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RESUMO 

 

Os polissacarídeos de algas marrons são compostos heterogêneos com 

importantes propriedades bioativas, dentre eles destacam-se as fucanas e 

fucoidanas. A alga marrom Lobophora variegata sintetiza diferentes grupos de 

fucanas. Estes polissacarídeos foram obtidos por prévia delipidação das algas, 

proteólise e fracionamento em diferentes volumes de acetona. O presente estudo 

teve como objetivo, extrair e fracionar o polissacarídeo sulfatado com acetona 0,8v. 

A fração foi escolhida por exibir uma alta proporção de açúcares totais/sulfato (1.5) e 

foi denominada de LV. A fucana LV foi avaliada quanto a sua possível ação na 

hipersensibilidade por contato em ratos, ação anti-proliferativa contra células de 

carcinoma de cólon humano (HT-29) e ação imunomodulatória em macrófagos 

murinos (RAW 264.7). A ação de LV sobre a reação de hipersensibilidade por 

contato, mediadas pelo uso de óleo de cróton e oxazolona, foi confirmada pela 

redução significativa do edema inflamatório nas diferentes doses testadas. Os 

grupos de animais tratados com LV apresentaram uma diminuição significativa no 

recrutamento de células leucocitárias ao local da inflamação e redução do dano 

tecidual, comprovados pela baixa atividade da enzima mieloperoxidase. Esta fucana 

também mostrou ação citotóxica nas maiores concentrações (100 e 200 µg/ 100µL) 

possivelmente pela indução de apoptose na linhagem celular HT-29. LV demonstrou 

possuir efeito citostático nas fases S e G2/M e acumulo de células na fase G1. Esta 

fucana teve ação antioxidante sobre H2O2 em culturas em células HT-29. Em células 

RAW 264.7 foi visto ação proliferativa da LV e ação imunomoduladora acentuada. 

Em um estudo comparativo de fucanas de duas espécies de algas marrons, 

estruturalmente diferentes, L. variegata (LV) e F. vesiculosus (FV), pode ser 

visualizado efeito proliferativo sem dose dependência para LV enquanto que para FV 

foi observado um efeito anti-proliferativo dose-dependente em células RAW 264.7. 

As fucanas LV e FV produziram aumento nos níveis de óxido nítrico nas 

concentrações testadas. Foram também observados efeitos imunomoduladores 

expressivos para as citocinas IL-6 e TNF-α nas células tratadas apenas com LV, 

como nas células co-estimuladas com LPS. Os dados sugerem que LV possui ação 

anti-proliferativa, anti-inflamatória e imunomoduladora. Esta última, por vias distintas 

de sinalização. 

 

 

Palavras-chave: Fucanas. Ação anti-proliferativa. Imonuestimulação. Indução 

Apoptótica. Reação de hipersensibilidade por contato. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Polysaccharides of brown algae are heterogeneous compounds with important 

bioactive properties, among them there are fucans and fucoidanas. The brown alga 

Lobophora variegata synthesizes different groups of fucans. These polysaccharides 

have been obtained by prior delipidation, proteolysis and fractionation in different 

volumes of acetone. This study aimed to extract and fractionate sulfated 

polysaccharide with acetone 0.8v. The fraction was chosen to display a high 

proportion of total sugar / sulphate (1.5) and was named LV. The fucan LV was 

evaluated for its possible action in contact hypersensitivity in mice, anti-proliferative 

activity against human colon carcinoma cells (HT-29) and immunomodulatory action 

in murine macrophages (RAW 264.7). The LV action on contact hypersensitivity 

reaction, mediated by the use of croton oil and oxazolone was confirmed by 

significant reduction of the inflammatory edema in different doses tested. The groups 

of animals treated with LV showed a significant reduction in the recruitment of 

leukocytes to the site of inflammation and reduce tissue damage, as evidenced by 

the low activity of the enzyme myeloperoxidase. This fucan also showed cytotoxic 

action in higher concentrations (100 and 200 mg / 100 ul) possibly by induction of 

apoptosis in cell line HT-29. LV has demonstrated cytostatic effect in phases S and 

G2 / M and accumulation of cells in G1 phase. This fucan has antioxidant action of 

H2O2 in HT-29 cells. RAW 264.7 cells was seen proliferative action of LV and 

pronounced immunomodulatory action. In a comparative study, fucans of two species 

of brown algae, structurally different, L. variegata (LV) and F. vesiculosus (FV) can 

be viewed proliferative effect without dose dependency for LV while FV was 

observed to effect a dose-dependent anti-proliferative in RAW 264.7 cells. The 

fucans LV and FV produced increase in nitric oxide levels in the tested 

concentrations. They also observed significant immunomodulatory effects on 

cytokines IL-6 and TNF-α in cells treated only with LV, as in cells co-stimulated with 

LPS. The data suggest that LV possesses anti-proliferative action, anti-inflammatory 

and immunomodulatory. The latter, by different signaling pathways. 

 

 

Keywords: Fucans. Antiproliferative action. Imonuestimulação. Apoptotic induction. 

Contact hypersensitivity reaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Algas Marinhas 

 

O termo algas vem do latim, algae (singular: alga), sendo estes organismos 

encontrados em grande quantidade e variedade nos oceanos.  As algas apresentam 

grande variação de forma e, assim como as plantas apresentam parede celular 

composta de celulose. Suas formas e tamanhos são variados, existindo algas que 

chegam a ter dimensões de pequenas árvores enquanto outras são consideradas 

microscópicas (PERCIVAL e MACDOWELL, 1967; DORE et al., 2013). As 

microalgas são predominantemente unicelulares, podendo viver em colônias e 

compreendem organismos procarióticos e eucarióticos, enquanto que as macroalgas 

habitam geralmente zonas costeiras e são importantes fontes de carboidrato, que 

auxiliam principalmente na estrutura e proteção desses organismos (BRUTON et al., 

2009). Diferenciam-se das plantas terrestres por não possuírem raízes, folhas ou 

sistemas vasculares (DAVIS et al., 2003). 

A quantidade de carboidratos nas algas é considerável, e muitos destes são 

bem peculiares em relação aos encontrados em vegetais terrestres. Dentre essas 

macromoléculas podem ser citados os polissacarídeos sulfatados, que são 

polímeros de açúcares repetitivos, complexos e heterogêneos, cujas estruturas 

químicas variam de acordo com a espécie de alga (PERCIVAL e MACDOWELL, 

1967) e mesmo entre partes da mesma alga, nas três principais divisões de algas 

marinhas, Chlorophyta (algas verdes), Rhodophyta (algas vermelhas) e Phaeophyta 

(algas marrons) (RORRER e CHENEY, 2004).  

As algas multicelulares ou macroalgas apresentam em sua parede celular um 

sistema de duas fases: uma cristalina, esqueleto, embebida de uma fase mais 

amorfa que é a matriz. Ao contrário das plantas terrestres, as algas possuem 

componentes de matriz abundante em relação aos componentes do esqueleto, 

contendo também uma grande quantidade de polissacarídeos polianiônicos sobre os 

polissacarídeos neutros (LEITE et al., 1998). Kloareg; Quatrano (1988) em uma 

interessante revisão sobre a biologia de algas marinhas relataram que os 
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polissacarídeos da matriz algal têm funções específicas em relação ao ambiente 

marinho, sendo comumente apontado que estão especificamente envolvidos com a 

regulação mecânica e osmótica. 

Na divisão Phaeophyta (PAPENFUSS,1951) (gr. Phaios = castanho) estão 

incluídas as algas marrons, em que a cor característica é atribuída ao pigmento 

carotenóide fucoxantina. Na nova classificação a família Phaeophyceae está 

inserida no táxon Stramenopiles, que compõe o super grupo Sar (ABL, 2012).  Nesta 

divisão há aproximadamente 2000 espécies descritas em 265 gêneros (VAN DEN 

HOEK et al., 1995) com inumeras particularidades na estrutura, tais como a 

organização do citoesqueleto e processo de divisão (KATSAROS et al., 2005).  

Dentre as algas marrons estão a alga Lobophora variegata (Lamouroux) 

Womersley, que pertencente a divisão Phaeophyta e possui uma morfologia 

achatada de coloração laranja a castanha escura (SHAMEEL, 2001, 2008), com 

folhagem em forma de disco com 1 a 15 cm de largura. Crescendo em substratos 

rochosos ou crostas calcárias (SHAMEEL e TANAKA, 1992) tem uma ampla 

distribuição mundial em mares tropicais à temperados (RUYTER VAN STEVENINCK 

et al., 1988). Esta espécie de alga foi relatada pela primeira vez nas zonas costeiras 

do Paquistão por Børgesen (1934). No Brasil, os primeiros relatos ocorreram com 

Oliveira Filho (1977) sendo comumente encontradas no litoral sul do Rio Grande do 

Norte. 

 

1.2 Polissacarídeos sulfatados de algas marrons e suas propriedades 

biológicas 

 

As algas são capazes de produzir grande variedade de metabolitos 

secundários (CANTILLO-CIAU et al., 2010) e por isso são consideradas ricas fontes 

de compostos bioativos estruturalmente diversos com uma variedade de atividades 

biológicas (KIM e KARAGOZLU, 2011). Eles são uma excelente fonte de vitaminas 

tais como A, C, D, E e do complexo B, bem como minerais essenciais 

(DHARGALKAR e PEREIRA, 2005). 
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Nos metabólitos encontrados em algas marrons estão os polissacarídeos que 

apresentam grande variedade como as laminarinas, ácidos algínicos e os 

polissacarídeos sulfatados (VISHCHUK et al., 2011). As laminarinas constituem-se, 

basicamente, como polissacarídeos neutros de glicose que possuem função de 

reserva. Os ácidos algínicos, por sua vez, são polissacarídeos lineares e não 

sulfatados, solúveis em água e formando géis na presença de cátions, muito 

utilizado na industria de cosméticos. Nas algas marrons, os principais 

polissacarídeos sulfatados encontrados são as fucanas, polissacarídeos 

extremamente heterogêneos e ramificados, compostos por unidades de α-L-Fucose 

sultatadas como açúcar representativo (KLOAREG e QUATRANO, 1988). Esses 

polissacarídeos sulfatados estão presentes na matriz extracelular e tem uma 

importante função estrutural. As características estruturais desses polímeros 

estariam relacionados com alguns fatores como luminosidade, habitat, profundidade, 

especies e desenvolvimento da alga (ZVYAGINTSEVA et al., 2003). 

As fucanas e/ou fucoidanas são as famílias de polissacarídeos sulfatados 

com maior peso molecular e estes estão difundidos por toda a parede celular das 

algas marrons. Fucanas compreendem grupos de polissacarídeos peculiares 

presentes em algas marinhas marrons e equinodermas. De forma contrária aos 

equinodermos, as algas marrons produzem, em sua grande maioria, fucanas 

ramificadas que são usualmente heterogêneas em sua composição 

monossacarídica e com um padrão de sulfatação irregular (CHIZHOV et al., 1999; 

BILAN et al., 2006). Estes são classificados em homopolissacarídeos e 

heteropolissacarídeos, ambos sulfatados. As homofucanas contem essencialmente 

unidades de α-L-fucose e grupos sulfato, entretanto as heterofucanas, além de 

fucose e sulfato, podem apresentar diferentes teores de D-galactose, D-manose, D-

xilose, D-glicose, e ácido D-glucurônico, (BERTEAU e MULLOY, 2003). Com relação 

as homofucanas a literatura cita como exemplo as encontradas nas algas Laminaria 

saccharina (USOV et al., 1998) e Chorda filum (CHIZHOV et al., 1999).  

Medeiros et al. (2008), estudando polissacarideos sulfatados da alga 

Lobophora variegata observaram que estes são heteropolissacarideos sulfatados de 

fucose, galactose e sulfato com razão molar de 1:3:2. Previamente, Leite et al. 

(1998) demostraram também a heterogeneidade de polissacarídeos da alga marrom 

Spatoglossum schröederi, observando como seus constituintes monossacarídicos 
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fucose, xilose, galactose e um cerne de ácidos glicurônicos. Essa foi uma das 

primeiras fucanas cuja estrutura fina foi concretamente demonstrada. Diversas 

pesquisas foram feitas com resultados plenamente satisfatórios comprovando a 

veracidade dessa estrutura (SANTOS et al., 2012; LIMA et al., 2010; ARAUJO, 

1999).  

Segundo Berteau e Mulloy (2003) as proporções de sulfato nesses açúcares 

poderiam variar com relação à espécie de alga, maturidade e localização. As 

atividades biológicas das fucanas têm sido relacionadas ao seu elevado grau de 

sulfatação, embora estas atividades dependam da estrutura química e do peso 

molecular (USOV et al., 1998). 

Atualmente, devido as complexidades estruturais destes polímeros, 

questiona-se, ainda, que aspectos de sua estrutura seriam responsáveis pelas 

diferentes ações biológicas atribuídas a esses polissacarídeos. Grande parte das 

dificuldades resultariam do fato de que são compostos bastante heterogêneos com 

graus de sulfatação diferenciadas e massa moleculares elevadas apresentando 

espectros de ressonância magnética nuclear (RMN) complexos (DORE et al., 2013). 

Adicionalmente, a dificuldade de obtenção de fucanas puras torna-se elemento 

limitante para os estudos estruturais desses polissacarídeos (MABEAU et al., 1990). 

Os polissacarídeos de algas vêm despertando particular interesse devido a 

sua potencial aplicação biotecnológica e farmacológica. Acredita-se que a atividade 

biológica desses polissacarídeos esteja relacionado ao seu conteúdo de sulfato, 

composição monossacarídica, peso molecular, e estrutura da cadeia de polímero 

principal (VISHCHUK et al., 2011; YANG et al., 2006). Assim, os polissacarídeos das 

algas, por possuírem uma grande variedade estrutural, apresentam diversas 

propriedades biológicas e farmacológicas (ALVES, 2000). 

Segundo Berteau e Mulloy (2003) inúmeros trabalhos têm evidenciado o 

interesse no isolamento e identificação de compostos bioativos, particularmente para 

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

e algas marinhas. Adicionalmente, a estrutura e efeito farmacêutico destes 

compostos sobre as doenças têm sido extensivamente estudadas, e polissacarídeos 

com diferentes efeitos terapêuticos foram testados e estão sendo aplicadas em 

terapias atuais (HASSAN et al., 2011).  
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Polissacarídeos tipo fucanas apresentam alta porcentagem de L-fucose e 

grupos éster sulfatados, assemelhando-se a estrutura da heparina. A estes 

polímeros ressalta-se suas ações inibidora da migração de leucócitos, anti-

complemento e anti-proliferativa em células musculares lisas (YANG et al., 2006). 

Segundo Medeiros et al. (2008), Queiroz et al. (2006) e Leite et al. (1998) 

vários trabalhos têm mostrado que polissacarídeos sulfatados de algas verdes e de 

algas marrons das ordens Fucales e Dictyotales possuem atividade anticoagulante, 

antioxidante, e/ou  antiproliferativa. 

Estudos feitos com a alga marrom Ascophylum nodosum demonstraram que 

nas diversas frações obtidas e com pesos moleculares diferentes, além das 

variações nos constituintes monossacarídicos e no conteúdo de grupos sulfato 

(BLODIN et al., 1996) aquelas com maiores teores de sulfato eram dotadas de 

atividade anti-complemento. Assim, o grau de sulfatação seria um requerimento 

suficiente para esta atividade. Outro trabalho com a mesma espécie de alga atribuiu 

o aumento dessa atividade ao conteúdo de galactose e ácido glucurônico nestas 

fucanas. Dentre outras atividades biológicas, estes polissacarídeos podem agir 

como anti-adesivos (MCCORMICK et al., 2000), ligantes para selectinas 

(MEDEIROS et al., 2008) e hepatoprotetores (SHIBATA et al., 2000). 

Estudos recentes têm demonstrado que fucanas têm inúmeras atividades 

biológicas e, portanto, foram realizados diversos estudos sobre suas atividades 

anticoagulantes (MAO et al., 2009) e antitrombóticas (NISHINO et al., 1999). Além 

de que também foi visto propriedades biológicas tais como antiviral (MANDAL et al., 

2007), anti-tumoral (SYNYTSYA et al., 2010), anti-inflamatória (PAIVA et al., 2011; 

NA et al., 2010), imuno-moduladora (TOKUNAKA et al., 2000), antioxidante 

(RUPEREZ et al., 2002), ativação plaquetária, (ALWAYN et al., 2000), e as 

atividades na indução de apoptose (COSTA, 2012). 
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1.2.1 Atividade Imunomodulatória 

 

1.2.1.1 Hipersensibilidade 

 

O termo hipersensibilidade é aplicado quando uma resposta adaptativa ocorre 

de forma exagerada ou inapropriada causando reações inflamatórias. As reações 

alérgicas, também denominadas reações de hipersensibilidade, são reações do 

sistema imunológico nas quais ocorre a lesão tecidual (HUNZIKER et al., 1992; 

KONDO et al., 1994). Em um processo alérgico, a resposta imune está relacionada 

com a ativação de antígenos específicos para células T (LACHAPELLE et al., 1997).  

Existe uma divisão didática da hipersensibilidade me quatro tipos (I, II, III e IV) 

por Coombs e Gell (1968). No sistema vivo, as reações não ocorrem em separados. 

Os três primeiros tipos são mediados por anticorpos, enquanto que o quarto tipo é 

mediado por células T e macrófagos. Neste estudo, trabalhamos com dois modelos 

de hipersensibilidade in vivo do tipo IV. 

Dentro da hipersensibilidade tipo IV existem três tipos de hipersensibilidade 

celular que são distinguidos de acordo com a histologia e apresentação clínica. Os 

dois modelos trabalhados de hipersensibilidade de tipo IV foram do tipo de contato. 

Estudos afirmam que as células T CD8+ são as principais células efetoras da 

hipersensibilidade por contato, enquanto as células T CD4+ comportam-se como 

reguladoras negativas (KRASTEVA et al.,1999; CAVANI et al., 2001, GORBACHEV 

et al., 2001), entretanto segundo Cavani et al. (2001) a contribuição desses dois 

tipos de células T é relativa em humanos. 

Na hipersensibilidade por contato, os haptenos penetram na epiderme e são 

captados pelas células dendríticas cutâneas, especialmente as células de 

Langerhans (PICHLER et al., 2004; ROMANI, et al., 2006), que migram para o 

linfonodo carregando o hapteno e o apresenta às células T, esta é a chamada fase 

de sensibilização.  

Existe uma diferenciação entre as células T CD8+ e as T CD4+ e pode estar 

relacionada aos mecanismos moleculares pelos quais os antígenos são 
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processados e apresentados às células T. Os antígenos exógenos são fagocitados e 

processados pelas células apresentadoras de antígeno (APCs) no complexo de 

histocompatibilidade principal (MHC) de classe II para apresentação de células T 

CD4+, enquanto que os antígenos citoplasmáticos são processados pela via 

endógena nas moléculas do MHC de classe I para apresentação as células T CD8+ 

(HENNINO et al., 2005).  

Após horas de contato subsequente da pele com o mesmo hapteno, há a 

produção de quimiocinas, ativação de células endoteliais, degranulação de 

mastócitos e a infiltração de neutrófilos, chamada de fase de indução. A partir deste 

ponto, essas células passam a produzir e secretar IL-2, IL-3, IFN-γ, entre outras 

citocinas importantes para este processo de reação de hipersensibilidade 

(ROYCHOWDHURY e SVENSSON, 2005).  O resultado é uma intensa migração de 

linfócitos para o sítio da inflamação e formação de eczema caracteristico da 

hipersensibilidade por contato (FIGURA 1). 

 

Figura 1 - Esquema de fisiopatologia da hipersensibilidade por contato 

Fase de sensibilização (fase aferente). Os haptenos penetram na epiderme (passo 1) e são 
captados pelas células epidérmicas que migram para os linfonodos de drenagem (passo 2), 
onde apresentam peptídeos conjugados a haptenos as células T CD8+ efetoras e as T CD4+ 
reguladoras negativas (passo 3). Precursores de células T específicos expandem-se 
clonalmente nos linfonodos de drenagem, recirculam pelo sangue e migram aos tecidos, 
inclusive a pele (passo 4). 
Fase de indução (fase de provocação, fase eferente). Quando o mesmo hapteno é aplicado 
sobre a pele, ele é captado pelas células epidérmicas (passo 5), que apresentam peptídeos 
conjugados a haptenos a células T especificas. A ativação de células T CD8+ induz a 
apoptose dos queratinocitos e a produção de citocinas e quimiocinas pelas células cutâneas 
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(passo 6), o que leva ao recrutamento de leucócitos do sangue para a pele. As células T 
CD4+ podem bloquear a ativação/expansão dos efetores CD8+ nos linfonodos durante a 
sensibilização, e na pele durante a fase de indução da hipersensibilidade por contato (passos 
3 e 7). Fonte: HENINO et al. (2005). 

 

1.2.1.2 Macrófagos  

 

 O mecanismo de defesa inata inicia-se com a ação dos macrófagos. 

Macrófagos tem importante papel no sistema de defesa do hospedeiro  produzindo 

vários mediadores inflamatórios e citocinas. Podem ser ativados por várias 

substâncias biológicas e quando ativados eliminam uma variedade de organismos. 

Isso ocorre por uma infinidade de meios, tais como fagocitose e derramamento de 

toxinas solúveis (COLEMAN, 2001). Uma vez ativadas, estas células derivadas de 

monócitos têm diversas funções como processamento e apresentação de antígenos 

para linfócitos, exterminam micro-organismos patogênicos, remoção de fragmentos 

celulares, bem como a liberação de citocinas pró-inflamatórias e moléculas 

citotóxicas incluindo o Fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e oxido nítrico (NO). 

Monócitos são rapidamente recrutados para os locais de inflamação, mas quando 

isso ocorre de modo excessivo e/ou prolongado dificultam a resolução da inflamação 

o que implica numa característica marcante de numerosas doenças (SHI e PAMER, 

2011). Portanto, estudos tendo como alvo essas células tem um importante valor 

terapêutico. 

O sobrenadante da cultura de macrófagos pode conter uma série de 

substâncias citotóxicas arginase, proteases neutras e peróxidos. É sabido que uma 

via estimulatória nos macrófagos é iniciada pela ligação de um componente na 

parede de uma bactéria (Lipopolissacarídeo - LPS) para o receptor CD14-toll-like 

que dispara uma cascata do complexo quinase, que eventualmente, leva a ativação 

e subsequente expressão de iNOS (PAUL et al., 1995). 

As reações de leucócitos isolados muitas vezes não refletem a forma como o 

sistema imunitário funciona em uma unidade e muito pode ser aprendido sobre 

células a partir das análises bioquímicas e comportamentais feitas in vitro  e que não 

podem ser determinadas quando células fazem parte dos organismos animais. 

Então, é fundamental se verificar in vitro as observações feitas in vivo.  
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1.2.1.3 Inflamação, NO e Fator de necrose tumoral 

 

A inflamação é uma resposta rápida do tecido à lesão. Este processo é  

caracterizado na fase aguda pelo aumento do fluxo sanguíneo, permeabilidade 

vascular, juntamente com a acumulação de fluido, leucócitos, e mediadores 

inflamatórios tais como as citocinas (MARKIEWSKI e LAMBRIS, 2007). O LPS é um 

constituinte principal da membrana externa de bactérias Gram-negativas. Essa 

glucana ativa fagócitos mononucleares (monócitos e macrófagos) e outros tipos de 

células levando-as a produção de citocinas. Citocinas pró-inflamatórias induzidas por 

LPS, tais como TNF-α, IL-6 e IL-1β, desempenham um papel chave no processo de 

doenças inflamatórias (DE GROOTE et al., 1992). Dentre as citocinas, TNF-α é um  

dos mais importantes mediadores de doenças inflamatórias. Encontra-se elevado 

em algumas condições patogénicas e possui um efeito tóxico potencial que resulta 

em reações de hipersensibilidade como a inflamação crônica (MACHADO et al., 

2004). A produção excessiva destas citocinas pode resultar na síndrome da resposta 

inflamatória sistémica (SRIS), danos graves no tecido, e choque septico (LIMA e 

FRANCO, 2010).  

O óxido nítrico (NO) é uma molécula que atua na regulação de diversas 

funções bioquímicas e fisiológicas, tais como, homeostase dos vasos sanguíneos, 

transmissão neuronal e resposta do hospedeiro à infecção. O óxido nítrico (NO) é 

sintetizado enzimaticamente a partir da L-arginina (L-Arg) por três isoformas de 

sintases do NO: iNOS, nNOS e eNOS que convertem a L-arginina em L-citrulina e 

NO, com o auxílio de oxigênio molecular e NADPH. (MONCADA et al., 1991; 

ROCHETTE et al., 2013). O NO é um gás lipossolúvel que possui elétron não 

pareado, tipo radical livre, e está envolvido em muitos processos celulares 

importantes, tais como relaxamento dos vasos, citotoxicidade mediada por 

macrófagos, adesão e agregação plaquetária (CERQUEIRA e YOSHIDA, 2002).  Ele 

possui uma meia vida curta e especificidade mínima em reações metabólicas 

(NATHAN, 1992). Quando em altas concentrações é citotóxico e pode ser facilmente 

inativado pelo oxigênio (ARCHER, 1993) ou pela superóxido dismutase 

(GRYGLEWSKI et al., 1986). O NO atravessa livremente as membranas celulares e 
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interage com inúmeros alvos ativando vias de sinalização produzidas pelas células 

endoteliais e musculares lisas. Nos sistemas biológicos dependendo do fluxo e da 

quantidade produzida de NO, existem dois efeitos primordiais: 1) Atuar como 

mensageiro; 2) Suprimir a proliferação de organismos invasores (MARLETTA, 1994).   

O NO não atua através de um receptor de célula alvo e a sua especificidade 

depende de sua concentração, reatividade química, proximidade da células alvo e a 

via que as células alvo são programadas para responder (COLEMAN, 2001). 

Portanto, o NO é uma molécula importante na defesa tóxica contra organismos 

infecciosos, apesar de sua função em doenças imunológicas e inflamação não ser 

completamente compreendida. 

O principal papel do TNF-α é a regulação das células imunes, e esta citocina 

esta diretamente envolvida na inflamação sistémica sendo um membro do grupo de 

citocinas que estimulam o reação de fase aguda. Além disso, o TNF-α ativa a 

coagulação, estimula a expressão ou liberação de moléculas de adesão e influencia 

a apoptose celular (CURFS et al., 1997; RAEBURN et al., 2002). Do mesmo modo, a 

IL-6 é uma citocina multifuncional que regula várias respostas imunitárias, incluindo 

reações de fase aguda, além de participar como mediador da resposta inflamatória, 

uma vez que, tem ação importante na atração de eosinófilos para o local de 

inflamação (HEINRICH, 1990). A sua sintese  é induzida por vários fatores incluindo 

o TNF-α, IL-1β, e o lipopolissacarídeo (LPS) (BRUGGEN et al., 1999). Alguns 

açúcares de algas aumentam a síntese de citocinas, no entanto pouco se sabe 

sobre as propriedades imunomoduladoras de polissacarídeos. 

Com base nesta informação, a inibição farmacológica destes mediadores 

inflamatórios é um alvo importante para o tratamento de endotoxemia com infecção 

bacteriana. 

 

1.2.1.4 Apoptose 

 

O termo apoptose foi usado pela primeira vez em um artigo por Kerr et al. 

(1972) para caracterizar uma forma de morte celular com morfologia distinta 

(FIGURA 2), apesar de que alguns componentes do conceito conhecido como 
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apoptose ter sido relatado anteriormente (KERR et al., 1972; PAWELETZ, 2001).  A 

apoptose foi reconhecida e aceita como um modo característico e importante de 

morte celular "programada", que envolve a eliminação de células por determinação 

genética. Entretanto, é de importante constatação que outras formas deste tipo de 

morte celular têm sido descritas e novas poderão vir a ser encontradas (DEBNATH 

et al., 2005).  

 

 
Figura 2 - Características morfológicas da apoptose e da necrose. Fonte: Adaptado de Tan 
et al. (2014).  

 

A apoptose acontece como um mecanismo de homeotasia para manutenção 

da população de células, além de ocorrer também como um mecanismo de defesa, 

tais como em reações imunes ou quando as células são danificadas por agentes 

danosos (NORBURY e HICKSON, 2001). Observa-se esse processo na 

embriogênese e involução da lactação, como também quando as células são 

atingidas pela radiação (Raio-x) e na hepatite por vírus. A quimioterapia ou 

radioterapia utilizados no tratamento do câncer resulta em danos ao DNA de 

algumas células, que podem conduzir à morte apoptótica através de uma via 

dependente de p53 (ELMORE, 2007).  

Ainda que uma grande variedade de estímulos e condições possam estimular 

a apoptose, nem todas as células morrem em resposta ao mesmo estímulo. 

Algumas células expressam receptores de TNF que podem levar a apoptose. Outras 
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células têm uma via de morte padrão que deve ser bloqueada por fatores de 

crescimento ou hormônios. A apoptose é um processo coordenado e depende 

muitas vezes da ativação de caspases e uma cascata complexa de eventos que liga 

os estímulos de iniciação a morte da célula. A externalização de resíduos de 

fosfatidilserina na membrana plasmática externa das células apoptóticas permite a 

detecção através de anexina-V em tecidos ou células cultivadas (BOSSY-WETZEL e 

GREEN, 2000) (FIGURA 3). Uma vez que as células apoptóticas são ligados com 

anexina V-FITC podem ser visualizados por microscopia fluorescente. As vantagens 

são a sensibilidade (uma única célula apoptótica pode ser detectada) e a capacidade 

para confirmar a atividade de caspases iniciadoras. 

 

 

Figura 3 - Representação esquemática de apoptose induzida por alterações da membrana 
reconhecidas pela anexina V/PI. (Adaptado de: http://www.dojindo.eu.com/store/p/833-
Annexin-V-FITC-Apoptosis-Detection-Kit.aspx) Acesso em: 21 de janeiro de 2016. 

 

Recentemente, tem havido um interesse crescente nos compostos naturais 

farmacologicamente ativos isolados e utilizados como fármacos, em uma ampla 

diversidade de doenças, inclusive no tratamento do câncer. Há grande expectativa 

em torno do isolamento dos compostos de recursos marinhos por causa de seus 

efeitos benéficos na saúde, entre estes estão as algas marinhas que são fontes 

valiosas de diversos compostos bioativos. A fucoidan tem sido utilizada como um 

ingrediente em alguns produtos de suplemento dietético (LEE et al., 2012). 

Vários estudos sobre uma variedade de canceres, tais como, 

hematopoiéticos, pulmão, mama e cólon têm demonstrado que a morte celular pode 
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ser mediada por fucanas/fucoidanas através do desencadeamento da apoptose 

(ATASHRAZM et al., 2015). 

Trabalhos feitos com o fucoidana de F. vesiculosus inibiram o crescimento de 

células HCT-15 (carcinoma do colón humano). Após tratamento destas células 

diversos eventos apoptóticos ocorreram tais como fragmentação de DNA e 

condensação de cromatina. Neste trabalho foram evidenciadas mudanças na 

expressão de Bcl-2. A ativação das caspases-9 e caspase-3 foram constatadas com 

clivagem do poli-(ADP-ribose) polimerase (PARP) que é um substrato vital para 

caspase (HYUN et al., 2009).  

A inibição da proliferação e indução de apoptose em células tumorais é uma 

estratégia utilizada na terapia antitumoral. O equilíbrio entre as vias de sinalização 

da proliferação e apoptose controla patogênese do tumor. 

Diante deste contexto e sabendo-se que alguns polímeros apresentam 

interessantes propriedades biológicas torna-se necessário, pesquisar nestes 

compostos, seus efeitos farmacológicos objetivando-se sua utilização como futuras 

farmacos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1     Objetivo geral 

 

Caracterizar a fração polissacarídica sulfatada 0,8v (LV) de Lobophora 

variegata de acordo com suas propriedades físico-químicas e avaliar seu efeito em 

reações de hipersensibilidade por contato em ratos Wistar e analisar sua influência 

sobre células do carcinoma de cólon humano (HT-29) e macrófagos (RAW 264.7).  

 

 

2.2     Objetivos específicos 

 

 Extrair e fracionar polissacarídeos sulfatados da alga Lobophora 

variegata; 

 

 Caracterizar a fração LV da alga L. variegata utilizando métodos 

específicos para determinação dos teores de Proteínas Totais, Açúcares, Sulfato, 

Perfil Eletroforético, Composição Monossacarídica e Espectroscopia de 

Infravermelho; 

 

 Analisar o potencial farmacológico de LV da alga marrom L. variegata 

sobre a Reação de Hipersensibilidade por Contato (RHC) induzida por Óleo de 

Cróton e Oxazolona em ratos Wistar; 

 

 Avaliar os efeitos macroscópicos e microscópicos de LV no pavilhão 

auricular de ratos com hipersensibilidade por contato induzida por óleo de cróton e 

oxazolona; 

 



Objetivos           Pinheiro, T.S.            
 

 
 

33 
 

 

 Verificar a atividade anti-inflamatória de LV utilizando o marcador 

bioquímico mieloperoxidase na orelha de ratos no modelo de hipersensibilidade por 

contato induzida por óleo de cróton e oxazolona; 

 

 Avaliar in vitro a atividade anti-proliferativa de LV em células do 

carcinoma de cólon humano (HT-29); 

 

 Verificar a ação de LV na apoptose e distribuição do ciclo celular da 

linhagem celular HT-29; 

 

 Analisar o efeito de LV sobre o peróxido de hidrogênio em células do 

carcinoma de cólon humano HT-29; 

 

 Avaliar o efeito de LV na atividade anti-proliferativa e sobre a produção 

de óxido nítrico e citocinas por células RAW 264.7 (macrófago murino). 
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3 MATERIAIS E MÉTODO

 

3.1 Materiais  

 

3.1.1 Alga Marinha 

 

A alga Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley ex E.C. Oliveira 

(FIGURA 4) foi coletada na praia de Búzios no litoral sul do Rio Grande do Norte 

(latitude sul 6°1'8.19" e longitude oeste 35°6'33.40"), em períodos de baixa maré (0,0 

a 0,3 metros de altura) e temperatura entre 30 ºC a 35 ºC. As algas coletadas foram 

lavadas sucessivamente com água destilada para remoção de material particulado e 

epífitas. Em seguida, foram colocadas à temperatura de 45ºC em estufa aerada, 

para processo de secagem. Posteriormente, foram pulverizadas, pesadas e 

guardadas em frascos hermeticamente fechados. Esta alga apresenta a seguinte 

classificação taxonômica:  

 

Reino: Chromista 

     Filo: Ochrophyta 

        Classe: Phaeophyceae 

             Ordem: Dictyotales 

                  Família: Dictyotaceae 

                      Gênero: Lobophora 

                           Espécie: Lobophora variegata 
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           Figura 4 - Alga Lobophora variegata (Lamouroux) 

3.1.2 Animais 

 

As atividades de hipersensibilidade por contato foram avaliadas utilizando 

como modelo ratos da linhagem Wistar (FIGURA 5) com aproximadamente dois 

meses de idade, pesando entre 175 - 250g. Os animais utilizados na fase 

experimental foram mantidos em gaiolas individuais de polipropileno no biotério do 

Departamento de Bioquímica – UFRN e foram submetidos à água e dieta ad libitum 

em condições controladas de iluminação (ciclo 12h claro/escuro) e temperatura 

(20ºC – 22ºC). Os animais foram aclimatizados no laboratório durante pelo menos 

24 h antes das experiências e utilizados apenas uma vez. As condições de 

manutenção e manipulação dos animais foram aprovados (nº 063/2014) e realizados 

em conformidade com a diretriz da Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA/UFRN). 

 

 

Figura 5 - Rato Wistar 

 

 

3.1.3 Linhagens celulares 

 

As linhagens celulares utilizadas nos ensaios envolvendo cultura de células 

foram: Macrófagos/monócitos murinos (RAW 264.7 - ATCC TIB-71) e células do 
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carcinoma de cólon humano (HT-29), ambas adquiridas do banco de células da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. As culturas de células foram 

cultivadas em meio DMEM (Dulbecco`s Modified Eagle`s Medium) da Gibco, Life 

Technologies do Brasil (Itapevi, SP, Brasil).  Os meios de cultura foram 

suplementados com os antibióticos penicilina/estreptomicina (Penicilina - 

Estreptomicina liofilizada em pó, 10.000U de penicilina e 10 mg de estreptomicina 

por mL, em solução de cloreto de sódio (0,9%) da Sigma Chemical Co. (St. Louis, 

MO, EUA). Além disso, foi utilizado soro fetal bovino (SFB) a 10%, adquiridos da 

empresa Cultilab (Campinas, SP, Brasil). 

 

 

3.1.4 Reagentes 

 

 Acetona, Acetato de sódio, Ácido acético, Ácido etilenodiaminotetracético, 

Ácido Isobutírico, Ácido sulfúrico, Cloreto de sódio, Clorofórmio, Etanol, Fenol, 

Formaldeído, Hidróxido de Sódio Monobásico e dibásico, Tiossulfato de 

Sódio,  (Reagen Quimibrás Industrias Químicas S.A.: Rio de 

Janeiro,RJ,Brasil); 

 Citrato de Sódio, Benzina Retificada (CRQ – Cromato Produtos Químicos: 

Diadema, SP, Brasil); 

 Agarose Standart Low-Mr  (BioRad Laboratories: Richmond, CA, EUA); 

 Azul de toluidina, azul de coomassie, vermelho de cresol, (Sigma Chemical 

Company, St. Louis, MO, EUA); 

 1,3-diaminopropano, Piridina (Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, EUA. 

Inc.: Millwaukee, WI, EUA); 

 Papéis Whatman nº 1 e 3 MM (W & R Balston Ltd.: Maidstone, Inglaterra). 

 Citrato de sódio, Cloreto de cálcio (Quimis,SP, Brasil). 

 Maxatase (protease alcalina P 126) (BIOCON do Brasil industrial Ltda.: Rio de 

Janeiro, RJ,Brasil); 
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 brometo de cetiltrimetilamônio (CETAVLON), Óleo crotônico (C-6719) (Sigma 

Chemical Company, St. Louis, MO, EUA); 

 4-Etoximetileno-2-fenil-2-oxazolin-5-ona (Sigma Chemical Company, St. 

Louis, MO, EUA) 

  Cloridrato de ketamina 5% e Cloridrato de xilazina a 2%  (Köning do Brasil, 

Ltda); 

 Solução salina 0,9% (estéril e apirogênica) (Laboratório Tayuyna Ltda., 

Brasil); 

 Heparan sulfato (Opocrin Laboratories: Modena, Itália); 

 Condroitim 4-sulfato, Condroitim 6-sulfato e Dermatam sulfato (Seikagaku 

Kogoy Co.: Tóquio, Japão). 

 Albumina sérica bovina, Ácido etilenodiaminotetracético, Ácido 2,4,6-

trinitrobenzeno sulfônico, 2,2 Diclorofluoresceina diacetato (DCFH-DA), 

Brometo de hexadeciltrimetilamônio, Glicose, MTT (brometo de 3-[4,5-

dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolium), Peróxido de hidrogênio, 3,3’,5,5’-

tetramethylbenzidina e padrões de monossacarídeos da Sigma Chemical 

Company, St. Louis, MO, EUA; 

 Solução de EBSS (solução salina balanceada de Earle sem cálcio e sem 

magnésio) preparada no INFAR, UNIFESP (São Paulo, SP) contendo 6,8 g 

de NaCl; 0,4 g de KCl; 1,14 g de Na2HPO4; 0,2 g de KH2PO4; 0,14 g de 

Na2HPO4 x 1H2O; 2,2 g de NaHCO3; 1,0 g de D-glucose e 0,01 g de vermelho 

de fenol em um litro de água;  

 Kit de detecção de apoptose BD Pharmingen Annexin V-FITC, Kit ELISA para 

detecção de IL-1 e IL-6 e Matrigel (BD Pharmingen San Diego, CA, USAouri, 

USA). 

 Cristal violeta da Inlab (São Paulo, SP, Brasil); 

 

3.1.5 Aparelhos 
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Além dos aparelhos usuais de laboratório podemos destacar: 

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

Econo Pump mod. EP-1 (Bio Rad Laboratories: Hercules, CA, EUA); 

 Câmara para eletroforese em gel de agarose (Tecnica Permatron Ltda,: São 

Paulo, SP, Brasil); 

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

 Centrífuga refrigerada RC 2-B (Ivan Sorvall Inc.:Norwalk, CO,  EUA). 

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

 Espectrômetro de Infravermelho FT-IR ABB Bomen modelo MB 104 (Bomen, 

USA) 

  Leitor de placas de Elisa Power Wave x Plate Reader (Hexasystens, EUA); 

 Citômetro de fluxo FACSCalibur (Becton Dickinson, USA). 

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

MA, EUA) 

 Banhos-maria e estufas de temperatura constante (FANEM Ltda.: São Paulo, 

SP, Brasil). 

 Fontes de corrente contínua regulável (Técnica Permatron Ltda.: São 

Paulo,SP,Brasil). 

 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Obtenção das frações polissacarídicas da alga Lobophora 

variegata 

 

A alga seca e pulverizada foi tratada quatro vezes com dois volumes de 

acetona para despigmentação e delipidação do material. A acetona foi decantada, e 
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a alga foi colocada para secar sob aeração, aferindo-se o peso seco do material (pó 

cetônico). Ao pó cetônico foi adicionado dois volumes de NaCl 0,25M, sendo o pH 

ajustado para 8,0 com NaOH. A mistura foi adicionada a enzima proteolítica 

Maxatase (10 mg/g de pó cetônico), incubando-se a 60°C overnight. Em seguida, 

esta suspensão foi centrifugada à 8000 x g por 15 minutos, com posterior descarte 

do precipitado e aferição do volume do sobrenadante, denominado de cru de 

polissacarídeos. O “cru de polissacarídeos” foi fracionado pela adição de volumes 

crescentes de acetona (0,3v; 0,5v; 0,8v; 1,0v; 1,5v; 2,0v) e FT, entre cada adição a 

suspensão polissacarídica foi centrifugada e o precipitado coletado, obtendo-se seis 

frações (FIGURA 6). Este estudo se deteve apenas a fração 0,8v, denominada LV. 
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Figura 6 - Esquema da metodologia de extração e fracionamento de frações polissacarídicas 
da alga Lobophora variegata. 

 

 

3.2.2 Caracterização estrutural da fração polissacarídica 0,8 v da alga 

Lobophora variegata  

 

3.2.2.1 Análise colorimétrica 

 

3.2.2.1.1 Proteinas totais 

 

As proteínas totais foram determinadas segundo o método de Bradford 

(1976), no qual o reagente da Coomassie blue G250 liga-se com moléculas de 

proteínas das amostras. A leitura da absorbância foi a 595 nm e a curva de 

calibração foi feita com albumina sérica bovina. 

 

3.2.2.1.2 Açúcares totais 

 

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

de acordo com Dubois et al. (1956), empregando-se como monossacarídeo padrão 

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

 

3.2.2.1.3 Sulfato 

 

Os teores de sulfato total foram obtidos após hidrólise ácida (HCl 6 N, 6 

horas, 100ºC) por turbidimetria pelo método de gelatina-bário (DODGSON e PRICE, 

1962). O padrão sulfato de sódio (1mg/mL) foi submetido as mesmas condições das 

amostras em estudo. 
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3.2.2.2 Eletroforese em gel de agarose 

 

O gel de agarose (0,6%) foi diluído em tampão 1,3 diamino-propano acetato 

(PDA) 0,05M (pH 9,0) e colocado sobre lâmina de vidro (7,5cm x 5,0cm x 0,2mm). 

Alíquotas de 5 l da frarção (concentração 10g/L) foram aplicadas no gel e 

submetidas à eletroforese (80 V durante 1h, com origem no polo negativo), em caixa 

resfriada a 4oC (DIETRICH, 1976; DIETRICH et al., 1977). 

Nesta eletroforese foram utilizados como referência de mobilidade, os 

padrões de glicosaminoglicanos sulfatados (Condroitim, Dermatam e Heparam 

sulfatos), uma vez que não se dispunha de padrões específicos para 

heteropolissacarídeos de algas.  

Após o tempo previsto para a migração eletroforética, os polissacarídeos 

foram precipitados com CETLAVON 0,1% (brometo de N-cetil-N-N-N-trimetilamônio), 

por um tempo mínimo de duas horas, à temperatura ambiente. Em seguida, o gel foi 

seco sob uma corrente de ar quente e corado com azul de toluidina 0,1%, sendo o 

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

(solução descorante). A operação foi repetida até que descoloração do fundo da 

lâmina ocorresse. Com isso, o gel foi posto para secar a temperatura ambiente. 

A revelação das bandas de migração foi feita com azul de toluidina pela 

atividade metacromática características de cada composto.  

 

3.2.2.3 Composição monossacarídica 

 

A cromatografia da fração 0,8v de Lobophora variegata foi realizada no papel 

Whatman (N°1) no sistema de solvente, acetato de etila: piridina: água. Foram 

aplicados 100 μg da fração após hidrólise ácida (HCl 2N) por três horas à 100ºC e 

10 μg dos padrões de monossacarídeos (fucose, ácido glucurônico, xilose, 

galactose, manose e glicose). Os compostos foram visualizados através de 

revelação com prata em meio alcalino (TREVELYAN et al., 1950). 
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3.2.2.4 Espectroscopia de infravermelho 

 

A fração 0,8v de Lobophora variegata foi analisada após secagem sob a 

forma de pastilha de KBr (brometo de potássio) em espectrômetro de infravermelho 

FT-IR ABB Bomen modelo MB 104, de 4000 a 500 cm-1 por transmitância. As 

análises foram realizadas no Departamento de Química da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

 

 

3.2.3 Avaliação do efeito de LV nos modelos de hipersensibilidade por 

contato em ratos Wistar 

 

3.2.3.1 Edema de orelha induzido pela aplicação tópica de óleo de cróton 

 

Grupos de cinco ratos da linhagem Wistar com idade de 2 meses, foram 

sensibilizados 24 horas antes pela administração tópica de 50 L de óleo de cróton.  

Os animais foram imobilizados e, em seguida, receberam diferentes doses da 

fração 0,8v de Lobophora variegata ou solução salina ou, ainda, óleo de cróton pela 

administração intraperitonial do tratamento: 

 

Grupo I –Solução salina NaCl 0,9% (controle negativo) 

Grupo II – 0,02mL de solução de óleo de cróton (controle positivo) 

Grupo III –Indometacina (25 mg/Kg) 

Grupo IV – 25 mg/Kg da fração LV de Lobophora variegata  

Grupo V – 50 mg/Kg da fração LV de Lobophora variegata  

Grupo VI –100 mg/Kg da fração LV de Lobophora variegata  
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Ocorreu a indução do edema no pavilhão auricular direito por aplicação 

intradérmica, enquanto que o outro pavilhão auricular permaneceu sem tratamento 

(TUBARO et al., 1985). 

Após seis horas do tratamento, os animais foram eutanasiados por aplicação 

de tiopental sódico intraperitoneal (i.p.) e o pavilhão auricular direito retirado para 

posteriores análises histológicas (FIGURA 7) e análise da atividade da enzima 

mieloperoxidase. Durante toda a fase experimental, a espessura do pavilhão 

auricular de cada animal foi medida com paquímetro antes, após a indução do 

edema e após 6 horas. Este método foi utilizado para avaliar a hipersensibilidade por 

contato do tipo aguda. 

 

 

Figura 7 - Esquema da Reação de Hipersensibilidade por Contato (RHC) induzida por óleo 
de cróton em ratos da linhagem Wistar. 

 

3.2.3.2 Edema de orelha induzido pela aplicação tópica da oxazolona 

 

Trinta ratos Wistar, foram divididos em seis grupos (n = 5), em que 3 grupos 

teste que incluem 3 diferentes doses de tratamento com fração polissacarídica 0,8v 

e dois controles (controle positivo: com aplicação da oxazolona e sem tratamento; e 
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controle negativo: aplicação de acetona em substituição à oxazolona) e o grupo 

tratado com Dexametasona comercial.  

 

Grupo I – Acetona (controle negativo) 

Grupo II – 0,02mL de solução de oxazolona (controle positivo) 

Grupo III – Dexametasona (4 mg/Kg) 

Grupo IV – 25 mg/Kg da fração LV de Lobophora variegata  

Grupo V – 50 mg/Kg da fração LV de Lobophora variegata  

Grupo VI –100 mg/Kg da fração LV de Lobophora variegata  

Os animais foram sensibilizados através da aplicação tópica de 50 μL de uma 

solução de oxazolona a 2% (p/v) em acetona na parte ventral (abdômen) dos 

animais por 2 dias consecutivos, sendo os animais tricotomizados na região 

abdominal 2 dias antes do início do experimento (FIGURA 8).  

A administração por via intradérmica do polissacarídeo nas concentrações de 

25, 50 e 100 mg/Kg, foi realizada nos tempos de 0, 24, 48, 72, 96, 120, 126 horas 

após o desafio, sendo o edema avaliado a cada 24 horas no decorrer desse período, 

com resensibilização (RECIO et al., 2000). Após a avaliação do edema no último dia 

do experimento, os animais foram eutanasiados por aplicação de tiopental sódico 

intraperitoneal (i.p.) e foram coletadas amostras das orelhas (círculos de 6 mm do 

tecido) para avaliação da atividade da enzima mieloperoxidase e análises 

histológicas. Durante toda a fase experimental, a espessura do pavilhão auricular de 

cada animal foi medida com paquímetro. Este método foi utilizado para avaliar a 

hipersensibilidade por contato do tipo crônica. 
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Figura 8 -  Esquema da Reação de Hipersensibilidade por Contato (RHC) induzida por 
oxazolona em ratos da linhagem Wistar. 
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3.2.3.3 Análises histológicas 

 

Os exames histológicos foram feitos com o tecido retirado do pavilhão 

auricular direito, de todos os grupos após a indução das reações de 

hipersensibilidade. O tecido foi fixado em formaldeído 10% por dois dias, sendo em 

seguida conservadas em álcool 70% até início do processo de desidratação. As 

orelhas foram posteriormente desidratadas, blocadas em parafina, seccionadas em 

cortes de 5 μm em um micrótomo e coradas com hematoxilina e eosina 

(JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1995).  A infiltração de neutrófilos, o edema e a 

espessura da epiderme foram avaliadas em áreas representativas com aumento de 

100x e 200x em microscópio óptico. 

 

3.2.3.4 Avaliação da atividade da mieloperoxidase 

 

A atividade da enzima MPO foi avaliada utilizando a metodologia de Suzuki et 

al. (1983) e modificada por De Young et al. (1989). As amostras do pavilhão 

auricular foram submetidas a congelamento (-20ºC). Após descongelamento, as 

amostras foram pesadas e homogeneizadas em tampão fosfato de sódio 80 mM, pH 

5,4. Os pellets foram ressuspendidos em tampão fosfato de sódio 80 mM, pH 5,4, 

contendo 0,5% brometo de hexadeciltrimetilamónio (HTAB), homogeneizado por 

cerca de 45s. Os homogenatos foram centrifugados a 8.000 x g, por 20 minutos (4 

ºC). A uma amostra do homogeneizado (50 µL) foi adicionado 100 μL de uma 

mistura contendo 50 μL de tampão fosfato de sódio 80 mM (pH 5,4), 35 μL de PBS 

0,22M (pH 5,4) e 15 μL de peróxido de hidrogênio 0,017% em cada poço. A reação 

foi iniciada com a adição de 200 μL de tetrametilbenzidina HCl (TMB) 18,4 mM. A 

placa foi incubada a 37°C por 3 minutos e a reação interrompida pela adição de 50 

μL de acetato de sódio 1,46 M (pH 3,0) em cada poço. A atividade enzimática foi 

determinada usando leitor de placas (Elisa Power Wave x Plate Reader) com 

comprimento de onda de 620 nm. Os resultados foram quantificados como atividade 

de MPO/mg de proteína. 
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3.2.4 Efeito de LV sobre células do carcinoma de cólon humano (HT-29) 

 

3.2.4.1 Ação de LV na viabilidade celular in vitro pelo método Alamar 

(Ensaio de MTT) 

 

A viabilidade celular dos polissacarídeos de L. variegata (LV) foi avaliada pelo 

método de MTT (brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolium). O MTT é 

um método colorimétrico de análise de viabilidade celular baseado na capacidade 

das células reduzirem o sal tetrazólico pela enzima mitocondrial succinato 

desidrogenase, descrito por Mosmann (1983). Cerca de 5x103 de células do 

carcinoma de cólon humano (HT-29) foram utilizadas por poço. Esta linhagem foi 

exposta a 25, 50 e 100 μg dos polissacarídeos e incubadas a 37ºC por 24 h 48 h e 

72 h. Após a incubação, 100 μL de meio DMEM contendo MTT (concentração final 

de 5 μg/100 μL), foi adicionado a cada poço, e as placas foram incubadas a 37°C 

por 4 h. Para controle da reação, as células foram expostas apenas ao meio DMEM. 

Após homogeneização, a leitura foi realizada a 570 nm.  

 

3.2.4.2 Ensaio de apoptose (Anexina V-FITC/ PI) e distribuição do ciclo 

celular 

 

3.2.4.2.1 Ensaio de apoptose (Anexina V-FITC/PI) 

 

A apoptose da linhagem HT-29 foi avaliada utilizando a anexina V- 

isotiocianato de fluorosceína – anexina V-FITC e o iodeto de propídio (PI), de acordo 

com o kit de detecção de apoptose BD Pharmingen Annexin V-FITC (BD 

Biosciences, Franklin Lakes, NJ). As células HT-29 foram incubadas por 24 h 

(DMEM ,37°C, 2,5% de CO2.), em seguida carenciadas por 18 h. Posteriormente, 

foram tratadas com 100 μg de polissacarídeos (diluído em meio DMEM) por 24 h. O 

sobrenadante, contendo as células não aderentes, foi removido e reservado em um 

tubo Falcon de fundo cônico, o qual foi submetido a centrifugação a 1000 x g por 15 

minutos. As células aderentes na placa foram, portanto, lavadas 2 vezes com 

tampão EBSS (contendo o indicador de pH vermelho de fenol) e em cada poço foi 
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adicionado tripsina para descolar as células da placa, e novamente as células em 

suspensão foram adicionadas ao tubo Falcon. Tanto a suspensão de células 

aderentes e não aderentes na placa foram homogeneizadas e lavadas 2 vezes com 

o tampão do kit diluído em PBS para ensaio de anexina V-PI e as células foram 

ressuspendidas em 50 μL. As células foram então incubadas com 3 μL de anexina V 

e 5 μL de iodeto de propídio por 20 minutos a temperatura ambiente na ausência de 

luz. Após a incubação, em cada tubo teste foi adicionado 350 μL do tampão do kit e 

as células foram imediatamente analisadas em citômetro de fluxo BD FACSCanto™ 

II (Becton Dickinson, USA). O ensaio foi realizado em triplicata. 

 

3.2.4.2.2 Ensaio da distribuição das células no ciclo celular 

 

A análise da progressão de células no ciclo celular da linhagem HT-29 foi 

realizada a partir da mesma metodologia aplicada para o ensaio de apoptose 

anexina V-FITC/ PI. A suspensão de células aderentes e não aderentes foram 

fixadas com formaldeído 2% e incubadas a 4°C por 30 minutos. Após incubação, as 

células foram lavadas com PBS (150 mM, pH 7,4). Posteriormente, foi adicionado 

PBS (0,01% de saponina) para permeabilizar as células. A seguir, foi adicionado 

uma solução estoque de RNase (4 mg/mL) em tampão acetato de sódio (0,05M, pH 

5,0 contendo 0,02 M de MgSO4). Essa suspensão foi incubada por 1 h  a 37 °C.  Em 

seguida, foi adicionado 5 μL de solução estoque de PI (5 mg/mL) a temperatura 

ambiente, as células foram homogeneizadas e em seguida transferidas para tubo de 

FACS com PBS (300 μL). As células foram analisadas em citômetro de fluxo BD 

FACSCanto™ II (Becton Dickinson, USA). O ensaio foi realizado em triplicata. 

 

3.2.4.3 Ensaio da atividade inibitória sobre o peróxido de hidrogênio em 

cultura de células 

 

A linhagem celular HT-29 foi plaqueada e deixada 24 horas para adesão 

celular (densidade de 3x104 células/poço em placas de 96 poços a uma atmosfera 

de 5% CO2). Em seguida, as células foram incubadas a 25, 50 e 100 μg dos 

polissacarídeos a 37ºC juntamente com 100 μL de DCFH-DA (25 µM) e deixadas na 
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ausência da luz por 4 horas. Após, o sobrenadante foi removido e os poços lavados 

2 vezes com PBS (0,1M, pH 7,4). Para verificar o efeito protetor dos polissacarídeos 

LV, o peróxido de hidrogênio (15 µM) foi deixado em contato por 30 minutos. O leitor 

de microplacas Sigma D-6883, foi utilizado para leitura sob excitação de 485 nm e 

emissão de 530nm. O ensaio foi realizado em triplicata. 

 

 

 

 

3.2.5 Efeito de LV sobre macrófagos (RAW 264.7) 

 

3.2.5.1 Ação de LV na viabilidade celular in vitro (Ensaio de MTT) 

 

O método de MTT é um ensaio de viabilidade celular que mede a capacidade 

de reduzir o MTT (brometo de 3(4,5-dimetiltiazol-2-il)2,5-difenil tetrazólio) a formazan 

(MOSMANN, 1983). A quantidade de 5x103 células/poço das linhagens celulares 

RAW 264.7 foram plaqueadas em placa de 96 poços com volume final de 100 

µL/poço em meio de cultura (DMEM) suplementado  com 10% de soro fetal bovino 

(SFB). Após 24 horas de incubação, foi realizado o carenciamento celular. Em 

seguida, 25, 50, 100 e 200 μg/100 µL da amostra LV e Fucus vesiculosus (FV) foi 

adicionado em volume final de 100 µL/poço. As placas de 96 poços foram incubadas 

a 37 ºC (5% de CO2) por 24 h. Conseguinte, 100 µL de meio DMEM contendo MTT 

(concentração final de 1 mg/mL) foi adicionado a cada poço e as placas foram 

incubadas a 37 ºC por 4 horas. Depois desse tempo, o sobrenadante foi removido e 

adicionado 100 µL de etanol P.A. Após, foi realizada a homogeneização e a leitura 

medida a 570 nm. O ensaio foi realizado em triplicata.  

 

3.2.5.2 Óxido nítrico 

 

O oxido nítrico é um radical livre solúvel e permeável em membranas e foi 

quantificado através da reação de síntese catalisada pela enzima óxido nítrico 

sintase induzível (iNOS). Os macrófagos (RAW 264.7) foram incubados com 500 µL 
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de DMEM (37 °C, 5% CO2, 10% soro fetal bovino) em placa de 24 poços para 

adesão celular. Após esse período, o meio foi retirado e a LV e FV (25, 50, 100 e 

200 μg/ 100 μL) em meio contendo ou não lipopolissacarídeo bacteriano (2 µg/mL) 

foi adicionado. Após a incubação com os polissacarídeos, 100 µL do meio foi 

misturado a 100 µL do reagente de Griess em placa de 96 poços (JUNG et al., 2010) 

em uma placa de 96 poços. A reação foi incubada por 10 minutos a temperatura 

ambiente e em seguida realizada a leitura espectrofotométrica a 540 nm. Como 

padrão foi utilizada uma curva de nitrito de sódio expressas em função do número de 

células (μM de nitrito/3x105 células). 

 

3.2.5.3 Análise de citocinas 

 

A análise de citocinas foi realizada a partir do meio proveniente do mesmo 

ensaio para óxido nítrico. A linhagem RAW 264.7 foi incubada com LV e FV (25, 50, 

100 e 200 μg/ 100 μL) por 24 horas. Os níveis de interleucina-6 (IL-6) e fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α) foram determinados por imunoensaio (ELISA) com kit 

comercial (ENZO Life Sciences) de acordo com as recomendações do fabricante. As 

concentrações das citocinas foram expressas em função do número de células 

(pg/célula x 105). A leitura  foi realizada a 405nm em leitor de microplaca. 

 

3.2.6 Método estatístico 

 

Todos os resultados foram submetidos à análise estatística, sendo 

analisadas as repetições e as formas de tratamento. Os resultados foram 

submetidos à análise de variância ANOVA. Para avaliar as diferenças entre os 

tratamentos e controle foi utilizado o teste de Tukey-Kramer, que permite 

estabelecer a diferença mínima significante entre duas médias, com nível de 

significância de p < 0,001. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização estrutural  

 

4.1.1 Rendimento e composição química das frações polissacarídicas de 
Lobophora variegata 

 

Polissacarídeos sulfatados, fucanas ou fucoidanas, são polissacarídeos 

extraídos da matriz de algas marrons como por exemplo, Sargassum vulgare, 

Spatoglossum schröederi, Lobophora variegata e Fucus vesiculosus (DIETRICH et 

al., 1995; LEITE et al., 1998; MEDEIROS et al., 2008; DORE et al., 2013). Estes 

compostos apresentaram diferenciações relacionadas às suas estruturas e 

atividades biológicas. Os polissacarídeos de L.variegata, alvo de nosso estudo, 

foram fracionados com concentrações diferenciadas de acetona (0,3-2,0 v). Os 

maiores rendimentos obtidos dessas frações foram atribuidas as frações 0,8v 

(16,5%), 1,0v (51,9%) e 1,5v (25,3%) e nas outras frações foram observados baixos 

rendimentos (TABELA 1). 

 

TABELA 1 - Frações polissacarídicas de Lobophora variegata (LV) e seus respectivos 
valores de rendimento em porcentagem. Obtido após precipitação em volumes crescentes 
de acetona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fração Rendimento (%) 

FT - 

F0,3 2,1 

F0,5 2,7 

F0,8 16,5 

F1,0 51,9 

F1,5 25,3 

F2,0 1 
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Parte dessas populações polissacarídicas foram previamente estudadas e 

suas estruturas e atividades biológicas foram analisadas (PAIVA et al., 2011; 

CASTRO et al., 2014; CASTRO et al., 2015).  Na  Tabela 2 podemos observar que 

todas as  frações são sulfatadas e contém quantidades de proteínas que variavam 

de 0,12% à 0,42%. A razão açúcares totais/sulfato nas populações de 

polissacarídeos obtidas variou de 0,8 a 3,0 entre as frações FT - 2,0 v. A fração 

escolhida para este estudo foi a fração precipitada com acetona 0,8v que apresentou 

um rendimento satisfatório em relação as outras frações, e principalmente, por 

apresentar alto teor de sulfatação, baixa contaminação protéica e alta relação 

açúcar/sulfato, sendo denominada como LV.   

 

Tabela 2 - Composição química das frações polissacarídicas de Lobophora variegata (LV) 
através dos métodos aBRADFORD (1976); bDUBOIS (1956); cDODGSON; PRICE, (1962), 
respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Fração Proteínasa (%) Açúcaresb (%) Sulfatoc (%) Açúcar/Sulfato 

FT 0,13 ± 0,02 41,4 ± 0,63 21,5 ± 3,4 1,9 

F0,3 0,20 ± 0,03 26,2 ± 0,09 26,4 ± 1,8 0,9 

F0,5 0,42 ± 0,09 29,4 ± 0,09 36,6 ± 2,5 0,8 

F0,8 0,18 ± 0,06 44,5 ± 0,12 29,5 ± 2,3 1,5 

F1,0 0,12 ± 0,08 46,6 ± 0,36 22,7 ± 2,1 2,0 

F1,5 0,23 ± 0,02 52,6 ± 0,09 17,1 ± 2,6 3,0 

F2,0 0,15 ± 0,04 40,8 ± 0,18 13,2 ± 1,6 3,0 
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4.1.2 Comportamento eletroforético de LV 

 

A fração LV foi submetida ao método de eletroforese em gel de agarose 

segundo Dietrich (1976); Dietrich et al. (1977), para evidenciar a separação de 

polímeros sulfatados.   

O corante azul de toluidina foi utilizado para verificação de grupos sulfatos, 

uma vez que estes assumem coloração arroxeada e com metacromasia na presença 

deste corante. A fração LV apresentou menor mobilidade eletroforética em relação 

aos padrões utilizados de polissacarídeos sulfatados glicosaminoglicanos (Heparam 

sulfato, Dermatam sulfato e Condroitim sulfato). Ainda, o perfil eletroforético de LV 

apresentou uma cor metacromática, em decorrência da presença dos grupos 

sulfatos, polidispersividade e baixa mobilidade (FIGURA 9). 

 

 

Figura 9 - Eletroforese em gel de agarose da fração polissacarídica LV de Lobophora 
variegata. O padrão (P) foi uma mistura de Heparam sulfato (HS), Dermatam sulfato (DS) e 
Condroitim sulfato (CS). A origem (OR) foi demarcada para inferir o ponto de partida da 
corrida eletroforética; (LV) Fração 0,8v do polissacarídeo de L. variegata. 



Resultados           Pinheiro, T.S.            
 

 
 

55 
 

 

 
 
4.1.3 Determinação da composição monossacarídica 

 

Após hidrólise ácida, os açúcares desta fração foram identificados por 

cromatografia descendente em papel, uma técnica que permite análise qualitativa 

das amostras e subsequentemente quantificados por HPLC. A identificação dos 

açúcares foi obtida segundo os padrões de glicose, galactose, fucose, xilose, 

manose e ácido glicurônico. A razão molar observada indicou uma relação de 

0,17:0,14:0,33:0,13:0,12:0,11 respectivamente para os açúcares do polissacarídeo 

(TABELA 3). 

 

Tabela 3 - Relação molar dos constituintes monossacarídicos da fração LV de Lobophora 
variegata. 

 

Conforme mostra a Figura 10, é possível observar a presença de fucose e 

glicose, mais acentuadas, e traços de galactose, xilose, manose e ácido glicurônico 

na fração analisada. Resultados semelhantes foram observados por Will (2012).  

Razão 

Molar 

Glicose 

 

Galactose Fucose  Xilose Manose   Ácido 

Glicurônico 

LV 0,17 0,14 0,33 0,13 0,12 0,11 
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Figura 10 - Cromatografia descendente em papel do hidrolisado da fração polissacarídica LV 
de Lobophora variegata. (LV) - Fração 0,8v do polissacarídeo de L. variegata; (Ác. Glic) – 
Ácido Glicurônico; (Gal) – Galactose; (Glic) – Glicose; (Man) – Manose; (Xil) – Xilose e 
(Fuc). 

 

 

4.1.4 Espectroscopia de Infravermelho 

 

Com o objetivo de verificar se a fração de LV apresentava o mesmo perfil que 

o observado em uma extração previamente efetuada por Castro et al. (2013) foi 

realizado o espectro de FT-IR da fração polissacarídica LV (FIGURA 11). Este 

apresentou fortes bandas a 3437 e 2924 cm-1. Estas duas absorções são 

características de polissacarídeos e foram atribuídas a vibração de alongamento 

para as hidroxilas (O-H) e para grupamento metil (C-H), respectivamente 

(DHOLAKIA et al., 2013; MANOJ et al., 2013). Uma banda de absorção a 1732 cm-1 

revelou possível presença de grupos O-acetil neste polissacarídeo (BILAN et al., 

2004). Além disso, um pico que se estende assimétrico em 1640 cm-1 e um fraco 

pico de estiramento simétrico 1420 cm-1 indicaram a presença de grupos carboxilas 

(COOH) em LV (LEITE et al., 1998; CASTRO et al., 2014). A absorção a 1255 cm-1 
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está relacionada com vibração do grupo sulfato (S=O) (KARMAKAR et al., 2009). As 

bandas entre 1074 e 1033 cm-1 no espectro foram atribuídas às vibrações das 

ligações glicosídicas de carbonila (C=O) (BEEKES et al., 2007). Uma ampla faixa de 

absorção assimétrica com um máximo em 850 cm-1 comprovou a presença de 

grupos sulfatos ambos em posição axial e equatorial (C-O-S). (BILAN et al., 2004).  

 

 

Figura 11 - Espectro FT-IR da Fração 0,8 de Lobophora variegata (LV). 
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4.2 Avaliação do efeito de LV nos modelos de hipersensibilidade por 

contato em ratos Wistar 

 

 

4.2.1 Análise macroscópica 

 

As reações de hipersensibilidade constituem mecanismos imunológicos 

promotores de defesa e de dano tecidual. Quando o antígeno é combatido pelo 

anticorpo ou pela célula diretamente, surgem reações teciduais que variam de um 

simples prurido até destruição completa, com necrose; essas reações são ditas 

"reações de hipersensibilidade". Dermatites de contato podem ser classificadas 

como irritante ou alérgicas, estas apresentam eczemas com características distintas, 

entretanto, podem apresentar padrão clinico, histológico e molecular similares 

(NOSBAUM et al., 2009) 

Neste trabalho verificamos a ação da Fração LV da alga L. variegata sobre a 

reação de hipersensibilidade por contato provocada pelo óleo de cróton e oxazolona 

(FIGURA 12 A e B).  

As diferentes doses de LV (25, 50 e 100 mg/Kg) mostraram atuar na reação 

de hipersensibilidade induzida pelo óleo de cróton de forma dose-dependente. A 

dose de 100 mg/Kg foi capaz de reduzir em até 56% o edema ao final da 6ª hora. 

Essa taxa de inibição foi similar à encontrada para a indometacina, fármaco padrão, 

AINES, que se mostrou capaz de reduzir o edema em cerca de 65% ao fim do 

mesmo período (FIGURA 12A).  

O modelo de reação induzida por oxazolona mimetiza a hipersensibilidade 

tardia do tipo IV, o qual envolve a participação dos linfócitos T e macrófagos. A ação 

de diferentes doses de LV na reação de hipersensibilidade por contato (RHC) 

induzida por oxazolona foi observada em diferentes tempos (dias) 1º - 6º. A Figura 

12B demonstra o efeito de LV sobre a reação de hipersensibilidade tardia induzida 

por oxazolona na orelha direita de ratos. Pode-se observar o efeito significativo das 

diferentes doses, que minimizaram a redução do edema em cerca de 82% no 3º 

para maior dose, sobrepondo-se, inclusive, aos efeitos observados para 

dexametasona (77%).  
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Ao fim do sexto dia, constatamos, ainda, não haver diferenças na redução do 

edema para os grupos tratados com diferentes doses de LV e dexametasona. 

 

 

Figura 12A - Ação de diferentes doses de LV na Reação de Hipersensibilidade por Contato 
(RHC) induzida por óleo de cróton em ratos Wistar. Os dados apresentados foram 
expressos em média ± SD. Os níveis de significância entre as amostras foram analisados 

segundo análise de variância (ANOVA). 
a,b,c Letras diferentes indicam uma diferença 

significativa em relação ao controle positivo, considerando: (a): p < 0,05, (b): p < 0,01, 

(c): p <0,001. IND – Indometacina comercial; LV25 - LV 25 mg/Kg; LV50 – LV 50 mg/Kg; 
LV100 –LV 100 mg/Kg; CP – Controle positivo: sem tratamento. 

 

a b c c 
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Figura 12B - Ação de diferentes doses da LV na Reação de Hipersensibilidade por Contato 
(RHC) induzida por oxazolona em ratos Wistar. Os dados apresentados foram expressos em 

média ± SD. 
a A letra indica uma diferença significativa entre o terceiro dia com o 

sexto dia 6h após, em que: (a): p < 0,001. DEX – Dexametasona comercial; LV25 - LV de 

L. variegata 25 mg/Kg; LV50 – LV de L. variegata 50 mg/Kg; LV100 –LV de L. variegata 100 
mg/Kg; CP – Controle positivo: sem tratamento; CN – Controle negativo: acetona. 

 

Como podemos observar na FIGURA 13 (A e B), a administração tópica de 

óleo de cróton e oxazolona (13 A e B – CRO e OXZ) nos grupos controle positivo 

promoveram aumento significativo de edema e rubor, em contraste ao grupo 

controle negativo no qual não houve lesões (13 A e B - NOR). O tratamento dos 

animais com dexametasona, indometacina e LV em diferentes doses foram capazes 

de reduzir o inchaço e vermelhidão. A fração LV teve resultados superiores ao 

encontrado nos fármacos padrões testados. 
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Figura 13A - Lesões macroscópicas no pavilhão auricular direito de ratos Wistar com reação 
de hipersensibilidade por contato induzida por óleo de croton. NOR – Controle negativo; 
CRO – Controle positivo; LV25 - LV 25 mg/Kg; LV50 – LV 50 mg/Kg; LV100 –LV 100 mg/Kg; 
IND – Indometacina comercial. 

 

 

 

 



Resultados           Pinheiro, T.S.            
 

 
 

62 
 

 

 

Figura 13B - Lesões macroscópicas no pavilhão auricular direito de ratos Wistar com reação 
de hipersensibilidade por contato induzida por oxazolona. NOR – Controle negativo; OXZ – 
Controle positivo; LV25 - LV 25 mg/Kg; LV50 – LV 50 mg/Kg; LV100 –LV 100 mg/Kg; DEX – 
Dexametasona comercial. 
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4.2.2 Análises histológicas 

 

Inflamação cutânea exacerba anormalidades na barreira da pele. Assim, a 

ruptura da barreira da pele por irritantes resulta na proliferação celular e 

permeabilidade alteradas (NISHIJIMA et al., 1997).  

As análises histológicas do pavilhão auricular dos animais foram realizadas 

para verificar o efeito dos polissacarídeos sobre o infiltrado celular. Essas análises 

demonstraram que os animais que foram sensibilizados com óleo crotônico e 

oxazolona e não foram tratados (controle positivo) apresentaram intenso infiltrado 

celular, característico de reação inflamatória (FIGURA 14A e B - CRO A e B; OXZ A 

e B), enquanto aqueles que receberam apenas solução salina (controle negativo) 

mostraram ausência de reação inflamatória (FIGURA 14A e B - NOR A e B). 

Entretanto, nos grupos em que foram administrados o óleo de cróton foi visualizado 

um proeminente infiltrado de neutrófilos, enquanto nas análises do grupo da 

oxazolona foi verificado um infiltrado linfoplasmocitário e rico em macrófagos. 

            Na figura 14A e B–LV25, LV50 e LV100 (A e B), observa-se que nos 

pavilhões auriculares dos animais tratados com os polissacarídeos de LV em todas 

as doses (25, 50 e 100 mg/Kg, respectivamente) houve uma diminuição significativa 

do recrutamento de células para o local da inflamação. Isto também, pode ser 

observado nas análises histológicas dos pavilhões tratado com indometacina e 

dexametasona, anti-inflamatórios comerciais (FIGURA 14A e B – IND A e B; DEX A 

e B). 
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Figura 14A - Análises histológicas (100X) e (200X) do pavilhão auricular de diferentes 
grupos do modelo de reação de hipersensibilidade por contato (RHC) induzido por óleo de 
cróton. NOR A – Controle negativo (salina) (100X), NOR B - Controle negativo (salina) 
(200X); CRO A - Controle positivo (Óleo de cróton – sem tratamento) (100X), CRO B - 
Controle positivo (Óleo de cróton – sem tratamento) (200X); LV25 A- LV 25 mg/Kg (100X), 
LV25 B –LV de 25 mg/Kg (200X); LV50 A –LV 50 mg/Kg (100X), LV50 B –LV 50 mg/Kg 
(200X); LV100 A –LV 100 mg/Kg (100X), LV100 B -  LV 100 mg/Kg (200X); IND A – 
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Indometacina comercial (25 mg/Kg) (100X), IND B - Indometacina comercial (25 mg/Kg) 
(200X). 

 

Figura 14B - Análises histológicas (100X) e (200X) do pavilhão auricular de diferentes 
grupos do modelo de reação de hipersensibilidade por contato (RHC) induzido por 
oxazolona. NOR A – Controle negativo (salina) (100X), NOR B - Controle negativo (salina) 
(200X); OXZ A - Controle positivo (Oxazolona – sem tratamento) (100X), OXZ B - Controle 
positivo (Oxazolona – sem tratamento) (200X); LV25 A - LV 25 mg/Kg (100X), LV25 B –LV 
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25 mg/Kg (200X); LV50 A – LV 50 mg/Kg (100X), LV50 B –LV 50 mg/Kg (200X); LV100 A –
LV 100 mg/Kg (100X), LV100 B -  LV 100 mg/Kg (200X); DEX A – Dexametasona comercial 
(4 mg/Kg) (100X), DEX B - Dexametasona comercial (4 mg/Kg) (200X). 

4.2.3 Atividade da mieloperoxidase 

 

A Mieloperoxidase (MPO) promove o stress oxidativo em numerosas 

patologias inflamatórias (CHAPMAN et al., 2013), sendo, então, utilizada como uma 

quantificação indireta da infiltração de neutrófilos (ZEMELKA-WIACEK et al., 2013). 

Sua atividade foi avaliada como parâmetro de análise para verificar a atividade anti-

inflamatória de LV.  

Para verificar o possível efeito de LV sobre a enzima mieloperoxidase foram 

utilizados modelos de reações de hipersensibilidade induzidos por Óleo de Cróton e 

Oxazolona. Pode-se perceber que esses dois compostos foram efetivos na indução 

da hipersensibilidade provocando aumento da atividade enzimática da ordem de 4x 

e 2x, para Óleo de Cróton e Oxazolona, respectivamente.  

Em ambos modelos pode ser observado os diferentes efeitos dos tratamentos 

com LV em diferentes doses. No modelo de indução por óleo de cróton, as 

diferentes doses de LV utilizadas no tratamento reduziram potencialmente (61%; 100 

mg/Kg) e de forma dose-dependente a atividade da MPO (FIGURA 15A). Entretanto, 

no modelo de hipersensibilidade induzida por oxazolona, as diferentes doses de 

tratamento com LV mostraram alterar levemente a atividade da MPO (FIGURA 15B).  
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Figura 15A - Efeito de LV na atividade da enzima mieloperoxidase no pavilhão auricular de 
ratos Wistar com reação de hipersensibilidade por contato induzida por óleo de cróton. Os 
dados foram expressos como a média ± desvio padrão. a A letra indica uma diferença 
significativa em relação ao controle positivo; b A letra indica uma diferença significativa entre 
as amostras de LV; c A letra indica uma diferença significativa entre as amostras de LV e a 
indometacina, considerando: (a), (b) e (c): p < 0,001. 1,2,3 Os números indicam quais 
amostras possuem relação estatística entre si. CN – Controle negativo; CP – Controle 
positivo; LV25 - LV 25 mg/Kg; LV50 – LV 50 mg/Kg; LV100 –LV 100 mg/Kg; IND – 
Indometacina comercial. 
 

Figura 15B - Efeito de LV na atividade da enzima mieloperoxidase no pavilhão auricular de 
ratos Wistar com reação de hipersensibilidade por contato induzida por oxazolona. Os dados 

foram expressos como a média ± desvio padrão. 
a A letra indica uma diferença 

significativa em relação ao controle positivo (CP;b A letra indica uma diferença 
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significativa entre as amostras de LV e a dexametasona, considerando: (a): p < 0,001 e (b): 

p < 0,05. CN – Controle negativo; CP – Controle positivo; LV25 - LV 25 mg/Kg; LV50 – LV 
50 mg/Kg; LV100 –LV 100 mg/Kg; DEX – Dexametasona comercial. 

4.3 Efeito de LV sobre células do carcinoma de cólon humano (HT-29)  

 

 

4.3.1 Ação de LV na viabilidade celular 

 

O ensaio de MTT (brometo de 3-4,5-dimetil-tiazol-2-il-2,5-difeniltetrazólio), é 

um método baseado na atividade da enzima desidrogenase em células, utilizado 

para medir a modulação do crescimento de células in vitro e consequente rastreio de 

compostos citotóxicos (LI et al., 2012; HAJIAGHAALIPOUR et al., 2015).  

Pode ser observado que a LV tem uma ação efetiva sobre as células do 

carcinoma de cólon humano (HT-29). A viabilidade celular foi avaliada em diversos 

tempos (24, 48 e 72 h) e nas diferentes concentrações de LV (25 µg/100 µL; 50 

µg/100 µL e 100 µg/100 µL) (FIGURA 16).  

 
Figura 16 - Efeito de diferentes concentrações de LV na viabilidade de células do carcinoma 
de cólon humano (HT-29) nos períodos de incubação de 24, 48 e 72 horas.  Os dados foram 
expressos como a média ± desvio padrão. a,b,c As letras indicam diferença entre a mesma 
concentração em diferentes horas, em que: (a): n/s; (b): p < 0,05; (c): p < 0,001.  x,y As letras 
indicam diferença significativa dentro da mesma hora em diferentes concentrações, em que: 
(x): p < 0,01; (y): p < 0,001. 1,2,3 Os números indicam quais amostras possuem relação 
estatística entre si. LV25 - LV 25 mg/Kg; LV50 – LV 50 mg/Kg; LV100 –LV 100 mg/Kg. 
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A fração LV na concentração mais baixa analisada (25 µg/100 µL) apresentou 

uma inibição em torno de 10% na viabilidade das células HT-29. As análises 

demonstraram um aumento da inibição da viabilidade (55%) na maior concentração 

de polissacarídeos quando as células foram testadas por 72 h, o que demonstra que 

esse composto apresenta citotoxidade para essas células tumorais. 

 

4.3.2 Ensaio de apoptose 

 

A apoptose ou morte celular pode ser estimada através de ensaios que 

avaliam a integridade da membrana, determinação da fragmentação do DNA e 

detecção da externalização de fosfatidilserina. A anexina V tem a capacidade de se 

ligar fortemente aos fosfolipídios de membrana plasmática através de suas cargas 

negativas na presença de íons cálcio (TUSCHL e SHAWAB, 2004).  

O efeito de LV na apoptose das células HT-29 pode ser observada nas 

Figuras 17 e 18 em ensaio com marcação por anexinaV-FITC/PI.  Em que a figura 

17 traz um histograma de forma representativa do experimento, enquanto que a 

Figura 18 mostra os dados como média da triplicata do ensaio. 

 
FIGURA 17 - Análise de citometria de fluxo com dupla marcação para anexina V e PI em 
células de carcinoma de cólon humano (HT-29). As células foram tratadas com 50 e 100 
µg/µL de LV por 24 horas.(A): controle negativo (sem tratamento com LV); B: células 
tratadas com 50 µg de LV; C: células tratadas com 100 µg de LV. Quadrante superior 
esquerdo: marcação negativa para anexina V-FITC e positiva para PI (células não viáveis - 
necrose); quadrante superior direito: marcação positiva para anexina V-FITC e PI (células 
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não viáveis – apoptose tardia); quadrante inferior esquerdo: marcação negativa para 
anexina V-FITC e PI (células viáveis); quadrante inferior direito: marcação positiva para 
anexina V-FITC e negativa para PI (células não viáveis – apoptose precoce). 

 

 

Figura 18 - Efeito de LV na viabilidade das células de carcinoma de cólon humano (HT-29) 
avaliada por citometria de fluxo. Células viáveis: marcação negativa para anexina V-FITC e 
PI; Células não viáveis: marcação positiva para anexina V-FITC e negativa para PI (células 
em apoptose precoce); marcação positiva para anexina V-FITC e PI (células em apoptose 
tardia); marcação negativa para anexina V-FITC e positiva para PI (células em necrose); 
Valores foram expressos por médias ± desvio padrão. a A letra indica uma diferença 
significativa  das amostra em relação ao controle, considerando: (a): p < 0,001. 

 

A doses de 50 µg e 100 µg/ 100 µL foram escolhidas por apresentarem maior 

percentual de inibição das células do carcinoma do cólon humano (HT-29). 

A porcentagem de células em apoptose precoce (anexina V-positiva/PI-

negativo) aumentou de 9,27% no grupo não tratado para 20,46% no grupo tratado 

com 50 µg/100 µL (LV50) e para 36,66% no grupo tratado com 100µg/100 µL 

(LV100) de LV, ocorrendo um aumento de cerca de 55% e 75%, respectivamente. 

Enquanto que, foi observado um aumento de cerca de 80% das células tratadas com 

ambas concetrações de LV em relação ao controle. Além disso, foi verificado 

proeminente redução de células necróticas (anexina V-negativa/PI-positiva)  de 16% 

para o grupo tratado com 100µg/100 µL (LV100) de LV. Estes resultados 

demonstraram que LV suprimiram a proliferação de células HT-29 através da 

indução de apoptose. 
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4.3.3 Ensaio de distribuição do ciclo celular 

 

O ciclo celular é uma sequência complexa de eventos que controlam o 

destino da célula através da interpretação de sinais de regulação do crescimento. As 

células passam então da fase G1 para a fase S (síntese de DNA), que é seguido 

pela fase G2, onde as células se preparam para a duplicação na fase M (FOSTER, 

2008). 

Este ensaio é uma ferramenta importante quando se deseja avaliar a 

interferência de compostos em processos de proliferação celular.  

Assim, foi verificada uma leve redução de células nas fases S e G2/M 

quando as células foram tratadas com 50 µg e 100 µg/100 µL de LV (FIGURA 19 e 

TABELA 4). No entanto, foi verificado que os tratamentos com os polissacarídeos 

revelaram um acúmulo de células na transição de células de G1/G2. 

 
Figura 19 - Análise da distribuição do ciclo celular das células do carcinoma de cólon 
humano (HT-29). (A): distribuição do ciclo celular das células não tratadas (células controle); 
(B): distribuição do ciclo celular das células tratadas com 50 µg de LV; (C): distribuição do 
ciclo celular das células tratadas com 100 µg de LV. 
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Tabela 4 - Avaliação do efeito de LV na distribuição das células do carcinoma de cólon 
humano (HT-29) no ciclo celular. Os dados foram expressos como média ± desvio padrão. 
Fases do ciclo celular – G1: gap 1; G2: gap 2; S: fase de síntese. 

 

FASES DO CICLO 

CELULAR 

CÉLULAS NÃO-

TRATADAS (%) 

CÉLULAS TRATADAS 

COM LV 50 µg/ 100 mL 

(%) 

CÉLULAS TRATADAS 

COM LV 100 µg/ 100 mL 

(%) 

G1 37,93 ± 1,31 39,18 ± 2,02 20,55 ± 3,93 

S 18,23 ± 1,91 6,79 ± 3,02 7,05 ± 2,33 

G2 19,26 ± 2,56 13,23 ± 3,86 5,53 ± 0,07 

G1/G2 24,58 ± 0,00 40,80 ± 0,00 66,87 ± 0,00 

 

 

4.3.4 Ensaio da atividade inibitória sobre o peróxido de hidrogênio em 

cultura de células 

 

A transferência de elétrons é um dos processos químicos fundamentais para 

a sobrevivência das células (ALVES et al., 2010). Uma consequência do 

desequilíbrio deste processo resulta na formação de radicais livres, o que provoca 

uma série de problemas bioquímicos e fisiológicos e, portanto, danosos ao ser vivo. 

No combate a esses radicais estão os agentes antioxidantes que se contrapõem ao 

processo.  

As fucanas já foram estudadas quanto as suas propriedades antioxidantes. A 

incubação das células com H2O2 provocou um aumento na geração de ROS 

intracelular nas células HT-29 como mostrado na Figura 20. Ademais, foi observado 

que quando as células foram tratadas com as diferentes concentrações (25 µg, 50 

µg, 100µg/ 100µL) de LV, não foi verificado uma redução significativa de ROS 

intracelulares. 
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Figura 20 - Avaliação in vitro da atividade inibitóiria sobre o peróxido de hidrogênio de 

fucanas de LV em células de carcinoma do cólon humano (HT-29). Os dados foram 
expressos em média ± desvio padrão.  a,b As letras indicam uma diferença significativa em 
relação ao controle, considerando: (a): p < 0,05; (b): p < 0,01. Controle – Células incubadas 
apenas com meio; H2O2 – Controle positivo – células incubadas com peróxido de hidrogênio; 
LV25 - LV 25 mg/Kg; LV50 – LV 50 mg/Kg; LV100 – LV 100 mg/Kg. 
 
 
 
 
 

4.4 Efeito de LV sobre macrófagos (RAW 264.7) 

 

 

4.4.1 Ação de LV na viabilidade celular 

 

Compostos são especialmente importantes quando sua toxicidade é mais 

elevada para células cancerosas do que para células normais.  

0

100

200

300

400

500

600

700

Controle H2O2 LV25 LV50 LV100

In
te

n
si

d
ad

e
 d

e
 F

lu
o

re
sc

ê
n

ci
a

 

µg / 100 µL + H202 

a 

b 



Resultados           Pinheiro, T.S.            
 

 
 

74 
 

 

Uma variedade de compostos tipo tetrazólio têm sido bastante utilizados, e, 

sendo positivamente carregado, o MTT tem a propriedade de penetrar em células 

eucarióticas viáveis sendo por isso considerado uma excelente ferramenta no estudo 

da viabilidade celular (RISS et al., 2013). 

A viabilidade das células de RAW 264.7 tratadas com os polissacarídeos de 

L. variegata (LV) e de F. vesiculosus (FV), foi determinada através da medição da 

proliferação celular utilizando o ensaio colorimétrico de MTT. Analisando a FIGURA 

21 as diferentes concentrações da fucana LV aumentaram a capacidade redutora do 

MTT evidenciando um possível efeito proliferativo de LV sobre as células RAW 

264.7. Entretanto, o efeito observado não foi dependente da concentração de LV. 

Além disso, este efeito proliferativo pode ser observado para as concentrações 

testadas mais baixas (25µg/100 µL e 50 µg/100 µL) de FV. Ademais, a capacidade 

redutora de FV foi reduzida com o aumento da concentração desta fucana (100/100 

µL e 200 µg/100 µL), configurando efeito anti-proliferativo para estas concentrações 

mais altas. 

 

 

Figura 21 - Efeito de diferentes concentrações de LV e FV na viabilidade de macrófagos 
murinos (RAW 264.7) no período de incubação de 24 horas.  Os dados foram expressos 
como a média ± desvio padrão. a,b As diferentes letras indicam diferença significante nos 
diferentes extratos em diferentes concentrações. a,b As letras indicam diferença significativa 
entre as concentrações na mesma amostra, em que: (a): p < 0,001; (b): p < 0,05. 1,2,3 Os 
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números indicam quais amostras possuem relação estatística entre si. LV25 - LV 25 mg/Kg; 
LV50 – LV 50 mg/Kg; LV100 – LV 100 mg/Kg. 

 

 

 

 

4.4.2 Óxido nítrico 

 

O óxido nítrico é uma importante molécula de sinalização produzida pela NO 

sintase (NOS) (IGNARO, 1996).  A produção celular de NO abaixo do nível 

fisiológico provoca a iniciação de inúmeras doenças, e a sua ativação, portanto, 

pode atuar como agente terapêutico (RAI e ACHARYA, 2012).  

A quantificação de óxido nítrico liberado pelos macrófagos foi determinada por 

reação de Griess (GREEN et al., 1982). Observou-se uma redução significativa da 

produção de óxido nítrico em baixas concentrações (25 µg/100 µL e 50 µg/100 µL) 

de fucanas LV (94% e 52% respectivamente) e FV (100% e 98% respectivamente) 

(FIGURA 22). Entretanto, aumentando as concentrações para 100 µg/100 µL e 200 

µg/100µL foi verificado um aumento significativo de 2 vezes para LV e até 7 vezes 

para FV da produção de óxido nítrico para ambos os polissacarídeos testados. A 

coestimulação com LPS não alterou os resultados obtidos sem a coestimulação. 

Estes resultados levam a sugerir a indução de enzimas iNOS em altas 

concentrações de fucanas.  
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Figura 22 - Ação estimuladora de LV e FV sobre a produção de NO por macrófagos RAW 
tratados por 24 h sem (A) ou com (B) LPS. CP - controle positivo – células incubadas com 
LPS; CN - controle negativo – células incubadas apenas com DMEM. (LV): fucana da alga L. 

0

5

10

15

20

25

30

35

CN CP LV25 LV50 LV100 LV200 FV25 FV50 FV100 FV200

µg / 100 µL µg / 100 µL

N
it

ri
to

 d
e 

só
d

io
 (

u
M

/c
é

lu
la

 x
 1

0
5
) 

LV FV 

a 

a a 
a 

a 

a 

a a 

A 

0

5

10

15

20

25

30

35

CN CP LV25 LV50 LV100 LV200 FV25 FV50 FV100 FV200

µg / 100 µL µg / 100 µL

N
it

ri
to

 d
e 

só
d

io
 (

u
M

/c
é

lu
la

 x
 1

0
5 )

 

LV + LPS FV + LPS 

a 
b 

a a 
a 

a 

a a 

B 



Resultados           Pinheiro, T.S.            
 

 
 

77 
 

 

variegata nas concentrações 25,50, 100 e 200 µg/100µL; (FV): fucana comercial de F. 
vesiculosus nas concentrações 25,50 100 e 200 µg/100µL.a, b As letras indicam diferença 
significativa das concentrações na mesma amostra em relação ao controle positivo, em que: 
(a): p < 0,001; (b): p < 0,05. 
 
 
 

 

4.4.3 Análise de citocinas 
 

Citocinas produzidas por macrófagos como, por exemplo, IL-6 e TNF-α, são 

proteínas secretadas que regulam as respostas imunes, inata e adquirida, e 

demonstram diversidade de efeitos sobre inúmeros tipos de células (COMMINS et 

al., 2010).  

Neste trabalho foi observado baixas concentrações de IL-6 e TNF-α em 

células RAW 264.7 tratadas apenas com LV a 25 µg/100µL (FIGURA 23). No 

entanto, quando utilizadas concentrações maiores (50µg e 100 µg/100µL) na 

incubação dessas células foi verificado que a fucana possui um efeito 

imunomodulador positivo bem expressivo na produção dessas citocinas. Também foi 

verificado o efeito resultante da coestimulação LPS-LV. Pode-se perceber que a 

presença do LPS não causou alteração significativa nos níveis de citocinas com 

relação as concentrações de 50 µg/100 µL e 100 µg/100µL de LV não 

coestimuladas. Entretanto, foi observado aumento significativo no teor de IL-6 e 

TNF-α nas células coestimuladas com LPS na concentração de 25 µg/100µL. 
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Figura 23 - Ação estimuladora de LV sobre a produção de IL-6 (A) e TNF-α (B) por 
macrófagos RAW tratados por 24 h. CN - controle negativo – células incubadas apenas com 
DMEM; (LV): fucana da alga L. variegata nas concentrações 25,50, 100µg/100µL;  
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5 DISCUSSÃO 

 

Polissacarídeos têm sido objeto de grande investigação por causa de sua 

ampla aplicabilidade funcional nas indústrias alimentícias e farmacêuticas. Um 

grande número destes polímeros foram isolados a partir de uma variedade de fontes 

tais como: fungos, algas e plantas etc. Assim, eles foram estruturalmente 

caracterizados, e avaliados em termos de funções biológicas. Devido à importância 

desses compostos, os dados obtidos divulgados cientificamente foram decorrentes, 

até 2011, de mais de 700 estudos publicados apenas com algas marinhas marrons 

indicando que as fucanas/fucoidanas são dotadas de um grande potencial quer 

como agentes terapêuticos, nutricionais e como fontes seguras de tratamento para 

uma grande variedade de problemas de saúde (CROCI et al., 2011). 

Biopolímeros sulfatados de algas são representados por polissacarídeos 

muito complexos e com grande heterogeneidade estrutural, cujas percentagens de 

grupos L-fucose e éster de sulfato somados com outros tipos de monossacarídeos 

neutros, ácido urónico, estes em quantidades variáveis além de grupos de acetila 

(BILAN et al., 2006).  

Lobophora variegata é uma alga marinha marrom cujo os polissacarídeos 

sulfatados, fucanas, tem sido estudado em nosso laboratório (CASTRO et al., 2015; 

PAIVA et al., 2011; CASTRO et al., 2014; MEDEIROS, et al., 2008).  Utilizamos nos 

trabalhos, o fracionamento com acetona, tendo em vista, termos obtido bons 

resultados em análises prévias empregando-se este tipo de fracionamento. As 

frações obtidas dessa alga foram previamente dessecadas, dissolvidas em solução 

salina, proteolisadas e denominadas de acordo com o volume de acetona utilizado 

para precipitação. As frações de polissacarídeos dessa alga foram precipitados a 

partir do cru de polissacarídeos com diferentes concentrações de acetona (0,3-2,0v) 

e continham proporção variáveis de sulfato e açúcares neutros, sendo assim, 

diferenciadas entre si. A fração precipitada com 0,8v de acetona, LV, foi objeto deste 

estudo. 

Neste estudo, a caracterização dessa fração demonstrou polidispersividade 

em eletroforese em gel de agarose e metacromasia em azul de toluidina. Estudos 
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prévios têm revelado que em tampão PDA os compostos interagem com a diamina 

de acordo com a conformação do polissacarídeo e distribuição de cargas. Os 

polissacarídeos que mais interagiam apresentavam uma menor mobilidade 

eletroforética. Grupos sulfatos presentes em polissacarídeos de algas e animais, 

assumem coloração arroxeada (metacromática) na presença do corante azul de 

toluidina (DIETRICH et al., 1995). 

Polissacarídeos sulfatados da alga marrom Spatoglossum schröederi e outras 

algas marinhas também apresentaram baixas mobilidades eletroforéticas em um 

sistema similar de eletroforese (LEITE et al., 1998). Diferenças nas mobilidades 

eletroforéticas tem demonstrado que a eletroforese em gel de agarose dos extratos 

fracionados de polissacarídeos sulfatados de algas tem apresentado uma resolução 

de boa qualidade para distinguir grupos de polissacarídeos de acordo com a 

conformação que assumem na presença de PDA e que por sua vez influencia na 

mobilidade eletroforética (DIETRICH et al., 1995). 

Também foi verificada na LV de Lobophora variegata altos teores de sulfato 

(29%), açúcares totais (44%), e um baixo teor de contaminação proteica (0,18%) 

dentre as frações analisadas. A análise da composição monossacarídica revelou a 

proeminente presença de fucose além de glicose e traços de galactose, xilose, 

manose e ácido glucurônico.Estudos realizados por Paiva et al. (2011), também 

demonstraram a presença de fucose, glicose e manose na Fração 1,0 desta alga. 

Além desses, Castro et al. (2014), citam a presença de xilose para a Fração 1,5 de 

L. variegata. 

Funções de macromoléculas biológicas estão relacionados com as suas 

estruturas, incluindo a composição monossacarídica, peso molecular, e ligações 

químicas. Muitas vezes, é possível isolar vários polissacarídeos com estruturas 

diferentes de uma única alga usando diferentes condições de extração e 

procedimentos de fracionamento (DAI et al., 2010). 

Com o objetivo de verificar se a fração LV de L. variegata apresentava o 

mesmo perfil que o observado em uma extração previamente efetuada por Castro et 

al. (2014) foi realizada uma análise dessa fração por espectroscopia de 

infravermelho. A análise de infravermelho é regularmente aplicada à caracterização 

de aspectos estruturais específicos (GUTIÉRREZ et al., 1996). Neste estudo, 
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observamos a presença de sinais relacionados com a presença sulfato (1255 e 850 

cm-1) corroborando os resultados das análises colorimétricas. Bandas nessa mesma 

faixa foram encontrados em outros estudos analisando diferentes frações dessa 

mesma espécie de alga, a partir do mesmo processo de extração (PAIVA et 

al.,2011; CASTRO et al., 2014; MEDEIROS et al., 2008). 

Apesar de extensa investigação da atividade biológica de polissacarídeos de 

algas marinhas realizados na última década, a relação global entre a atividadede 

polissacarídeos e sua estrutura permanece obscuro.  

  Fucanas da alga marinha Lobophora variegata já foram descritas por 

possuírem potentes atividades farmacológicas in vitro e in vivo (QUEIROZ et al., 

2006; MEDEIROS et al., 2008; PAIVA et al., 2011).  

As reações alérgicas, também denominadas reações de hipersensibilidade, 

são reações do sistema imunológico nas quais ocorre a lesão tecidual. A reação de 

irritação na pele ativa a cascata imune independente da via de apresentação do 

antígeno pela indução de mediadores pró-inflamatórios e citocinas que recrutam e 

ativam as células T (HUNZIKER et al., 1992; KONDO et al., 1994). Modelos de 

hipersensibilidade tópica induzida por diferentes agentes inflamatórios estão sendo 

utilizados como alternativa a fármacos sintéticos. Estes compostos muitas vezes 

provem de vegetais e são muito utilizados no tratamento de desordens inflamatórias 

da pele (GÁBOR, 2000). As reações de hipersensibilidade desencadeiam reações 

inflamatórias que culminam em dano tecidual. No presente trabalho, nós 

examinamos a ação de LV na inflamação da pele de ratos de forma aguda e crónica, 

a fim de verificar seu potencial anti-inflamatório. 

O óleo de cróton é um líquido viscoso, amarelo-pálido a castanho e 

transparente, com um sabor ácido e odor desagradável, obtido das sementes do 

arbusto Crotontiglium (Euphorbaceae). Esse óleo é altamente tóxico e antigamente 

era utilizado como purgante drástico na medicina humana e veterinária. Entretanto, é 

considerado demasiadamente perigoso para uso medicinal. Atualmente, é utilizado 

como padrão farmacológico para inflamações de pele e alergia, pois é vesicante e 

irritante de pele (RICO e SÁNCHEZ, 2011) 

Com o objetivo de avaliar o efeito da fração polissacarídica LV de Lobophora 

variegata em reações de hipersensibilidade por contato aguda, foi utilizado o óleo 
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crotônico como controle positivo no desencadeamento deste processo imunológico. 

Os resultados obtidos mostraram que este óleo produziu edema no grupo de 

animais tratados, com características histológicas bem definidas de um processo 

inflamatório denso com infiltração de neutrófilos. As fucanas de Lobophora variegata 

reduziram o processo edematoso de maneira dose-dependente, sendo a dose de 

100 mg/kg a de efeito mais significativo. 

Esses resultados corroboram com os encontrados por Medeiros et al. (2008) 

que estudando a fração F1,0 da alga Lobophora variegata mostraram que esta foi 

efetiva na redução do edema de orelha induzido por óleo de cróton na dose de 100 

mg/kg. 

O modelo de inflamação crônica utilizando oxazolona induz uma 

hipersensibilidade por contato tardia que se assemelha a dermatite por contato 

humano. Essa resposta é caracterizada por inchaço continuado, abundantes 

mediadores pró-inflamatórios e células polimorfonucleares em demasia (NOSBAUM 

et al., 2009). Uma vez que, a oxazolona mimetiza um hapteno que interage 

covalentemente com proteínas culminando em um complexo antígeno-proteína, alvo 

de Linfócitos T. Neste processo, células de Langerhans reconhecem esse complexo 

e migram em direção aos nódulos linfáticos, iniciando uma resposta imune 

especifica. Ao segundo contato com o hapteno, uma reação inflamatória se inicia 

através da liberação de citocinas e síntese de prostaglandinas, PG2 durante das 

fases vascular precoce e celular tardia do processo inflamatório (FERRARI et al., 

1991; PRIETO et al., 2006) 

Foi verificado neste trabalho que a aplicação tópica de LV diminui a 

espessura do pavilhão auricular no modelo de dermatite induzido por oxazolona. 

Essa redução foi dose-dependente e ao final do sexto dia não houve diferença aos 

resultados encontrados para dexametasona. É sabido que corticosteroides tem 

potente efeito anti-inflamatório, entretanto o uso tópico contínuo pode causar 

problemas na pele, limitando, portanto, seu uso prolongado (SCHOEPE et al., 2006). 

Assim, os achados sugerem que LV pode solucionar lesões crônicas de pele sem 

causar alteração cutânea na pele dos ratos. 

As fucanas de Lobophora variegata mostraram reduzir significativamente o 

processo edematoso em ambos modelos tendo um efeito ainda mais potente no 
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modelo de hipersensibilidade tardia induzida por oxazolona, inclusive com efeitos 

superiores aos da dexametasona.  

Outro parâmetro bioquímico avaliado foi a atividade da enzima 

mieloperoxidase (MPO), a qual está associada com o desenvolvimento do processo 

inflamatório nos dois modelos. A MPO é a enzima encontrada nos grânulos 

neutrofílicos e que catalisa a conversão do peróxido de hidrogênio a ácido 

hipocloroso (HClO) na presença de cloro. Esses neutrófilos ativados produzem 

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio induzindo estresse oxidativo, que pode 

provocar um dano significativo nos tecidos associados (ZHANG et al., 2002; 

PODREZ et al., 2000). Neste estudo foi observado que os polissacarídeos de LV 

reduziram a atividade da MPO em ambos modelos, sendo considerada mais 

significativa a redução observada no modelo de hipersensibilidade induzido por óleo 

de cróton. 

Foi sugerido que o processo inflamatório de diversas doenças é determinado 

pelo influxo de neutrófilos ativos para os locais de inflamação (CARLSON et al., 

2002).  

Uma possível explicação para a fraca atividade de LV sobre a atividade da 

MPO no modelo da oxazolona poderia estar no fato de que a re-indução ao terceiro 

dia do experimento e também pela inibição da L-selectina. Afirmações neste sentido 

foram feitas por diversos grupos de pesquisadores Nasu et al. (1997) e Carvalho et 

al. (2014). Recentemente, este último grupo em estudos relacionados com fucanas 

observaram que este polissacarídeo reduziu a severidade da pancreatite aguda em 

camundongos decrescendo a inflamação sistêmica e a redução de neutrófilos 

sugerindo modulação de P- e L-selectinas.  

A geração de espécies reativas pela MPO tem uma ação dual estando 

envolvidas em mecanismos de defesa contra agentes infecciosos e podendo atuar 

também, em processos deletérios sobre as células, resultando em danos (KETTLE e 

WINTERBOURN, 1991).  

Um papel de fucanas como agentes anti-neoplásicos também tem sido 

sugerida por diversos autores (BERTEAU e MULLOY, 2003; CUMASHI et al., 2007). 

Essas fucanas exibem atividade anti-proliferativa através de vários mecanismos, tais 

como a indução de parada do ciclo celular, apoptose e ativação do sistema imune. 
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Com relação a isso, atividades como a indução de inflamação através do sistema 

imunitário, o stress oxidativo e mobilização de células tronco foram relatados por 

estarem ligadas a essas propriedades anti-cancerosas (KWAK-KIM et al., 2014).   

A apoptose é um dos principais mecanismos pelo qual os agentes 

quimioterápicos do câncer matam as células. Marcadores de DNA de elevado peso 

molecular, como iodeto de propídio, não são passíveis de penetrar na célula intacta 

em decorrência do seu tamanho, bem como não marcam células apoptóticas sem 

que estas apresentem alterações na permeabilidade da membrana plasmática, 

como ocorre nos estágios finais da apoptose. Desse modo, utilizando citometria de 

fluxo, o marcador anexina V-FITC permite detectar os estágios iniciais da apoptose, 

enquanto o iodeto de propídio permite avaliar os momentos finais deste processo de 

morte celular, a necrose (VAN ENGLAND et al., 1998; WILLINGHAM, 1999). 

Nosso estudo revelou que os efeitos antiproliferativos que as fucanas de LV 

exercem em células HT-29 ocorre por meio de indução da apoptose. A apoptose 

pode ser induzida por danos ao DNA causados por ROS (VALKO et al., 2007), as 

quais podem causar alterações/mutações levando a transformação das células, e 

em células já transformadas, essas espécies reativas podem desempenhar um 

papel importante na iniciação e execução da apoptose (JUAN et al., 2008).  

Estudos anteriores demonstraram que uma fração rica em fucanas da alga 

Lobophora variegata atuou fortemente na varredura de radicais hidroxilas e 

superóxido in vitro o que evidenciou a atividade antioxidante desta fração (CASTRO 

et al., 2014). No entanto, neste estudo, as fucanas desta mostraram pouco contribuir 

para a varredura de espécies reativas geradas in vitro pela incubação de células HT-

29 com H2O2. É possível que apesar das fucanas de LV terem apresentado apenas 

leve efeito inibitório sobre o peróxido de hidrogênio neste estudo, ainda sim isso 

tenha  contribuido para a indução de apoptose observada em células HT-29  

tratadas com essas fucanas. 

O descontrole da proliferação é tipicamente observado em células 

cancerígenas (HANAHAN e WEINBERG, 2011). Portanto, a perspectiva da 

regulação do ciclo celular pode ser considerada um fator chave na terapia do câncer.  

Numerosos estudos tem mostrado que polissacarídeos podem induzir arrasto 

do ciclo celular em diferentes fases (ALVES et al., 2012; DORE et al., 2012). 
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Fucanas de Spatoglossum schröederi mostraram não afetar proliferação ou ciclo 

celular de células ovarianas (ROCHA et al., 2001). Entretanto, uma heterofucana 

denominada fucana B de Spatoglossum schröederi promoveu arrasto do ciclo celular 

em G1  (NOBRE et al., 2013). Neste estudo, células HT-29 tratadas com fucanas 

com LV mostraram a tendência a se acumular na fase G1.  

Células tumorais estão rotineiramente acometidas a condições de estresse, 

tais como a hipóxia, a perda de adesão célula-célula e célula-matriz extracelular e ao 

desbalanço no metabolismo oxidativo, por exemplo (DHILLON et al., 2007). 

Neste estudo também foi avaliado os efeitos das fucanas de LV sobre uma 

linhagem de células de macrófagos (RAW 264.7). Além disso, comparou-se os 

efeitos de LV a de uma fucana comercial extraída de Fucus vesicolosus (FV). 

Para as fucanas de FV foi verificado um efeito dependente da concentração 

utilizada. Para as concentrações mais baixas de FV foi verificado um efeito 

proliferativo ao passo que, com o aumento da concentração dessas fucanas, houve 

uma tendência a redução da viabilidade dessas células. Já para fucanas de LV, o 

efeito proliferativo de macrófagos foi observado em todas as concentrações 

testadas. Ou seja, fucanas de LV não demonstraram efeito antiproliferativo para 

macrófagos RAW 264.7.  

Contrapondo-se aos achados para células HT-29, fucanas de LV não 

demonstraram afetar a viabilidade de células RAW 264.7.  

Os macrófagos secretam moléculas sinalizadoras como citocinas e 

quimiocinas, as quais amplificam a resposta inflamatória e influenciam sua evolução 

(ABBAS; LICHTMAN; POBER, 2000).  

O NO é um gás radical livre solúvel que participa de vários processos 

fisiológicos e patológicos no organismo como a regulação da pressão sangüínea, 

supressão da atividade dos macrófagos, inibição da adesão de leucócitos ao 

endotélio vascular e promoção da apoptose (MONCADA et al., 1991). Fucanas já 

foram descritas na literatura por modular concentração de citocinas e óxido nítrico 

demonstrando seu potencial imunomodulador (NAKANO et al., 2012; CAO; LEE; 

YOU, 2014). 
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Para as fucanas sulfatadas de Agarum cribrosum foi observado um 

significativo aumento da produção de oxido nítrico e indução da expressão de iNOS, 

além da estimulação de IL-10 em consequência da ativação do Fator nuclear kappa 

B (NF-kB) em culturas de células RAW 264.7 (CHO et al., 2014). 

Para avaliar se FV e LV modulariam a produção de óxido nítrico por 

macrófagos RAW 264.7, essas células foram incubadas com diferentes 

concentrações de fucanas e a concentração do óxido nítrico foi quantificada por 

reação de Griess. Fucanas de LV e FV apresentaram efeito semelhante. Quando 

utilizadas as concentrações mais baixas dessas fucanas, foi verificado uma redução 

dos teores de óxido nítrico, ao passo que, com o aumento da concentração dessas 

fucanas, houve um aumento significativo da produção de óxido nítrico pelos 

macrófagos levando a sugerir a indução de enzimas iNOS em altas concentrações 

de fucanas. 

As citocinas podem ser classificadas em relação às propriedades em pró-

inflamatórias ou anti-inflamatórias. Neste estudo, a ação de fucanas LV e FV sobre a 

produção de duas importantes citocinas foram avaliadas. Existem dois meios pelos 

quais os macrófagos podem ser ativados: a ativação clássica e a ativação 

alternativa. A ativação clássica de macrófagos culmina com a produção de óxido 

nítrico e citocinas pró-inflamatórias, estímulo a fagocitose e a capacidade de eliminar 

o patógeno. Enquanto a ativação alternativa conduz a secreção de citocinas anti-

inflamatórias e redução da fagocitose (GORDON, 2003). 

O processo inflamatório pode ser iniciado por agentes microbianos tais como 

lipopolissacarídeo (LPS) (ROSSOL et al., 2011). A produção de citocinas 

inflamatórias, tais como a Interleucina-6 (IL-6), Fator de necrose tumoral-alfa (TNF- 

α) e outros mediadores inflamatórios, como o óxido nítrico é aumentada durante os 

processos infamatórios (LAWRENCE et al., 2002). TNF-α é um dos mediadores 

mais importantes nas doenças inflamatórias. Os níveis desta citocina se elevam em 

algumas condições patogênicas e possui efeito tóxico potencial que pode resultar 

em reações de hipersensibilidade com inflamação crônica (MORRISON et al., 1994; 

LEVINE et al., 1990).  

IL-6 é uma citocina pleiotrópica que possui funções tanto pró- quanto anti-

inflamatórias que afetam processos que vão desde a imunidade a reparação dos 
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tecidos e metabolismo. Esta citocina promove a diferenciação das células B em 

células do plasma, é responsável pela ativação de células T citotóxicas e regula a 

homeostase óssea (DUQUE; DESCOTEAUX, 2014). 

Neste estudo foi observado que concentrações maiores de LV e FV na 

incubação de macrófagos RAW 264.7 possuem um efeito imunomodulador positivo 

bem expressivo na produção das citocinas IL-6 e TNF-α. Também foi verificado o 

efeito resultante da coestimulação LPS-LV no qual a presença do LPS não causou 

alteração significativa nos níveis de citocinas com relação aos achados sem o co-

estímulo do LPS. Entretanto, foi observado aumento significativo no teor de IL-6 e 

TNF-α nas células coestimuladas com LPS na concentração de 25µg/100µL. 

Neste estudo, encontramos um efeito dual para as fucanas de LV. Essas 

fucanas apresentaram efeito anti-inflamatório in vivo nos modelos de 

hipersensibilidade. Entretanto mostraram aumentar os níveis de importantes 

citocinas pro-inflamatórias in vitro. 

Não foram encontrados estudos demonstrando efeitos controversos para 

outras fucanas com relação a atividade anti-inflamatória. No entanto, estudos 

direcionados para os efeitos anticoagulantes de fucanas de alga Spatoglossum 

schröederi demonstram seu efeito dual na coagulação. Essas fucanas não 

apresentaram atividade anticoagulante in vitro mas demonstraram possuir atividade 

antitrombótica in vivo (ROCHA et al., 2005; BARROSO et al., 2008).  

Sendo assim, o presente trabalho vem acrescentar informações aos estudos 

já realizados acerca do potencial farmacológico da alga marinha Lobophora 

variegata. Esses achados sugerem o forte potencial imunomodulador das fucanas 

LV e FV e vêm ampliar as perspectivas de novos estudos afim de elucidar os 

mecanismos envolvidos com as atividades farmacológicas atribuídas a estes 

polissacarídeos. 
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6  CONCLUSÕES 

 

 As análises colorimétricas mostram que a fração LV da alga Lobophora 

variegata apresentou altos teores de açúcares totais e sulfato e baixa taxa de 

contaminação protéica;  

 

 A LV apresentou perfil metacromático polidisperso e composição 

monossacarídica constituindo-se pela presença mais acentuada de fucose e glicose, 

e traços de galactose, xilose, manose e ácido glicurônico; 

 

 A análise de infravermelho de LV demonstrou a presença de sulfato, 

corroborando os resultados encontrados nas análises físico-químicas; 

 

 A ação da LV sobre a reação de hipersensibilidade por contato foi 

confirmada pela redução significativa do edema nas diferentes doses testadas, tanto 

no modelo de indução por óleo de cróton quanto na reação induzida por oxazolona; 

 

 As análises histológicas revelaram uma diminuição significativa no 

recrutamento de células leucocitárias, PMN, ao local da inflamação e redução do 

dano tecidual nos grupos tratados com LV, tanto edema induzido com óleo de cróton 

quanto oxazolona, comprovada pela baixa atividade da enzima mieloperoxidase nos 

tecidos; 

 

 Os polissacarídeos de LV apresentaram ação tumoricida uma vez que 

atuaram na inibição da proliferação de células HT-29, fato este que pode ter sido 

ocasionado pela indução de apoptose; 

 

 Foi verificado que a LV agiu na leve redução das células de HT-29 nas 

fases S e G2/M e no acumulo de células em G1/G2; 
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   LV tem uma leve ação inibitória sobre o peróxido de hidrogênio em 

cultura de células HT-29 

 

 Diferentes concentrações de LV demonstraram efeito proliferativo, não 

dependente da concentração sobre as células RAW 264.7.  

 

 A fucana de Fucus vesiculosus, FV, apresentou efeito proliferativo em 

baixas concentrações e um efeito anti-proliferativo em altas concentrações dessas 

células; 

 

 Fucanas das duas algas marrons LV e FV apresentaram efeito 

imunomodulador positivo sobre os níveis dos marcadores imunológicos NO, IL-6 e 

TNF-α.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

90 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABBAS, A.K.; LICHTMAN, A.H.; POBER, J.S. Imunologia cellular e molecular. 3ª 
ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. 

 

ADLA, S. M. et al. The revised classification of eukaryotes. Journal of Eukaryotic 

Microbiology, 59: 1–45, 2012. 

 

ALVES, C.Q. et al. Métodos para determinação de atividade antioxidante in vitro em 
substratos orgânicos. Química Nova, 10: 2202-2210, 2010. 

 

ALVES, L. G. Polissacarídeos ácidos presentes no folíolo, talo e flutuador da 
alga marinha Sargassum vulgare. 2000. 86 f. Dissertação (Programa de Pós-
graduação em Bioquímica). Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte-UFRN, Natal, 2000. 

 

ALVES, M.G.C.F. et al. Antioxidant, cytotoxic and hemolytic effects of sulfated 
galactans from edible red alga Hypnea musciformis. Journal of Applied Phycology, 
24: 1217-1227, 2012. 

 

ALWAYN, I.P. et al. Inhibition of platelet aggregation in baboons: Therapeutic 
implications for xenotransplantation. Xenotransplantation, 7: 247–257, 2000. 

 

ARAUJO, P.M. Emprego da Fucana como Suporte para a Imobilizacao de 
Antibioticos. 1999. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Bioquímica e 
Fisiologia). Departamento de Bioquímica e Fisiologia - Universidade Federal de 
Pernambuco -UFPE, Recife, 1999. 

  

ARCHER, S. Measurement of nitric oxide in biological models. Faseb Journal, 7: 
349-360, 1993. 

 

ATASHRAZM, F. et al.  Fucoidan and Cancer: A Multifunctional Molecule with Anti-
Tumor Potential. Marine Drugs, 13: 2327–2346, 2015. 

 

BARROSO, E.M.A. et al. A NonAnticoagulant Heterofucan has Antithrombotic 
Activity in vivo. Planta Medica, 74: 712-718, 2008. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Atashrazm%20F%5Bauth%5D


Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

91 
 

 

 

BEEKES, M.; LASCH, P.; NAUMANN, D. Analytical applications of Fourier transform-
infrared (FT-IR) spectroscopy in microbiology and prion research. Veterinary 
Microbiology, 123: 305–319, 2007. 

 

BERTEAU, O.; MULLOY, B. Sulfated fucans, fresh perspectives: structures, 
functions, and biological properties of sulfated fucans and na overview of enzymes 
active toward this class of polysaccharide, Glycobiology, 13:29-40, 2003.  

 

BILAN, M. I. et al. Structure of a fucoidan from the brown seaweed Fucus serratus L. 
Carbohydrate Research, 341: 238-245, 2006. 

 

BILAN, M.I. et al. A highly regular fraction of a fucoidan from the brown seaweed 
Fucus distichus L. Carbohydrate Research, 339: 511–517, 2004. 

 

BLONDIN, C. et al. Relationships between chemical characteristics and 
anticomplementary activity of fucans. Biomaterials, 17: 597-603, 1996. 

 

BØRGESEN, F. Some marine algae from the northern part of the Arabian Sea with 
remarks on their geographical distribution. Kongelige Danske Vidensk Selsk, Biol. 
Meddel, 11: 1-72, 1934. 

 

BOSSY-WETZEL, E.; GREEN, D.R. Detection of apoptosis by Annexin V labeling. 
Methods Enzymology, 322:15–18, 2000. 

 

BRADFORD, M.M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical 
Biochemistry, 7 (72): 248-254, 1976. 

 

BRUGGEN, T. et al. Lipopolysaccharide-Induced Tumor Necrosis Factor Alpha 
Production by Human Monocytes Involves the Raf-1/MEK1-MEK2/ERK1-ERK2 
Pathway.  Infection and immunity, 67: 3824-3829, 1999. 

 

BRUTON, T. et al. A review of the potential of marine algae as a source of 
biofuel in Ireland. Dublin: Sustainable Energy Ireland; 88, 2009. 

 

CANTILLO-CIAU, Z. et al. The Tropical Brown alga Lobophora variegata: A source of 
Antiprotozoal Compounds. Marine Drugs, 8: 1292-1304, 2010. 

 



Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

92 
 

 

CAO, R.; LEE, Y.; YOU, S. Water soluble sulfated-fucans with immune-enhancing 
properties from Ecklonia cava. International Journal of Biological 
Macromolecules, 67: 303-311, 2014. 

 

CARLSON, M. et al. Human neutrophil lipocalin is a unique marker of neutrophil 
inflammation in ulcerative colitis and proctitis. Gut, 50: 501-506, 2002. 

 

CARVALHO, A.C. et al. Protective effects of fucoidan, a P- and L-selectin inhibitor, in 
murine acute pancreatitis. Pancreas, 43: 82–87, 2014. 

 

CASTRO, L.S.E.P.W. et al. Fucose-containing sulfated polysaccharides from brown 
macroalgae Lobophora variegata with antioxidant, anti-inflammatory, and antitumoral 
effects. Journal of Applied Phycology, 26:1783-1790, 2014. 

 

CASTRO, L.S.E.P.W. et al. Potential anti-angiogenic, antiploriferative, antioxidant 
and anticoagulant activity of anionic polysaccharides, fucans, extracted from brown 
algae Lobophora variegata. Journal of Applied Phycology, 27: 1315-1325, 2015. 
 
 

CAVANI, A.; ALBANESI, C.; TRAIDL, C.; SEBASTIANI, S.; GIROLOMONI, G. 
Effector and regulatory T cells in allergic contact dermatitis. Trends in Immunology. 
22: 118-20, 2001. 

 

CERQUEIRA, N.F.; YOSHIDA, W.B. Óxido nítrico: Revisão. Acta Cirurgica 
Brasileira,17: 417-423, 2002. 

 

CHAPMAN, A.L.P. et al. Ceruloplasmin Is an Endogenous Inhibitor of 
Myeloperoxidase. The Journal of Biological Chemistry, 288: 6465-6477, 2013. 

 

CHIZHOV, A. O. et al. A study of fucoidan from the brown seaweed Chorda filum. 
Carbohydrate Research, 320:108-119, 1999. 

 

CHO, M.; LEE, D.; KIM, J.; YOU, S. Molecular characterization and 
immunomodulatory activity of sulfated fucans from Agarum cribrosum. Carbohydrate 
Polymers, 113: 507-514, 2014. 

 

COLEMAN, J.W. Nitric oxide in immunity and inflammation. International 
Immunopharmacology, 1: 1397–1406, 2001.  

 



Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

93 
 

 

COMMINS, S.P.; BORISH, L.; STEINKE, J.W. Immunologic messenger molecules: 
Cytokines, interferons, and chemokines. Journal of Allergy and Clinical 
Immunology, 125: 53-72, 2010. 

 

COOMBS, R.R.A.; GELL, P.G.H. Classification of allergic reactions responsible 
for drug hypersensitivity reactions. In: Coombs, R.R.A., Gells, P.G.H. (Eds.), 
Clinical Aspects of Immunology, second ed. Davis, Philadelphia, PA, 575–596, 1968. 

 

COSTA, L.S. Bioprospecção de polissacarídeos sulfatados de macroalgas 
marinhas do litoral do Rio Grande do Norte: caracterização de uma heterofucana 
extraída da alha marrom Sargassum filipendula que induz apoptose em células 
HeLa. 2012. 140f. Tese (Programa de Pós-graduação em Bioquímica) – 
Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal/RN, 2012. 

 

CROCI, D.O. et al. Fucans, but Not Fucomannoglucuronans, Determine the 
Biological Activities of Sulfated Polysaccharides from Laminaria saccharina Brown 
Seaweed. PLoS One, 6: e17283, 2011. 

 

CUMASHI, A. et al. A comparative study of the anti-inflammatory, anticoagulant, 
antiangiogenic, and antiadhesive activities of nine different fucoidans from brown 
seaweeds. Glycobiology,17: 541-552, 2007. 

 

CURFS, J.H.; MEIS, J.F.; HOOGKAMP-KORSTANJE, J.A. A primer on cytokines: 
sources, receptors, effects, and inducers. Clinical Microbiology Reviews, 10:742-
780, 1997. 

 

DAI, Y. C. et al.  Current advances in Phellinus sensu lato: medicinal species, 
functions, metabolites and mechanisms. Applied Microbiology and 
Biotechnology, 87: 1587-1593, 2010. 

 

DANIEL, R. et al. Degradation of algal (Ascophyllum nodosum) fucoidan by an 
enzymatic activity contained in digestive glands of the marine mollusc Pecten 
maximus. Carbohydrate Research, 322: 291-297, 1999. 

 

DAVIS, T. A., VOLESKY, B.; MUCCI, M. A review of the biochemistry of heavy metal 
biosorption by brown algae. Water Research, 37: 4311-4330, 2003. 

 

DE GROOTE, D. et al. Direct stimulation of cytokines (IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-2, IFN-γ 
and GM-CSF) in whole blood. I. Comparison with isolated PBMC stimulation. 
Cytokine, 4: 239-248, 1992. 

http://link.springer.com/journal/253
http://link.springer.com/journal/253


Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

94 
 

 

 

DE YOUNG, L.M. et al. Edema and cell infiltration in the phorbol ester-treated mouse 
ear are temporally separated and can be differentially modulated by pharmacologic 
agents. Agents Actions, 26: 335-341, 1989. 

 

DEBNATH, J.; BAEHRECKE, E.H.; KROEMER, G. Does autophagy contribute to cell 
death? Autophagy, 1:66– 74, 2005. 

 

DHARGALKAR, V. K.; PEREIRA, N. Seaweed: promising plant of the millennium. 
Science and Culture, 71: 60-66, 2005. 

 

DHILLON, A.S. et al. MAP kinase signalling pathways in cancer. Oncogene, 26: 
3279-3290, 2007. 

 

DHOLAKIA, A,B.; DHOLAKIYA, J.B.; MEHTA, D.Y. Synthesis, characterization and 
application of novel biopolymeric Schiff base from chitosan and 5-chloro-3-methyl-1-
phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde. Pelagia Research Library, 4: 96-101, 2013. 

 

DIETRICH, C. P.; DIETRICH, S. M. Electrophoretic behaviour of acidic 
mucopolysaccharides in diamine buffers. Analytical Biochemistry, 70: 645-647, 
1976. 

 

DIETRICH, C.P et al.  A new approach for characterization of polyssacharides from 
algae: Presence of four main acidic polyssacharides in three species of the class 
Phaeophcea. Plant Science, 108: 143-153, 1995. 

 

DIETRICH, C.P; DIETRICH, S.M. Electrophoretic behavior of acidic 
mucopolysaccharides by agarose gel electrophoresis. Journal of Chromatography 
A, 130: 299-304, 1977. 

 

DODGSON, K.S.; PRICE, R.G. A note on the determination of the ester sulphate 
content of sulphated polysaccharides. Biochemical Journal, 84: 106-110, 1962. 

 

DORE, C.M.P.G. et al. Antiangiogenic activity and direct antitumor effect from a 
sulfated polysaccharide isolated from seaweed. Microvascular Research, 88:12-18, 
2013. 
 

DORE, C.M.P.G. et al. A sulfated polysaccharide, fucans, isolated from brown algae 
Sargassum vulgare with anticoagulant, antithrombotic, antioxidant and anti-
inflammatory effects. Carbohydrate Polymers, 91:467–475, 2012. 



Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

95 
 

 

 

DUBOIS, M. et al. Colorimetric method for determination of sugars, and related 
substances. Analytical Chemistry, 28: 350-356, 1956. 

 

DUQUE, G.A.; DESCOTEAUX, A.  Macrophage Cytokines: Involvement in Immunity 
and Infectious Diseases. Frontiers Immunology, 5: 491, 2014. 

 

ELMORE, S. Apoptosis: A Review of Programmed Cell Death. Toxicologic 
Pathology, 35: 495-516, 2007.  

 

FERRERI, N.R. et al. Induction of macrophage TNF alpha, IL- 1, IL-6, and PGE2 
production by DTH-initiating factors. Cellular Immunology, 137: 389- 405, 1991. 

 

FOSTER, I. Cancer: A cell cycle defect. Radiography, 14:144-149, 2008.  

 

GÁBOR, M. Mouse ear inflammation models and their pharmacological applications. 
Akadémiai Kiadó, 336f, 2000. 

 

GORBACHEV, A.V.; FAIRCHILD, R.L. Regulatory role of CD4+ T cells during the 
development of contact hypersensitivity responses. Immunologic Research, 24: 69-
77, 2001. 

 

GORDON, S. Alternative activation of macrophages. Natural Reviews Immunology, 
3:23-35, 2003. 

 

GREEN, L.C. et al. Analysis of nitrate, nitrite and (15N) nitrate in biological fluids. 
Analytical Biochemistry, 126: 131–138, 1982. 
 

GRIVICICH, I.; REGNER, A.; ROCHA, A.B. Morte celular por apoptose. Revista 
Brasileira de Cancerologia, 53: 335-343, 2007. 

 

GRYGLEWSKI, R.J.; PALMER, R.M.; MONCADA, S. Superoxide anion is involved in 
the breakdown of endothelium-derived vascular relaxing factor. Nature, 320: 454-
456, 1986. 

 

GUTIÉRREZ, A.; PIETRO, A.; MARTÍNEZ, A.T.; Structural charaterization of 
extracelular polysaccharides produced by fungi from the genus Pleurotus. 
Carbohydrate Research, 281:143-154, 1996. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arango%20Duque%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Descoteaux%20A%5Bauth%5D


Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

96 
 

 

HAJIAGHAALIPOUR, F. et al. White tea (Camellia sinensis) inhibits proliferation of 
the colon cancer cell line, HT-29, activates caspases and protects DNA of normal 
cells against oxidative damage. Food Chemistry, 169: 401-410, 2015. 

 

HANAHAN, D.; WEINBERG, R.A. Hallmarks of cancer: The next generation. Cell, 
144: 646-674, 2011. 

 

HASSAN, S. et al. Improvement of lipid profile and antioxidant of 
hypercholesterolemic albino rats by polysaccharides extracted from the green alga 
Ulva lactuca Linnaeus. Saudi Journal of Biological Sciences, 18: 333-340, 2011. 

 

HEINRICH P.C.; CASTELL, J.V.; ANDUS, T. Interleukin-6 and the acute phase 
response. Biochemical Journal, 265:621-636, 1990. 

 

HENINO, A. et al. Update on the pathophysiology with special emphasis on CD8 
effector T cells and CD4 regulatory T cells.  Anais Brasileiros de Dermatologia, 
80(4): 335-347, 2005. 

 

HUNZIKER, T. et al. Circulating immune complexes in patients with psoriasis: do 
they exist? Experimental Dermatology, 3(1): 149-151, 1992. 

 

HYUN, J.H. et al. Apoptosis Inducing Activity of Fucoidan in HCT-15 Colon 
Carcinoma Cells. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 32: 1760-1764, 2009. 

 

IGNARO, L.J. Nitric oxide as a communication signal in vascular and neuronal cells. 
In: Lancaster J, editor. Nitric oxide-principles and actions. New York: Academic 
Press; 111-35, 1996. 
 

JUAN, M.E. et al. Resveratol induces apoptosis through ROS-dependent 
mitochondria pathway in HT-29 human colorectal carcinoma cell. Journal of 
Agriculture and Food Chemistry, 56: 4813-4818, 2008. 

 

JUNG, H.A. et al. Anti-amnesic activity of neferine with antioxidant and anti-
inflammatory capacities, as well as inhibition of ChEs and BACE1. Life Science, 87: 
420-430, 2010. 

 

JUNQUEIRA L.C.U.; CARNEIRO, J. Histologia básica, nona edição. Rio de 
Janeiro:Guanabara Koogan; 1995. 

 



Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

97 
 

 

KARMAKAR, P. et al. Polysaccharides from the brown seaweed Padina 
tetrastromatica: Characterization of a sulfated fucan, Carbohydrate Polymers, 78: 
416 – 421, 2009. 

 

KATSAROS, C.; KARYOPHYLLIS, D.; GALATIS, B. Cytoskeleton and 
Morphogenesis in Brown Algae (Review). Annals of Botany, 97: 679-693, 2005. 

 

KERR, J.F.; WYLLIE, A.H.; CURRIE, A.R. Apoptosis: a basic biological phenomenon 
with wide-ranging implications in tissue kinetics. British Journal of Cancer, 26:239–
57, 1972. 

 

KETTLE, A.J.; WINTERBOURN, C.C. Mechanism of inhibition of myeloperoxidase by 
anti-inflammatory drugs, Biochemical Pharmacology, 41:1485-92, 1991. 

 

KIM, S.K.; KARAGOZLU, M.Z. Marine algae: natural product source for 
gastrointestinal cancer treatment. Advances in Food Nutrition Research, 64: 225-
33, 2011. 

 

KLOAREG, B.; QUATRANO, R.S. Structure of cell wall of marine algae and 
ecophysiological function of matrix polysaccharides. Oceanography and Marine 
Bioliology: A Annual Review, 26: 259-315, 1988. 

 

KONDO S.; MCKENZIE R.C.; SAUDER D,N. Interleukin-10 inhibits the elicitation 
phase of allergic contact hypersensitivity. Journal of Investigative Dermatology, 
6(103): 811-814, 1994. 

 

KRASTEVA, M.; KEHREN, J.; DUCLUZEAU, M-T.; SAYAG, M.; CACCIAPUOTI, M.; 
AKIBA, H.; et al. Contact dermatitis I. Pathophysiology of contact sensitivity. 
European Journal of Dermatology, 9: 65-77, 1999. 

 

KWAK-KIM, J. et al. Immunological Modes of Pregnancy Loss: Inflammation, 
Immune Effectors, and Stress. American Journal of Reproductive Immunology, 
72: 129-140, 2014. 

 

LACHAPELLE, J.M. et al. The International Contact Dermatitis Research Group. 
Proposal for a revised international standard series of patch tests. Contact 
Dermatitis, 36: 121-123, 1997. 

 

LAWRENCE, T.; WILLOUGHBY, D.A.; GILROY, D.W. Antiinflammatory lipid 
mediators and insights into the resolution of inflammation. Nature Review 
Immunology, 2:787-795, 2002. 



Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

98 
 

 

 

LEE, H.; KIM, J.S.; KIM, E. Fucoidan from Seaweed Fucus vesiculosus Inhibits 
Migration and Invasion of Human Lung Cancer Cell via PI3K-Akt-mTOR Pathways. 
PLoS One, 11: e50624, 2012.  

 

LEITE, E.L. et al., Structure of a new fucan from the alga Spatoglossum schroederi. 
Plant Science, 132: 215-228, 1998. 

 

LEVINE, B. et al. Elevated circulating levels of tumor necrosis factor in severe 
chronic heart failure. The New England Journal of Medicine, 323:236–241, 1990. 

 

LI, Y. et al. Screening of anti-cancer agent using zebrafish: Comparison with the MTT 
assay. Biochemical and Biophysical Research Communications, 422: 85-90, 
2012.  

 

LIMA, A.F.K.T.; FRANCO, R.P. Systemic inflammatory response syndrome, a 
diagnostic challenge, Acta Veterinaria Brasilica, 3: 123-131, 2010. 

 

LIMA, J.A. et al. Evaluating the possible genotoxic, mutagenic and tumor cell 
proliferation-inhibition effects of a non-anticoagulant, but antithrombotic algal 
heterofucan. Journal of Applied Toxicology, 30: 708-715, 2010. 

 

MABEAU, S.; KLOAREG, B.; JOSELEAU, J. -P. Fractionation and analysis of fucans 
from brown algae. Phytochemistry, 29: 2441-2445, 1990. 

 

MACHADO, P.R.L. et al. Immune response mechanisms to infections. Anais 
Brasileiros de Dermatologia, 79: 647-664, 2004. 

 

MANDAL, P. et al. Structural features and antiviral activity of sulphated fucans from 
the brown seaweed Cystoseira indica. Antiviral Chemistry & Chemotherapy, 18: 
153–162, 2007. 

 

MANOJ, S.G.M. et al. Anticoagulant property of sulphated polysaccharides extracted 
from marine brown algae collected from Mandapam Island, India. African Journal of 
Biotechnology, 12: 1937-1945, 2013. 

 

MAO, W. et al. Chemical characteristics and anticoagulant activity of the sulfated 
polysaccharide isolated from Monostroma latissimum (Chlorophyta). International 
Journal of Biological Macromolecules, 44: 70–74, 2009. 

 

http://lattes.cnpq.br/9077722100091492


Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

99 
 

 

MARKIEWSKI, M.M. & LAMBRIS, J.D. The Role of Complement in Inflammatory 
Diseases From Behind the Scenes into the Spotlight. The American Journal of 
Pathology, 171: 715-727, 2007. 

 

MARLETTA, M.A. Nitric oxide synthase: aspects concerning structure and catalysis. 
Cell, 78: 927-930, 1994. 

 

MCCORMICK, C.J.; NEWBOLD, C.I.; BERENDT, A.R.  Sulfated glycoconjugates 
enhance CD36-dependent adhesion of Plasmodium falciparum-infected erythrocytes 
to human microvascular endothelial cell. Blood, 96: 327–333, 2000. 

 

MEDEIROS, V.P. et al. Sulfated galactofucan from Lobophora variegata: 
Anticoagulant and anti-inflammatory proprieties. Biochemistry, 73: 1265-1273, 
2008. 

 

MILLS, C.D. et al. M-1/M-2 macrophages and the Th1/Th2 paradigm. The Journal of 
Immunology, 164:6166–6173, 2000. 

 

MONCADA, M.; PALMER, R.M.J.; HIGGES, E.A. Nitric Oxide: physiology, 
pathophysiology and pharmacology. Pharmacological Reviews, 43: 109-142, 1991. 

 

MORRISON, D.C. et al. E. Bacterial endotoxins and pathogenesis of Gram-negative 
infections: Current status and future direction. Journal of Endotoxin Research, 
1:71–83, 1994.  

 

MOSMANN, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application 
to proliferation and cytotoxity assays. Journal of Immunological Methods, 65: 55-
63, 1983. 

 

MURRAY, P.J. et al. Macrophage activation and polarization: nomenclature and 
experimental guidelines, Immunity, 41: 14-20, 2014. 

 

NA, Y. S. et al. Purification, characterization and immunostimulating activity of water-
soluble polysaccharide isolated from Capsosiphon fulvescens. International 
Immunopharmacology, 10: 364–370, 2010. 

 

NAKAMURA, T. et al. Fucoidan induces nitric oxide production via p38 mitogen-
activated protein kinase and NF-kappaB-dependent signaling pathways through 
macrophage scavenger receptors, Biochemical and Biophysical Research 
Communications, 343:286–294, 2006. 



Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

100 
 

 

 

NAKANO et al. Immunostimulatory Activities of the Sulfated Polysaccharide 
Ascophyllan from Ascophyllum nodosum in in Vivo and in Vitro 

Systems.  Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 76(8): 1573-1576, 2012.  

 

NASU, T. et al. Fucoidin, a potent inhibitor of L-selectin function, reduces contact 
hypersensitivity reaction in mice. Immunology Letters, 59: 47-51, 1997. 

 

NATHAN, C. Nitric oxide as a secretory product of mammalian cells. Faseb Journal, 
6: 3051-3064, 1992. 

 

NISHIJIMA, T. et al. Altered permeability and disordered cutaneous 
immunoregulatory function in mice with acute barrier disruption. Journal of 
Investigative Dermatology, 109:175–82, 1997. 

 

NISHINO, T. et al. Inhibition of the generation of thrombin and factor Xa by a 
fucoidan from the brown seaweed Ecklonia kurome. Thrombosis Research, 96: 37-
49, 1999. 

 

NOBRE, L.T.D.B. et al. Fucan effect on CHO cell proliferation and migration. 
Caborhydrate Polymers, 98: 224-232, 2013. 

 

NORBURY, C.J.; HICKSON, I.D. Cellular responses to DNA damage. Annual 
Review of Pharmacoly Toxicology, 41:367–401, 2001. 

 

NOSBAUM, A. et al. Allergic and irritant contact dermatitis. European Journal of 
Dermatology, 19: 325-332, 2009. 

 

OLIVEIRA FILHO, E.C. Algas marinhas bentônicas do Brasil. São Paulo, Brazil: 
Universidade de São Paulo, Instituto de Biociências, 407f, 1977. 

 

PAIVA, O.A.A.; CASTRO, A.J.G.; NASCIMENTO, M.S.; WILL, L.S.E.P.; SANTOS, 
N.D.; ARAÚJO, R.M.; XAVIER, C.A.C.; ROCHA, F.A.; LEITE, E.L. Antioxidant and 
antiinflammatory effect of polysaccharides from Lobophora variegata on zymosan-
induced arthritis in rats. International Immunopharmacology, 11:1241–1250, 2011. 

 

PAPENFUSS, G. F. Phaeophyta. In: SMITH, G. M., Manual of phycology. Chronica 
Botanica, 119-158, 1951. 

 



Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

101 
 

 

PAUL, A.; PENDREIGH, R.H.; PLEVIN, R.  Protein kinase C and tyrosine kinase 
pathways regulate lipopolysaccharide-induced nitric oxide synthase activity in RAW 
264.7 murine macrophages, British Journal of Pharmacology, 114: 482–488, 
1995. 

 

PAWELETZ, N. Walther Flemming: pioneer of mitosis research. Nature Reviews 
Molecular Cell Biology, 2:72–5, 2001. 

 

PERCIVAL, E. & MCDOWELL, R.H. Chemistry and Enzymology of Seaweed 
Polysaccharides. Academic Press. New York & London, 1967. 

 

PICHLER, W.J.; TILCH, J. The lymphocyte transformation test in the diagnosis of 
drug hypersensitivity. Allergy, 59: 809 – 820, 2004. 

 

PODREZ, E.; ABU-SOUD, H.M.; HAZEN, S.L. Myeloperoxidase-generated oxidants 
and atherosclerosis. Free Radical Biology & Medicine, 28: 1717-25, 2000. 

 

PRIETO, J.M.; RECIO, M.C.; GINER R.M. Anti-inflammatory activity of β-sitosterol in 
a model of oxazoloneinduced contact-delayed-type hypersensitivity. Boletín 
Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, 5: 57-62, 
2006. 

 

QUEIROZ, K.C. et al. Cytotoxicity effect of algal polysaccharides on HL60 cells. 
Biochemistry, 71(12):1312-5, 2006. 

 

RAEBURN, C.D.; SHEPPARD, F.; BARSNESS, K.A. et al. Cytokines for surgeons. 
The American Journal of Surgery, 183:268-273, 2002. 

 

RAI, M.; ACHARYA, K. Proximate composition, free radical scavenging and NOS 
activation properties of Ramaria aurea. Research Journal of Pharmacy and 
Technology, 5:1421-7, 2012.  
 

RECIO, M.C.; GINER, R.M.; URIBURU, L.; MÁÑEZ, S.; CERDÁ, M.; DE LA 
FUENTE, J.R.; RIOS, J.L. In vivo activity of pseudoguaianolide sesquiterpene 
lactones in acute and chronic inflammation. Life Sciences, 66: 2509-2518, 2000. 

 

RICO, F.R.; SÁNCHEZ, M.C.R. Croton Oil. Disponível em: 
<http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Croton+Oil&lang=1> Acesso 
em: 06 dez. 2011. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Queiroz%20KC%22%5bAuthor%5d


Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

102 
 

 

RISS, T.L. et al. Cell Viability Assays. In: SITTAMPALAM, G.S. et al. Assay 
Guidance Manual [Internet]. Bethesda (MD): Eli Lilly & Company and the National 
Center for Advancing Translational Sciences, 2013. 
 

ROCHA, H.A.O. Caracterização de uma fucana da alga Spatoglossum 
schorëderi e analyses de suas atividades anti-adesiva, antimigratória, 
antiproliferativa e antitrombótica. 2002. 205f. Tese (Programa de Pós-graduação 
em Bioquímica) – Departamento de Bioquímica - Universidade Federal de São 
Paulo, São Paulo/SP, 2002. 

 

ROCHA, H.A.O. et al. A fucan from the brown seaweedSpatoglossum 
schröederi inhibits Chinese hamster ovary cell adhesion to several extracellular 
matrix proteins. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 34: 621-
626, 2001. 

 

ROCHA, H.A.O. et al. Structural and Hemostatic Activities of a Sulfated Galactofucan 
from the Brown Alga Spatoglossum schröederi An Ideal Antithrombotic Agent?. The 
Journal of Biological Chemistry, 280: 41278– 41288, 2005. 

 

ROCHETTE, L. et al. Nitric oxide synthase inhibition and oxidative stress in 
cardiovascular diseases: Possible therapeutic targets? Pharmacology & 
Therapeutics, 140: 239-257, 2013. 

 

ROMANI, N.; HOLZMANN, S.; TRIPP, C.H. et al. Langerhans cells - dendritic cells of 
the epidermis. APMIS, 111: 725 – 740, 2003. 

 

RORRER, G.L.; CHENEY, D.P. Bioprocess engineering of cell and tissues cultures 
for marines seaweeds. Acquacultural engineering, 32: 11-41, 2004. 

 

ROSSOL, M. et al. Lps-induced cytokine production in human monocytes and 
macrophages. Critical Reviews in Immunology, 31:379-446, 2011.  

 

ROYCHOWDHURY, S.; SVENSSON, C.K. Mechanisms of Drug-induced Delayed-
type Hypersensitivity Reactions in the Skin. The AAPS Journal, 7 (4): 834- 846, 
2005. 

 

RUPÉREZ, P.; AHRAZEM, O.; LEAL, J.A. Potential antioxidant capacity of sulfated 
polysaccharides from the edible marine Brown seaweed Fucus vesiculosus. Journal 
of Agricutural and Food Chemistry, 50: 840-845, 2002. 

 



Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

103 
 

 

RUYTER VAN STEVENINCK, E.D.; VAN MULEKOM, L.L.; BREEMAN, A.M. Growth 
inhibition of Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley by scleractinian corals. 
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 115: 169-178, 1988. 

 

SANTOS, N.D. et al. Antiproliferative Activity of Fucan Nanogel. Marine Drugs, 10: 
2002-2022, 2012. 
 

SCHOEPE, S. et al. Glucocorticoid therapy-induced skin atrophy. Experimental 
Dermatology, 15: 406-420, 2006. 

 

SHAMEEL, M. An approach to the classification of algae in the new millennium. 
Pakistan Journal of Biological Sciences Marine Biology, 7: 233-250, 2001. 

 

SHAMEEL, M. Change of divisional nomenclature in the Shameelian Classification of 
algae. International Journal of Phycology and Phycochemistry, 4: 225-232, 
2008. 

 

SHAMEEL, M.; KHAN, S.H.; AFAQ-HUSAIN, S. Biodiversity of marine benthic algae 
along the coast of Balochistan, Pakistan. Pakistan Journal of Biological Sciences 
Marine Biology, 6: 69-100, 2000. 

 

SHAMMEL, M.; TANAKA, J. A preliminary check-list of marine algae from the coast 
and inshore waters of Pakistan. Cryptogamic Flora of Pakistan. (Eds.): T. Nakaike 
and S. Malik, Nat. Sci. Mus., Tokyo, 1: 1-64, 1992. 

 

SHI, C.; PAMER, E.G. Monocyte recruitment during infection and inflammation. 
Nature Reviews Immunology, 11: 762–774, 2011. 

 

SHIBATA, H. et al. Properties of fucoidan from Cladosiphon okamuranus tokida in 
gastric mucosal protection. Biofactors, 11: 235-245, 2000. 

 

SUZUKI, K. et al. Assay method for myeloperoxidase in human polymorphonuclear 
leukocytes. Analytical Biochemistry, 132: 345-352, 1983. 

 

SYNYTSYA, A. et al. Structure and antitumor activity of fucoidan isolated from 
sporophyll of Korean seaweed Undaria pinnatifida. Carbohydrate Polymers, 81: 
41–48, 2010. 

 

TAN, C.P. et al. Metallomics insights into the programmed cell death induced by 
metal-based anticancer compounds. Metallomics, 6: 953-1098, 2014. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T8F-4888433-GH&_user=687335&_coverDate=03%2F31%2F1988&_alid=1712003679&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5085&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C000037878&_version=1&_urlVersion=0&_userid=687335&md5=48b3ab5dcffdaa82394fc518f4df60dc&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T8F-4888433-GH&_user=687335&_coverDate=03%2F31%2F1988&_alid=1712003679&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5085&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=2&_acct=C000037878&_version=1&_urlVersion=0&_userid=687335&md5=48b3ab5dcffdaa82394fc518f4df60dc&searchtype=a


Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

104 
 

 

 

TOKUNARA, K. et al. Immunopharmacological and immunotoxicological activities of 
a water-soluble (143)-b-D-glucan, CSBG from Candida spp. International Journal 
of Immunopharmacology, 22: 383-394, 2000. 

 

TREVELYAN, W.E; PROCTER, D.P.; HARRISON, J.S. N. Detection of sugars on 
paper chromatograms. Nature, 166: 444-445, 1950. 

 

TUBARO, A. et al. The croton oil ear test revisited. Agents and Actions,17: 347-
349, 1985. 

 

TUSCHL, H.; SCHWAB, C.E. Flow cytometric methods used as screening tests for 
basal toxicity of chemicals. Toxicology in vitro, 18: 483–491, 2004. 

 

USOV, A. I. et al. Brown alga Laminaria saccharina (L.) Lam. As a source of 
fucoidan. Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 24: 382-389, 1998. 

 

VALKO, M. et al.  Free radicals and antioxidants in normal physiological functions 
and human disease. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 
39: 44-84, 2007. 

 

VAN DEN HOEK, C.; MANN, D. G.; JAHNS, H. M. Algae. An introduction to 
phycology. Cambridge University Press, 1995. 

 

VAN ENGELAND, M. et al. Plasma membrane alterations and cytoskeletal changes 
in apoptosis. Experimental Cell Research, 235: 421-430, 1997.  

 

VISHCHUK, O.S.;   ERMAKOVA, S.P.; ZVYAGINTSEVA, T.N. Sulfated 
polysaccharides from brown seaweeds Saccharina japonica and Undaria pinnatifida: 
isolation, structural characteristics, and antitumor activity. Carbohydrate Research, 
7(346): 2769-2776, 2011. 

 

WILL, L.S.E.P. Caracterização Físico-Química e Ações Farmacológicas 
Hepatoprotetora, Antiinflamatória, Pró-angiogenica, Antioxidante e 
Anticoagulante da Fração Rica em Fucana 0,8 (FRF 0,8) da Alga marrom 
Lobophora variegata. 2012. 109f. Dissertação (Programa de Pós-graduação em 
Bioquímica) – Departamento de Bioquímica - Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Natal/RN, 2012. 
 

WILLINGHAM, M.C. Cytochemical methods for the detection of apoptosis. Journal 
of Histochemistry & Cytochemistry, 47: 1101-1109, 1999. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DVishchuk,%2520Olesya%2520S.%26authorID%3D45861678400%26md5%3D8a982dc56503059de910e8578c1312ce&_acct=C000037878&_version=1&_userid=687335&md5=873eda4b1f1d9de2aac2146f4c3585f3
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DErmakova,%2520Svetlana%2520P.%26authorID%3D6701513689%26md5%3D3345e468142abebb0506baf77a850bd2&_acct=C000037878&_version=1&_userid=687335&md5=d9917e4b8cc5d243dee0146af1f9152d
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DZvyagintseva,%2520Tatyana%2520N.%26authorID%3D36767694300%26md5%3D22c08351e069def24e01895905ec44f2&_acct=C000037878&_version=1&_userid=687335&md5=b6cbdb6e0e50c83b59ff4ea85ed0fd92
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DZvyagintseva,%2520Tatyana%2520N.%26authorID%3D36767694300%26md5%3D22c08351e069def24e01895905ec44f2&_acct=C000037878&_version=1&_userid=687335&md5=b6cbdb6e0e50c83b59ff4ea85ed0fd92
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DZvyagintseva,%2520Tatyana%2520N.%26authorID%3D36767694300%26md5%3D22c08351e069def24e01895905ec44f2&_acct=C000037878&_version=1&_userid=687335&md5=b6cbdb6e0e50c83b59ff4ea85ed0fd92
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DZvyagintseva,%2520Tatyana%2520N.%26authorID%3D36767694300%26md5%3D22c08351e069def24e01895905ec44f2&_acct=C000037878&_version=1&_userid=687335&md5=b6cbdb6e0e50c83b59ff4ea85ed0fd92


Referências   Pinheiro, T.S.            
 

 
 

105 
 

 

 

YANG, J. W. et al. Bifunction effects of fucoidan on the expression of inducible nitric 
oxide synthase. Biochemical and Biophysical Research Communications, 346: 
345-350, 2006. 

 

ZEMELKA-WIĄCEK, M. et al. Complementary methods for contact hypersensitivity 
(CHS) evaluation in mice. Journal of Immunological Methods, 387: 270-275, 2013. 

 

ZHANG, R. et al. Myeloperoxidase functions as a major enzymatic catalyst for 
initiation of lipid peroxidation at sites of inflammation. The Journal of Biological 
Chemistry, 277: 46116-22, 2002.          

 

ZVYAGINTSEVA, T. N. Water-soluble polysaccharides of some fareastern brown 
seaweeds. Distribution, structure, and their dependence on the developmental 
conditions. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 294:1-13, 2003. 


