μL de plasma humano citratado, conetendo Hep ou o 

HP08M foram incubados por 3 min, a 37°C. Em seguida, 200 μL de tromboplastina de cérebro de 

coelho foram adicionados e o tempo de coagulação foi medido em coagulômetro. (B) Tempo de 

Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa): 100 μL de plasma humano citratado, conetendo Hep ou o 

HP08M foram incubados por 1 min, a 37°C. Após esse período, 100 μL de cefalina foram adicionados 

e, após 3 min a 37°C, a coagulação foi estimulada pela adição de 100 μL de CaCl2. O tempo de 

coagulação foi medido como descrito para o TTPa. 
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4.3.2. Efeito do HP08M sobre a atividade proteolítica da trombina (fator IIa) e do 

fator-Xa 

 O efeito direto do HP08M sobre as proteases da coagulação foi investigado 

conforme descrito em “Métodos”. A figura 15A mostra que, na menor concentração 

testada (0,5 µg/mL), a Hep inibe 55,3% da atividade da trombina, enquanto que o 

HP08M, nessa mesma concentração, apresenta um efeito inibitório superior, 

alcançando 90,7% de inibição. Com relação à inibição do fator Xa, a Hep apresenta 

um efeito ligeiramente superior quando comparado ao efeito do HP08M, alcançando 

100% de inibição na concentração de 0,3 µg/mL. Nessa mesma concentração, o 

heparinoide de L. vannamei inibe 85% da atividade do fator Xa, mas alcança 

aproximadamente 97% de inibição na concentração de 0,6 µg/mL (Figura 15B).  
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Figura 15: Efeito do heparinoide de L. vannamei sobre a atividade das proteases da 

coagulação. (A) Efeito inibitório da HP e do HP08M sobre a atividade da trombina. 50 μL de 

antitrombina foram incubados com os compostos por 2 min, a 37°C. Em seguida, foram adicionados 

50 μL do substrato cromogênico e, após 2 min, a reação foi interrompida e a leitura foi realizada a 405 

nm. (B) Efeito inibitório da HP e do HP08M sobre a atividade do FXa. 40 μL de antitrombina foram 

incubados com HP ou com o HP08M por 2 min, a 37°C. Logo após, foi adicionado o FXa (40 μL) por 2 

min e, em seguida, o substrato cromogênico. Após 2 min a reação foi interrompida a leitura foi 

realizada a 405 nm. Os resultados foram expressos como porcentagem de inibição da atividade das 

proteases. 
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4.3.3. Efeito do HP08M sobre a termoestabilidade da AT 

 Recentemente foi demonstrado que a atividade anticoagulante da Hep e de 

seus análogos está fortemente correlacionada com sua capacidade de promover a 

estabilização da AT (LIMA et al., 2013). Uma vez que o HP08M apresentou forte 

efeito inibitório sobre a atividade de trombina e do FXa, tornou-se interessante 

investigar se esse efeito pode resultar da capacidade do heparinoide de L. vannamei 

de estabilizar a AT. Para isso, foi utilizada a técnica de Varrimento Diferencial de 

Fluorescência (DSF). Como pode ser observada na Figura 16, a temperatura de 

desnaturação da AT é em torno de 50°C. Na presença de Hep ou do 

pentassacarídeo sintético (Arixta), essa temperatura sobe para 59,25 e 65,25°C, 

respectivamente, indicando que essas moléculas promovem uma maior estabilidade 

da proteína. Entretanto, o heparinoide de L. vannamei também consegue promover 

um aumento considerável na temperatura de desnaturação, elevando a mesma para 

57,25°C, indicando que o HP08M também é capaz de se ligar e de estabilizar a AT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16: Efeito do HP08M sobre a termoestabilidade da AT. Antitrombina (30 nM) foi incubada, 

em placa de 96 poços, com heparina não fracionada (UFH), com o pentassacarídeo sintético (Arixtra) 

ou com o HP08M(10 mg/mL) na presença da sonda Sypro Orange. A placa foi submetida a um 

gradiente de temperatura de 32 °C a 85 °C e os dados foram coletados por 30 segundos em cada 
temperatura. A leitura foi realizada em termociclador através do diferencial de fluorescência (DSF – 

Differential Scanning Fluorimetry). 
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4.3.4 Efeito sobre a síntese de HS antitrombótico pelas células endoteliais 

 A ação anticoagulante e antitrombótica da Hep também pode resultar de sua 

capacidade de estimular a síntese de HS antitrombótico por células endoteliais 

(NADER et al., 2001). Para verificar se o HP08M possui efeito semelhante sobre a 

síntese desse GAG peculiar, células endoteliais da aorta de coelho, em confluência, 

foram expostas, ou não, a diferentes concentrações do heparinoide (25, 50 e 100 

µg/mL) ou a 100 µg/mL de Hep e 150 µCi/mL de [35S] – sulfato de sódio. Após 

incubação por 20 h, as moléculas de HS sintetizadas nesse período e liberadas para 

o meio de cultura foram identificadas e quantificadas. Os valores foram corrigidos 

por micrograma de proteína celular e os resultados são apresentados na Figura 17. 

Fazendo uma comparação com as células não tratadas (controle), observa-se 

claramente que a Hep estimula de forma significativa (p<0,01) a síntese de HS 

antitrombótico liberado para o meio. Resultado semelhante também foi alcançado 

pelo HP08M em todas as concentrações testadas. É interessante observar que não 

existe diferença significativa (p>0,05) entre o efeito da Hep e do composto isolado do 

camarão sobre as células endoteliais.  
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FIGURA 17: Quantificação do heparan sulfato antitrombótico produzido por células endoteliais 

e secretado para o meio. Células endoteliais foram cultivadas em meio F-12 contendo [35S]-sulfato 

de sódio (150 µCi/mL), por 24 horas, na presença ou ausência (controle) de heparina (Hep) ou do 

HP08M. Os resultados representam média e desvio padrão de três experimentos independentes 

(ANOVA). ***p<0,001, **p<0,01 e *p<0,05, em relação ao controle (Ctrl). 

100 μg/mL 
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4.4. Avaliação do Efeito do HP08M sobre Etapas da Progressão Tumoral 

4.4.1. Efeito do HP08M sobre o processo de angiogênse 

 Células endoteliais na presença de membrana basal reconstituída (matrigel) 

são capazes de desenvolver estruturas tubulares tipo capilar, simulando o processo 

de angiogênese. A capacidade do HP08M de inibir esse processo foi avaliada e os 

resultados são mostrados na figura 18. Comparando com o grupo controle (células 

endoteliais sem tratamento), fica evidente que o composto isolado do camarão inibe 

a formação tubular em todas as concentrações testadas e seu efeito é semelhante 

ao da Hep. Esse resultado foi confirmado após a quantificação das estruturas 

tubulares (Figura 18F). Na menor concentração testada (25 µg/mL), o HP08M inibe 

cerca de 50% da formação capilar, alcançando mais de 80% de inibição nas 

concentrações de 50 e 100 µg/mL. É interessante notar que não existe diferença 

significativa entre o tratamento com HP08M nessas duas últimas concentrações e o 

efeito produzido pela Hep na concentração de 100 µg/mL (p>0,05). Esses resultados 

sugerem um efeito anti-angiogênico para o heparinoide isolado de L. vannamei. 
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FIGURA 18: Efeito de HP08M sobre a formação de estruturas tipo capilar por células endoteliais em 

Matrigel. Células endoteliais da aorta de coelho (RAEC) na densidade de 1,0 x 105 células/poço foram 

cultivadas por 24 h, a 37°C, em placas de 24 poços contendo membrana basal reconstituída (matrigel), na 

presença de heparina (Hep) ou do HP08M. Após o período de tratamento, as estruturas tubulares formadas 

foram observadas em microscópio invertido, fotografadas e quantificadas utilizando-se o software Image J. 

(A) Controle, células sem tratamento; (B) Tratamento com heparina na concentração de 100 µg/mL; (C), (D) 

e (E) representam células endoteliais na presença de HP08M nas concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL, 

respectivamente; (F) Quantificação das estruturas tubulares formadas. Ctrl – controle, células sem 

tratamento; Hep – heparina. 
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4.4.2. Efeito do HP08M sobre a viabilidade e proliferação de células endoteliais  

 Uma vez que o heparinoide isolado do camarão foi capaz de inibir o processo 

de angiogênese in vitro, foi investigado se esse efeito poderia ser resultado de uma 

ação citotóxica sobre as células ou da inibição da proliferação celular. Então, células 

endoteliais foram cultivadas na presença ou ausência de Hep ou HP08M (25, 50 e 

100 µg/mL) por 24 h e, após o período de incubação, o efeito sobre a viabilidade e 

sobre a proliferação celular foi investigado por meio dos ensaios do Alamar Blue® e 

do BrdU, respectivamente. Quando comparado ao grupo controle, o tratamento com 

HP08M provoca apenas uma leve redução na viabilidade das células, inferior a 10% 

na concentração de 25 µg/mL (p<0,05). Nas demais concentrações testadas, não há 

diferença significativa entre na viabilidade das células tratadas com o composto do 

camarão e a viabilidade das células que não receberam tratamento. O tratamento 

com Hep também não afeta a viabilidade das células endoteliais em nenhuma das 

concentrações analisadas (Figura 19). Quando avaliada com relação a seu efeito 

sobre a proliferação das células endoteliais, os resultados mostram que a Hep não 

inibe a proliferação celular em nenhuma das concentrações testadas. Por outro lado, 

quando as células são tratadas com o HP08M, observa-se uma redução significativa 

(p<0,05) na porcentagem de quimiluminescência apenas na concentração de 100 

µg/mL, indicando que houve uma pequena redução na incorporação de BrdU e, 

consequentemente, redução da proliferação celular. Entretanto, o efeito inibitório 

alcançado pelo composto isolado do camarão nessa concentração foi de apenas 

15% (Figura 20). Esses resultados sugerem que o HP08M não apresenta efeito 

citotóxico sobre as células endoteliais e exerce apenas um pequeno efeito inibitório 

sobre a proliferação das mesmas nas concentrações testadas.  
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FIGURA 19: Avaliação do efeito do HP08M sobre a viabilidade das células endoteliais. Células 

endoteliais da aorta de coelho (RAEC) foram cultivadas em pacas de 96 poços, por 1 h. Em seguida, o 

meio de cultura foi aspirado e as células foram tratadas com 100 µL de meio suplementado contendo 

diferentes concentrações de heparina ou HP08M. Após 24 h de incubação, a viabilidade celular foi 

determinada pelo ensaio do Alamar Blue®. Os valores foram expressos em porcentagem de redução do 

Alamar em relação ao grupo controle, onde as células não receberam tratamento. Os resultados 

representam média e desvio padrão de três experimentos independentes (ANOVA). *p<0,05, em relação 

ao controle.  
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4.4.3. Efeito do HP08M sobre a migração de células B16F10 

 A capacidade de migração e invasão dos tecidos vizinhos para atingir os 

vasos e, posteriormente, um sítio secundário, é um indicativo importante da 

malignidade das células tumorais (BROOKS et al., 2010). Por essa razão, foi 

investigada a habilidade do HP08M de inibir a migração de células de melanoma. 

Para isso foram utilizadas câmaras de transwell, onde a migração foi estimulada 

pela presença de meio de cultura contendo 10% de SFB. Quando comparado ao 

controle, onde as células não foram tratadas com os compostos, o heparinoide 

isolado do camarão foi capaz de inibir a migração celular em todas as concentrações 

testadas, alcançando uma redução de 86% da migração na maior concentração 

 

FIGURA 20: Avaliação do efeito do HP08M sobre a proliferação das células endoteliais. Células 

endoteliais da aorta de coelho (RAEC) foram cultivadas em pacas de 96 poços, por 1 h. Em seguida, o 

meio de cultura foi aspirado e as células foram tratadas com 100 µL de meio suplementado contendo 

diferentes concentrações de heparina ou HP08M. Após 24 h de incubação, 100 µM de BrdU foi 

adicionado e as células foram incubadas por 15 h. Os valores foram expressos em porcentagem de 

quimiluminescência em relação ao grupo controle, onde as células não receberam tratamento. Os 

resultados representam a média e o desvio padrão de três experimentos independentes (ANOVA). 

*p<0,05, em relação ao controle.  
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analisada. Hep promoveu um efeito semelhante e não houve diferença significativa 

entre o tratamento com esse GAG e com o HP08M (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Avaliação do efeito citotóxico do HP08M sobre células de melanoma 

A fim de investigar se Hep ou o composto isolado do camarão apresentavam 

algum efeito citotóxico para as células tumorais, células B16F10 foram cultivadas na 

presença de Hep ou HP08M (25, 50 e 100 µg/mL) por um período de 24 h, a 37°C e 

5% de CO2. Após o tratamento, a viabilidade celular foi investigada pelo método do 

Alamar Blue®. Como pode ser observado na Figura 22, não há redução da 

viabilidade das células tumorais quando as mesmas são tratadas com os compostos 

estudados em nenhuma das concentrações testadas. Não foi observada diferença 

estatística entre os tratamentos. 

 

 

FIGURA 21: Avaliação do efeito do HP08M sobre a migração de células B16F10. Células B16F10 

(5,0 x 104 células) em meio sem soro foram adicionadas à superfície de um inserto de transwell. Após 

adesão, as células foram tratadas com heparina ou HP08M nas concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL. 

A migração foi estimulada pela adição de 500 µL de meio contendo 10% de SFB no interior do poço, 

abaixo dos insertos. Após 4 h, as células que migraram foram fixadas com formaldeído e coradas com 

DAPI. Em seguida, as células foram visualizadas em microscópio de fluorescência e o número de 

células que migrou foi quantificado utilizando o software Image J. ***p<0,001 indica diferença 

estatística em relação ao controle.  
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4.4.5. Efeito do HP08M sobre a proliferação celular in vitro 

 A proliferação celular descoordenada representa uma característica 

importante das células tumorais. Para investigar o efeito do HP08M sobre esse 

processo foram utilizados três ensaios diferentes: o ensaio de incorporação de BrdU, 

o ensaio de formação de colônia e o ensaio de proliferação independente de 

ancoragem. Em todos os ensaios foram utilizadas células de melanoma murino 

B16F10. Através do ensaio de incorporação do BrdU não foi verificado efeito 

antiproliferativo para o HP08M em nenhuma das concentrações testadas. Resultado 

semelhante foi encontrado quando as células foram tratadas com Hep (Figura 23). 

 

Figura 22: Avaliação do efeito do HP08M sobre a viabilidade células de melanoma. Células 

B16F10 (1,0 x 104 células/poço) foram cultivadas em placas de 96 poços, por 1 h. Em seguida, o 

meio de cultura foi aspirado e as células foram tratadas com 100 µL de meio suplementado contendo 

diferentes concentrações de heparina ou HP08M. Após 24 h de incubação, a viabilidade celular foi 

determinada pelo ensaio do Alamar Blue®. Os valores foram expressos em porcentagem de redução 

do Alamar em relação ao grupo controle, onde as células não receberam tratamento.  
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Dando continuidade ao estudo do efeito do HP08M sobre a proliferação de 

células tumorais foi realizado o ensaio de formação de colônia ou ensaio 

clonogênico, cujo objetivo é investigar a ação dos compostos sobre a formação de 

clones a partir de uma única célula tumoral. Para isso, células B16F10 foram 

cultivadas durante 10 dias na presença ou ausência de diferentes concentrações 

Hep ou HP08M (25, 50 e 100 µg/mL). Após esse período, as células foram coradas, 

fotografadas e a área de crescimento das colônias foi determinada. Como observado 

 

Figura 23: Avaliação do efeito do HP08M sobre a proliferação das células tumorais B16F10. 

Células B16F10 (2,0 x 103 células/poço) foram cultivadas em pacas de 96 poços, por 1 h. Em seguida, 

o meio de cultura foi aspirado e as células foram tratadas com 100 µL de meio suplementado 

contendo diferentes concentrações de heparina ou HP08M. Após 24 h de incubação, 100 µM de BrdU 

foi adicionado e as células foram incubadas por 15 h. Os valores foram expressos em porcentagem 

de quimiluminescência em relação ao grupo controle, onde as células não receberam tratamento. Os 

resultados representam média e desvio padrão de três experimentos independentes (ANOVA).  
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nas Figuras 24A e B, Hep e HP08M reduzem de maneira significativa a 

clonogenicidade das células de melanoma em todas as concentrações analisadas 

(p<0,001). Quando comparada ao heparinoide isolado do camarão, Hep exibe um 

efeito ligeiramente maior, especialmente na concentração de 25 µg/mL, promovendo 

uma redução de 83,3% sobre a área de crescimento das colônias, enquanto a 

redução promovida pelo HP08M, nessa mesma concentração, foi de 56,4%. Por 

outro lado, nas concentrações de 50 e 100 µg/mL, o tratamento com o heparinoide 

do camarão consegue promover uma redução de aproximadamente 80% da 

clonogenicidade das células de melanoma (Figura 27B). Esses resultados 

demonstram que, em longo prazo, o heparinoide isolado do camarão cinza 

apresenta um importante efeito antiproliferativo. 

Outra característica importante das células tumorais e que consiste em um 

indicativo de seu potencial maligno é a proliferação celular independente de 

ancoragem, ou seja, na ausência de um substrato sólido para adesão das células. A 

fim de investigar se o HP08M é capaz de inibir esse processo, células B16F10 foram 

cultivadas em meio de cultura contendo agarose a 0,4%, na presença do 

heparinoide ou da Hep, durante 10 dias. Após esse período, as colônias formadas 

foram fotografadas (Figura 25A) e o efeito antiproliferativo dos compostos testados 

foi observado medindo-se a área das colônias formadas, que foi expressa em 

porcentagem levando em consideração a média das áreas do grupo controle 

(células que não receberam tratamento). Os valores são mostrados na Figura 25B. A 

observação do tamanho das colônias formadas na ausência de tratamento 

demonstra claramente a habilidade das células de melanoma de crescerem mesmo 

em condições desfavoráveis. Entretanto, também é evidente a redução do 

crescimento celular quando as células são tratadas com Hep ou com o HP08M. Os 

dois compostos reduzem de forma extremamente significativa (p<0,001) a 

proliferação das células tumorais, o que pode ser evidenciado pela redução da área 

das colônias. O tratamento com o HP08M na concentração de 25 µg/mL promoveu 

uma redução da área de crescimento ligeiramente superior à ação da Hep nessa 

mesma concentração (72,2% vs 57,9%) (p<0,05). Nas concentrações de 50 e 100 

µg/mL não existe diferença significativa entre a ação da Hep e do heparinoide e 

ambos os compostos alcançam uma inibição de cerca de 80%. 
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Figura 24: Avaliação da capacidade de formação de colônia (clonogenicidade) de células 

B16F10 tratadas com heparina ou HP08M. As células foram cultivadas em placas de 06 poços, 

na densidade de 100 células/poço. Após um período de 3 h, as células foram tradadas com 

heparina ou HP08M e mantidas a 37°C e 5% de CO2 durante 10 dias. A cada três dias o meio foi 

trocado e novo meio contendo as amostras foi adicionado. Após o tempo de incubação, as 

colônias formadas foram lavadas, fixadas, coradas e fotografadas. A área das colônias foi 

quantificada utilizando o software Image J (A) Imagens das colônias formadas após serem 

coradas. (B) Os resultados foram expressos em porcentagem da área de crescimento das 

colônias no poço levando em consideração o grupo controle (sem tratamento). ***p<0,001 indica 

diferença estatística em relação ao controle. 
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Figura 25: Avaliação da capacidade de proliferação independente de ancoragem das células 

B16F10 tratadas com heparina ou HP08M. Células B16F10 (1,0 x 103 células/poço) foram cultivadas 

em meio contendo 0,4% de agarose, na presença ou ausência (controle) de heparina ou HP08M.  A 

cada três dias o meio foi trocado e novo meio contendo as amostras foi adicionado. As colônias 

multicelulares formadas foram analisadas e fotografadas após 10 dias de cultivo. A área das colônias 

foi quantificada utilizando o software Image J (A) Imagens representativas das colônias. Escala: 100 

µm. (B) Área das colônias formadas expressa em porcentagem do controle (grupo sem tratamento). 

***p<0,001 indica diferença estatística em relação ao controle. 
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4.4.6 Efeito do HP08M sobre a proliferação celular in vivo 

Para determinar o efeito do HP08M sobre a proliferação celular in vivo foi 

induzida a formação de um tumor sólido pela inoculação de células B16F10 no 

flanco de camundongos C57BL/6. Após 20 dias, com o tratamento sendo realizado 

03 vezes por semana, os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical e 

cada tumor excisado foi pesado. Os animais que foram tratados apenas com PBS 

estéril (controle) desenvolveram uma massa tumoral com peso médio de 2,98 ± 0,26 

g. Quando tratados com HP08M nas doses de 10 e 25 µg/Kg/dia, os camundongos 

desenvolveram tumores que pesaram 2,6 ± 0,17 g e 2,21 ± 0,53 g, respectivamente. 

Não existe diferença significativa entre esses valores e o peso do tumor nos animais 

do grupo controle. Entretanto, quando o heparinoide isolado do camarão foi 

administrado nas doses de 50 e 100 µg/Kg/dia, foi observada uma redução 

significativa do crescimento tumoral (p<0,001), e os tumores desenvolvidos pesaram 

0,53 ± 0,24 g e 0,1 ± 0,07 g, respectivamente. Os percentuais de inibição do 

crescimento tumoral para essas doses foram de 82,2 e 97%. Quando tratados com 

Hep, os animais apresentam redução significativa do crescimento tumoral em todas 

as doses testadas. Na dose de 10 µg/Kg/dia os tumores apresentaram peso médio 

de 0,43 ± 0,26 g (86% de inibição), enquanto nas demais doses testadas não houve 

diferença significativa entre o tratamento com Hep e com HP08M, observando-se, 

em ambos, uma inibição de quase 100% do crescimento do tumor (Figura 26). 
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4.5. Avaliação do efeito hemorrágico residual do HP08M 

 Devido sua capacidade de interferir no equilíbrio hemostático, a utilização 

clínica da Hep é acompanhada pela ocorrência de alguns efeitos desagradáveis, 

como complicações hemorrágicas. Por essa razão e devido ao potencial 

anticoagulante apresentado pelo HP08M, torna-se de fundamental importância 

investigar o efeito hemorrágico da molécula purificada a partir do camarão. Para 

isso, foi utilizado o método descrito por CRUZ e DIETRICH (1967). Como mostrado 

na Figura 27, na concentração de 100 µg/mL Hep apresentou um potente efeito 

hemorrágico, enquanto o heparinoide de L. vannamei, na mesma concentração, 

apresentou um efeito negligenciável.  

 

Figura 26: Avaliação do efeito do HP08M sobre a proliferação celular in vivo. Células B16F10 

(1,0 x 105 células) foram inoculadas no flanco de camundongos C57BL/6. Um dia após a 

inoculação, os animais foram tratados por injeção intraperitoneal contendo PBS estéril (controle), 

heparina ou HP08M. O tratamento foi realizado 03 vezes por semana durante um período de 20 

dias. Após esse período, os animais foram eutanasiados e cada tumor foi excisado e pesado. Os 

resultados expressam a média ± SEM dos tumores de cada grupo tratado (n = 6).  ***p<0,001 

indica diferença estatística em relação ao controle. 
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FIGURA 27: Atividade hemorrágica da heparina (Hep) e do heparinoide do camarão L. vannamei 

(HP08M). Após contato com a heparina ou com o heparinoide (100 µg/mL), a cauda escarificada foi 

intensamente lavada com solução salina e introduzida em meio contendo apenas solução salina, por 

40 min. A proteína total liberada da lesão foi quantificada pelo método de Bradford e expressa em 

potência de sangramento, conforme descrito em métodos. 
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5. DISCUSSÃO 

Além de ser a droga de escolha para o tratamento e prevenção de doenças 

tromboembólicas, diversas evidências têm mostrado o potencial antitumoral da Hep 

isolada de mamíferos. Entretanto, a ocorrência de alguns efeitos colaterais 

decorrentes de sua utilização clínica, especialmente hemorragias, tem incentivado a 

busca por análogos de Hep, ou heparinoides, com potencial terapêutico e baixo risco 

hemorrágico. Dentro desse contexto, estudos prévios mostraram que diferentes 

espécies de invertebrados marinhos são fontes promissoras desses compostos 

(NADER et al., 1984; CASSARO; DIETRICH et al., 1985; PEJLER et al., 1987; 

DIETRICH et al., 1999; CHAVANTE et al., 2000; MEDEIROS et al., 2000; SANTOS 

et al., 2002; BRITO et al., 2008; ANDRADE et al., 2013; ARAÚJO, 2012; AZEVEDO, 

2013), entretanto, o potencial antitumoral dos mesmos ainda é pouco explorado.  

No presente trabalho, foram realizadas a caracterização estrutural de um 

heparinoide (HP08M) isolado do cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei e 

avaliadas suas propriedades anticoagulantes e antitumorais. Inicialmente, o HP08M 

foi purificado a partir da fração F-0,7A após cromatografias de troca-iônica em 

DEAE-Sephacel e de gel filtração em Sephadex G-25. A análise por eletroforese no 

sistema Ba/PDA, onde Hep de mamíferos é fracionada nos componentes de 

migração rápida, intermediária e lenta (MEDEIROS et al., 2000), revelou a 

predominância de uma banda metacromática, com perfil de migração semelhante ao 

HS e ao componente de migração rápida da Hep, o que sugere que o composto 

isolado do camarão seja constituído principalmente por dissacarídeos dissulfatados 

(VOLPI, 1993). Comportamento semelhante foi observado no HL-GAG, também 

isolado de L. vannamei (BRITO et al., 2008) e nos heparinoides de outras espécies 

de crustáceos, como nos camarões Penaeus brasiliensis (DIETRICH et al., 1999) e 

Penaeus schimit (SANTOS, 2006), na lagosta Panulirus laevicauda (SILVA, 2003) e 

no caranguejo Chaceon fenneri (ARAÚJO, 2012). Recentemente foi purificado um 

heparinoide do caranguejo Goniopsis cruentata que também apresenta a 

predominância do componente de migração rápida no sistema Ba/PDA, porém, com 

um perfil de migração eletroforética ligeiramente superior ao da Hep (ANDRADE et 

al., 2013), semelhante ao que foi observado para o composto tipo HS isolado do 

microcrustáceo Artemia franciscana (CHAVANTE et al., 2000). 
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A despolimerização com as enzimas de Flavobacterium heparinum confirmou 

que o HP08M é constituído por um alto conteúdo de dissacarídeos dissulfatados 

(ΔU-ANS,6S/ΔU,2S-ANS), contrastando com a Hep obtida de mucosa suína, onde os 

dissacarídeos trissulfatados são predominantes. Uma vez que dissacarídeos 

dissulfatados são formados principalmente por ação da heparitinase II, pode-se 

concluir que o HP08M é mais suscetível à ação dessa enzima do que a Hep de 

mamíferos, semelhante aos heparinoides de outros invertebrados (DIETRICH et al., 

1985; 1989, 1999; MEDEIROS et al., 2000; BRITO et al., 2008; ANDRADE et al., 

2013). De acordo com a especificidade da heparitinase II, os resultados também 

sugerem que o composto isolado do camarão possui uma maior quantidade de 

resíduos de ácido glucurônico em sua estrutura. Além disso, é interessante destacar 

que o baixo conteúdo (11,02% e 9,14%, respectivamente) dos dissacarídeos N-

acetilados (ΔU-ANAc) e N-sulfatados (ΔU-ANS) reflete uma menor suscetibilidade do 

HP08M à ação da heparitinase I, o que pode ser resultado da ocorrência de 

sulfatação em C-6 dos resíduos de glucosamina, já que essa substituição é 

impeditiva para a ação da enzima. 

Os resultados da espectroscopia de ressonância magnética confirmaram os 

dados obtidos através da despolimerização enzimática e revelaram ainda que a 

molécula isolada de L. vannamei apresenta uma estrutura peculiar, compartilhando, 

ao mesmo tempo, características estruturais de Hep e de HS. Com base na 

quantificação dos sinais de correlação do espectro de 1H/13C-HSQC apresentada na 

tabela 2, nota-se um alto conteúdo de N-O-sulfatação (72,5%) e 6-O-sulfatação 

(71,5%), juntamente com o baixo conteúdo de N-acetilação, típico da Hep de 

mamíferos. Por outro lado, a quantificação dos sinais de correlação atribuídos aos 

resíduos de G (77,6%) é maior do que aquela atribuída aos sinais de I2S (22,4%), 

elevando a proporção glucurônico/idurônico no HP08M, uma característica típica das 

moléculas de HS de mamíferos. Além disso, foi observada a ocorrência de 

aproximadamente 5% de resíduos de A3S. Esses resíduos, geralmente, não são 

detectados nas moléculas de HS de mamíferos (GUERRINI et al., 2005), mas são 

encontrados na região de alta afinidade da Hep pela AT (LINHARDT et al., 1992). 

Devido a essas características estruturais, é mais apropriado definir o HP08M como 

um híbrido de Hep/HS.  
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As peculiaridades estruturais observadas no HP08M, como o alto conteúdo de 

dissacarídeos dissulfatados e de ácido glucurônico também foram observadas nos 

heparinoides de outros crustáceos (DIETRICH et al., 1999; CHAVANTE et al., 2000; 

BRITO et al., 2008; ANDRADE et al., 2013; CHAVANTE et al., 2014), de tunicados 

(SANTOS et al., 2007) e de moluscos (DIETRICH et al., 1985; 1989; PEJLER, 1987; 

NADER et al., 2004 ). Na verdade, essas características parecem ser comuns nos 

compostos tipo Hep /HS isolados de invertebrados marinhos. Uma exceção são os 

heparinoides isolados do molusco Tapes Phylippinarum (CESARETTI et al., 2004; 

VOLPI et al., 2005) e do caranguejo Chaceon fenneri (ARAÚJO et al., 2012). Em 

ambos foi identificada uma maior proporção de dissacarídeos trissulfatados, 

semelhante à Hep.  

Fazendo uma análise comparativa com o HL-GAG, é interessante notar que 

tanto nesse heparinoide quanto no HP08M não foram identificados sinais atribuídos 

aos resíduos de ácido idurônico não-sulfatado. O mesmo também foi observado no 

heparinoide do caranguejo Goniopsis cruentata (ANDRADE et al., 2013). A ausência 

de resíduos de I nesses compostos sugere um modo particular de biossíntese nos 

heparinoides de crustáceos. Em mamíferos, após a etapa de epimerização de G 

para I, a maioria dos resíduos de I formada é sulfatada em C-2 (KREUGER, 

KJELLEN, 2012), de modo que, tanto na Hep quanto no HS são encontrados 

resíduos de I2S e de I2OH. Por outro lado, os dados acima sugerem que, em 

crustáceos, todos os resíduos de I formados após a epimerização são sulfatados. As 

peculiaridades estruturais descritas aqui podem ser resultantes de um processo de 

adaptação ao ambiente marinho. Estudos mais detalhados, especialmente sobre a 

biossíntese dos heparinoides em crustáceos, poderão ajudar a elucidar a função 

biológica exercida por essas moléculas nesses organismos.  

Com relação às propriedades farmacológicas dos heparinoides de crustáceos, 

tem sido observado que, normalmente, esses compostos apresentam reduzida 

atividade anticoagulante. O heparinoide do caranguejo G. cruentata é cerca de cinco 

vezes menos potente do que a Hep em inibir a formação do coágulo através da via 

intrínseca e apresenta pouco efeito sobre trombina ou sobre o fator-Xa (ANDRADE 

et al., 2013). O composto tipo heparam sulfato isolado de Artemia franciscana 

também apresenta baixa atividade anti-Xa, mas é capaz de inibir a trombina por 

meio do cofator-II da Hep (CHAVANTE et al., 2000). Heparinoide com reduzida 

atividade anticoagulante também foi descrito para os caranguejos Ucides cordatus 
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(MEDEIROS et al., 2000). Apesar de compartilhar características estruturais com 

essas moléculas, como ao alto conteúdo de dissacarídeos dissulfatados e a maior 

proporção glucurônico/idurônico, o HP08M apresentou uma forte atividade 

anticoagulante. 

Foi demonstrado que o composto isolado do camarão é capaz de inibir a 

formação do coágulo por meio da via intrínseca da coagulação, embora esse efeito 

tenha sido inferior ao da Hep de mamíferos. Nenhum efeito sobre a via extrínseca foi 

observado. Porém, o HP08M apresentou uma potente atividade anti-IIa na presença 

de AT, alcançando um percentual de inibição superior ao da Hep na menor 

concentração testada. A inativação da trombina pela AT requer que ambas as 

proteínas estejam simultaneamente ligadas à mesma cadeia de Hep ou de HS. Para 

isso, a cadeia de açúcar precisa ter um tamanho adequado, contendo no mínimo, 18 

unidades monossacarídicas (ROSENBERG, 1992; PETITOU, BOECKEL, 2004). 

Uma vez que o HP08M eficientemente inibiu a trombina e que o mesmo possui uma 

massa molecular média de 15 kDa, semelhante à Hep não fracionada (~16kDa), é 

possível que o composto isolado do camarão também atue de forma semelhante à 

da Hep, formando um complexo ternário com trombina e AT. 

A trombina não é a única protease da coagulação inativada pelo HP08M. 

Observou-se que esse composto também foi capaz de inibir quase que totalmente a 

atividade do fator-Xa na presença de AT. Segundo o modelo clássico de ativação da 

AT, a presença do resíduo central de glucosamina 3-O-sulfatada na sequência 

pentassacarídica (A-G-A*-I-A) é indispensável para que a Hep seja capaz de se ligar 

à AT, induzindo a modificação conformacional necessária para sua ativação 

(PETITOU, BOECKEL, 2004) e, levando assim, à inativação das proteases da 

coagulação. A presença de, aproximadamente, 5% desses resíduos na molécula do 

HP08M pode justificar sua forte atividade anti-IIa e anti-Xa. Entretanto, é 

interessante destacar que o heparinoide isolado previamente do L. vannamei, o HL-

GAG, apresenta 14% de A3S, porém, possui negligente atividade anticoagulante pelo 

ensaio de TTPa (BRITO et al., 2008) e é destituído de atividade anti-Xa (CHAVANTE 

et al., 2014).  

Os dados acima, juntamente com o fato de que moléculas diferentes de 

carboidratos são capazes de se ligar e ativar a AT, apresentando atividade 

anticoagulante (HENRY et al., 2009), tem levado os pesquisadores a questionar-se 

sobre a real importância dos resíduos de A3S. Além disso, LIMA e colaboradores 
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(2013) demonstraram que a atividade anticoagulante da Hep está relacionada com 

sua capacidade de estabilizar a AT. Utilizando o mesmo ensaio de estabilização, foi 

observado que o HP08M é capaz de promover um considerável efeito sobre a 

estabilidade térmica da proteína, o que pode justificar, pelo menos em parte, sua 

forte atividade anticoagulante. 

Além da antitrombina, o endotélio vascular é considerado um importante alvo 

de ação da Hep e de outros agentes antitrombóticos.  COLBURN e BUONASSISI 

(1982) observaram a natureza antitrombótica do endotélio ao constatarem que na 

superfície das células endoteliais não ocorria formação de trombo. Esse efeito foi 

atribuído à presença de um proteoglicano de HS tanto na superfície das células 

endoteliais, quanto na matriz extracelular. Estudos posteriores demonstraram que 

essas cadeias de HS apresentam atividade antitrombótica em diversos modelos 

(NADER et al., 1987) e que o efeito inibitório da Hep, bem como de outras moléculas 

com ação antitrombótica, sobre as proteases da coagulação deve-se, em parte, à 

capacidade de estimular a síntese de HS antitrombótico pelas células endoteliais 

(PINHAL et al., 1994; CASU, LINDAHL et al., 2001; NADER et al., 2001; ROCHA et 

al., 2005; TRINDADE et al., 2008; BOUÇAS et al., 2012).   

Sabendo disso, no presente trabalho foi investigado o efeito estimulatório do 

HP08M sobre as células endoteliais e observou-se que o heparinoide descrito aqui é 

tão eficiente quanto à Hep em estimular a síntese de HS. Efeito semelhante também 

foi conseguido pelo heparinoide de G. cruentata (ANDRADE, 2006), mas não pelo 

HL-GAG, de L. vannamei. Estudos anteriores mostraram que alguns compostos 

sulfatados que apresentam atividade antitrombótica in vivo, como uma galactofucana 

da alga marrom Spatoglossum schoederi (ROCHA et al., 2005), dextran sulfato e 

condroitim sulfato “oversulfatado” (PINHAL, 1994; NADER et al., 2001) também 

apresentam efeito estimulatório sobre as células endoteliais. 

O mecanismo através do qual a Hep induz o aumento da síntese de HS 

antitrombótico ainda não é completamente esclarecido. MEDEIROS e colaboradores 

(2012) demonstraram que esse efeito depende da interação entre Hep e moléculas 

de fibronectina na MEC, o que promove a ativação de integrinas e de vias de 

sinalização intracelular, tais como Ras/Raf/MAP-quinase. Esses pesquisadores 

demonstraram ainda que o efeito estimulatório da Hep sobre as células endoteliais 

também está associado com o aumento de Ca+2 intracelular e da produção de óxido 

nítrico. Estudos mais detalhados são necessários para investigar se o HP08M possui 
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sítios de ligação na MEC e se o seu efeito sobre a síntese de HS antitrombótico 

resulta da ativação das mesmas vias moleculares ativadas pela Hep. 

Os dados apresentados até aqui apontam o potencial anticoagulante e 

antitrombótico do HP08M e sugerem dois mecanismos possíveis para a ação 

inibitória desse composto sobre as proteases da coagulação. O primeiro mecanismo 

é mediado pela interação HP08M-AT, através da qual o composto isolado do 

camarão consegue estabilizar a proteína e potencializar seu efeito inibitório sobre a 

trombina e sobre o fator-Xa. Já no segundo mecanismo proposto, esse efeito é 

conseguido de forma indireta, por meio do estímulo à síntese do HS antitrombótico.  

Considerando a importância da trombina e do fator-Xa sobre a carcinogênese 

(VERSTEEG, SPEK, PEPPELENBOSCH, 2004; LIU, SASISEKHARAN, 2005; 

NIERODZIK, KARPATKIN, 2006; BORENSZTAJN, PEPPELENBOSCH, SPEK, 

2008; TSOPANOGLOU, MARAGOUDAKIS, 2009; WANG et al., 2010), compostos 

com atividade anti-IIa e anti-Xa podem influenciar diretamente a biologia tumoral, 

como também contribuir para a redução do quadro de hipercoagulabilidade 

responsável pela maioria das mortes em pacientes oncológicos. Por essa razão, 

moléculas com essas propriedades são atrativas para o desenvolvimento de novas 

drogas anticâncer. Diante disso, e considerando o potencial anticoagulante do 

HP08M descrito aqui, foi investigado seu efeito sobre eventos biológicos essenciais 

para o crescimento tumoral. 

O parâmetro inicial utilizado para estudar o efeito do heparinoide de L. 

vannamei sobre o desenvolvimento tumoral foi a avaliação de sua capacidade de 

interferir no processo de angiogênese, que representa uma etapa fundamental para 

o crescimento do tumor e metástase (BAMIAS, DIMOPOULOS, 2003). Os novos 

vasos sanguíneos formados são necessários para a distribuição de nutrientes e de 

oxigênio para as células neoplásicas. Tem sido amplamente aceito que a maioria 

dos tumores primários ou lesões metastáticas é incapaz de atingir um crescimento 

superior a 03 mm na ausência de neovascularização (WOJTUKIEWICZ et al., 2001). 

Por essa razão, muitos estudos têm sido realizados na tentativa de encontrar 

moléculas que atuem como inibidoras do processo de angiogênese.   

 No presente estudo, foi demonstrado que o HP08M inibe o processo de 

formação tubular em todas as concentrações testadas e sua ação foi tão eficiente 

quanto a ação da Hep. É interessante destacar que esse efeito não resultou de uma 

inibição da proliferação das células endoteliais e nem de efeito citotóxico sobre as 
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mesmas. O modelo de angiogênese em matrigel explora a habilidade das células de 

migrarem e de se diferenciarem para formar estruturas tubulares (MARCHETTI et 

al., 2008). Esse processo não envolve, necessariamente, a proliferação celular. 

Desse modo, a atividade anti-angiogênica do HP08M pode resultar de uma 

intervenção em nível de diferenciação celular induzida por fatores de crescimento 

pró-angiogênicos. De fato, sabe-se que Hep /HS regulam a angiogênese modulando 

a ligação de muitos fatores de crescimento, como VEGF e FGFs, a seus respectivos 

receptores. Moléculas estruturalmente relacionadas a esses GAGs, como o HP08M, 

podem inibir competitivamente a interação entre esses fatores e os proteoglicanos 

de HS na superfície das células endoteliais (DREYFUSS et al., 2010).  

Outra etapa importante do crescimento tumoral e que indica a agressividade 

do tumor é a invasão aos tecidos vizinhos e formação de metástase. Após a 

transformação de uma célula normal em uma célula maligna, esta prolifera 

rapidamente e migra para os tecidos circundantes, atingindo a circulação sanguínea 

e o sistema linfático, através dos quais atinge tecidos mais distantes, criando focos 

de crescimento para tumores secundários (FIDLER, 2003). Utilizando células de 

melanoma, foi demonstrado que o HP08M reduz em mais de 80% a migração 

dessas células através de uma membrana permeável. Resultado semelhante 

também foi alcançado pela Hep em todas as concentrações analisadas.  

O mecanismo pelo qual a Hep e moléculas relacionadas regulam a migração 

de células tumorais ainda é discutido. Sabe-se que a migração das células de 

melanoma depende da ativação da quinase de adesão focal (FAK), uma proteína 

tirosino-quinase cuja expressão é regulada por p53 (HESS et al.,  2005).  Na 

tentativa de elucidar o mecanismo pelo qual a Hep regula negativamente a migração 

das células de melanoma, CHALKIADAKI e colaboradores (2011) demonstraram 

que, uma vez em contato com essas células, a Hep é internalizada e estimula a 

expressão e acúmulo de p53 no núcleo, o que promove a redução da expressão de 

FAK.  

 Além da formação de novos vasos sanguíneos e da migração celular, o 

crescimento tumoral depende também da capacidade proliferativa das células 

neoplásicas. Através do ensaio de incorporação de BrdU, observou-se que, tanto 

Hep quanto o HP08M, não possuem efeito antiproliferativo sobre as células de 

melanoma quando estas são tratadas por um período de 24 horas. Entretanto, o 

tratamento em longo prazo com esses compostos reduziu drasticamente a atividade 
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mitogênica das células tumorais in vitro e sua capacidade de formar colônias, 

inclusive na ausência de um substrato para ancoragem. Esses resultados podem 

explicar, pelo menos em parte, a significativa inibição do crescimento tumoral in vivo 

promovida pelo HP08M, chegando a reduzir quase 100% do peso dos tumores. 

Trabalhos explorando o potencial antitumoral de heparinoides de 

invertebrados marinhos ainda são escassos na literatura. Sabe-se que diversas 

células tumorais expressam fatores de crescimento de ligação à Hep e que os 

PGHS na superfície dessas células agem como co-receptores para esses fatores, 

aumentando a atividade mitogênica dos mesmos (AIKAWA et al., 2008; KNELSON, 

NEE, BLOBE, 2014). Em células de melanoma a expressão de PGHS é aumentada 

e tem sido sugerido que essas moléculas atuam como efetores cruciais no 

microambiente tumoral, modulando diversas vias de sinalização intracelular que 

ativam os processos de proliferação, adesão e migração celular, levando ao 

desenvolvimento e crescimento tumoral. Hep exógena consegue competir com as 

cadeias de HS dos proteoglicanos, inibindo a interação destes com fatores de 

crescimento alvo (NIKITOVIC et al., 2014). Devido a sua similaridade estrutural com 

Hep e HS, é possível que o HP08M mimetize as ações moleculares da Hep, inibindo 

assim o crescimento tumoral. 

Considerando ainda que a ativação da cascata de coagulação contribui para a 

progressão tumoral, especialmente no melanoma (OLIVEIRA et al., 2012), não se 

pode descartar a possibilidade de que o efeito antitumoral in vivo do HP08M também 

possa resultar da inibição da atividade da trombina e do FXa e, consequentemente, 

dos eventos pro-tumorais ativados por essas proteases. É importante destacar ainda 

que, apesar do seu potencial anticoagulante, o HP08M apresentou um pobre efeito 

hemorrágico quando comparado à Hep. Esse resultado está de acordo com estudos 

prévios, os quais demonstraram que não existe relação entre atividade hemorrágica 

e atividade anti-Xa ou inibição da coagulação sanguínea (NADER, TERSARIOL, 

DIETRICH, 1989; BOUÇAS et al., 2012). De fato, estudos prévios mostraram que a 

atividade hemorrágica da heparina está relacionada com sua capacidade de interagir 

com as moléculas de miosina ATPase nos vasos lesionados, inibindo, 

consequentemente, a contratilidade da musculatura lisa (CRUZ, DIETRICH, 1967). 

Desse modo, pode-se sugerir que, no modelo da cauda escarificada, o HP08M é 

incapaz de se ligar à miosina ATPase com a mesma afinidade que a Hep, sendo 

facilmente removido após as lavagens com solução salina. 
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Os dados apresentados aqui descrevem um novo heparinoide isolado do 

cefalotórax do camarão L. vannamei, o qual compartilha características estruturais 

de Hep e de HS. Além de possuir forte atividade anti-IIa e anti-Xa, o composto 

isolado do camarão é um potente inibidor de etapas importantes da progressão 

tumoral e, ao contrário da Hep, é destituído de atividade hemorrágica. Esses 

resultados fazem do HP08M uma molécula atrativa para ampliar os estudos que 

visem o desenvolvimento de novos agentes antitumorais. Além disso, o cefalotórax é 

um resíduo do processamento dos camarões que vem sendo descartado de forma 

inadequada no meio ambiente. Portanto, utilizá-lo para obtenção de um composto 

com potencial terapêutico contribuirá para reduzir seu descarte indiscriminado no 

meio ambiente e ainda agregará valor econômico a essa matéria-prima pouco 

explorada do ponto de vista farmacológico. 
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6. CONCLUSÕES 

Com base na análise dos dados obtidos, podemos concluir que o heparinoide 

isolado de L. vannamei: 

 É uma molécula de natureza híbrida por compartilhar características 

estruturais com Hep e HS. 

 

 Possui alto potencial anticoagulante. 

 

 Não apresenta efeito citotóxico sobre as células endoteliais nem sobre as 

células tumorais B16F10. 

 

 Inibe, de forma tão eficiente quanto a Hep, o processo de angiogênese, a 

migração celular e a clonogenicidade das células tumorais. 

 

 Reduz o crescimento tumoral in vivo. 

 

 Apresenta baixo efeito hemorrágico quando comparado à Hep. 

 

 Pode ser um modelo interessante para os estudos que visam o 

desenvolvimento de novos fármacos antitumorais. 
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ABSTRACT  

 

The wide diversity of marine organisms offers a rich source of structurally different 

sulfated polysaccharides. Among them, unusual heparin-like compounds from a variety of 

marine invertebrate species have been described in literature, mainly to molluscs, crustaceans 

and tunicates. These compounds share structural similarities with heparin mammalian, but 

with some peculiarities, which vary according to the species. Significant differences in terms 

of the ratios of iduronic acid to glucuronic acid are notable, when compared to mammalian 

heparin. However, a relatively high sulfation degree for all these compounds was identified. 

Dissulfated and trissulfated disaccharides represent the main structures of heparin-like 

compounds in some mollusc and shrimp species that mimic the anticoagulant activity of 

mammalian heparin. Non-anticoagulant activities as anti-inflammatory and anti-angiogenic 

properties have also been described to a non-hemorrhagic peculiar heparin-like compound 

from shrimp. The discovery of these compounds inside special “mast-like” cells on different 

tissues of molluscs and basophil-like cells in the hemolymph of tunicates, associated to their 

structural features, suggests the maintenance of these molecules through evolution. Although 

many structural details and the biological role of these polymers still remain to be established, 

the ability to interfere in processes such as coagulation, inflammation and cancer related 

provides strong evidence of the promising therapeutic potential of these unusual 

polysaccharides.  

 

Keywords: structural peculiarities; pharmacological activities; heparin. 
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INTRODUCTION 
 

 

During the evolutionary process, marine organisms certainly developed biochemists 

mechanisms of adaptation to extreme environmental conditions. Because of these adaptations, 

several biomolecules, such as polysaccharides and especially glycosaminoglycans (GAG), 

show peculiar structures species-specific with great chemical diversity, absent in their 

counterpart of terrestrial animals [1, 2]. Thus, these marine compounds become potential 

candidates for studies of new drugs, such as heparin. This GAG obtained from mammalian 

tissues is widely used in the treatment and prevention of thromboembolic diseases [3], 

although other non-anticoagulant activities are well known [4-9]. However, hemorrhagic 

complications [10] and occurrence of contamination related to heparin [11-13] have 

stimulated the search of compounds that mimic its biological properties, but with reduced 

collateral effect. 

In this context, over the last decades, heparin-like compounds (HLC) and heparan 

sulfate-like compounds (HSLC) have been studied in marine invertebrates. A wide and 

updated overview of the distribution of these compounds in invertebrates is illustrated in the 

cladogram below (Figure 1). HSLC has a ubiquitous distribution in all organisms with tissue 

organization, from cnidarians to urochordates. Great relevance studies about HSLC and 

hybrid compounds with structural features between heparin and heparan sulfate have been 

described in several species [14-20]. On the other hand, the occurrence of HLC has been 

reported on a few marine invertebrates species, consistent with its limited distribution along 

the evolutionary tree, where HLC appeared for the first time in molluscs [21]. Despite a lower 

distribution among species of marine invertebrates, the HLC are well documented in the 

literature with a large collection of data, especially for molluscs, crustaceans, and tunicates.  

Therefore, this chapter will present a brief review about the occurrence of heparin-like 

compounds, with emphasis on some structural aspects and tissue distribution associated with 

pharmacological activities. 
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Figure 1: Distribution of heparin-like compounds and heparan sulfate-like compounds in the invertebrate 

animals. 

 

 

 

1. HEPARIN-LIKE COMPOUNDS FROM MOLLUSCS 
 

 

Marine molluscs represent a group of organisms with a wide diversity of species.  

Such invertebrates have been extensively studied since the beginning of the 20th century 

because they are a rich source of byproducts with pharmaceutical activities. Some of these 

activities are attributed to the occurrence of sulfated polysaccharide, including heparin-like 

compounds. The first report on these compounds in mollusc was described by Thomas in 

1951 [21], and it identified a material containing metachromatic property and anticoagulant 

activity in the bivalve Spisula (Mactra) solidissima. In the following years, Frommhagen and 

coworkers [22] obtained compounds with high anticoagulant activity from extracts of S. 

solidissima and Cyprina (Artica) islandica calling them mactina A and B, respectively. 

Preliminary analyses of these compounds revealed the presence of polysaccharide containing 

glucuronic acid, glucosamine and sulfate, which possessed anticoagulant activity [23-25]. 

Since then, other studies have reported the presence of HLC in various molluscs. The first and 

more detailed study about structure of HLC present in molluscs came from the extensive work 

of Dietrich and their collaborators. From  the screening studies on the occurrence of HLC into 

a variety of species, these academic researchers led to the suggestion that heparin had 

maintained their main structural features through evolution [26]. Among a variety of species 
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of molluscs analyzed, Anomalocardia brasiliana, Tivela mactroides and Donax striatus had 

caught special attention by researchers due the discovery of high content of HLC in these 

clams [26-30]. Furthermore, another significant finding by this group was the presence of 

“mast-like” cells containing heparin in different tissues of A. brasiliana [31].  

In the mid 1980s, an unusual heparin was also isolated from the clam Mercenaria 

mercenaria by Jordan and Marcum [32].  Later, Ulrich and Boon performed histological 

studies of various tissues of this mollusc and showed the presence of HLC inside granules in 

the special cells [33]. A few years later, another group used a similar analytical approach to 

precedent researchers to describe the occurrence and the characterization of HLC from Tapes 

phylippinarum [34] and Callista chione [35].  

Although the presence of HLC in other Molluscs such as Anodonta sp [36], Mesodersma 

donacium, Lolligo brasiliensis, Octopus sp [14], Turritella attenuata [37] and Meretrix 

meretrix [38] is already documented in literature, this chapter is addressed with special 

emphasis on those ones which structural studies are more detailed and will be described 

bellow. 

 

 

1.1 Structural Features and Pharmacological Activities 

 

 Classical colorimetrical methods, electrophoretic approach, molecular weight 

determination, chemical analysis, enzymatic depolymerization and nuclear magnetic 

resonance (NMR) spectroscopy were undertaken to characterize the structure of unusual HLC 

from molluscs. Such analyzes had shown some similarities between mollusc and mammalian 

heparins, but with some structural peculiarities which define the compounds from molluscs as 

unusual heparins. Since these structural features were based on the results of a variety of 

methodological approaches, which were important to refer to the compounds from mollusc as 

unusual heparin, some of these analyzes are described here. 

 A relatively great structural variation of HLC according to mollusc species analyzed 

was determined [26, 30]. The preliminary analysis had shown a range in structure of HLC 

from molluscs with molecular weights varying from 11 to 32 KDa. The HLC from T. 

Phylippinarum and M. mercenaria exhibited a molecular weight closer to bovine heparin. In 

contrast, the HLC from C. chione had a molecular weight lower than that of mammalian 

heparin (Table I). Except for HLC from C. chione, all of the others compounds from molluscs 

were distinguished from bovine heparin by presenting a higher anticoagulant activity [26, 28]. 

These differences did not seem to be relevant, since the mammalian heparin population with 

these features had been isolated from commercial preparations.  

 

 

 

 
Table I: Molecular weight and in vitro anticoagulant activities of heparin-like compounds from marine molluscs 

and bovine intestinal heparin. 

Origin MW (KDa) 
In vitro (UI/mg) 

References 
USP APTT 

A. brasiliana 32 320 345 [27] 

T. mactroides 25 220 150 [26] 
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D. striatus 20 180 - [26] 

M. mercenaria 18 348* - [32] 

T. hylippinarum 14 - 347 [34] 

C. chione 11 - 97 [35] 

Bovine Intestine 15 140 135 [30] 

* indicates that anticoagulant activity was assayed by anti-Xa assay; MW, molecular weight; USP, United State 

Pharmacopeia; APTT, activated prothrombine thromboplastin time. 

 

 

Structural peculiarities of HLC from different molluscs had been discovered through 

enzymatic depolimerization with Flavobacterium heparinum enzymes. These studies revealed 

the variability of distinct regions according to the degree of susceptibility to F. heparinum 

heparinase and heparitinase II. Despite of all the HLC from mollusk containing the same type 

of disaccharides as mammalian heparins, it is notable the quantitative differences (Table II). A 

large amount of disaccharide, containing glucuronic acid (GlcA) and N,6-disulfated 

glucosamine (GlcNS,6S) (ΔGlcA-GlcNS,6S), formed by the action of heparitinase II upon 

HLC from T. mactroides, A. brasiliana and D. striatus, was identified. Considering the 

specificity of this enzyme, it was concluded that HLC from these molluscs contained higher 

amounts of glucuronic acid residues in their structures when compared to mammalian 

heparins [39]. The structural characterization of HLC from these molluscs was confirmed by 

NMR spectroscopic [26].   

 

 
Table II: Percentage of the main saccharide units constituent from molluscs and bovine heparins. 

Origin IdoA,2S-GlcNS,6S IdoA,2S-GlcNS GlcA-GlcNS,6S Tetra 

A. brasiliana 21.0 5.3 34.8 18.2 

D. striatus 16.2 4.4 34.8 15.1 

T. macrtroides 16.3 3.0 45.0 16.2 

Bovine Lung 40.3 2.5 1.5 40.8 

Bovine Intestine 22.7 2.0 26.7 24.0 

IdoA,2S: 2-O-sulfated iduronic acid; GlcA: glucuronic acid; GlcNS,6S: N,6-disulfated glucosamine; GlcNS: 

N-sulfated glucosamine; Tetra: tetrasaccharide. 

 

Another systematic study on the structure of HLC from A. brasiliana confirmed the 

great variation in terms of the ratios of total iduronic acid (IdoA) to total glucuronic acid 

(GlcA) when compared to heparin preparations. The analysis of uronic acid content by acid 

hydrolysis of HLC from this mollusc revealed that it contains large amounts of glucuronic 

acid (64%), contrasting with lung heparin that contains a higher proportion of iduronic acid 

(>90%).  These ratios are lower for bovine mucosa heparin and they reflect on its relative 

proportions of disaccharides formed by lyases from F. heparinum (Table II). Considering this 

structural feature, HLC from A. brasiliana is more structurally similar to bovine intestinal 

heparin than lung bovine heparin [30]. It is also notable the increased proportions of 

disaccharide ΔIdoA,2S-GlcNS into the structure of the HLC from molluscs when compared to 
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mammalian heparins. According to these findings, Pejler and their collaborators suggested 

that the 6-O-sulfation of these sequences could be hindered during biosynthetic step [28].  

An additional structural analysis of HLC from A. brasiliana revealed the presence of 

fractions containing up to three antithrombin (AT) binding sites per chain [28]. In mammalian 

heparins, the high content of 3-O-sulfated glucosamine residues (GlcNS,3S,6S), followed by 

GlcA residues, has been regarded as marker of the pentasaccharidic binding site for AT and 

has been associated with the high anticoagulant activity [40]. The HLC from A. brasiliana 

showed 25-30% of the total disaccharide units containing 3-O-sulfated saccharide sequences 

(GlcNS-GlcA-GlcNS,3S and GlcNS-GlcA-GlcNS,3S,6S). The content of these sequences 

increased in chains according with their affinity for antithrombin and with the number of 

antithrombin-binding region per chain. An unusual sequence containing 3-O-sulfated 

glucosamine was also identified as GlcNS-IdoA-GlcNS,3S,6S and represented 3-4% of the 

total disaccharide units.  

In another structural evidences, Jordan and Marcum [32] had also isolated a HLC with 

high affinity to AT from Mercenaria mercenaria. In such compound, it was identified the 

occurrence of 3-O-sulfated glucosamine residues. Oligosaccharides containing 3-O-sulfated 

glucosamine residues were also identified in the HLC from T. Phylippinarum by Cesaretti and 

their collaborators [34].  

HLC from Mediterranean bivalve Callista chione was also characterized by the 

highest proportion of disulfated disaccharide, mainly bearing nonsulfated iduronic acid and 

glucuronic acids [35]. In contrast, the HLC from T. Phylippinarum has shown a high content 

of trisulfated disaccharide [34].  

 

  

1.2 Distribution on Tissues 

 

Regarding the localization of HLC in molluscs tissues, two different studies have 

revealed its presence inside granules confined to specialized cells of these invertebrates. In the 

beginning of this century, Ulrich and Boon showed that the HLC from clam M. mercenaria is 

located in cells populations near epithelia.  In the intestine and palps, HLC may bind to 

proteases and assist them in the process of digestion. Occurrence of such compounds was also 

identified near to organs that are in proximity to the environment, as pallium, siphon and 

ctenidia, which suggests a role in defense mechanisms [33]. Histological and histochemical 

analyzes in different tissues from A. brasiliana also revealed the presence of HLC in granules 

inside the cytoplasm of “mast-like” cells, found exclusively in the mantle, ctenidium, 

intestine, labial palp and foot tissues. By USP assay, the anticoagulant activity assessed in 

these tissues ranged from 20 UI/mg, in the foot, until 210 UI/mg in the labial palp [31]. These 

findings gave support to the suggestion that HLC from molluscs are involved in their defense 

mechanism. 

 

 

 

2. HEPARIN-LIKE COMPOUNDS FROM CRUSTACEANS 
 

 

Crustaceans represent a large group of animals classified within the phylum 

Arthropoda, where the crabs, lobsters, crayfish, shrimp and barnacles are inserted. The 
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occurrence of heparin-like compounds in these organisms was first related by Cassaro and 

Dietrich in 1977 [14], through a systematic study of polysaccharide distribution in several 

invertebrates’ species, among which some crustaceans appear, such as lobster Scyllarides 

brasiliensis. Years later, in 1981, Ehrlich, Patel and Stivala [41] also reported the occurrence 

of these compounds in the red crab Geryon guinquedens. Despite of these findings, for nearly 

two decades no significant study about structural characterization of HLC from crustaceans 

was published. The interest in research on such compounds only became intensified when 

Dietrich and coworkers, in 1999 [42], characterized for the first time a HLC from the heads of 

shrimp Penaeus brasiliensis. In the following year, Medeiros and coworkers [17] expanded 

these studies reporting the presence of heparin-like compounds at others crustacean species, 

such as Dedrocephalus brasiliensis, Ucides cordatus and Chaceon fenneri. Recently, more 

detailed studies addressing to structural characterization and pharmacological activities of 

HLC were described to other crustaceans species such as Litopenaeus vannamei shrimp [43-

45] and Goniopsis cruentata crab [46], and they will be detailed on the following. 

 

 

2.1 Structural Features and Pharmacological Activities 

An important contribution in research about heparin-like compounds from crustaceans 

was achieved after the discovery of a HLC with low molecular weight obtained in the heads 

of Penaeus brasiliensis shrimp. NMR spectroscopy and enzymatic analysis revealed that 

shrimp HLC is rich in disulfated disaccharides (ΔUA-GlcNS,6S and ΔUA,2S-GlcNS) and has 

a higher degree of glucuronic and non-sulfated iduronic acid residues, when compared to 

mammalian heparin. Interestingly, HLC shrimp showed potent “in vitro” anti-Xa and “in 

vivo” antithrombotic activities [42]. Since then, over the last decade, the studies initiated by 

Dietrich and coworkers were extended by the researches of HLC in the heads of the main 

shrimp specie cultivated in the northeastern region of Brazil, the Litopenaeus vannamei. This 

study, not only expands the knowledge about the sulfated polysaccharides from marine 

invertebrates, but also becomes economically and environmentally attractive, since it reuse of 

the shrimp head waste to obtain of HLC could contribute to solve issues related to improper 

discard this organic residue. 

Detailed structural studies about L. vannamei HLC, as well as its pharmacological 

activities, have been reported recently. These studies showed the occurrence of two different 

heparin-like compounds with several structural peculiarities. The first one, has an average 

molecular weight of 36 kDa and it is rich in glucuronic acid and disulfated disaccharide units 

(ΔUA-GlcNS,6S and ΔUA,2S-GlcNS) [43]. For the first time, the detailed characterization of 

this compound identified through NMR spectroscopy and enzymatic analysis revealed an 

unusual trisaccharide sequence containing high degree of 3-O-sulfated glucosamine groups 

(~15%) [45]. Interestingly, shrimp HLC exhibited a negligible anticoagulant activity 

(~5UI/mg) when compared to mammalian heparin, despite to bind and induce conformational 

change in AT, similar to heparin and synthetic pentasaccharide [45, 47]. Moreover, this 

compound exhibits anti-inflammattory and anti-angiogenic properties [43, 48]. The second 

HLC isolated from the L. vannamei shrimp heads is an atypical molecule which shares some 

structural features with heparin - such as the high degree of N- and 6-O-sulfation and minor 

N-acetylation - and with heparan sulfate - regarding the high content of glucuronic 

acid.  Additionally, this molecule has an average molecular weight of 15 kDa, similar to 

porcine heparin (~16 kDa), and lower than bovine heparan sulfates (~25 kDa). Different to the 
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first HLC obtained from shrimp, this heparin/heparan hybrid displayed a high anti-Xa activity 

and was able to stabilize the AT [44]. These findings suggest that the anticoagulant activity of 

the shrimp compounds may, among other factors, be associated to its ability to bind and 

stabilize AT [45, 47]. 

Recently, Andrade and coworkers [46] described the most complete study about the 

structure of heparin-like compounds obtained from crabs. For the first time, these authors 

isolated a natural 2-O-sulfated glucuronic acid-rich HLC with negligible anticoagulant 

activity from the Goniopsis cruentata. Crab heparin-like compound also showed a high degree 

of disulfated and N-sulfated disaccharides (ΔUA, 2S-GlcNS, ΔUA-GlcNS,6S and ΔUA-

GlcNS) and absence of non-sulfated iduronic acid. Such peculiarities in crab HLC suggest a 

particular mode of biosynthesis in these compounds. In mammalian, after the epimerization 

step, a majority of iduronic acid is 2-O-sulfated [48]. In crustacean, curiously, this 2-O-

sulfation seems to occur in all iduronic acid residues and, surprisingly, before the step of 

epimerization to crab HLC.  

 Heparin-like compounds from shrimp and crab display a poor bleeding potential [43, 

44, 46]. Therefore, the compounds described here may direct further studies about new 

therapeutical agents without side effects. 

 

 

 

3. HEPARIN-LIKE COMPOUNDS FROM TUNICATE 

(UROCHORDATA) 
 

 

Tunicates are filter-feeding marine invertebrates that belong to the subphylum 

Urochordata. These organisms are mainly characterized by the presence of an external tunic 

that protects the animal’s body. The most prominent tunicates are the sea squirts (ascidians). 

Different sulfated polysaccharide were described in this class of tunicate [49-52]. An 

important representative of ascidians is the benthic invertebrate Styela plicata – specie with 

the ability to adapt to widely fluctuating environments, like changes in temperature and 

salinity [53-55],  and tolerance to highly polluted water [56]. Interestingly, accumulating 

evidence has shown that Styela plicata also represents an important source of heparin-like 

compounds. Some structural features and pharmacological potential of these compounds are 

discussed below. 

 

3.1 Occurrence on Tissues, Structural Features and Pharmacological Activities 

In tunicates, compounds structurally related to heparin were first identified in the 

viscera of S. plicata by Pavão and coworkers in 1994 [52], and since of then they have been 

widely studied and characterized. The results of such studies have shown that ascidian HLC 

and mammalian heparin are composed by the same disaccharide units, but in different 

proportions. Similar to that observed in molluscs and crustaceans, HLC from the body of S. 

plicata is formed mainly by disulfated disaccharide ΔUA2S-GlcNS (47.5%), followed by 

trisulfated disaccharide ΔUA2S-GlcNS6S (38.3%). Disaccharides containing 3-O-sulfation on 

glucosamine residues are also present, but in smaller proportion [57]. Such disaccharide 

composition appears to vary according to tissue location. Date of enzymatic depolimerization 
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with heparin and heparan lyases and RMN spectroscopy reveal that HLC isolated from 

intestine, heart and pharynx are mainly composed by trisulfated disaccharide and small 

amounts of disulfated disaccharide. On the other hand, the disulfated disaccharide is prevalent 

unit in the HLC from cloak [58, 59]. In all studied tissues, HLC occurs in intracellular 

granules. In the eggs, these molecules are composed mainly by trisulfated disaccharide 

IdoA2S-GlcNS,6S, followed by a lower content (~30%) of disulfated disaccharide IdoA-

GlcNS,6S [58] and they are found inside of cell monolayers named test cells, which surround 

the eggs of the sea squirt. In the adult animal, HLC is located in cytoplasmic granules of 

epithelial cells of organs that are in close contact with the external environment [57, 58] and 

in intracellular granules of circulating “basophil-like” cells [60]. 

When compared to mammalian heparin, HLC from S. plicata body has a high average 

molecular mass (32 kDa) and reduced anticoagulant activity by APTT assay [57]. However, 

the polysaccharide from ascidian is able to activate heparin cofactor II by the same extent of 

the heparin counterpart [61]. The reduced anticoagulant activity can justify the low effect of 

ascidian HLC on venous thrombosis inhibition. On the other hand, these compounds are able 

to inhibit the arterial thrombosis with the same extent of mammalian heparin. Studies on the 

pharmacological potential of the HLC from ascidian are not restricted to its effects on 

hemostasis. Belmiro and coworkers [62] studied the effect of a heparin-like compound from S. 

plicata in a colitis model and discovered that this compound is more effective than 

mammalian heparin to reduce the cell infiltration to the injury site. Interestingly, the treatment 

with the ascidian compound does not alter the clotting time of the treated animals. Recently it 

was demonstrated that ascidian HLC also diminish the inflammatory response in a diversion 

colitis model [63]. In addition to its anti-inflammatory potential, heparin-like compound from 

S. plicata, similar to crustaceans HLC, has a low hemorrhagic effect [57]. This is an 

interesting property since hemorrhagic complications are an important disadvantage of the 

clinical use of heparin. 

 

 

 

BIOLOGICAL ROLE OF HEPARIN–LIKE COMPOUNDS IN MARINE 

INVERTEBRATES 
 

 

As previously discussed, the presence of different HLC in marine invertebrates has 

been identified from molluscs to urochordates.  It was also reported that some of these 

compounds have binding regions "apparently" specific to AT and thus they are able of 

inactivating "in vitro" some coagulation protease cascade from mammals. This fact is 

intriguing and raises the discussion about the biological role of HLC in marine invertebrates, 

since such organisms are devoid of coagulation system similar to those of mammalians. In 

vertebrates, heparin is located inside mast cells of tissues that are in direct contact with the 

external environment as skin, lung and intestine [29, 58, 64-67]. The studies of tissue 

distribution of HLC in molluscs and tunicates revealed that such compounds show a 

distribution similar to heparin in vertebrates. Therefore, it has been proposed that, similarly to 

vertebrate’s heparin, the HLC from marine invertebrates also plays a role in defensive 

mechanism, protecting the organisms against foreign bodies, such as bacteria and viruses [67]. 

The discovery of “mast-like” and “basophil-like” cells in molluscs and tunicates, respectively 
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[31, 33, 60], was particularly significant to reinforce this idea. Despite these evidences, the 

real function of heparin-like compounds in marine invertebrates is still mysterious and further 

studies may help to elucidate this question. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Among marine invertebrates, heparin-like compounds from molluscs, crustaceans and 

tunicates have been the most extensively studied. The detailed structural characterization of 

such compounds demonstrated that the heparin structure had been maintained throughout 

evolution and the unusual features described here lead us to think about the occurrence of a 

particular mode of HLC biosynthesis. The discovery of HLC with a high content of 3-O-

sulfated glucosamine in some species of molluscs and crustaceans was particularly significant. 

Initially the occurrence of this rare residue was associated with the capacity to activate AT. 

However, the discovery of a HLC containing high levels of 3-O-sulfation, but with negligible 

anti-Xa activity, in L. vannamei shrimp, brought to light the discussion about the importance 

of this residue for AT activation and reinforces the idea that the structure-activity relationship 

between heparin and protein relies on the complex relationships between substitution patterns, 

conformation, dynamics and stabilization of protein-heparin complex [45, 47]. Regarding to 

pharmaceutical potential, the discovery of HLC with reduced anticoagulant activity and low 

hemorrhagic effect in crustaceans and tunicates opened new perspectives to study mechanisms 

in which anticoagulation is a disadvantage, such as anti-inflammatory and anti-angiogenic 

aplications. Although there are many evidences on the pharmacological activities of HLC 

from marine invertebrates, questions about its physiological role in these organisms still need 

to be answered. The studies of tissue distribution of HLC in molluscs and tunicates, and the 

discovery of “mast-like” and “basophil-like” cells contained heparin-like compounds was a 

great step to help elucidanting this question. 
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