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RESUMO 

 

O Sistema Imunológico é responsável pela defesa do organismo contra fatores 

agressores. A inflamação é um importante evento da resposta imunológica e a 

exacerbação dessa resposta em níveis sistêmicos pode desencadear um quadro 

clínico descrito como Síndrome da Disfunção Múltipla de Órgãos (MODS), com 

elevada taxa de mortalidade e ainda sem estratégia de tratamento plenamente eficaz. 

Paralelamente, pesquisas acerca da atividade anti-inflamatória de várias substâncias 

tentam encontrar novos compostos com potencial farmacológico que possam ser 

usados como alternativa terapêutica. Várias delas têm demonstrado a bioatividade de 

muitas substâncias encontradas em plantas e ervas. Estudos prévios do nosso 

laboratório com extrato metanólico da alga marinha verde Caulerpa mexicana 

evidenciaram seu alto potencial anti-inflamatório. O presente estudo busca entender 

mais sobre esse potencial anti-inflamatório de C. mexicana em modelo murino de 

inflamação generalizada induzida por zimosan (ZIGI). O zimosan é uma substância 

derivada da parede celular do fungo Saccharomyces cerevisae, eficaz na indução de 

mediadores inflamatórios e amplamente utilizado em modelos animais para estudo. O 

uso do extrato de C. mexicana no tratamento de animais submetidos ao modelo de 

ZIGI resultou em melhoras expressivas na sintomatologia clínica apresentada, no 

perfil de migração celular para o sítio de injúria, nos níveis sistêmicos e locais de 

citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e IL-6) e nos aspectos macromorfológicos do 

intestino e micromorfológicos do fígado, que são  órgãos internos afetados pelo 

quadro de inflamação sistêmica. Esse estudo corrobora o potencial anti-inflamatório 

de C. mexicana descrito em estudo anteriores e mostra dados inéditos sobre seus 

efeitos em um modelo de inflamação generalizada induzida por zimosan, que 

mimetiza a MODS em humanos, trazendo à luz da ciência novas evidências dessa 

atividade imunofarmacológica. 

Palavras-chave: Caulerpa mexicana; zimosan; inflamação generalizada; MODS. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The immune system is responsible for defending the body against aggressive factors. 

Inflammation is an important event in the immune response and the exacerbation of 

this response in systemic levels can trigger a clinical syndrome described as Multiple 

Organ Dysfunction (MODS), with high mortality rates and still no fully effective 

treatment strategy. In addition, researches on the anti-inflammatory activity of various 

substances try to find new compounds with pharmacological potential which can be 

used as an alternative treatment. Several researches have demonstrated the 

bioactivity of many substances found in plants and herbs. Previous studies from our 

laboratory with methanolic extract of the green seaweed Caulerpa mexicana showed 

its high anti-inflammatory potential. The present study aims to understand more about 

this anti-inflammatory potential of C. mexicana in a murine model of zymosan induced 

generalized inflammation (ZIGI). Zymosan is a substance derived from cell wall of 

fungus Saccharomyces cerevisae, effective in inducing inflammatory mediators, and 

widely used in animal models for the study. The use of the extract of C. mexicana in 

the treatment of animals subjected to ZIGI model resulted in significant improvements 

in clinical symptoms, in the profile of cell migration to the site of injury, in the systemic 

and local levels of proinflammatory cytokines (TNF-α and IL-6) and in the 

macromorphology of the intestine and micromorphology of the liver, internal organs 

that are affected by systemic inflammation condition. This study confirms the anti-

inflammatory potential of methanolic extrac of C. mexicana described in previous 

studies, and present new data about its effects in a generalized inflammation model 

induced by zymosan, which mimics the MODS in humans, bringing to light of science 

new evidence of this immunopharmacological activity.  

Keywords: Caulerpa mexicana; zymosan; non-septic shock; MODS. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

O Sistema Imunológico é o conjunto de tecidos, células e produtos celulares 

responsáveis pela defesa do organismo contra a atividade de diversos fatores 

(infecciosos ou não), sejam eles endógenos ou exógenos. Atuando através de vários 

mecanismos, esse sistema é capaz de reconhecer, combater, neutralizar e extirpar 

tais fatores, através de uma efetiva resposta imunológica. A inflamação é um 

importante dispositivo dessa resposta, consistindo numa variedade de eventos 

fisiológicos e patológicos complexos (MAIO; TORRES; REEVES, 2005), que atua 

como um mecanismo permissivo à ação das células e demais componentes do 

sistema imune. O estímulo inflamatório, que pode ser de diversas origens (mecânico, 

biológico ou químico), provoca liberação de diversos fatores e ativação celular que 

propicia a neutralização e/ou eliminação do próprio agente causador da resposta.  

Numa resposta imune, os mecanismos de defesa são iniciados mediante 

ativação do sistema imune inato, responsável pela resposta imediata a qualquer dano 

ou invasão ao organismo. Para tanto, a imunidade inata, quando necessária, é 

acionada mediante reconhecimento de certos padrões moleculares associados a 

patógenos (Pathogen-Associated Molecular Patterns – PAMPs) ou a dano celular 

(Danger-Associated Molecular Patterns – DAMPs) (SELLGE; KUFER, 2015). As 

células do sistema imune inato são dotadas de receptores especializados no 

reconhecimento de tais padrões moleculares, chamados de Receptores de 

Reconhecimento Padrão (Pattern Recognition Receptors – PRRs), (KUMAR; KAWAI; 

AKIRA, 2009; FELDMAN; ROTTER-MASKOWITZ; OKUN, 2015).  

Existem vários tipos de receptores da imunidade inata, localizados nos mais 

diversos compartimentos celulares (receptores ligados à membrana externa das 

células, aqueles presentes nas membranas de vesículas citoplasmáticas e receptores 

citosólicos livres), e possuem especificidade para moléculas que geralmente são 

essenciais para patógenos ou que estão presentes em células ou tecidos danificados, 

garantindo uma resposta eficaz e ativação celular apropriada para combater agentes 

de naturezas variadas (MEDZHITOV, 2007).  
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Como exemplos de receptores transmembranas tem-se os receptores do tipo 

Toll (TLRs), receptores lectina tipo C (CLRs), receptores de fMLP e receptores 

scavenger. Existem também os chamados sensores citosólicos que são receptores 

que detectam infecção ou produtos de célula danificada no citosol, sendo exemplos 

desses os receptores do tipo NOD (NLRs), receptores do tipo RIG (RLRs) e os 

sensores citosólicos de DNA (CDSs), todos eles funcionando como sentinelas para 

seus ligantes, os PAMPs ou DAMPs (MEDZHITOV, 2007; TAKEUCHI; AKIRA, 2010). 

Como exemplos de PAMPs, têm-se  o lipopolissacarídeo (LPS), encontrado na parede 

celular de bactérias gram-negativas e ligante de TLR4, peptidoglicanos, encontrados 

na parede celular de bactérias gram-positivas e ligantes de TLR2, polissacarídeos 

encontrados na parede celular de fungos e ligante de dectina e do dímero TLR2/TLR6, 

RNA viral ligante de RIG, DNA bacteriano ou viral citosólicos ligantes de CDSs, 

peptidoglicano citosólico de bactérias ligante de NLR (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 

2002; BARTON, 2008). 

Dessa forma, o reconhecimento de um agente estranho por células teciduais, 

como macrófagos, através desses PRRs, promove liberação de fatores inflamatórios, 

que irão atuar no aumento de permeabilidade do endotélio vascular local, expressão 

de moléculas de adesão leucocitária, e quimiotaxia de células, promovendo migração 

e ativação dos leucócitos da circulação para o local de injúria (MAIER, 2000; 

MCEVER, 2015; LUSTER; ALON; VON ANDRIAN, 2005). Uma vez no tecido, essas 

células serão ativadas em resposta aos agentes inflamatórios produzidos pelas 

células sentinelas teciduais devido ao estímulo inicial. Entre esses agentes 

inflamatórios estão histamina, lipídios bioativos (LINKE et al., 2012; WRIGHT et al., 

2010), frações do sistema complemento (HIETBRINK et al., 2006; VOLMAN; 

HENDRIKS; GORIS, 2005), reativos de oxigênio (D’ORAZIO et al., 2012; MAEDA et 

al., 2012; WANG; MA, 2008) quimiocinas (CHATTER et al., 2011) e citocinas pró-

inflamatórias (DELLINGER, 2003; GAUTAM; JACHAK, 2009; PAOLA et al., 2006; 

VOLMAN; HENDRIKS; GORIS, 2005). 

A intensidade da resposta imunológica e o potencial danoso do agente 

estimulador dessa resposta são diretamente proporcionais à gravidade dos efeitos 

observados nos indivíduos afetados. Muitas vezes, os danos observados são produto 

da própria atividade do Sistema Imunológico. É fácil observar isso numa resposta 

inflamatória desregulada, como no caso da Síndrome da Resposta Inflamatória 
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Sistêmica (Systemic Inflammatory Response Syndrome – SIRS), que é descrita na 

literatura médica como um quadro de inflamação generalizada desencadeado por uma 

série de injúrias severas, caracterizado clinicamente por alterações de temperatura 

(hiper ou hipotermia), taquicardia, taquipneia e/ou alterações na população 

leucocitária (leucopenia ou leucocitose) (GIRBES; BEISHUIZEN; STRACK VAN 

SCHIJNDEL, 2008; ROBERTSON; COOPERSMITH, 2006).  

A permanência do estado de hiperativação do sistema imunológico observado 

na SIRS propicia o desenvolvimento de outros quadros patológicos associados. A 

Síndrome de Disfunção Múltipla dos Órgãos (Multiple Organ Dysfunction Syndrome – 

MODS) é um desses casos. Estudos epidemiológicos e etiológicos mostram que a 

sepse é a causa mais comum de MODS em seres humanos e que a MODS é mais 

comum em pessoas com sepse do que com outros tipos de doenças críticas. Na 

década de 1990, 9,3% das mortes de seres humanos nos Estados Unidos tiveram 

relação com sepse severa, tendo sido investido em torno de 17 bilhões de dólares nos 

tratamentos (OSTERBUR et al., 2014).  

O termo MODS foi cunhado em 1991, durante a American College of Chest 

Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus Conference (BONE et al., 

1992), onde vários conceitos sobre as características da síndrome e suas 

consequências foram consolidados, sendo definida como um uma alteração na função 

de órgão(s) em pacientes críticos, a ponto de não haver possibilidade de manutenção 

da homeostase sem intervenção. Trata-se de um quadro de disfunção de dois ou mais 

órgãos multissistêmicos, que se desenvolve após uma grave resposta inflamatória que 

culmina em dano sistêmico generalizado, causado por condições variadas, como 

pancreatite, choque, sepse, trauma, entre outros (LI et al., 2013; VOLMAN; 

HENDRIKS; GORIS, 2005; WANG; MA, 2008). Inclui-se também, entre a lista de 

fatores determinantes da MODS, aqueles de natureza endógena, principalmente de 

ordem genética, que promovem maior susceptibilidade do paciente à disfunção 

sistêmica (HIETBRINK et al., 2006). Trata-se, portanto, de uma síndrome multifatorial. 

A resposta inflamatória sistêmica, seja qual for sua causa, é caracterizada 

como o principal fator indutor da disfunção múltipla de órgãos, como tem sido 

demonstrado por vários autores (GANDO; NANZAKI; KEMMOTSU, 1999; 

GIANNOUDIS; HILDEBRAND; PAPE, 2004; HIETBRINK et al., 2006; HOU et al., 



18 

 

2009; VOLMAN et al., 2002).  Portanto, a MODS é caracterizada como evolução 

natural da SIRS, e a severidade da síndrome de disfunção pode ser relacionada à 

severidade da resposta inflamatória sistêmica: quanto maior a amplitude da resposta 

inflamatória, maior a extensão da MODS (BARIE et al., 2009). 

Nesse contexto, a atividade do sistema imunológico é peça chave para o 

desenvolvimento dessa síndrome, sendo o processo patológico da MODS composto 

de duas fases: uma fase inicial e uma fase tardia, sendo essas fases caracterizadas 

pela presensa das chamadas “tempestades de citocinas” (cytokines storms). A 

tempestade de citocinas é uma reação imune potencialmente fatal de 

retroalimentação mútua entre citocinas pró-inflamatórias e células do sistema 

imunológico, promovendo exacerbação de resposta inflamatória e dano generalizado 

em nível tissular e sistêmico (MATSUDA; HATTORI, 2006).  

Na primeira etapa (fase inicial) ocorre a ativação dos mecanismos de defesa 

locais, com a montagem de uma resposta inflamatória a um estímulo inicial. As células 

ativadas por esse estímulo passam a produzir uma série de citocinas e fatores pró-

inflamatórios no sítio de injúria. Uma vez que o estímulo e a atividade inflamatória 

permanecem, os fatores pró-inflamatórios livres podem ganhar a circulação sanguínea 

e ativar células inflamatórias do baço, do fígado e do sangue a produzirem a 

tempestade de citocina. As citocinas produzidas sistemicamente ativam células 

endoteliais causando a expressão de moléculas de adesão, que acentuam a 

adesividade de polimorfonucleares (PMNs), monócitos e células T. A ativação de 

neutrófilos causa a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e mediadores 

inflamatórios secundários incluindo outras citocinas, prostaglandinas, leucotrienos e 

proteases. Esses produtos, junto com as células T citotóxicas, desencadeiam uma 

resposta inflamatória aguda e induz o dano endotelial. Alterações nas células 

endoteliais envolvem dano na membrana, aumento da permeabilidade, edema, 

necrose ou apoptose celular. Essa disfunção das células endoteliais é considerada 

um precursor dos danos teciduais e disfunção de órgãos (OLANDERS et al., 2002). 

A fase tardia da MODS é caracterizada pela amplificação da resposta 

inflamatória, com a participação de células inflamatórias presentes no interstício dos 

órgãos e excesso de citocinas liberadas, desempenhando um grande papel no 

desenvolvimento da injúria do parênquima. Nos órgãos agora enriquecidos com 
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linfócitos e macrófagos, altas concentrações de citocinas conduzem ao aumento do 

infiltrado neutrofílico, amplificando a resposta inflamatória. Os ROS produzidos pelos 

neutrófilos e macrófagos ativados nos tecidos induzem, de maneira crítica, maior 

injúria das células do parênquima tecidual (WANG; MA, 2008), agravando o quadro 

instalado no paciente. A intensa produção de citocinas na corrente sanguínea pode 

induzir dano a órgãos remotos do sítio de injúria inicial, por ativação de células 

inflamatórias nesses locais. 

O paciente acometido pela MODS apresenta índices elevados de citocinas e 

fatores pró-inflamatórios, febre (FRINK et al., 2009; IVANOVSKA et al., 2007; MAIER, 

2000; VOLMAN et al., 2002), coagulação microvascular disseminada (DELLINGER, 

2003; YANAGIDA et al., 2013) e perda de peso, determinando, por fim, a disfunção 

geral de órgãos (fígado, rins, pulmões, intestinos e coração, não necessariamente 

nessa ordem), levando o paciente a óbito (DEITCH, 1992; PAOLA et al., 2006). Ao 

longo dos anos, a MODS figura na literatura médica como uma das mais importantes 

causas de morbidade e mortalidade em paciente internados em Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), sendo responsável por índices de mortalidade de até 80% em adultos 

(BARIE et al., 2009; DEITCH; GOODMAN, 1999; GIANNOUDIS; HILDEBRAND; 

PAPE, 2004; HIETBRINK et al., 2006; LI et al., 2013; NATHENS; MARSHALL, 1996; 

ZHU et al., 2006).  

De modo geral, a severidade da MODS está associada à quantidade de 

sistemas atingidos; quanto maior a quantidade de órgãos e sistemas em disfunção, 

maior as probabilidades de morte. Em média, 74% dos casos estão associados à 

disfunção primária de um único sistema, com taxa decrescente de acometimento de 

múltiplos sistemas (MIZOCK, 2009). Apesar dessa estatística de acometimento, a 

incidência de morte segue em caminho contrário; a literatura revela taxas de 

mortalidade que vão de 21% para um único órgão até 69% para quatro ou mais órgãos 

em disfunção (BALK, 2001). Os órgãos e sistemas em disfunção rapidamente 

apresentam alterações morfológicas e bioquímicas características nesses casos.  

A disfunção do sistema respiratório, por exemplo, leva ao desenvolvimento de 

um quadro clínico conhecido como a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (Acute 

Respiratory Distress Syndrome – ARDS), uma condição caracterizada por doença 

aguda e progressiva, onde o paciente apresenta hipóxia, infiltração pulmonar bilateral 
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observável em radiografia, hipertensão pulmonar e dano alveolar difuso (FUJISHIMA, 

2014; RYAN; FROHLICH; MCLOUGHLIN, 2014; SHARMA; KUMAR, 2003). O sistema 

gastrointestinal também é atingido; a resposta inflamatória sistêmica promove 

desequilíbrio na tolerância imunológica típica do ambiente intestinal, desenvolvendo 

intensa atividade pró-inflamatória, com disruptura das junções de oclusão do epitélio 

e desorganização tecidual, além de necrose e apoptose das células da mucosa, o que 

facilita a translocação da microbiota para outros tecidos e desenvolvimento de sepse 

(WANG; MA, 2008). Comprometimento hepático também é bastante comum, 

apresentando danos histopatológicos teciduais, níveis elevados de transferases 

hepáticas e diminuição na capacidade de remoção de toxinas sistêmicas (WANG et 

al., 2014b). Quanto ao sistema renal, observa-se muito comumente a ocorrência de 

glomerulopatias caracterizadas pelo acometimento da membrana basal dos 

glomérulos em decorrência da atividade inflamatória do sistema imune (RITTIRSCH; 

REDL; HUBER-LANG, 2012). 

Atualmente, não há tratamento específico que consiga reduzir o impacto da 

MODS e seus níveis de mortalidade (SIMONE et al., 2014). Os tratamentos existentes 

consistem basicamente em terapia de suporte, identificação e resolução da causa 

inicial do quadro clínico (BALK, 2000), não havendo terapia específica para as 

alterações fisiológicas e efeitos patológicos da síndrome em si. Como a sepse é a 

principal causa da resposta inflamatória sistêmica e da disfunção múltipla de órgãos, 

os protocolos de controle de sepse são os mais bem descritos na literatura médica 

como estratégias de combate à MODS. Os protocolos de controle da sepse e do 

choque séptico incluem suporte respiratório, terapia vasopressora e antibioticoterapia 

precoce, com o intuito de reverter a hipoperfusão tecidual e combater a infecção em 

ocorrência, ou prevenir a instalação de novas infecções (MALONEY, 2013).  

Entretanto, a despeito das causas etiológicas que venham a gerar a doença, 

vários protocolos de prevenção da MODS têm sido descritos, a fim de evitar a 

incidência da síndrome em pacientes considerados críticos. De modo geral, os 

protocolos de prevenção incluem reposição agressiva de fluidos e controle de pressão 

arterial, para controle de volemia e hipoperfusão; observação dos níveis séricos de 

marcadores bioquímicos do consumo celular de oxigênio, como o lactato; vigilância 

de infecções hospitalares que venham a agravar o quadro do paciente, com uso de 

terapias de controle antimicrobiano e de técnicas cirúrgicas agressivas (como 
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debridamento de tecidos, se for o caso); suporte nutricional adequado; e suporte 

órgão-específico, para controle de injúria tecidual direta (DEITCH; GOODMAN, 1999; 

MIZOCK, 2009).  

Esses protocolos têm impacto direto na prevenção e combate à instalação da 

resposta inflamatória sistêmica. Uma vez que estão focados na reversão do choque 

inicial, permitem a restauração da hemostasia, controlando a hipoperfusão e possíveis 

lesões de reperfusão, além do monitoramento da temperatura corporal e acidose do 

paciente, características da doença que têm grande influência na geração de fatores 

pró-inflamatórios e no recrutamento e ativação de neutrófilos, minimizando danos 

secundários promovidos pela ativação sistêmica dessas células (DEWAR et al., 2009). 

Alguns tratamentos alternativos têm sido propostos pela comunidade científica, 

como uso de terapias adsorventes para retirada de citocinas pró-inflamatórias e 

endotoxinas da circulação do paciente acometido, utilizando sistemas de diálise 

dotados de matrizes contendo anticorpos de captura anti-citocinas e anti-toxinas (LI; 

PAN; YU, 2007); terapias de perfusão e troca de plasma (SIMONE et al., 2014); e 

aplicação intravenosa de concentrados de anticorpos anti-citocinas e anti-peptídeos 

imunomodulatórios, purificados a partir do plasma de doadores saudáveis (BRUNNER 

et al., 2013). Tais metodologias têm por objetivo reduzir a resposta inflamatória 

sistêmica e induzir uma regressão no quadro de disfunção múltipla de órgãos gerado 

pela resposta inflamatória exacerbada.  

Terapias medicamentosas também têm sido propostas, como o uso de 

melanocortinas (peptídeos endógenos do hormônio adrenocorticotrópico – ACTH) de 

atividade imunomodulatória, com eficácia observada na diminuição de citocinas pró-

inflamatórias, reativos de oxigênio e estimulação da síntese de citocinas anti-

inflamatórias (BITTO et al., 2011). O uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) 

como recurso para combate de quadros inflamatórios generalizados também é 

descrito e é uma estratégia participante dos protocolos de combate e prevenção do 

choque sistêmico, mas traz ao paciente inúmeros efeitos colaterais, como ulceração 

da mucosa gastrointestinal, disfunção na atividade plaquetária e, consequentemente, 

quadros de hemorragia (GAUTAM; JACHAK, 2009). 

Os protocolos terapêuticos (clássicos e alternativos) propostos pela literatura 

são, por vezes, extremamente complexos, de alto custo, com inúmeros efeitos 
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colaterais, e acarretam vários riscos para a saúde do paciente. Além disso, nem 

sempre o paciente ou o serviço de saúde terão condições financeiras ou estruturais 

para sua execução e manutenção. Desse modo, o anseio da comunidade científica 

pela busca de novas metodologias de tratamento da MODS vem crescendo ao longo 

dos anos. Paola e colaboradores (2006) demonstraram, em estudo com modelo 

experimental murino que mimetiza as condições clínicas e bioquímicas da MODS, a 

atividade de polifenois extraídos de chá verde na redução da toxicidade sistêmica, 

melhoramento da função hepática e controle da inflamação generalizada. Do mesmo 

modo, um estudo do nosso laboratório (SILVA, 2011) apresentou resultados 

semelhantes ao observar a atividade de fucana extraída da alga marinha 

Spatoglossum schroederii. O tratamento testado obteve sucesso na redução da 

ativação e migração de células da imunidade inata para o sítio de lesão, proteção da 

função hepática e atenuação da toxicidade sistêmica em modelo experimental de 

MODS em camundongos. Tais resultados nos levam a refletir sobre o custo e 

benefício (financeiro, estrutural e médico) das metodologias já descritas, e a investir 

mais na busca de alternativas terapêuticas de melhor eficácia, menores efeitos 

colaterais e melhor acesso, em comparação com as técnicas já disponíveis. 

Pela impossibilidade de se induzir a MODS para fins de estudos em humanos, 

metodologias de reprodução da síndrome em animais de laboratório para avaliação 

das características da doença têm sido propostas pela comunidade científica. Os 

modelos experimentais de Inflamação Generalizada Induzida por Zimosan (Zymosan 

Induced Generalized Inflammation - ZIGI) mostraram-se extremamente eficientes em 

reproduzir as características da MODS em animais (HOU et al., 2009), e foram 

primeiramente inseridos por Goris e colaboradores, em 1986. O zimosan é uma 

substância não endotóxica (MARZOCCO et al., 2004) derivada da parede celular do 

fungo Saccharomyces cerevisae, composto predominantemente por cadeias 

polissacarídicas de alto peso molecular, principalmente β-glucana, mananos e chitina 

(FRASNELLI et al., 2005; JIANG; STERNWEIS; WANG, 2013).  

O zimosan vem sendo utilizado há mais de cinquenta anos em pesquisas 

relacionadas à resposta imune inata e produção de fatores pró-inflamatórios, sendo 

uma boa alternativa devido à facilidade e consistência das preparações e pelo seu 

número limitado de componentes moleculares, garantindo melhor entendimento da 

resposta gerada (UNDERHILL, 2003). A fagocitose do zimosan por macrófagos é 
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mediada principalmente por TLR2 que, em colaboração com TLR6, promove a 

ativação do fator de transcrição NF-κB e a produção de citocinas pró-inflamatórias 

(FRASNELLI et al., 2005; MAZUR-BIALY; KOLACZKOWSKA; PLYTYCZ, 2012; 

SAITO; WATANABE, 2008). Além disso, o zimosan mostrou-se eficaz na produção, 

ativação e liberação de vários outros mediadores inflamatórios, como prostaglandinas, 

leucotrienos, frações do sistema complemento, fatores de agregação plaquetária, 

radicais de oxigênio, entre outros (VOLMAN et al., 2002).  

O impacto do modelo ZIGI foi evidenciado pela averiguação dos níveis 

elevados de IL-1β, IL-6, IL-8 e TNF-α (BONDESON et al., 1999; BURDON et al., 

2000), acentuada perda de peso, elevados níveis séricos de enzimas intracelulares 

(PAOLA et al., 2006) e elevada taxa de migração de leucócitos para o local de injúria, 

de modo a garantir uma rápida resposta inflamatória (BIAN et al., 2012). Em modelos 

de inflamação peritoneal, estudos constataram a ação do zimosan como estimulador 

de migração de fagócitos mono e polimorfonucleares (macrófagos e neutrófilos), além 

da ativação de mastócitos peritoniais residentes (WYPASEK et al., 2012). Ademais, 

como o zimosan não é degradado após a fagocitose, as células fagocíticas são 

capazes de manter uma resposta inflamatória prolongada devido ao estímulo 

constante (VOLMAN; GORIS; HENDRIKS, 2005), sendo indicado para estudos de 

inflamação crônica e disfunção sistêmica. Portanto, o modelo ZIGI é bem 

recomendado pela literatura para indução de MODS em animais de modo equivalente 

ao que ocorre em pacientes humanos. 

Paralelamente ao estudo dos modelos de inflamação e da evolução da MODS, 

pesquisas acerca do potencial anti-inflamatório de várias substâncias são conduzidas 

por grupos de pesquisa, a fim de encontrar novos agentes de atividade farmacológica 

comprovada e de uso seguro para o ser humano. O uso de plantas e ervas no 

tratamento de inúmeras doenças pela medicina popular, com resultados bastante 

expressivos, despertou a atenção de estudiosos em todo o mundo, atraindo o 

interesse científico sobre essas espécies. Assim, a comunidade científica se volta à 

maior fonte de substâncias quimicamente ativas existente: o Reino Plantae. Vários 

estudos têm demonstrado o potencial bioativo de muitas substâncias encontradas em 

plantas (FOLMER et al., 2008; GAUTAM; JACHAK, 2009), porém estima-se que 

apenas cerca de 20% dos produtos naturais conhecidos tiveram suas atividades 

farmacológicas elucidadas (DA MATTA et al., 2011).  
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O oceano, por abrigar a maior concentração de espécies no planeta, tornou-se 

alvo desse interesse científico por volta da metade do século XX. Desde então, mais 

de 14.000 novas substâncias com potencial farmacológico foram descritas 

(CAVALCANTE-SILVA et al., 2012). Estudos recentes apresentam as algas marinhas 

como fontes promissoras de novos compostos bioativos e de interesse farmacológico 

(COSTA et al., 2010; SILVA et al., 2010). São seres ricos em fibras, minerais, lipídios, 

proteínas, ácidos graxos do tipo Omega-3, aminoácidos essenciais, polissacarídeos e 

vitaminas A, B, C e E, entre outros compostos bioquímicos (LEE et al., 2013). Uma 

série de estudos demonstraram que as algas marinhas apresentam uma gama de 

substâncias bioativas com potencial antiviral (PUJOL et al., 2012), antibiótico e 

antiendotóxico (SOLOV’EVA et al., 2013), antifúngico (LIU et al., 2013), antiparasitário 

(RAVIKUMAR et al., 2011), antioxidante (NGUYEN; NGUYEN, 2009), antinociceptivo 

(VANDERLEI et al., 2010), anti-inflamatório (BITENCOURT et al., 2011) e 

imunomodulatório (BITENCOURT et al., 2015).  

Uma vez que os tratamentos convencionais com corticosteroides e anti-

inflamatórios não esteroidais (AINEs) apresentam vários efeitos colaterais ao 

organismo, como já discutido, o potencial anti-inflamatório de produtos naturais 

também vem sendo amplamente estudado pela comunidade científica, devido ao 

menor desenvolvimento dessas reações adversas no tratamento com tais 

substâncias, em relação aos fármacos de origem sintética. Nesse contexto, estudos 

acerca da atividade antiinflamatória de compostos extraídos de algas marinhas 

ganham destaque, com possibilidade de inovação e desenvolvimento farmacológico. 

As algas do gênero Caulerpa são exemplos de fontes desses bioativos testados 

recentemente. São algas verdes, da Ordem Bryopsidales, da família das 

Caulerpaceaes, naturais de mares temperados e tropicais, e abundantes na costa 

brasileira (VANDERLEI et al., 2010). Estudos anteriores já demonstraram que vários 

membros do gênero Caulerpa, como C. racemosa, C. sertularioides, C. lentillifera, C. 

taxifolia, C. peltata e C. cupressoides, apresentam muitas das propriedades descritas 

anteriormente (DA MATTA et al., 2011; DE SOUZA et al., 2009; RAVIKUMAR et al., 

2011; RODRIGUES et al., 2012). Outros exemplares do gênero Caulerpa têm sido 

estudados mais recentemente, como a Caulerpa mexicana (Figura 1), com 

propriedades farmacológicas já descritas na literatura (CARNEIRO et al., 2014; DA 

MATTA et al., 2011). A C. mexicana (Figura 1) é fonte conhecida de polissacarídeos, 
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terpenos e alcaloides indólicos com prováveis atividades farmacológicas. Nosso 

grupo, há anos, se dedica à pesquisa acerca do potencial anti-inflamatório de 

componentes obtidos a partir de algas marinhas (Tabela 1) e trabalhos recentes do 

nosso laboratório têm mostrado um potencial anti-inflamatório e imunomodulatório de 

extratos da alga C. mexicana (BITENCOURT et al., 2011, 2015). Portanto, dando 

sequencia a esses estudos, o presente trabalho visa pesquisar os efeitos do extrato 

metanólico de C. mexicana em modelo de inflamação generalizada, sendo os 

objetivos desse trabalho descritos a seguir. 

 

 

Figura 1. Caulerpa mexicana.  

Fonte: Smithsonian Tropical Research Institute (acesso em: biogeodb.stri.si.edu). 
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Tabela 1. Estudos envolvendo produtos de algas marinhas e resultados de suas aplicações em 

modelos animais de inflamação, realizados no Laboratório de Imunofarmacologia do 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal/RN. Adaptado de MIRANDA, 2014. 

PRODUTO MODELO/EFEITO REFERÊNCIA 

Fucana extraída da 
alga Spatoglossum 

scrhöedri 

Injuria Pulmonar aguda: redução da migração 
de PMN. 

 

DAVIM, 2006 

 

Fucana extraída da 
alga S. Scrhöedri 

 

In vitro: redução da produção de NO induzido 
por zimosan. Peritonite/Bolsa de ar: inibição da 

migração de PMN (sc). Edema de orelha 
induzida por xilol: inibição da formação. 

SILVA, 2008 

 

Fucana extraída da 
alga S. Scrhöedri 

 

Peritonite: Inibição da migração de PMN (iv). 
Choque-não-séptico: atenuação da perda de 

peso/ diminuição de IL-6 no soro/ reduziu dano 
hepático. Colite induzida por DSS: redução da 

perda de peso/ leve melhora histológica/ 
redução de citocinas pró-inflamatórias na 

cultura de cólon. 

SILVA, 2011 

 

Extratos de C. 
mexicana e C. 

racemosa 

Peritonite: Inibição da migração de PMN. 
Edema de orelha induzida por xilol: inibição da 

formação. 

DANTAS, 2009 

 

Extratos metanólico  
e aquoso de C. 

mexicana 

 

Peritonite/Bolsa de ar: inibição da migração de 
PMN. Edema de orelha induzida por xilol: 

inibição da formação. Colite induzida por DSS: 
redução dos sinais clínicos/leve melhora 

histológica/redução de citocinas pró-
inflamatórias na cultura de cólon 

BITENCOURT, 
2011 

 

Extrato metanólico 
de C. mexicana 

associado ao uso 
prévio do próbiótico 
E. faecium cepa 32 

Colite induzida por DSS: redução dos sinais 
clínicos/melhora histológica 

significante/redução de citocinas pró-
inflamatórias na cultura de cólon. 

 

SILVA, 2013 

 

Caulerpina extraída 
de C. racemosa 

 

Peritonite: redução da migração de leucócitos 
para cavidade peritoneal. Colite induzida por 

DSS: redução dos sinais clínicos/melhora 
histológica significante/redução de citocinas 

pró-inflamatórias na cultura de cólon. 

MIRANDA, 
2014 

 

Extrato metanólico 
de C. mexicana 

Colite induzida por DSS: redução dos sinais 
clínicos/melhora histológica 

significante/redução de citocinas pró-
inflamatórias na cultura de cólon. 

BITENCOURT, 
2015 
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1 - Objetivo geral: avaliar o efeito anti-inflamatório do extrato metanólico de 

Caulerpa mexicana em modelo de inflamação generalizada induzida por zimosan 

(ZIGI) em camundongos. 

 

2.2 - Objetivos específicos: 

2.2.1 - Observar o efeito do tratamento de camundongos com extrato 

metanólico de C. mexicana na perda de peso e no desenvolvimento da 

toxicidade sistêmica em modelo de ZIGI. 

2.2.2 - Avaliar o efeito do tratamento com o extrato metanólico de C. 

mexicana na migração celular para o peritônio e no perfil de células presentes 

na resposta inflamatória em modelo de ZIGI. 

2.2.3 - Pesquisar o efeito do tratamento com o extrato metanólico de C. 

mexicana nos níveis de IL-6 e TNF- em modelo de ZIGI. 

2.2.4 - Avaliar os efeitos do tratamento com o extrato metanólico de C. 

mexicana no dano intestinal e hepático em camundongos submetidos ao modelo 

de ZIGI.   
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3. MATERIAIS E MÉTODOS. 

 

3.1 - Animais de experimentação.  

Foram utilizados camundongos BALB/c machos com 6 a 8 semanas de idade, 

numa média de peso entre 20 e 30 g, obtidos no biotério da do Departamento de 

Biofísica e Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Os animais foram mantidos sob climatização de 23°C, com livre disponibilidade de 

comida e água, e ciclo de luminosidade controlada, com mudança entre claro e escuro 

a cada 12 horas. Os procedimentos realizados nesse estudo foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da UFRN (Protocolo nº 069/2015 – ANEXO A). 

 

3.2 - Obtenção do extrato metanólico de Caulerpa mexicana. 

Espécimes da alga C. mexicana foram coletados na região costeira do Bessa 

(7º03’52”S/34º49’51”), na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, Brasil, em abril 

de 2011. A identificação da espécie foi realizada pelo Dr. George Emmanuel 

Cavalcanti de Miranda. Exemplares da espécie foram depositados, em forma de 

exsicata (JPB 13.985), no Herbário Lauro Pires Xavier da Universidade Federal da 

Paraíba, Brasil. A alga coletada foi liofilizada e submetida à extração por metanol e 

água em aparelho de Soxhlet até a exaustão. O extrato metanólico de C. mexicana foi 

produzido pelo Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), em João Pessoa, e gentilmente cedido para esse estudo pela Profª. 

Drª. Bárbara Viviana de Oliveira Santos. 

 

3.3 - Modelo murino de inflamação generalizada induzida por zimosan 

(ZIGI).  

O protocolo descrito a seguir foi adaptado a partir do modelo proposto por Paola 

e colaboradores (2006). A indução da inflamação generalizada ocorre pela 

administração intraperitoneal de zimosan na dose de 500 mg/kg. Para isso, 

camundongos BALB/c machos, de 6 a 8 semanas de idade, com média de peso de 
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25 - 30 g, foram distribuídos aleatoriamente em seis grupos (n = 3 animais por grupo). 

O grupo 1 recebeu solução salina 0,9% por vias intraperitoneal e oral (controle 

negativo). O grupo 2 recebeu zimosan intraperitonealmente (500 mg/kg) e solução 

salina 0,9% (controle positivo) por via via oral. Os grupos 3, 4 e 5 receberam 

intraperitonealmente zimosan (500 mg/kg) e foram tratados por via oral com diferentes 

doses do extrato de C. mexicana: 0.4, 4 e 40 mg/kg, respectivamente. O grupo 6 foi 

estimulado com zimosan intraperitonealmente (500 mg/kg) e tratado com um 

glicocorticoide de efeito anti-inflamatório amplo, a dexametasona (DEXA), numa dose 

de 3mg/kg. Os tratamentos ocorreram uma hora antes e seis horas depois da 

inoculação do zimosan. Foram realizados três experimentos independentes (Tabela 

2). 

Tabela 2. Distribuição dos grupos de experimentação em modelo de inflamação generalizada 

induzida por zimosan. Foram realizados 3 experimentos independentes. n = 3 animais/grupo. IP = 

intraperitoneal. ORAL = tratamento oral. 

GRUPOS ESTÍMULO (IP) TRATAMENTO (ORAL) 

Grupo 1 Solução Salina 0,9% (250 µL) Solução Salina 0,9% (200 µL) 

Grupo 2 Zimosan 500 mg/kg (250 µL) Solução Salina 0,9% (200 µL) 

Grupo 3 Zimosan 500 mg/kg (250 µL) 
Extrato metanólico de C. mexicana         

0,4 mg/kg (200 µL) 

Grupo 4 Zimosan 500 mg/kg (250 µL) 
Extrato metanólico de C. mexicana           

4 mg/kg (200 µL) 

Grupo 5 Zimosan 500 mg/kg (250 µL) 
Extrato metanólico de C. mexicana         

40 mg/kg (200 µL) 

Grupo 6 Zimosan 500 mg/kg (250 µL) Dexametasona 3 mg/kg (200 µL) 

 

 

3.4 - Avaliação dos efeitos do extrato metanólico de C. mexicana sobre a 

perda de peso e sinais clínicos no modelo murino de ZIGI.  

A toxicidade média sistêmica ocasionada pelo modelo de inflamação 

generalizada foi avaliada pela observação de certos sinais clínicos característicos 

(pêlo eriçado, prostração e diarreia) descritos na literatura (PAOLA et al., 2006) após 
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dezoito horas de indução do choque. A essa tríade clínica, foram acrescentados dois 

outros sinais observados nos animais acometidos: exsudato mucoso em cavidade 

anal, também indicativo de diarreia, e presença de secreção em cavidade ocular, 

indicativo de conjuntivite (NIEUWENHUIJZEN et al., 1995; CUZZOCREA et al, 1999). 

Para a presença de cada sinal clínico foi atribuído um escore 1 e, somados, os escores 

permitem avaliar a evolução clínica da doença e também o efeito do extrato metanólico 

de C. mexicana na atenuação desses sintomas (Tabela 3). Além da sintomatologia, 

foi avaliada a taxa de perda de peso corporal em decorrência do quadro clínico. Para 

tanto, os animais foram pesados ao início (0 hr) e ao final (18 hr) dos experimentos, 

para mensuração do impacto do tratamento com o extrato de C. mexicana sobre a 

variação de peso dos animais doentes. 

Tabela 3. Escores para análise da toxicidade sistêmica em modelo murino de inflamação 

generalizada induzida por zimosan. 

Sinal Clínico Ausência Presença 

Pêlo eriçado 0 1 

Prostração 0 1 

Diarreia 0 1 

Exsudato mucoso anal 0 1 

Secreção em cavidade 
ocular 

0 1 

TOTAL 
0 

(menor impacto) 

5 

(maior impacto) 

 

 

3.5 - Obtenção do soro para dosagem de IL-6. 

Dezoito horas após o estímulo, os animais foram anestesiados com solução 

anestésica de xilazina-ketamina (10 e 2%, respectivamente) intraperitonialmente, e o 

sangue foi colhido pelo plexo retro-orbital para obtenção do soro e posterior dosagem 

de IL-6. Depois, os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical. O sangue 

foi mantido em temperatura ambiente durante meia hora para retração do coágulo, e 

em seguida foi centrifugado (1400 x g, 10’ a 4°C) para obtenção do soro. 
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3.6 - Obtenção do lavado peritonial para avaliação de celularidade total e 

diferencial. 

Após eutanásia, foram injetados 5 ml de solução salina 0.9% gelada na 

cavidade peritoneal dos animais, que foi massageada e, em seguida, o exudato foi 

colhido por aspiração com seringa. Esse exudado obtido pela lavagem da cavidade 

peritoneal foi centrifugado a 250 x g, a 4°C, durante 10 minutos. O sobrenadante foi 

colhido e congelado para posterior dosagem de IL-6 e TNF-, e o botão celular foi 

ressuspendido em 1 mL de solução salina 0,9%. A suspensão celular obtida foi diluída 

em 1 mL de solução salina 0,9% e em seguida diluída em solução corante de Turk 

para contagem celular total em câmara de Neubauer. Para avaliação de celularidade 

diferencial, uma alíquota de 50 µL da suspensão celular foi montada em lâmina de 

microscopia por citocentrifugação e corada por corante panótico rápido (LaborClin; 

Brasil). Foram contadas 100 células em cada lâmina, em lente objetiva de imersão, 

observando-se a proporção dos tipos mononucleares e polimorfonucleares presentes. 

 

3.7 - Dosagem de citocinas em soro e em sobrenadante de lavado 

peritoneal.  

Os níveis de IL-6 e TNF- foram determinados pela técnica de ELISA, seguindo 

as recomendações especificadas pelo fabricante (eBioscience; EUA) dos kits 

reagentes. 

 

3.8 - Obtenção dos órgãos para análise histológica. 

Após coleta do lavado peritoneal, cólon e fígado dos animais foram removidos 

cirurgicamente para análises macroestrutural e histopatológica. As amostras de cólon 

foram fotografadas para análise macromorfológica comparativa. Partes do fígado dos 

animais foram fixadas em formol a 10% diluído em uma solução salina tamponada 

com fosfato (PBS) – PBS-formol 10% - e, posteriormente, dispostas em lâminas 

histológicas para avaliação de parênquima e estroma, em comparação com as 

estruturas morfológicas normais. 
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3.9 - Análises estatísticas. 

Os dados obtidos estão dispostos como médias, considerando os desvios-

padrão de cada grupo, e foram submetidos a testes One-way ANOVA, com teste post-

hoc de Tukey, e testes Two-way ANOVA, para comparação estatística entre os grupos 

de análise. Os testes foram realizados através de programa de estatística 

especializado (GraphPad InStat 3 e GraphPad Prism 5, GraphPad Software). 
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4. RESULTADOS. 

 

4.1 – O tratamento com extrato metanólico de Caulerpa mexicana atenua 

a perda de peso e a toxicidade sistêmica observada no modelo de ZIGI. 

A intensa resposta inflamatória induzida pela inoculação de altas doses de 

zimosan promove, como já exposto anteriormente, acentuada perda de peso nos 

animais de experimentação. Para avaliar o efeito do tratamento com o extrato 

metanólico de C. mexicana (ExMet) sobre a perda de peso e na atenuação da 

sintomatologia clínica, foram medidos a variação de peso em porcentagem e o escore 

de toxicidade nos animais testados. Os dados apresentados na Figura 2 mostram que 

o tratamento com o ExMet resultou em atenuação da perda de peso nas três doses 

avaliadas, sendo que os melhores resultados estatisticamente significativos foram 

observados na administração do extrato na concentração de 40 e 4 mg/kg de animal, 

mas a dose de 0.4 mg/kg também atenua a perda de peso observada. Essa inibição 

observada no tratamento com os extratos foi estatisticamente mais significante que 

aquela observada no tratamento com dexametasona. 
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Figura 2. Efeito do tratamento com o extrato metanólico de Caulerpa mexicana sobre a perda de 

peso observada em camundongos submetidos ao modelo de ZIGI. Camundongos foram 

administrados intraperitonealmente com 500 mg/kg de zimosan e 1 hora após tratados via oral com 

diferentes doses (0.4, 4 e 40 mg/kg) do extrato de C. mexicana (ExMet) ou com anti-inflamatório 

controle o corticóide dexametasona (DEXA). Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 

de três experimentos independentes (n = 3 animais/grupo). *** P<0.001, quando comparado ao veículo 

e aos grupos tratados nas doses de 4 e 40 mg/kg. ** P < 0.01 comparado com os animais tratados com 

o extrato na dose de 0.4 mg/kg. * P < 0.05 comparado com a dexametasona. 

 

4.2 – O tratamento com extrato metanólico de Caulerpa mexicana atenua 

a toxicidade sistêmica observada no modelo de ZIGI. 

Além da perda de peso, camundongos submetidos à inflamação generalizada 

induzida por zimosan também apresentam um série de sinais clínicos característicos 

de toxicidade sistêmica como pelo eriçado, diarreia, prostração e presença de 

exsudato mucoso nas cavidades anal e ocular. Portanto, o próximo passo foi avaliar 

o efeito do ExMet de C. mexicana nesses sinais clínicos individualmente e a toxicidade 

sistêmica, que é a somatória desses sinais, em modelo de ZIGI. O dados 

apresentados na figura 3 mostram que os animais que não recebram estímulo 

inflamatório não apresnetaram nenhum dos sinais pesquisados (pelo eriçado, 

prostração, diarreia, exudato mucoso anal e exudato ocular), já aqueles que 

receberam zimosan e salina aparentaram todos os sinais, tendo, consequentemente, 

a toxicidade sistêmica máxima. Por outro lado, quando os animais foram tratados com 
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as diferentes doses do ExMet de C. mexicana e avaliando cada sintoma 

separadamente, pode-se observar melhora na ocorrência de prostração (Figura 3B), 

diarreia (Figura 3C), exsudato mucoso anal (Figura 3D) e secreção ocular (Figura 3E), 

sendo os resultados mais expressivos a dimuição da ocorrência de diarreia e de 

secreção ocular. Isso reflete consequentemente na diminuição significativa da 

toxicidade média observada nos grupos tratados com o extrato em estudo (Figura 3F), 

resultado similar aquele observado na dexametasona, que é o corticoide usando como 

droga anti-inflamatória controle. 
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Figura 3 Efeito do tratamento com extrato metanólico de Caulerpa mexicana sobre os sinais 

clínicos e a toxicidade sistêmica observados em camundongos submetidos ao modelo de ZIGI. 

Camundongos foram administrados intraperitonealmente com 500 mg/kg de zimosan e 1 hora após 

tratados via oral com diferentes doses (0.4, 4 e 40 mg/kg) do extrato de C. mexicana (ExMet) ou com 

anti-inflamatório controle o corticóide dexametasona (DEXA). Os dados são apresentados como média 

± desvio padrão de três experimentos independentes (n = 3 animais/grupo). Em A: *** P<0.001, quando 

comparado ao veículo. Em B: *** P<0.001, quando comparado ao veículo e * P < 0.05 comparado ao 

grupo tratado com DEXA. Em C: ** P < 0.01 comparado com o veículo e com os animais tratados com 

DEXA e * P < 0.05 comparado com os animais tratados com o ExMet 40 mg/kg.  EM D: ** P < 0.01 

comparado com veículo e * P < 0.05 comparado com animais DEXA. Em E: *** P < 0.001, comparado 

com veículo e DEXA e * P < 0.05, comparado com animais trataos com ExMet 4 e 40 mg/kg. Em F: *** 

P < 0.001, comparado com veículo e DEXA e ** P < 0.01, comparado com animais tratados com ExMet 

4 e 40 mg/kg. 
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4.3 – O tratamento com extrato metanólico de Caulerpa mexicana diminui 

migração celular para cavidade peritoneal em modelo murino de ZIGI. 

A migração leucocitária induzida pela ação do zimosan em modelo de 

inflamação sistêmica é um dos fatores determinantes para a progressão de 

desenvolvimento da MODS. A partir do estudo da cinética de migração celular, é 

possível inferir as características da resposta inflamatória. Portanto foi avaliada a 

atividade do extrato metanólico de C. mexicana sobre essa migração celular, 

observando a taxa de migração celular total e diferencial para o peritônio de 

camundongos em modelo de ZIGI. Como esperado, os animais que não receberam 

estímulo inflamatório apresentaram número basais de células, refletindo as células 

residentes, já aqueles que receberam zimosan intraperitonealmente e salina oral, 

apresentaram uma intensa migração para cavidade peritoneal. Por outro lado, o 

tratamento com o extrato metanólico de C. mexicana nas doses de 4 e 40 mg/kg 

reduziram de maneira significativa a migração celular, sendo essa redução similar 

àquela observada para dexametasona. É importante frizar que a dose de 40 mg/kg 

inibiu a migração à níveis similares aqueles observados no animal controle negativo. 

A dose de 0.4 mg/kg não apresentou efeito significante na inibição da migração (Figura 

4). 
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Figura 4. Efeito do tratamento com o extrato metanólico de Caulerpa mexicana sobre a migração 

celular para cavidade peritonial de camundongos submetidos ao modelo de ZIGI. Camundongos 

foram administrados intraperitonealmente com 500 mg/kg de zimosan e 1 hora após tratados via oral 

com diferentes doses (0.4, 4 e 40 mg/kg) do extrato de C. mexicana (ExMet) ou com anti-inflamatório 

controle o corticóide dexametasona (DEXA). Após 18 horas o exudato peritoneal foi colhido e o número 

total de células determinado em câmara de Neubauer. Os dados são apresentados como média ± 

desvio padrão e representativo de três experimentos independentes (n = 3 animais/grupo). *** P<0.001, 

quando comparado ao veículo, aos grupos tratados com ExMet nas doses de 4 e 40 mg/kg e ao grupo 

tratado com DEXA. ### P < 0.001, comparado ao veículo e aos grupos tratados com ExMet 40 mg/kg e 

DEXA. * P < 0.05, comparado ao veículo. ° P < 0.05, comparado ao grupo tratado com o ExMet 4 mg/kg. 

 

Além da celularidade total, também foi analisada o perfil de celularidade 

diferencial nos animais submetidos ao modelo de ZIGI, a fim de entender o perfil 

celular atuante na resposta inflamatória ao zimosan no tempo estudado. Observou-se 

um aumento expressivo na presença de polimorfonucleares no peritônio dos animais 

que receberam zimosan intraperitoneal e salina oral, quando comparados aos animais 

que não receberam estímulo inflamatótio (veículo), demonstrando a atividade do 

zimosan sobre a intensa migração desse tipo celular. O tratamento com o extrato de 

C. mexicana apresentou redução considerável nesses índices, evidenciando sua 

atividade inibitória sobre a migração de polimorfonucleares para o sítio de injúria, 

possibilitando também o retorno da população mononucleares e do perfil de 

distribuição celular a níveis fisiológicos semelhantes aos observados no grupo 

controle negativo (veículo) (Figura 6). Os melhores resultados foram obtidos com a 
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administração do extrato na concentração de 40 mg/kg, demonstrando atividade anti-

inflamatória semelhante à observada no tratamento com a dexametasona. A dose de 

4 mg/kg apresenta atividade intermediária na redução dos níveis celulares, porém não 

estatisticamente significativos. O tratamento com a dose de 0,4 mg/kg não apresentou 

resultado expressivo. 
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Figura 5. Efeito do tratamento com o extrato metanólico de Caulerpa mexicana sobre a 

celularidade diferencial em cavidade peritonial de camundongos submetidos ao modelo de ZIGI. 

Camundongos foram estimulados intraperitonealmente com 500 mg/kg de zimosan e 1 hora após 

tratados via oral com diferentes doses (0.4, 4 e 40 mg/kg) do extrato de C. mexicana (ExMet) ou com 

anti-inflamatório controle o corticóide dexametasona (DEXA). Após 18 horas o exudato peritoneal foi 

colhido e a porcentagem de mononucleares e polimorfonucleares foi determinada por contagem 

diferencial em lâmina de citocentrifugação. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 

e representativo de três experimentos independentes (n = 3 animais/grupo). *** P < 0,001, quando 

comparado ao veículo e aos grupos tratados com ExtMet na dose de 40 mg/kg e com a dexametasona. 

### P < 0,001, quando comparado ao veículo. ## P < 0,01, quando comparado aos grupos tratado com 

ExtMet na dose de 40 mg/kg e com a dexametasona. 

 

4.4 – O tratamento de camundongos com o extrato metanólico de C. 

mexicana reduz os níveis de citocinas pró-inflamatórias no modelo de ZIGI. 

A atividade anti-inflamatória do extrato de C. mexicana também foi avaliada 

sobre os níveis de citocinas pró-inflamatórias induzidas pela ação do zimosan. Em 

sobrenadante de lavado peritoneal, a avaliação dos níveis de citocinas permite 

analisar a atividade das células no sítio de injúria. Em soro, pode-se observar a 



40 

 

ativação celular sistêmica, fator importante no desenvolvimento da MODS. Os dados 

apresentados na figura 6 mostram que o zimosan estimulou uma intensa produção de 

TNF- (A) e IL-6 (B) no peritônio dos animais, ao passo que o tratamento com o extrato 

metanólico de C mexicana atenuou os níveis de TNF- de maneira significativa nas 

três doses testadas, sendo essa significância mais acentuada nas doses de 4 e 40 

mg/kg, similar a inibição observada no tratamento com a dexametasona. Quando se 

avaliou os níveis de IL-6 (B) no lavado peritoneal, a dose do extrato que mostrou 

alguma atividade atenuante na produção dessa citocina foi a de 40 mg/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

***

###

Veículo

Zimosan (500 mg/kg)

DEXA0.4 4 40

ExMet (mg/kg)

A

T
N

F
- 

 (
la

v
a
d

o
 p

e
ri

to
n

e
a
l 

- 
p

g
/m

L
)

 

0

2000

4000

6000

8000

#
B

Veículo

Zimosan (500 mg/kg)

DEXA0.4 4 40

ExMet (mg/kg)

*** *** ***

##

***

***

#

IL
-6

 (
la

v
a
d

o
 p

e
ri

to
n

e
a
l 
- 

p
g

/m
L

)

 

Figura 6. Efeito do tratamento com o extrato metanólico de Caulerpa mexicana sobre os níveis 

de TNF-α e IL-6 em sobrenadante de lavado peritoneal de camundongos submetidos ao modelo 

de ZIGI. Camundongos foram administrados intraperitonealmente com 500 mg/kg de zimosan e 1 hora 

após tratados via oral com diferentes doses (0.4, 4 e 40 mg/kg) do extrato de C. mexicana (ExMet) ou 

com anti-inflamatório controle o corticóide dexametasona (DEXA). Após 18 horas o exudato peritoneal 

foi colhido, o sobrenadante isolado e dosado os níveis de TNF- (A) e IL-6 (B) por ELISA.  Os dados 

são apresentados como média ± desvio padrão e representativo de três experimentos independentes 

(n = 3 animais/grupo). Em A: *** P<0.001, quando comparado ao veículo, aos grupos tratados com 

ExMet nas doses de 4 e 40 mg/kg e ao grupo tratado com DEXA. ### P < 0.001, comparado ao veículo 

e aos grupos tratados com ExMet nas doses de 4 e 40 mg/kg e ao grupo tratado com DEXA. Em B: *** 

P<0.001, quando comparado ao veículo. ## P < 0.01, comparado ao grupo tratado com DEXA. # P < 

0.05, comparado ao grupo tratado com o ExMet 40 mg/kg. 
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O próximo passo foi avaliar os níveis séricos de IL-6 nos diferentes grupos de 

animais testados nesse estudo. Os dados apresentados na figura 7 mostram que o 

zimosan estimulou uma intensa produção sistêmica dessa citocina, ao passo que o 

tratamento com o extrato metanólico de C. mexicana reduziu de maneira bastante 

significativa os níveis de IL-6 nas doses de 4 e 40 mg/kg, sendo essa redução 

estatisticamente similar àquela observada para dexametasona. 
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Figura 7. Efeito do tratamento com o extrato metanólico de Caulerpa mexicana sobre os níveis 

séricos de IL-6 submetidos ao modelo de ZIGI. Camundongos foram administrados 

intraperitonealmente com 500 mg/kg de zimosan e 1 hora após tratados via oral com diferentes doses 

(0.4, 4 e 40 mg/kg) do extrato de C. mexicana (ExMet) ou com anti-inflamatório controle o corticóide 

dexametasona (DEXA). Após 18 horas o sangue foi colhido, o soro isolado e dosado os níveis de IL-6 

por ELISA. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão e representativo de três 

experimentos independentes (n = 3 animais/grupo). Em A: *** P<0.001, quando comparado ao veículo 

e ao grupo tratado com DEXA. ## P < 0.01, comparado aos grupos tratados com ExMet nas doses de 

4 e 40 mg/kg. ° P < 0.05, comparado ao veículo. 
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4.5 – O tratamento com o extrato metanólico de Caulerpa mexicana 

consegue atenuar danos teciduais em camundongos submetidos ao modelo de 

ZIGI. 

A avaliação do impacto do tratamento sobre os órgãos internos de 

camundongos submetidos à inflamação generalizada induzida por zimosan pode 

fornecer indícios da eficácia do extrato sobre a inibição da MODS ainda em seus 

estágios iniciais, através de um efeito protetor sobre os tecidos observados. O 

tratamento com o extrato metanólico de C. mexicana promoveu visível redução na 

inflamação e edema observados no cólon de animais submetidos à inflamação 

generalizada, em relação aos animais não tratados (Figura 8). 

 

Figura 8. Aspectos macromorfológicos de cólons de camundongos submetidos ao modelo de 

ZIGI. A: grupo salina IP + salina ORAL. B: grupo zimosan IP + Salina ORAL. C: grupo zimosan IP + 

extrato metanólico de C. mexicana (40 mg/kg) ORAL. D: grupo zimosan IP + extrato metanólico de C. 

mexicana (4 mg/kg) ORAL. E: grupo zimosan IP + extrato metanólico de C. mexicana (0,4 mg/kg) 

ORAL. F: grupo zimosan IP + dexametasona (3 mg/kg) ORAL. 
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Uma vez que o fígado é um órgão bastante afetado numa inflamação sistêmica, 

esse órgão foi submetido à análise histopatológica, para verificação da eficácia do 

tratamento sobre o dano tecidual observado no modelo de ZIGI (Figura 9). A resposta 

induzida pelo zimosan promove desorganização nos cordões hepáticos e sinusoides, 

com presença de vasos ingurgitados, acúmulo e extravasamento de hemácias. Pode-

se observar também a presença de edema e degeneração vacuolar significativa, além 

de pontos focais de infiltrado inflamatório mononuclear. Os tratamentos com C. 

Mexicana nas doses de 40 e 4 mg/kg foram eficazes na preservação do parênquima 

hepático, sendo que o tratamento com a dose de 40 mg/kg foi mais eficaz; o tecido 

apresenta pouca degeneração vacuolar, com ausência de cirosse e cordões hepáticos 

preservados. A dose de 0,4 mg/kg não apresentou melhora observável em relação ao 

grupo controle positivo. O tratamento com dexametasona também não apresentou 

eficácia na melhoria das lesões teciduais induzidas pela resposta inflamatória ao 

zimosan. 
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Figura 9. Aspectos histopatológicos de fígados de camundongos submetidos à inflamação 
generalizada induzida por zimosan. A: grupo salina IP + salina ORAL – parênquima hepático 
preservado; B: grupo zimosan IP + Salina ORAL – parênquima hepático desorganizado, vasos 
sanguíneos ingurgitados, infiltrado inflamatório mononuclear focal e degeneração vacuolar dos 
hepatócitos; C: grupo zimosan IP + extrato metanólico de C. mexicana (40 mg/kg) ORAL - parênquima 
hepático preservado e escassa degeneração vacuolar dos hepatócitos; D: grupo zimosan IP + extrato 
metanólico de C. mexicana (4 mg/kg) ORAL – parênquima hepático preservado com moderada 
degeneração vacuolar e vasos ingurgitados; E: grupo zimosan IP + extrato metanólico de C. mexicana 
(0,4 mg/kg) ORAL – Desorganização do parênquima hepático, moderada degeneração vacuolar e 
presença focal de células inflamatórias mononucleares; e F: grupo zimosan IP + dexametasona (3 
mg/kg) ORAL – parênquima hepático exibindo desorganização, vasos sanguíneos ingurgitados e 
extravasamento de hemácias. seta () – vasos sanguíneos ingurgitados; ponta de seta (>) – 
degeneração vacuolar de hepatócitos; asterisco (*) – infiltrado inflamatório mononuclear; seta larga 
() – extravasamento de hemácias. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos, propõe-se discutir os efeitos e possíveis 

mecanismos de ação do extrato metanólico de Caulerpa mexicana que justifiquem sua 

ação antiinflamatória. Tendo observado sua atividade num modelo de injúria sistêmica 

severa induzida por zimosan, avaliou-se a atividade do extrato com base em 

informações levantadas na literatura acerca das características do modelo de 

inflamação generalizada induzida por zimosan. A inflamação generalizada induzida 

por zimosan apresenta características clínicas marcantes e facilmente reconhecíveis, 

reflexo da atividade inflamatória corrente. A síndrome clínica inclui prostração, pêlo 

eriçado, diarreia intensa e conjuntivite (LUONGO et al., 1998; CUZZOCREA et al., 

1999; PAOLA et al., 2006), apresentando uma série de alterações comportamentais e 

fisiológicas como sinais de inflamação sistêmica. O pêlo eriçado é indicativo clássico 

de febre induzida pela ação das citocinas pró-inflamatórias e frações do complemento 

ativadas nos animais afetados. Diarreia e conjuntivite são indicativos claros de dano 

acentuado às mucosas intestinal e ocular, respectivamente. 

Sabe-se também que quadros inflamatórios periféricos são capazes de induzir 

mudanças neurocomportamentais nos indivíduos, como inibição do instinto 

exploratório (prostração observada) e no apetite, num processo que envolve a 

atividade de citocinas, prostaglandinas, metabólitos do ácido araquidônico, entre 

outros fatores que interagem direta e indiretamente com vias do sistema nervoso 

central (TAKENAKA et al., 2005). TNF-α e IL-6 provenientes de respostas 

inflamatórias foram descritos como importantes fatores envolvidos nessas alterações 

comportamentais, por interação com vias neurais centrais específicas e ativação do 

eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, induzindo diminuição no comportamento 

exploratório e alimentar, concorrendo para ocorrência de prostração e perda de peso 

como sinais clínicos observados (BLUTHÉ et al., 2000a, 2000b). Estudos anteriores 

já observaram o fenômeno de hipofagia (diminuição na frequência de alimentação por 

perda de apetite induzida por quadro inflamatório) em animais submetidos a modelos 

inflamatórios gerados por zimosan (NAOI et al., 2006; SAITO; WATANABE, 2008), 

numa demonstração clara da interação entre sistema imunológico e sistema nervoso 

na expressão dessas alterações comportamentais já comentadas. De fato, estudos 
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com modelos de inflamação generalizada induzida por zimosan descrevem a intensa 

perda de peso como uma das características clínicas mais marcantes observadas nos 

animais de experimentação submetidos ao estímulo (PAOLA et al., 2006; MONDELLO 

et al., 2011).  

Os dados apresentados nesse trabalho entram em concordância com os dados 

observados na literatura sobre o comportamento alimentar e variação de peso 

corporal em modelos animais de inflamação generalizada induzida por zimosan. O 

tratamento com extrato metanólico de Caulerpa mexicana foi bastante eficaz na 

redução da perda de peso nos animais em choque (Figura 2), sendo os melhores 

resultados observados nas doses de 40 e 4 mg/kg, com melhor desempenho que os 

resultados observados no tratamento com a dexametasona. Pelos dados 

apresentados, é possível afirmar que esse resultado é fruto da diminuição dos níveis 

de citocinas pró-inflamatórias circulantes ocasionada pelo tratamento com o extrato, 

interferindo na modulação da resposta neural e atenuando o comportamento de 

hipofagia.  

A partir do conjunto de eventos clínicos observados, pode-se avaliar a 

toxicidade sistêmica dos modelos inflamatórios estudados, como modo de inferir o 

impacto da doença sobre o organismo como um todo. Os resultados demonstram pela 

primeira vez um efeito protetor do tratamento com o extrato metanólico de C. mexicana 

sobre a toxicidade sistêmica observada em um modelo de resposta inflamatória 

generalizada, atenuando consideravelmente a condição clínica dos animais (Figura 

3F), com resultados consideráveis nas três doses utilizadas. Como foi demonstrado, 

os resultados dos experimentos dão conta da redução dos níveis de citocinas pró-

inflamatórias provavelmente envolvidas nas alterações comportamentais; o 

comportamento letárgico observado na análise do sintoma clínico de prostração 

(Figura 3B) é, como discutimos, provavelmente fruto da atividade de citocinas e 

fatores pró-inflamatórios. É possível observar uma discreta queda no escore avaliativo 

do sinal clínico prostração no grupo tratado com a dose de 40 mg/kg nos resultados 

obtidos em nossos experimentos. Uma vez que essas características desenvolvem-

se a partir da atividade desses produtos gerados pela resposta inflamatória, o efeito 

do extrato metanólico de C. mexicana na inibição desses fatores deve ser capaz de 

atenuar a sintomatologia observada. 
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Além das características comportamentais, o tratamento obteve resultados 

também na atenuação dos sintomas clínicos associados à disfunção de órgãos e 

resposta inflamatória de mucosa. Durante a resposta inflamatória sistêmica, um dos 

sistemas mais afetados é o gastrointestinal. A intensidade da resposta inflamatória e 

acometimento dos tecidos intestinais pode desequilibrar o controle imunológico 

delicado exercido pelo sistema imune em nível intestinal, promovendo alteração do 

perfil imunossupressor característico, translocação da microbiota, ativação de 

resposta imunológica contra os microorganismos presentes e dano ao epitélio 

intestinal, facilitando a ocorrência de sepse (devido à entrada de bactérias no 

parênquima intestinal), com exacerbação da resposta inflamatória sistêmica e 

incidência de MODS (WANG; MA, 2008; WANG et al., 2014b).  

A diarreia (Figura 3C) e presença de exsudato mucoso anal (Figura 3D) 

observadas são sinais característicos de todos esses eventos, e são utilizadas nesse 

escore clínico como marcador do impacto da resposta inflamatória em nível intestinal. 

Os resultados monstram uma melhora expressiva na ocorrência de diarreia nos 

grupos tratados com as doses de 4 e 40 mg/kg, e uma discreta melhora na presença 

do exsudato anal em animais tratados com todas as doses testadas do extrato 

metanólico de C. mexicana, sugerindo que o extrato possui efeito protetor sobre as 

alterações celulares e funcionais a nível intestinal.  

De fato, estudos recentes do nosso laboratório mostram que, tanto o extrato 

metanólico de C. mexicana (BITENCOURT et al., 2015), como do alcaloide indólico 

Caulerpina (MIRANDA, 2014), obtido de algas do gênero Caulerpa, apresentam 

efeitos protetores em modelo de colite ulcerativa induzida por zimosan. Outros 

estudos demonstram a atividade de algas verdes (Chlamydomonas debariana e 

Dunaliella bardawil) na prevenção de colite e enterite experimentais, modelos com 

impacto clínico e alterações celulares e funcionais semelhantes às observadas em 

quadros de resposta inflamatória sistêmica com acometimento intestinal (LAVY et al., 

2003; AVILA-ROMÁN et al., 2014). É importante ressaltar que há estudos que 

evidenciam o potencial anti-inflamatório de outras algas do gênero Dunaliella 

(CHITRANJALI; ANOOP CHANDRAN; MURALEEDHARA KURUP, 2015; 

CAROPRESE et al., 2012), mostrando atenuação da atividade de células da 

imunidade inata e redução de níveis de citocinas pró-inflamatórias séricas entre os 

dados apresentados, e alguns autores ainda discutem a contribuição de compostos 



49 

 

carotenoides presentes nessas algas na resposta anti-inflamatória e anti-oxidante 

observada nos modelos experimentais testados (CHOU et al., 2010). A atividade anti-

inflamatória de compostos carotenoides está bem descrita na literatura (CHUYEN; 

EUN, 2015; GAMMONE; RICCIONI; D’ORAZIO, 2015; TALERO et al., 2015), e esses 

mesmos compostos já foram descritos em algas do gênero Caulerpa (DAMBECK; 

SANDMANN, 2014; PIRES-CAVALCANTE et al., 2011; WEISSFLOG et al., 2013). É 

possível que tais compostos carotenoides, entre outros compostos presentes no 

extrato metanólico, sejam também responsáveis pela atividade anti-inflamatória de 

Caulerpa mexicana observada e descrita neste trabalho. 

Como já foi dito, o zimosan exerce um excelente papel como ativador de 

migração leucocitária para os sítios de injúria (JIANG; STERNWEIS; WANG, 2013; 

KOLACZKOWSKA; ARNOLD; OPDENAKKER, 2008; KOLACZKOWSKA et al., 

2009a, 2009b; MAZUR-BIALY; KOLACZKOWSKA; PLYTYCZ, 2012). Nesse trabalho 

foi mostrado que o tratamento com o extrato metanólico de C. mexicana foi capaz de 

reduzir drasticamente a migração para o peritônio no modelo de inflamação 

generalizada induzida por zimosan (Figura 4), com ótimos resultados nas doses de 4 

e 40 mg/kg. Os resultados obtidos pelo nosso estudo corroboram os dados 

apresentados por outros pesquisadores, acerca do potencial inibitório de C. mexicana 

sobre a migração leucocitária e na redução dessa celularidade a níveis quase basais, 

semelhantes aos observados nos animais saudáveis (controle negativo), numa ação 

dose-dependente, obtendo taxas de redução muito próximas às observadas no 

tratamento com anti-inflamatórios de uso consolidado, como dexametasona e 

indometacina (BITENCOURT et al., 2011; DA MATTA et al., 2011).  

Estudos com lectinas extraídas de Caulerpa cupressoides mostram atividade 

desses compostos sobre a migração celular em modelo de artrite (DA CONCEIÇÃO 

RIVANOR et al., 2014) e na formação de edema em modelo de inflamação de pata 

(DE QUEIROZ et al., 2015), ambos induzidos por zimosan. Lectina extraída de C. 

cupressoides também teve atividade anti-inflamatória em modelos de peritonite e 

edema de pata induzidos por carragenana, atenuando consideravelmente a migração 

de leucócitos para o peritônio e a formação do edema (VANDERLEI et al., 2010). Tais 

dados, em conjunto com os nossos, demonstram a existência de atividade anti-

migratória e anti-inflamatória comum no gênero Caulerpa, provavelmente exercida por 
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algum composto conservado entre as espécies, independentemente do estímulo 

gerador da resposta. 

Lectinas são proteínas e glicoproteínas de origem não-imune, capazes de 

interagir com outras glicoproteínas, glicolipídios e polissacarídeos dispostos em 

células e meios extra-celulares (CARDOZO et al., 2007; SINGH; THAKUR; BANSAL, 

2015), sendo tais estruturas alguns dos principais constituintes dos glicocálix 

celulares. Os glicocálix são estruturas de revestimento celular responsáveis pelas 

interações célula-a-célula e, no contexto da resposta inflamatória, possuem grande 

importância na manutenção da integridade e permeabilidade vascular e, portanto, na 

migração de leucócitos da corrente sanguínea para os tecidos (KOLÁŘOVÁ et al., 

2014).  

Outra possibilidade discutida é a inibição da agregação celular ao endotélio 

ativado, impossibilitando assim a migração desses leucócitos, através do bloqueio 

antagônico de moléculas de adesão leucocitária expressas no endotélio, situação 

observada em modelo experimental para análise da atividade anti-migratória exercida 

por polissacarídeos sulfatados presentes em algas marinhas, como as fucanas ou 

fucoidanas  (USHAKOVA et al., 1999). A atividade anti-inflamatória de uma fucana 

extraídas da alga marrom Spatoglossum schorederii em modelo de choque não-

séptico induzido por zimosan já foi demonstrada em estudo anterior de nosso grupo, 

evidenciando atenuação na migração leucocitária para cavidade peritonial, além de 

redução do impacto clínico e nos níveis citocinas pró-inflamatórias (SILVA, 2011). A 

literatura traz relatos da presença de polissacarídeos sulfatados em algas verdes 

(WANG et al., 2014a) e em várias espécies do gênero Caulerpa (COSTA et al., 2010). 

De fato, alguns estudos trazem resultados da atividade anti-inflamatória de 

polissacarídeos sulfatados extraídos de C. racemosa  (RIBEIRO et al., 2014), C. 

cupressoides (RODRIGUES et al., 2012) e até mesmo em C. mexicana (CARNEIRO 

et al., 2014). Tais dados nos levam a supôr que esses compostos podem também 

estar envolvidos na atividade anti-inflamatória observada em nossos experimentos. 

Além de reduzir consideravelmente a migração celular total, os resultados aqui 

apresentados demonstram a ação do extrato de C. mexicana sobre o perfil dessa 

população celular (Figura 5), apresentando uma diminuição notória na proporção de 

polimorfonucleares no grupo tratado com a dose de 40 mg/kg. Em pacientes humanos, 
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a presença de neutrófilos é fator determinante no desenvolvimento da MODS; quando 

ativados, eles passam a produzir fatores enzimáticos responsáveis pela injúria 

tecidual e mais fatores pró-inflamatórios, amplificando a ativação endotelial 

(TSUKAMOTO; CHANTHAPHAVONG; PAPE, 2010).  

A ativação do endotélio local pela liberação de quimiocinas e citocinas locais e 

aumento da expressão de moléculas de adesão leucocitária nesse endotélio, como as 

P e E-selectinas, VCAM-1 e ICAM-1, e nos próprios neutrófilos, como L-selectina e 

CD11/CD18, é responsável pela alta taxa de migração dessas células para o local de 

injúria, onde irão atuar produzindo e liberando vários fatores oxidantes e proteases 

para depleção do estímulo gerador de resposta (HIETBRINK et al., 2006). A atividade 

desses fatores, no contexto da resposta inflamatória, é responsável por muitos dos 

danos severos ao próprio organismo; indução de trombose microvascular, dano 

endotelial disseminado, necrose tecidual e outros efeitos causados pela atividade dos 

neutrófilos são alguns importantes determinantes para o desenvolvimento de dano 

tecidual e evolução da SIRS e, posteriormente, da MODS, quando tais danos atingem 

níveis sistêmicos, determinando falência de órgãos (MAIER, 2000).  

Resultados obtidos com polissacaraídeos sulfatados extraídos de Caulerpa 

racemosa no tratamento de edema de pata induzido por carragenana apresentam 

redução nos níveis de mieloperoxidase presentes no sítio de lesão, demonstrando a 

ação desses fatores sobre mecanismos enzimáticos característicos da atividade 

neutrofílica (RIBEIRO et al., 2014). Resultados semelhantes também foram 

observados em estudos com polissacarídeos sulfatados extraídos de C. mexicana em 

desenho experimental utilizando o mesmo modelo citado acima (CARNEIRO et al., 

2014). Os resultados apresentados nesse trabalho demonstram um efeito inibitório 

considerável do extrato metanólico de C. mexicana sobre a migração de 

polimorfonucleares para o peritônio dos animais em choque, evidenciando um efeito 

antimigratório do tratamento. Pela inibição da migração de neutrófilos na resposta 

inflamatória ao estímulo inicial, podemos inferir um efeito protetor do tratamento 

também sobre o desenvolvimento da MODS ainda em seus estágios iniciais. 

Sobre os níveis de células mononucleares presentes, foi possível observar que 

o tratamento com o extrato metanólico de C. mexicana na dose de 40 mg/kg resultou 

no reestabelecimento das proporções dessa população celular a níveis semelhantes 
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aos observados nos animais saudáveis (controle negativo), tidos níveis celulares 

fisiológicos (Figura 5). Considerando-se também a capacidade do extrato em inibir a 

migração leucocitária para o sítio de injúria, é razoável afirmar que, 

consequentemente, os níveis absolutos  de mononucleares presentes no peritônio, 

oriundos da migração gerada pelo processo inflamatório, também sofreram redução. 

Os macrófagos teciduais são células de longa vida que participam em primeiro plano 

das respostas inflamatórias agudas e crônicas, interagindo com mecanismos dos 

sistemas imunes inato e adaptativo, capazes de liberar uma gama de fatores pró-

inflamatórios, como citocinas, fatores de ativação plaquetária, leucotrienos, 

prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas e ativadores de coagulação (MAIER, 

2000). Já foi demonstrado que o zimosan tem alta capacidade de ativação de 

macrófagos após fagocitose, induzindo liberação de enzimas lisossomais, metabólitos 

de reativos de oxigênio, ácido araquidônico, TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-8 (VOLMAN et al., 

2005; PAOLA et al., 2006). A própria ação dos macrófagos é responsável pela 

migração e ativação de polimorfonucleares para o sítio de injúria, através da ação das 

citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias (BIAN et al., 2012).  

Os macrófagos desempenham um importante papel no desenvolvimento do 

quadro de choque e de falência múltipla de órgãos, pela produção e liberação de TNF-

α, IL-1β e IL-6, além de óxido nítrico (IVANOVSKA et al., 2007). Em órgãos ricos em 

macrófagos, como o fígado, os altos níveis de citocinas promovem uma intensa 

migração de neutrófilos para o tecido, onde, em conjunto, as duas populações 

celulares irão promover injúria no parênquima através da produção de reativos de 

oxigênio e ação enzimática (WANG, 2008). De fato, o papel de óxido nítrico e 

peroxinitrito oriundos da atividade de macrófagos é descrito na literatura como um 

fator decisivo na disfunção de órgãos, devido à destruição tecidual provocada pela 

atividade desses radicais (CUZZOCREA et al., 2006; PAOLA et al., 2007; MIZOCK, 

2009). Pelo papel desempenhado pelos macrófagos na falência múltipla de órgãos, 

pode ser sugerido que, no nosso modelo, a diminuição na população mononuclear 

observada no tratamento com C. mexicana afeta diretamente a migração de mais 

polimorfonucleares para os sítios de injúria e o dano tecidual associado à ação dessas 

células em conjunto, diminuindo o risco de desenvolvimento da MODS. 

A redução na atividade celular de mono e polimorfonucleares observada no 

tratamento da inflamação generalizada com o extrato metanólico de C. mexicana pode 
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está intimamente relacionada aos níveis de TNF-α e IL-6 observados nos 

experimentos. Essas duas citocinas são produzidas em resposta ao zimosan, e 

desempenham papel imprescindível no desenvolvimento da SIRS/MODS. O TNF- é 

considerada a pricipal citocina envolvida no desenvolvimento da MODS, atuando 

como uma das principais moléculas na ativação endotelial e celular e na migração 

leucocitária, além de estar parcialmente envolvido na expressão de outros fatores pró-

inflamatórios, como IL-1β e IL-6 (VOLMAN et al., 2005), além de outras ações pró-

inflamatórias locais e sistêmicas. Estudos demonstraram que camundongos knockout 

para genes de TNF-α e seus receptores não desenvolvem MODS em modelos de 

inflamação generalizada induzida por zimosan, uma vez que apresentam menores 

taxas de migração leucocitária para os órgãos, menor injúria tecidual, melhores 

condições clínicas gerais e aumento na taxa de sobrevivência dos animais em choque 

(BURDON et al., 2000; VOLMAN et al., 2002).  

A citocina IL-6 atua, principalmente, induzindo a produção de proteínas de fase 

aguda (Proteína C Reativa) pelas células do fígado e participando de modo essencial 

no recrutamento de neutrófilos para os sítios de resposta inflamatória de modo rápido, 

sendo de vital importância para a resposta a agente infecciosos ou até mesmo em 

doenças inflamatórias não-infecciosas (MCGEOUGH et al., 2013). Em pacientes 

humanos, estudos observaram uma correlação epidemiológica direta entre os altos 

níveis séricos de IL-6 e o desenvolvimento de falência múltipla de órgãos, 

demonstrando ocorrência de níveis elevados dessa citocina em indivíduos acometidos 

pela MODS (FRINK et al., 2009; HIETBRINK et al., 2006). Ainda, em estudo com 

pacientes admitidos em serviço hospitalar com injúria inflamatória causada por trauma 

severo, foi observado que IL-6 foi a única citocina marcadora em correlação positiva 

com os resultados obtidos na avaliação clínica dos pacientes, caracterizando-a como 

potencial biomarcadora chave para predição do desenvolvimento ou ocorrência de 

SIRS (SOUSA et al., 2015). 

Os resultados obtidos nesse trabalho demonstram uma redução significativa 

dos níveis de TNF-α (Figura 6A) e uma discreta redução dos níveis de IL-6 (Figura 

6B) em sobrenadante  de lavado peritonial, além de redução expressiva dos níveis de 

IL-6 em soro (Figura 7) de animais tratados com o extrato metanólico de C. mexicana, 

sendo os grupos tratados com as doses de 4 e 40 mg/kg aqueles que obtiveram os 

resultados mais promissores. Esses resultados estão de acordo com vários outros 



54 

 

publicados, relatando a atividade de extratos e componentes isolados de algas do 

gênero Caulerpa sobre vários modelos inflamatórios. Dados publicados por Bitencourt 

e colaboradores, em 2011, demonstram uma redução na produção de TNF-α e IL-6 

em sobrenadante de cultura de macrófagos peritoneais, estimulados com LPS, sob 

influência do tratamento com o extrato metanólico de C. mexicana. O extrato 

metanólico de C. mexicana também foi capaz de induzir a redução dos níveis dessas 

citocinas em cólon de animais submetidos a injúria em modelo de colite ulcerativa 

experimental (SILVA, 2013; BITTENCOURT et al., 2015). Experimentos com uma 

lectina extraída de C. cupressoides variação lycopodium demonstram redução dos 

níveis de TNF-α e IL-6 e sítio de injúria em modelo murino de edema de pata induzido 

por carragenana (DE QUEIROZ et al., 2015). Estudos acerca da atividade anti-

inflamatória de uma lectina extraída de C. cupressoides em modelo de artrite induzida 

por zimosan demonstram diminuição significativa dos níveis de TNF-α presentes na 

membrana sinovial de camundongos acometidos (DA CONCEIÇÃO RIVANOR et al., 

2014). 

A despeito do estímulo gerador da resposta inflamatória, todos esses estudos 

demonstram claramente o papel de substâncias presentes em algas do gênero 

Caulerpa e na própria C. mexicana na redução dos níveis de citocinas produzidas pela 

atividade do sistema imune. Isso indica um efeito global desses componentes sobre 

os mecanismos celulares reponsáveis pela ativação celular e síntese de citocinas, o 

que nos leva a imaginar a que ponto o tratamento com o extrato de C. mexicana está 

interagindo com tais mecanismos moleculares. 

O reconhecimento do zimosan por macrófagos teciduais ocorre através de sua 

interação com receptores de reconhecimento padrão (PRRs), como o receptor do tipo 

Toll 2 (TLR2), e parece também requerer a ação conjunta do receptor TLR6, através 

de heterodimerização desses dois receptores (OZINSKY et al., 2000; UNDERHILL, 

2003). Além de TLR2 e TLR6, outros receptores também participam de modo 

acessório no reconhecimento dos PAMPs da molécula de zimosan, como a dectina-

1, um receptor tipo lectina-C capaz de interagir com moléculas de β-glucana presente 

no zimosan. Esse reconhecimento e sinalização via heterodímero TLR2/TLR6 e 

dectina-1 é capaz de ativar o fator de transcrição NF-κB nas células da imunidade 

inata, sendo este o principal mecanismo responsável pela produção de citocinas pró-
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inflamatórias, como TNF-α e IL-6, entre outros fatores (SAITO; WATANABE, 2008; 

WYPASEK et al., 2012).  

É possível que o extrato de C. mexicana possua substâncias capazes de 

bloquear antagonicamente a ativação do fator de transcrição NF-κB, afetando 

diretamente a produção de citocinas e moléculas de adesão leucocitária e induzindo 

um potente efeito anti-inflamatório. Assim, com menor migração e ativação 

leucocitária para os sítios de injúria primários e secundários, é possível atenuar a 

resposta inflamatória sistêmica e, consequentemente, a disfunção múltipla de órgãos. 

Substâncias oriundas de algas marinhas já foram descritas como importantes 

moduladoras da atividade de NF-κB, inibindo sua ativação e controlando a resposta 

inflamatória gerada por sua atividade (FOLMER et al., 2008).  

Estudos em modelo murino de câncer de cólon com extratos das algas marrons 

Turbinaria ornata e Padina pavonia demonstraram a atividade desses extratos sobre 

o NF-κB, reduzindo sua expressão e, por consequência, atenuando a resposta 

inflamatória associada ao desenvolvimento do câncer (MAHMOUD et al., 2015). Em 

outro experimento, com estimulação in vitro de macrófagos murinos com LPS, o 

extrato etanólico da alga marrom Sargassum horneri foi capaz de induzir um efeito 

anti-inflamatório sobre as células através da inibição de NF-κB (KIM et al., 2015). A 

atividade anti-inflamatória de fucoidanas extraídas da alga marrom Lonicera japonica 

na inibição da atividade de NF-κB em modelo de injúria cardíaca por reperfusão 

associada à inflamação também já foi descrita na literatura (LI et al., 2011).  

É possível que a atividade anti-inflamatória associada a essas substâncias 

esteja ligada à inibição estrutural ou funcional do fator de transcrição NF-κB, o que 

ajudaria a explicar os resultados observados no tratamento com o extrato metanólico 

de C. mexicana sobre a inflamação generalizada induzida por zimosan relatados no 

presente estudo. 

A atividade do sistema imune inato sobre os tecidos durante a resposta 

inflamatória sistêmica é o evento central no desenvolvimento da MODS. Ao longo 

deste trabalho, trouxemos conceitos teóricos e evidências experimentais que 

comprovam que é essa resposta a responsável pela destruição tecidual e disfunção 

dos órgãos. Além disso, os danos aos órgãos podem contribuir consideravelmente 

para a amplificação da resposta inflamatória sistêmica e desenvolvimento de falência 
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em outros órgãos e tecidos como causa secundária. Nesse contexto, a disfunção inde 

intestino e fígado mediante resposta inflamatória sistêmica ganha importância ímpar, 

não só pelas consequências da disfunção para o próprio órgão, como também pelo 

impacto secundário a outros órgãos.  

De fato, os resultados obtidos nesse trabalho demonstram uma melhora 

considerável na formação de edema observável em cólon intestinal de camundongos 

em inflamação generalizada induzida por zimosan, sob efeito do tratamento com o 

extrato metanólico de C. mexicana (Figura 8) nas três doses testadas. É plausível 

atribuir esse resultado à atividade anti-inflamatória apresentada pelo extrato e 

observada nos dados experimentais discutidos anteriormente, pois está bem 

estabelecido o papel de delicado equilíbrio exercido pelo sistema imune em nível 

intestinal, com vários mecanismos de supressão e defesa em vigência para impedir 

uma reação inoportuna e deletéria ao tecido (PALM; DE ZOETE; FLAVELL, 2015). 

Dados correlacionam a gravidade de doenças inflamatórias intestinais à ocorrência de 

infiltrado polimorfonuclear e atividade deletéria de seus mecanismos enzimáticos de 

ação em tecido intestinal (BIAN et al., 2012). As citocinas pró-inflamatórias, como 

TNF- e IL-6, parecem exercer papel decisivo na quebra desse equilíbrio 

homeostático, levando a hiperativação da imunidade local e instalação de resposta 

inflamatória intestinal (MATRICON; BARNICH; ARDID, 2010; MAYNARD et al., 2012). 

O efeito protetor exercido pelo tratamento com o extrato metanólico de C. mexicana 

sobre o tecido intestinal pode ser consequência da inibição da síntese dessas 

citocinas, como já discutido anteriormente, além da redução da migração e atividade 

polimorfonucleares e consequente atenuação do dano ao epitélio, evitando a 

ocorrência de translocação de microbiota intestinal. 

É possível, ainda, conjecturar quais componentes do extrato são responsáveis 

por esse efeito protetor observado. Estudos paralelos em modelos de injúria e doença 

inflamatória intestinal mostram a atividade de polissacarídeos sulfatados extraídos de 

algas marinhas na redução da atividade de células e fatores pró-inflamatórios e 

melhoria do aspecto histopatológico e clínico dos animais acometidos (BRITO et al., 

2014; LEAN et al., 2015; SILVA et al., 2012). Tais substâncias estão abundantemente 

presentes nas algas do gênero Caulerpa, como já foi exaustivamente disposto.  

Novamente, os resultados obtidos, em consonância com os dados disponíveis na 

literatura, nos levam a considerar uma provável atividade de polissacarídeos 
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sulfatados presentes no extrato de C. mexicana, responsáveis pelos efeitos protetores 

observados até então. 

Além da função intestinal, a função hepática também é de extrema importância 

na manutenção do homeostase do paciente. O fígado está entre os principais órgãos 

envolvidos na caracterização e impacto da MODS, uma vez que, devido a sua função 

de processamento e metabolização de fatores circulantes, está mais exposto à ação 

de produtos da resposta inflamatória generalizada e, portanto, mais propenso a danos 

causados por suas atividades (RITTIRSCH; REDL; HUBER-LANG, 2012). A disfunção 

hepática está sempre associada a alto risco de morte durante a SIRS e MODS, e é 

geralmente determinada por análise bioquímica dos níveis de enzimas hepáticas 

marcadoras de dano celular, parâmetro usado para definição de MODS tanto em 

pacientes (BALK, 2001; MALONEY, 2013; SIMONE et al., 2014) quanto em modelos 

animais de resposta inflamatória generalizada e disfunção de órgãos induzida por 

zimosan (HOU et al., 2009; MALLEO et al., 2008; MARZOCCO et al., 2004; PAOLA 

et al., 2006).  

Alterações histopatológicas importantes também estão associadas ao dano 

hepático e à disfunção do órgão, como degeneração vacuolar, desorganização do 

parênquima hepático e necrose de hepatócitos foram observadas em modelos 

animais de injúria e resposta inflamatória generalizada induzidas por zimosan 

(IVANOVSKA et al., 2007; RINALDI et al., 2011a, 2011b; TIAN et al., 2015; ZHU et al., 

2006). Além disso, resultados experimentais obtidos em modelo animal de MODS 

demonstram a intensa expressão de TNF-α, IL-6 e NF-κB em tecido hepático durante 

a resposta inflamatória generalizada, correlacionando esses resultados com os altos 

níveis de citocinas pró-inflamatórias e enzimas hepáticas presentes na circulação e 

associando tudo isso à severidade da injúria tecidual e probabilidade de disfunção 

(WANG et al., 2015). 

Os resultados das análises histopatológicas apresentados nesse estudo 

demonstram uma redução considerável de danos teciduais em fígado de animais 

submetidos à inflamação generalizada induzida por zimosan e tratados com o extrato 

metanólico de C. mexicana nas doses de 40 e 4 mg/kg (Figura 9). O tratamento 

conseguiu proteger o órgão do impacto da resposta inflamatória ao zimosan, 

atenuando o dano ao parênquima hepático e preservando a arquitetura tecidual, além 
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de reduzir a ocorrência de infiltrado mononuclear observado nos cortes histológicos. 

Esse efeito pode ser diretamente associado à capacidade já demonstrada que o 

extrato possui de promover redução da atividade inflamatória, induzindo menores 

níveis de citocinas pró-inflamatórias e menor migração leucocitária para sítios de 

injúria.  

Novamente, os resultados observados podem ser atribuídos à atividade de 

componentes provavelmente presentes no extrato metanólico de C. mexicana. Como 

já discutimos anteriormente, polissacarídeos sulfatados provavelmente presentes 

parecem ser as substâncias com maior probabilidade de exercerem tal ação anti-

inflamatória observada, induzindo, por consequência, um efeito protetor sobre o tecido 

hepático. Vários estudos acerca do potencial anti-inflamatório de polissacarídeos 

sulfatados extraídos de algas do gênero Caulerpa mostram que o tratamento com tais 

substâncias em animais não altera as concentrações séricas de enzimas hepáticas 

quando comparados a animais saudáveis não tratados, indicando que, apesar de não 

possuírem efeito protetor direto sobre a função hepática, o uso desses fatores 

tampouco parece ter efeitos deletérios sobre o órgão (CARNEIRO et al., 2014; 

RIBEIRO et al., 2014; RODRIGUES et al., 2012). 

Por fim, é importante ressaltar os efeitos observados no tratamento 

experimental da inflamação generalizada induzida por zimosan com o extrato 

metanólico de C. mexicana em comparação aos resultados obtidos no tratamento com 

a droga controle, dexametasona. Glicocorticoides são corticosteroides naturais, ou 

derivados sintéticos da corticosterona (como a dexametasona), com uma ampla gama 

de efeitos anti-inflamatórios, capazes de inibir a expressão de genes de citocinas pró-

inflamatórias, quimiocinas e moléculas de adesão leucocitária e estimular e expressão 

de genes de citocinas anti-inflamatórias (BARNES, 1998), inibindo a resposta 

inflamatória e migração leucocitária não só devido a seus efeitos moleculares sobre 

as células do sistema imunológico, mas também pela promoção de vasoconstricção 

na microcirculação, dificultando a formação de exsudato inflamatório (PERRETTI; 

AHLUWALIA, 2000). Glicocorticoides têm sido descritos na literatura médica como 

opções poderosas no controle de choque séptico e ocorrência de SIRS (FREEMAN; 

NATANSON, 2000), e a dexametasona é utilizada em vários modelos experimentais 

no tratamento da resposta inflamatória sistêmica, reduzindo os níveis de fatores pró-

inflamatórios relacionados à essa resposta (LIU et al., 2014; TEELING et al., 2010). 
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Entretanto, há evidências de que o uso de dexametasona no tratamento de pacientes 

em curso da SIRS não apresenta eficácia na prevenção de danos pulmonares e de 

órgãos abdominais em decorrência da resposta inflamatória, chegando, inclusive, a 

aumentar os riscos de disfunção pulmonar nos indivíduos acometidos (MORARIU, 

2005). 

Ademais, são vários os efeitos adversos associados ao uso de glicocorticoides, 

como ganho de peso, danos cutâneos, distúrbios do sono, desordens 

neuropsiquiátricas, osteoporose (MCDONOUGH; CURTIS; SAAG, 2008), 

hemorragias e tromboses (ISIDORI et al., 2015). Os estudos utilizando extratos e 

substâncias purificadas de algas do gênero Caulerpa (em especial a alga C. 

mexicana) citados nesse trabalho, não descreveram, em nenhum estágio, presença 

de efeitos colaterais adversos deletérios nos modelos de experimentação. Desse 

modo, pode-se inferir, com base nos dados obtidos nesse estudo, que o tratamento 

com o extrato metanólico de C. mexicana apresenta melhor prospecção em relação a 

efeitos colaterais adversos, quando comparados com a dexametasona como droga 

controle utilizada no modelo de inflamação generalizada induzida por zimosan. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que o tratamento com o extrato 

metanólico de Caulerpa mexicana reduz a perda de peso e a toxicidade sistêmica 

observados no modelo murino de inflamação generalizada induzida por zimosan,; 

reduz a migração leucocitária para cavidade peritoneal, como também altera o perfil 

dessa migração, proporcionando uma queda nos níveis de polimorfonucleares 

presentes no exsudato inflamatório; diminui os níveis das citocinas pró-inflamatórias 

no soro e no exsudato inflamatório peritoneal; e melhora consideravelmente as 

condições e danos observados em cólon e fígado dos animais acometidos, reduzindo 

a formação de edema no primeiro caso e apresentando efeito protetor sobre a 

arquitetura tecidual, no segundo caso. O efeito observado foi dose-dependente, sendo 

as doses de 4 e 40 mg/kg as que apresentaram os melhores resultados nos 

experimentos realizados. Em comparação com a dexametasona, o tratamento com o 

extrato metanólico de C. mexicana apresentou melhores resultados, em alguns casos, 

e possui melhores prospecções, considerando-se a ausência de efeitos colaterais 

observados, em comparação com os efeitos adversos oriundos do uso de 

glicocorticoides como a droga controle em questão, já conhecidos e registrados na 

literatura. Estudos de maior profundidade ainda são necessários, a fim de elucidar a 

composição do extrato metanólico de C. mexicana, identificar os componentes com 

potencial anti-inflamatório presentes no extrato, elucidar seus mecanismos de ação e, 

a longo prazo, determinar melhor sua eficácia no tratamento da SIRS e prevenção da 

MODS. 
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