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OBTENÇÃO DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DA ALGA MARROM 
Dictyopteris justii E SUA ATUAÇÃO CONTRA INJÚRIAS EM CÉLULAS RENAIS 

PROVOCADAS POR ESTRESSE OXIDATIVO CAUSADO POR PERÓXIDO DE 
HIDROGÊNIO E OXALATO 

 
RESUMO 

 
Os cristais de oxalato são os principais componentes dos cálculos urinários e 

estes estão intimamente relacionados com o estresse oxidativo na condição 
fisiopatológica da urolitíase. Estima-se que cerca de 10% da população mundial seja 
acometida por tal condição. Por causa disso, estudos recentes têm buscado 
componentes que sejam capazes de inibir esse fenômeno. Estudos com quatro 
frações ricas em polissacarídeos sulfatados da alga marrom Dictyopteris justii 
mostraram que elas são potentes antioxidantes, além de inibir a formação desses 
cristais in vitro. Com base nos dados obtidos no presente estudo, obtiveram-se essas 
quatro frações ricas em polissacarídeos sulfatados (DJ-0.3v, DJ-0.4v, DJ-0.5v, e DJ- 
1.2v) e verificou-se sua composição química e sua ação como agentes protetores e 
reparadores contra o estresse oxidativo provocado por peróxido de hidrogênio e 
oxalato. Como resultados, observou-se que D. justii sintetiza populações de 
polissacarídeos sulfatados diferentes. A primeira, que se encontra em DJ-0.3v é rica 
em glicose, xilose e ácido glucurônico e apresenta traços de fucose; a segunda (DJ- 
0.4v), tem como diferencial grandes quantidades de fucose; as duas populações que 
se encontram em DJ-0.5v e DJ-1.2v apresentam apenas glucose e traços de fucose, 
mas se diferenciam entre si pela quantidade de grupamento sulfato. Todos os 
polissacarídeos sulfatados apresentaram capacidade antioxidante total e modificaram 
a morfologia dos cristais de oxalato de cálcio formados in vitro, O estudo de 
citotoxidade em HEK-293 (células embrionárias renais humanas) e MDCK (células 
renais de cachorro) mostrou que as frações DJ-0.3v e DJ-0.4v só eram citotóxicas em 
concentrações acima de 2 mg/mL e as frações DJ-0.5v e DJ-1.2v não foram 
citotóxicas até a concentração máxima estudada (2mg/mL). O efeito protetor e 
reparador desses polissacarídeos também foi observado. O tratamento profilático com 
todos os polissacarídeos sulfatados em células HEK-293 até a máxima concentração 
de 1 mg/mL manteve a viabilidade celular frente ao dano provocado por peróxido de 
hidrogênio nessas células. Por outro lado, a exceção da fração DJ-0.3v todas as 
frações tiveram um efeito reparador nas células, com destaque para a fração DJ-0.5v, 
cujo tratamento manteve o maior número de células viáveis nos dois processos. Em 
células MDCK, o efeito profilático também foi verificado e constatou-se que apenas os 
tratamentos com DJ-0.4v e DJ-0.5v foram capazes de proteger as células contra o 
dano. Além disso, o tratamento com essas frações diminuiu a expressão de 
osteocalcina, um marcador de diferenciação óssea, a qual está relacionada ao 
processo de mineralização e hipercalciúria, mecanismos envolvidos na formação do 
cálculo renal. Possivelmente, esses polissacarídeos atuam aumentando a expressão 
de enzimas antioxidantes ou atuam em conjunto com elas. Os dados obtidos levam a 
proposição que esses polissacarídeos são agentes promissores para serem utilizados 
no tratamento da urolitíase. 

 
 

Palavras-chave: fucana; glucana; urolitíase, polissacarídeos bioativos. 



 

OBTAINING SULPHATATED POLYSACCHARIDES FROM BROWN SEAWEES 
Dictyopteris justii AND ITS ACTION AS PROTECTOR AGENTS AGAINST 
INJURY CAUSED BY OXIDATIVE STRESS AND OXALATE CRYSTALS IN 

KIDNEY CELLS 
 

ABSTRACT 

 
Oxalate crystals are the major components of urinary calculi and these are 

closely related to oxidative stress in the pathophysiological condition of urolithiasis. It 
is estimated that around 10% of the world population is affected by this condition. 
Because of this, recent studies have looked for components that are capable of 
inhibiting this phenomenon. Studies with four fractions rich in sulphated 
polysaccharides from the brown algae Dictyopteris justii have shown that they are 
potent antioxidants, in addition to inhibiting the formation of these crystals in vitro. 
Based on the data obtained in the present study, these four fractions were rich in 
sulphated polysaccharides (DJ-0.3v, DJ-0.4v, DJ-0.5v, and DJ-1.2v) and their 
chemical composition and their action as protective and repair agents against the 
oxidative stress caused by hydrogen peroxide and oxalate. As results, it was observed 
that D. justii synthesizes populations of different sulfated polysaccharides. The first 
one, found in DJ-0.3v is rich in glucose, xylose and glucuronic acid and shows traces 
of fucose; the second (DJ-0.4v), has as a differential large amounts of fucose; the two 
populations found in DJ-0.5v and DJ-1.2v show only glucose and fucose traces, but 
differ in the amount of sulfate grouping. All sulfated polysaccharides showed total 
antioxidant capacity and modified the morphology of calcium oxalate crystals formed 
in vitro. The cytotoxicity study in HEK-293 (human renal embryonic cells) and MDCK 
(dog kidney cells) showed that the DJ- 0.3ve DJ-0.4v were only cytotoxic at 
concentrations above 2 mg / mL and DJ-0.5ve DJ-1.2v fractions were not cytotoxic 
until the maximal concentration studied (2mg / mL). The protective and repairing effect 
of these polysaccharides was also observed. Prophylactic treatment with all sulphated 
polysaccharides in HEK-293 cells up to a maximum concentration of 1 mg / mL 
maintained cell viability against the damage caused by hydrogen peroxide in these 
cells. On the other hand, with the exception of the DJ-0.3v fraction all fractions had a 
repairing effect on the cells, with emphasis on the DJ-0.5v fraction, whose treatment 
maintained the highest number of viable cells in both processes. In MDCK cells, the 
prophylactic effect was also verified and it was found that only treatments with DJ-0.4v 
and DJ-0.5v were able to protect cells against damage. In addition, treatment with 
these fractions decreased the expression of osteocalcin, a marker of bone 
differentiation, which is related to the process of mineralization and hypercalciuria, 
mechanisms involved in renal calculus formation. Possibly, these polysaccharides act 
by increasing the expression of antioxidant enzymes or acting together with them. The 
data obtained lead to the proposition that these polysaccharides are promising agents 
to be used in the treatment of urolithiasis. 

 
KEYWORDS: fucan; glucan; urolithiasis, bioactive polysaccharides. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Polissacarídeos sulfatados de macroalgas marinhas: potencialidades 

 

A busca por componentes naturais é uma tendência da era contemporânea e o 

ambiente marinho oferece incontáveis fontes de compostos que possuem benefícios 

para saúde humana, especialmente, as macroalgas marinhas (KIM; WIJESEKARA, 

1994, RAPOSO et al., 2015).  

O interesse por algas marinhas, no entanto, é muito antigo. O primeiro registro 

da utilização de algas foi encontrado em um herbário chinês em 2.700 a.C., e desde 

então elas têm sido usadas como alimento e insumos industriais em muitos países 

(ARASAKI; ARASAKI, 1993). Quando se pensa em atividades humanas como a 

indústria de alimentos, cosméticos e de medicamentos, um dos compostos algais que 

se destaca são os polissacarídeos sulfatados (PS) (RENN, 1997).  

Tais polissacarídeos são encontrados na matriz mucilaginosa de macroalgas e 

correspondem a 80-85% do peso seco das algas (KLOAREG; QUATRANO, 1988). 

Além de estarem relacionados ao armazenamento de reserva energética, eles têm um 

caráter altamente higroscópico, os quais podem ter a função fisiológica de proteger a 

alga contra desidratação quando essa é submetida a longos períodos de exposição 

ao sol durante as marés baixas (PAINTER, 1983; BALAKRISHNAN; KANDASAMY; 

NITHYANAND, 2014). A natureza mucilaginosa destes compostos, também parece 

contribuir para tornar a alga flexível o bastante para esta crescer em ambiente líquido 

e rígida o suficiente para permanecer estendida, e assim, melhorar a captação de luz 

e nutrientes (PERCIVAL; MC DOWEL, 1964, ARAD; LEVY-ONTMAN, 2010).  

Estudos mais aprofundados sobre esses PS permitiram verificar que eles 

desempenham papéis cruciais em funções especializadas. Estudos envolvendo 

Fucus sp mostraram que os PS e polifenóis reticulados a alginatos desempenhavam 

um papel importante na adesão celular. Além disso, estão relacionados ao transporte 

de fotoassimilados (RAPOSO, et al, 2015) e acredita-se que os alginatos (também 

conhecidos como oligoglucuronatos) provocam a expressão de respostas de defesa 

contra patógenos fúngicos (NGO e KIM, 2013). 

Os polissacarídeos sulfatados estão presentes nos três grupos de macroalgas: 

algas vermelhas, verdes e marrons (RAPOSO, et al, 2015). As algas vermelhas 

apresentam como principais PS as galactanas sulfatadas (KNUTSEN et al., 1994), 
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ricas em D-galactose e conhecidas comercialmente como ágar e carragenanas 

(VIANA, 2005). As algas verdes são constituídas principalmente por 

heteropolissacarídeos sulfatados formados pelos monossacarídeos galactose, xilose, 

arabinose, manose, ácido glucurônico e glicose, mas há a possibilidade de se 

encontrar homopolissacarideos como arabinanas e galactanas (HAYAKAWA et al., 

2000; MATSUBARA et al., 2001; FARIAS et al, 2008; COSTA, et al 2012, COSTA et 

al., 2014, PRESA, et al., 2018).  

Já as algas marrons possuem alginatos, laminarinas e como polissacarídeos 

sulfatados predominantes as fucanas, que têm como característica principal a 

presença de α-L-fucose sulfatada. Estes polissacarídeos podem se apresentar sob a 

forma de homopolímeros (homofucanas ou fucanas) ou heteropolímeros 

(heterofucanas ou fucoidans) (DENIAUD-BOUËT, et al ,2017). 

Somente na última década, 4.470 trabalhos envolvendo polissacarídeos 

sulfatados foram publicados, segundo Web of Science (2018). Dentre esses trabalhos, 

2.395 dizem respeito aos benefícios e usos para a saúde como alimento ou como 

potencial atividade farmacológica. Ainda dentre essas pesquisas, 479 dizem respeito 

somente aos polissacarídeos sulfatados de algas marrons, os quais serão melhor 

descritos a seguir. 

 

1.1.2 POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DE ALGAS MARRONS: POTENCIAIS 

APLICAÇÕES EM SAÚDE 

 

As pesquisas com polissacarídeos sulfatados de algas marrons foram iniciadas 

há mais de duzentos anos. Há relatos de que Gunther e Tollens (1783) foram os 

primeiros a encontrar fucose em Fucus sp e denominaram o composto que a continha 

de fucosan. Contudo, o estudo relacionado com fucanas de algas marrons tido como 

inicial foi aquele realizado por Kylin (1913) o qual envolvia extração e purificação 

desses polissacarídeos, que foram denominados de "fucoidin", e, anos mais tarde, 

devido a correções de nomenclatura e universalização, denominou-se essas fucanas, 

especificamente, de fucoidans, embora esse nome ainda gere confusão na literatura.  

O interesse por estudar as bioatividades das fucanas começou a partir das 

primeiras pesquisas em que se comprovou a existência de ésteres de sulfato na 

constituição dos polissacarídeos de algas marrons ricos em fucose (BIRD; HASS, 

1931). Nessa época, os pesquisadores de carboidratos bioativos estavam voltados a 
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explorar a capacidade anticoagulante de outro polissacarídeo sulfatado, a heparina, 

cuja descoberta ocorreu em 1916 por McLean (MCLEAN, 1916). Seguindo esta 

tendência, Chargaff (1933) mencionou outros componentes sulfatados que poderiam 

conter atividade anticoagulante semelhante a heparina, como as fucanas de algas 

marrons. 

Passados mais de 70 anos da primeira pesquisa, as fucanas deram um salto 

quantitativo no que se refere ao estudo de diferentes atividades biológicas desses 

carboidratos. Somente nos últimos cinco anos as palavras "fucan" e "activity" e 

"fucoidan" e "activity" justapostas apareceram em 256 trabalhos (ISI Web of 

Knowledge, 2018). Alguns desses investigadores já consideram esses 

polissacarídeos sulfatados como um produto nutricêutico1 que pode auxiliar no 

tratamento de diversas doenças (KIM, 2013). 

No Brasil, os estudos envolvendo polissacarídeos sulfatados de algas marrrons 

estão mais relacionados às suas atividades biológicas, uma vez que, a análise dos 

trabalhos realizados nesses últimos anos revela que a falta de uma regularidade 

estrutural e as altas massas moleculares apresentadas pelas heterofucanas foram as 

principais dificuldades encontradas para as determinações de todas as características 

estruturais desses polissacarídeos. Além disso, a complexidade dessas estruturas 

dificulta ainda mais os estudos. Em alguns casos, a alga pode sintetizar mais de um 

tipo de fucoidan, como o caso da alga Spatoglossum schröederi (ROCHA et al, 

2005a). Contudo, esse aspecto pode ser visto como um aspecto positivo se a situação 

for analisada por outro ponto de vista. Assim, cada fucana pode apresentar uma 

conformação estrutural única, e, portanto, possuir atividades farmacológicas 

diferentes e/ou mais potentes do que outras fucanas ou outros compostos já descritos 

(COSTA et al, 2010). Então, a caracterização de uma nova fucana traz sempre novas 

perspectivas de descoberta de um novo fármaco ou de um novo composto a ser 

utilizado por diversas indústrias, como: química, farmacêutica ou alimentícia (ROCHA, 

1998). Na tabela abaixo (Tabela 01) estão sumarizadas algumas dessas atividades já 

descritas na literatura.  

Tabela 1. Atividades farmacológicas das fucanas 

                                            
1 Entende-se por produto nutracêutico o composto que contém uma ou mais substâncias específicas 
extraídas de algum alimento. Essas substâncias podem ser uma determinada vitamina, uma fibra, 
algum mineral, ácido graxo, ou um polissacarídeo. A quantidade de nutrientes encontrados nestes 
produtos é mais elevada do que a existente em produtos similares e até mesmo que a dos próprios 
alimentos (ANAD, 2018) 
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Alga Atividade Referências 

Fucus vesiculosus Antiadipogênica 

YOKOTA et al., 2009; 

KIM; LEE; LEE, 2010; 

PARK; JUNG; ROH, 2011. 

Ascophyllum nodosum 

Sargassum vulgare 
Antiangiogênica 

MATOU et al., 2002. 

CUMASHI et al, 2007 

DORE et al., 2013. 

 

Canistrocarpus cervicornis 

Dictyopteris justii 

Dictypteris delicatula 

 

 

Anticoagulante 

CAMARA et al., 2011. 

MELO et al., 2013. 

COSTA et al., 2010; 

MAGALHÃES et al., 2011. 

Dictyota menstrualis 

Ecklonia cava 

Laminaria japonica 

 

Anti-inflamatória 

ALBUQUERQUE et al., 2013. 

KANG et al., 2011. 

LI et al., 2005. 

Fucus evanescens Antimetastática ALEKSEYENKO et al., 2007. 

Dictyota menstrualis Antinociceptiva ALBUQUERQUE et al., 2013. 

Dictyota cervicornis 

Dictyopteris justii 

Fucus vesiculosus 

Antioxidante 

COSTA et al., 2010. 

MAGALHÃES et al., 2011. 

MELO, ET AL, 2013 

RUPEREZ et al., 2002. 

Ecklonia cava 

Spatoglossum schröederi 
Antitrombótica 

JUNG et al., 2007. 

ALMEIDA-LIMA et al., 2010. 

Dictyopteris delicatula 

Fucus evanescens 

Undaria pinnatifida 

Antitumoral 

MAGALHÃES et al., 2011. 

ALEKSEYENKO et al., 2007. 

SYNYTSYA et al., 2010. 

Laminaria japonica Hepatoprotetora ZHAO, et al 2004. 

Undaria pinnatifida Antiviral HEMMINGSON et al., 2006. 

Fucus vesiculosus 

Undaria pinnatifida 
Imunomodulatória 

KIM; JOO, 2008; 

DO et al., 2010. 

YOO et al., 2007. 
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L. japonica Renoprotetiva LI et al., 2017 

L. japonica 

Dictyopteris justii 

Sargassum graminifolium 

Inibidora de cristais 

OUYANG, et al., 2010 

MELO, et al., 2013 

ZHAO et al., 2012 

Fucus vesiculosus Anticálculo renal VEENA et al., 2007 

Adaptado de SANTOS, 2016 

 

1.2 Polissacarídeos Sulfatados e cálculos renais 

1.2.1 LITÍASE URINÁRIA: UM ANTIGO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

 A litíase urinária é uma afecção de elevado impacto social e de alto custo 

(FISANG, et al 2015). Trata-se de concreções policristalinas que ocorrem no trato 

urinário de humanos e animais, que, assim como ossos e dentes, são biominerais. 

Enquanto os produtos não patológicos da biomineralização, formados em processos 

geneticamente determinados, exibem um alto grau de organização biológica, os 

urólitos são um caso especial (FISANG et al, 2015). Sua formação é governada por 

fatores patoanatômicos e físico-químicos, os quais resultam em um agrupamento de 

cristais orgânicos e inorgânicos que se acumulam e causam eclosão parcial ou total 

dos canais urinários (KHAN, 2018). Geralmente, manifesta-se clinicamente através de 

dor lombar intensa, podendo irradiar-se para flancos, fossas ilíacas, face interna da 

coxa, testículos, grandes lábios ou uretra (KORKS et al, 2009).  

 Essa condição fisiopatológica também conhecida como urolitíase ou 

popularmente chamada de "pedras nos rins" é uma das doenças mais antigas que 

afetam animais e seres humanos em diferentes civilizações que se tem registro. 

Estudos paleontológicos revelam os primeiros cálculos identificados em múmias 

egípcias de cerca de 8.000 aC (MORAN, 2014).  As primeiras referências escritas 

sobre a litíase urinária e as suas formas de tratamento situam-se entre 3.200 e 1.200 

aC, tendo a litotomia (intervenção cirúrgica para remoção do cálculo) sido descrita 

pela primeira vez entre 600 aC e 600 dC e estava associado a elevada mortalidade e 

morbilidade (LOPEZ; HOPE, 2010). Hipócrates foi o primeiro a atribuir a desidratação 

e a cistite como fatores etiológicos importantes para formação do cálculo (MORAN, 

2014) e é dele a recomendação para buscar tratamentos menos invasivos ao paciente 

(KHAN, 2018). Apesar da recomendação de Hipócrates, a remoção cirúrgica ainda 
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hoje é o tratamento mais utilizado. No entanto, atualmente o processo possui menos 

riscos que na sua época e baixo índice de mortalidade.  

Com os diferentes métodos físicos e analíticos de difração de raio X e 

espectroscopia infravermelho, mais de 100 componentes químicos puderam ser 

identificados nos cálculos urinários, o que comoveu a comunidade científica na busca 

por fármacos curativos ou preventivos que pudessem eliminá-los (EKNOYANH, 2004; 

KHAN, 2018). Atualmente, sabe-se que 80% dos cálculos urinários é composto por 

Oxalato de Cálcio (CaOx) ou sua combinação com fosfato de cálcio.  

 Apesar de ser conhecida desde a antiguidade, essa afecção tem um quadro 

fisiopatológico ainda muito controverso e tem aumentado o número de vítimas ao 

longo dos anos. Estima-se que cerca de 10% da população mundial seja acometida 

por urolitíase, com maior prevalência nos Estados Unidos, norte do México, norte da 

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

Nordeste do Brasil (Figura 1) (MOE, 2006; KNOLL, 2010; FISANG et al, 2015).  

 

Figura 1. Prevalência Mundial da Urolitíase. Em vermelho, destacam-se as incidências de 10-15% de 
prevalência de cálculos renais. Em amarelo, destacam-se o crescimento de cálculos principalmente de 
Oxalato de Cálcio. Fonte: FISANG et al., (2015) - adaptada 

 

O destacado crescimento dos casos nos últimos 20 anos é fruto das mudanças 

dramáticas em hábitos alimentares, incluindo uma alta ingestão de proteína, sal e, 

mais recentemente, alto consumo de bebidas carbonatadas, os quais tem correlação 

com o aumento da incidência de cálculos de CaOx (LÓPES; HOPPE, 2010; ROMERO; 

AKPINAE; ASSIMOS, 2010, KHAN, 2018). 
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A possibilidade de recorrência é outro aspecto importante. Dentre os pacientes 

que já apresentaram litíase renal, cerca de 15% apresentam recorrência sintomática 

já no primeiro ano, entre 30 a 40% nos próximos cinco anos e até 50% vão ter 

recorrência em 10 anos. Além disso, os cálculos urinários assintomáticos, 

especificamente os cálculos renais, quando não tratados adequadamente, podem 

causar insuficiência renal crônica em até 1% dos casos, aumentando assim as taxas 

de morbidade e mortalidade (DAUDON; BAZIN; LETAVERNIER, 2015). Estudos 

recentes demonstraram uma importante associação entre “síndrome metabólica” 

(glicemia alterada, obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia) e litíase renal 

(DAUDON; BAZIN; LETAVERNIER, 2015, KHOYJIMOTO, et al., 2013; CHO, et al., 

2013). 

Ao que diz respeito ao Brasil, parcos estudos são encontrados a respeito da 

epidemiologia da urolitíase no país. O último relato de 2011 estimou um gasto 

aproximado de R$ 18,2 milhões/ano com tratamento ambulatorial, e R$ 14,7 

milhões/ano com tratamento em caráter emergencial, representando o montante total 

de R$ 62,1 milhões/ano despendidos diretamente com o tratamento da litíase urinária 

no SUS somente no ano de 2010 (KORKES; SILVA; HEILBERG, 2011). 

Assim, além dos tratamentos ambulatoriais e de caráter emergencial, do ponto 

de vista econômico essa doença causa grande custo, uma vez que acomete pacientes 

na faixa de idade economicamente ativa (20 aos 60 anos) e suas consequências são 

incapacitantes (WONG et al., 2015).  

Atualmente, o recurso mais utilizado diante de uma crise renal causada pelo 

cálculo é a analgesia. Já o tratamento tradicional se baseia na eliminação de forma 

espontânea do cálculo, ou ainda por procedimentos mais invasivos como o 

bombardeamento a laser (MOE, 2006, LOPES et al., 2010). Nota-se que mesmo com 

todos os avanços recentes na medicina ainda não existe um tratamento realmente 

eficaz para impedir o surgimento dos cálculos renais (KHAN, 2018). Logo, a 

comunidade científica, na última década, tem se empenhado para compreender o 

mecanismo fisiopatológico e buscar compostos antiurolíticos. 

 

1.2.1.1 Cristais de Oxalato de Cálcio e o estresse oxidativo: Fisiopatologia 

 

A fisiopatologia de formação dos cristais de oxalato de cálcio é complexa e 

ainda controversa na literatura. O que é consenso é que em geral, sob o princípio 
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químico, a formação do cálculo ocorre devido a quatro processos: a nucleação de 

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

possa interagir com uma estrutura intrarrenal; a sua retenção no interior do rim ou do 

sistema de recolha renal; e ainda mais uma agregação e/ou nucleação secundária 

para formar a pedra de caráter clínico (RATKALKAR; KLEINMAN, 2011,  XI, et al. 

2015, KHAN, 2018).  

Fisiologicamente, os cristais de CaOx podem assumir três formas (Figura 2) 

diferentes de cristalização: O cristal monohidratado (COM), cuja geometria é de um 

prisma tetragonal alongado, superfície externa irregular, termodinamicamente estável 

e de elevada dureza estão mais relacionados ao processo de estresse oxidativo;  

dihidratado (COD), cuja geometria em formato bipiramidal tetraédrica semelhante a 

um cata-vento e são, do ponto de vista termodinâmico, mais instáveis; o trihidratado 

(COT), por sua vez, possui geometria drusiforme e termodinâmica instável, por isso 

raramente encontrados na urina (FERNANDES-QUEIROZ et al., 2015; MELO et al., 

2013; YU, et al., 2011; GRASES; GENESTAR; MILLAN, 1989; DEGANELLO, 1991). 

 

Figura 2 - Diversidade morfológica (COM, COD e COT) de cristas de CaOx através de microscopia 
eletrônica de varredura: (A) Aumento de 1500x; (B) Aumento de 4000x. COM= Cristais Monohidratados; 
COD= Cristais Dihidratados; COT = Cristais Trihidratados. Fonte: SANTOS, 2016. 

 

 Os dois mecanismos dominantes para o início da formação do cálculo são 

comumente descritos pelos termos "partícula livre" (na qual os cristais formam 

"tampões de Randall" no túbulo) e "partícula fixa" (na qual os cristais crescem nas 

chamadas placas de Randall) (KHAN, 2016). Embora eles abranjam todos os 

possíveis modelos hipotéticos a respeito da formação do cálculo, muitos outros fatores 

provavelmente contribuem para tal. Independentemente do modelo, os processos 

químicos de nucleação e crescimento de cristais são essenciais para a iniciação e 

desenvolvimento dos tipos de cristalização. No entanto, além disso, uma combinação 
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anormal de fatores influencia a força motriz termodinâmica (supersaturação) e a 

cinética de cristalização (O’KELL; GRANT;  KHAN, 2017). 

 A nucleação, processo químico em que moléculas de soluto disperso em um 

solvente começam a se agrupar, é o primeiro estágio na cristalização e pode ocorrer 

de forma homogênea ou heterogênea. A nucleação homogênea requer um alto grau 

de supersaturação de CaOx; in vitro isso normalmente ocorreria em uma solução pura 

que não contém matéria particulada e um receptáculo quimicamente inerte. Em 

contraste, a nucleação heterogênia é o mecanismo muito mais provável através do 

qual a iniciação de cristais ocorre na urina (KHAN, 2018). 

 O processo pode ocorrer na presença de partículas constituídas por minerais e 

proteínas e/ou outros polímeros ou ainda cristais orgânicos de outro mineral, e está 

contido em núcleos revestidos por superfícies celulares quimicamente ativas. A 

nucleação heterogênea requer um nível mais baixo de supersaturação do que a 

nucleação homogênea para iniciar a cristalização (RHIAL et al, 2005; KHAN, 2016). 

 Um dos gatilhos que podem estar relacionados à formação do cálculo é a 

ausência de inibidores de nucleação na urina, que poderiam retardar o processo pela 

inibição dos sítios de cristais nascentes. No entanto, estudos recentes afirmam que 

esses inibidores endógenos atuam mais em nucleações heterogêneas do que 

homogêneas (ROBERTERSON, 2015). 

 Uma vez que um núcleo é estabelecido no interior dos rins, a exposição à urina 

permite que o cálculo cresça por incrustação. Existem dois caminhos básicos para o 

estabelecimento de um núcleo de cálculo, os quais correspondem ao mecanismo de 

partículas livres e de partículas fixas (FINLAYSON, B. & REID, 1978; KOK E KHAN, 

1994; KHAN, 2016).  No primeiro, os cristais nucleados crescem e agregam-se nos 

túbulos renais. Posto que os cristais se agregam para formar partículas grandes, eles 

são retidos dentro dos rins, tornando-se muito grande para passar através do lúmen 

tubular (KHAN, 1995, KHAN, 2016). A supersaturação urinária e a necrose de células 

epiteliais tubulares formam as lesões denominadas de tampões de Randall que se 

projetam para a pélvis renal e ficam expostos à urina pélvica. Uma vez bloqueadas, a 

estase pode promover a formação de pequenos cálculos atrás dos tampões. 

Similarmente, podem ser formados cálculos soltos nos cálices renais através do 

mecanismo de partículas livres que se projetam para fora da pélvis (KHAN, 2015b, 

KHAN, 2016). 
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 No segundo caminhos, o modelo de partículas fixas, também requer que os 

núcleos de cristal se formem no lúmen do néfron, mas essas partículas aderem à 

superfície apical do epitélio tubular gerando lesões por deposição subepitelial de 

fosfato de cálcio (CaP), decorrente de condições patológicas na papila renal, 

formando lesões pré-calculares denominadas de placas de Randall. Essa adesão de 

cristais pode ser devido à lesão da célula epitelial, causada pelo estresse oxidativo 

provocado pelo CaOx. Há uma forte evidência de que essas placas são provenientes 

da peroxidação lipídica decorrente do estresse oxidativo gerado durante a 

cristalização na membrana basal do epitélio renal (MOE et al., 2002). O estresse 

oxidativo é fruto do aumento das espécies reativas de oxigênio (EROs) em resposta 

aos cristais de oxalato e CaOx. 

 A maior fonte de EROs é a mitocôndria pelo envolvimento da NADPH oxidase. 

Essa enzima gera superóxido por meio da transferência de elétrons do NADPH 

intramitocondrial através da membrana, acoplando-os a oxigênio molecular, formando 

o ânion superóxido, um radical livre reativo (TOBLLI et al., 2002).  

A deposição de cristais em hiperoxalúria / CaOx / CaP causa aumento da 

regulação da renina e geração de angiotensina II, que ativa a NADPH oxidase e a 

produção de EROs. Essa produção excessiva de EROs faz com que haja uma 

abertura dos poros de transição de permeabilidade mitocondrial, ativando fosfolipase 

A2 citosólica (cPLA2).  

A produção do citocromo C (Cyt-C) também aumenta. Há redução do potencial 

da membrana mitocondrial (ΔΨ) e redução da glutationa (GSH). Essas ações levam 

à ativação de caspases e apoptose (KHAN, 2015b). Estudos com ratos formadores 

de cálculos oxaliúricos mostraram que há uma diminuição plasmática das atividades 

das enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD), catalase, glutationa 

peroxidase (GPx), glucose-6-fosfato desidrogenase, glutationa-S-transferase, bem 

como diminuição dos níveis plasmáticos de antioxidantes como: vitamina E e 

glutationa reduzida (GSH) (KHAN, 2012). Ao mesmo tempo, o aumento de EROs faz 

com que haja a ativação de fatores de transcrição como NFκB. Essas ações levam à 

ativação de caspases e apoptose. As EROs ativam também proteína-1 ativada (AP-

1) e fatores de crescimento, incluindo TGFβ e a proteína quinase ativada por mitógeno 

P38-MAPK)/JNK. A ativação desses fatores também parece estar relacionado à 

diferenciação de osteoblastos. A produção de quimioatratores, tais como MCP-1 

(proteína quimioatratora de monócito) e a cristalização do modulador osteopontina 
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está sendo aumentadas. Macrófagos infiltram-se no interstício renal em torno de 

depósitos de cristais. A partir daí desenvolvem-se inflamação, fibrose, deposição de 

colágeno e mineralização, levando a um crescimento dos depósitos de cristais 

intersticiais. Na figura 3 esquematiza-se esse processo. 

 

Figura 3: Esquema proposto para NADPH oxidase e envolvimento mitocondrial na geração de espécies 
reativas de oxigênio (EROs) e seu papel na nefrolitíase de CaOx. PLA2= Fosfolipase A2; CitC = 
Citocromo C; ROS= Espécies reativas de oxigênio; GSH= Glutationa reduzida; P38-MAPK/JNK = 
proteína ativada por mitógeno p38; MCP-1=proteína quimioatratora de monócito; OPN= Osteopontina, 
NFkB, RUNX-2, AP-1, Osterix= fatores de transcrição 
Fonte: Adaptado de Khan (2017) 

 

 

Até o momento, nenhum tratamento não-invasivo foi proposto como uma 

alternativa para minimizar os eventos que levam a formação das placas e dos cálculos 

renais. No entanto, a comunidade científica voltou sua atenção ao longo da última 

década para biomoléculas antioxidantes, como polissacarídeos sulfatados, os quais, 

poderiam influenciar a inibição de formação de cristais de oxalato de cálcio ou cálculo 

renal (BHADJA, et al 2017). 
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1.2.2 POLISSACARÍDEOS SULFATADOS PROTETORES CONTRA O CÁLCULO 

RENAL  

 Polissacarídeos sulfatados de algas atuam como um potente antioxidante e 

exibem efetiva capacidade de eliminação de radicais livres, atuando como inibidores 

na peroxidação lipídica (Hou et al., 2012; Hu et al., 2010; Rodriguez-Jasso et al., 2013; 

Sun et al., 2009).  

 Veena et al (2007a) descobriram que o fucoidan antioxidante de Fucus 

vesiculosus tem um papel protetor em ratos Wistar machos tratados com etilenoglicol 

e oxalato de cálcio. Este fucoidan reduziu os efeitos tóxicos do oxalato, evitando a 

excreção de enzimas lisossômicas tais como β-glucuronidase (β-Glu) e N-acetil-β-D-

glucosaminidase, que estão aumentadas durante a lesão renal e, ao mesmo tempo, 

diminuiu os níveis plasmáticos de malondialdeído (MDA) em ratos com injúria renal 

provocada por etilenoglicol, o que evidencia a diminuição da peroxidação lipídica, e 

manutenção da membrana celular do epitélio renal (Veena et al., 2007a). 

 Em outro relato, Veena e colaboradores (2007b) confirmaram que a 

suplementação exógena de fucoidan normalizou a atividade de enzimas renais em 

ratos com injúria renal. O aumento da atividade das enzimas metabolizadoras de 

oxalato, como a lactato desidrogenase e a xantina oxidase, foram os indicadores da 

diminuição do estresse oxidativo pela administração de fucoidan (Veena et al., 2007b). 

Esses autores também verificaram que a suplementação com fucoidan em ratos 

oxalúricos aumentou a atividade das enzimas antioxidantes (incluindo SOD, catalase 

(CAT), glutationa peroxidase (GPX), glutationa redutase (GR), glutationa S-

transferase e glucose-6-fosfato desidrogenase) e limitou a peroxidação lipídica (Veena 

et al., 2007b). Assim, o fucoidan de F. vesiculosus normalizou a integridade da 

membrana celular e melhorou o status antioxidante do tecido renal danificado, 

impedindo assim a lesão de tecido e a adesão de cristais de CaOx. 

 Outro estudo descreveu que a suplementação do fucoidan normaliza a função 

mitocondrial, regulando a atividade enzimática do ciclo do Krebs e, também, os 

complexos de enzimas respiratórias, que diminuíram sob hiperoxalúria (Veena et al., 

2008). O potencial antioxidante do fucoidan reduziu os níveis de EROs e MDA ao 

aumentar a atividade de SOD, GPX e GR e aumentou o nível de glutationa na fração 

mitocondrial em ratos hiperoxalúricos (Veena et al., 2008). Da mesma forma, Zhang 

et al (2013) provaram que o polissacarídeo sulfatado, extraído da alga Sargassum 

graminifolium, tem efeitos nefroprotetores em ratos hiperoxalúricos. Os resultados 
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deste experimento mostraram que o tratamento com o PS extraído, entre as 

concentrações de 100-400 mg/kg, reduziu significativamente o estresse oxidativo e a 

peroxidação lipídica em ratos hiperoxalúricos, aumentando as atividades das 

mitocôndrias, como SOD, GPX e CAT, e diminuindo os níveis de MDA (ZHANG et al., 

2013). A avaliação do tecido renal por meio do ensaio de rodamina demonstrou que o 

tratamento com fucoidan com ratos hiperceróticos diminuiu a retenção dos cristais no 

tecido renal (VEENA et al., 2007a).  

 Além disso, o fucoidan da alga Laminaria japonica também apresentou o efeito 

nefroprotetivo sobre os ratos com insuficiência renal crônica (ZHANG et al., 2003) e 

doenças renais crônicas (WANG et al., 2011). O polissacarídeo sulfatado da alga 

marrom Sargassum sp inibiu com sucesso a nefrotoxicidade mediada pela 

ciclosporina A através da redução do estresse oxidativo e mostrou papel protetor na 

proteinúria e na glicosaminoglicanúria (JOSEPHINEET et al., 2007).  

 Bhadja et al. (2016) percebeu que polissacarídeos extraídos de 4 espécies de 

macroalgas Gracilaria lemaneiformis, Sargassum fusiforme, Eucheuma gelatinae e 

Undaria pinnatifida eram capazes de aumentar a viabilidade celular e diminuir as 

alterações na morfologia em Células HK-2 (células do córtex renal em humanos) 

induzidas pela toxicidade do oxalato (Bhadja, et al., 2016a). 

 A inibição da cristalização também tem sido alvo de pesquisas. Ouyang et al. 

(2011) estudando os mecanismos inibitórios da cristalização percebeu que os PS de 

Laminaria japonica eram capazes de inibir tanto a nucleação quanto a agregação dos 

cristais de CaOx e estabilizar a forma COD in vitro. Zhang et al. (2012) estudando os 

PS extraídos da Sargassum graminifolium perceberam que esses polissacarídeos 

também eram capazes de inibir a cristalização e formar cristais COM mais amorfos. 

Na figura 4 esquematizam-se as diferentes frentes de atuação dos PS no mecanismo 

inibitório da formação de cálculos renais. 
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Figura 4 - Esquema sequencial do mecanismo inibitório de polissacarídeos sulfatados encontrados na 
literatura. Quadrado rosa: mecanismo inibitório dos PS. Quadrado vermelho: mecanismos de injúria 
celular. HÁ = ácido hialurônico; OPN= osteopontina; PS: polissacarídeo sulfatado; setas roxas = 
mecanismo inibitório dos PS. Fonte: Adaptado de Bhadja et al (2016). 

 

Recentemente, nosso grupo extraiu polissacarídeos sulfatados da alga marrom 

D. justii que além de possuir diversas atividades antioxidantes, também foram capazes 

de inibir o próprio processo de cristalização do CaOx (MELO, et al., 2013). Santos e 

colaboradores (2017), utilizando a mesma metodologia para estudar os mecanismos 

de cristalização, patentearam um polissacarídeo sulfatado extraído da alga vermelha 

Gracilaria birdae que também era capaz de inibir esse processo. 
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Os resultados in vitro com os polissacarídeos sulfatados da alga marrom D. 

justii foram bastante promissores, uma vez que se demonstrou que frações ricas em 

polissacarídeos sulfatados da alga D. justii tinham atividade antioxidante em diversos 

modelos in vitro e também tinham capacidade de inibir a formação dos cristais de 

oxalato de cálcio in vitro (MELO et al. 2013). 

Mediante o exposto, baseado nos resultados obtidos em Melo e colaboradores 

(2013), juntamente com os estudos in vivo anteriores com outros polissacarídeos, 

aventou-se então uma questão posterior. As frações ricas em polissacarídeos 

sulfatados possuem atividade antioxidante e inibem a formação de cristais de oxalato 

de cálcio in vitro. Então, teriam a capacidade de atuar como agentes protetores contra 

os danos de cálculos de oxalato de cálcio em modelos de cultura de células? 

 Com base nesse questionamento, bem como nos resultados preliminares, 

analisou-se os polissacarídeos sulfatados da alga D. justii como agentes protetores 

contra injúrias em cultivo celular. Tal análise teve o intuito de reunir dados que 

apontassem no sentido da geração de um possível fármaco atuante in vivo. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

 Obter e caracterizar quimicamente os polissacarídeos sulfatados da alga 

marrom Dictyopteris justii com relação à sua composição e sua ação como agentes 

protetores e reparadores contra a injúria celular provocada por estresse oxidativo 

causado por cristais de oxalato e peróxido de hidrogênio em células renais. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Extrair frações ricas em polissacarídeos sulfatados da alga marinha 

Dictyopteris justii  

• Analisar fisico-quimicamente as frações obtidas;  

• Avaliar a atividade inibitória da formação de cristais; 

• Adequar um modelo em cultivo celular para avaliação da injúria; 

• Avaliar o efeito dos PS na proteção de injúrias provocada por estresse 

oxidativo em dois modelos de células renais: HEK-293 e MDCK; 

• Avaliar o efeito dos PS na reparação de injúrias provocada por estresse 

oxidativo em células renais embrionárias humanas (HEK-293). 
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2 MATERIAIS E METODOS 

2. 1 Materiais 

 

2.1.1 REAGENTES 

  

• Ácido acético, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, álcool etílico, álcool metílico, cloreto 

de bário, fosfato de sódio dibásico, fosfato de sódio monobásico, hidróxido de sódio, 

peróxido de hidrogênio, cloreto de cálcio e oxalato de sódio foram obtidos da CRQ 

(Diadema, PS, Brasil);  

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

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

fucose, MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)2,5-difenil tetrazolium), oxalato de 

sódio, Rodamina 123, FITC, Anexina foram obtidos da Sigma-Aldrich (São Paulo, PS, 

Brasil); 

•  Ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) proveniente da VETEC (Duque de 

Caxias, RJ, Brasil); 

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

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

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

• Bacto-getatina adquirido da Difco Laboratories (Detroit, MI, USA);  

• Fenol, molibdato de amônia, sulfato de cobre, sulfato de potássio e sulfato de 

sódio anidro, vermelho de fenol adquiridos da Reagen Quimibrás Indústrias Químicas 

S.A. (Rio de Janeiro, RJ, Brasil);  

• Prozima (preparação enzimática a base de protease alcalina PROLAV 750) 

adquirida da Prozyn Biosolutions, São Paulo, SP, Brasil;  

• DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium), RPMI e Soro Fetal Bovino (SFB) da 

Cultilab (Campinas, PS, Brasil); 

• O soro fetal bovino (SFB) e penicilina/estreptomicina (10000 U e 10 mg para cada 

litro de meio, respectivamente) foram obtidos da Cultilab Materiais para Cultura 

Celulas LTDA (Campinas – SP). 

•  As linhagens celulares (HEK-293 e MDCK) foram obtidas do Banco de Células 

do Rio de Janeiro (BCRJ, Rio de Janeiro, RJ). 
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2.1.2 EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS   

  

• Agitador orbital modelo 255-B, banhos-maria e estufas de temperatura constante 

da FANEM Ltda. (São Paulo, PS, Brasil); 

• Sonicador Unique Ultracleaner 1600 (São Paulo-PS); 

• Balança analítica de precisão e mesa oscilante TE-143-EL da TECNAL 

(Piracicaba, PS, Brasil); 

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

• Citômetro de Fluxo Becton-Dickinson FACSCalibur  

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

Paulo, PS, Brasil); Espectrofotômetro digital DR5000 UV/VIS da Hach Company® 

(Loveland, Colorado, EUA); 

• Medidor de pH Orion Research, modelo 701 A/digital lonalyzer (Cambridge, MA, 

EUA);  

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

• Sistema cromatográfico de HPLC, Merck (Richmond, CA, EUA) com coluna 

LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 NH2 (10 μm) acoplada;  

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

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

Brasil);  

• Destilador de água MA-270 da Marconi Ltda (Piracicaba, PS, Brasil);  

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

(TÜV – Alemanha);  

• Leitor de microplacas Epoch-Biotek Instruments (Winooski, VT, EUA); 

• Microscópio NIKON Eclipse Ti-U, NIS Elements AR Ver 4.30.01 DU1 64 bit, ano 

de 2014 (Melville, NY, EUA); 

• Purificador de água Thermo Scientific Modelo 7155 (Bedford, MA, EUA); 

• Espectrômetro Thermo-Nicolet Nexus 470 pesetas; 

 

2.1.3 MATERIAL BIOLÓGICO 

O material biológico utilizado como fonte de polissacarídeos sulfatados foi uma 

alga marrom do filo Ochrophyta, da classe Phaeophyceae, da ordem Dictyotales, da 

família Dictyotaceae, do gênero Dictyopteris, e da espécie Dictyopteris justii 

(V.Lamouroux) (figura 5) 
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Figura 5 - imagem da alga marrom Dictyopteris justii coletada. Fonte: Rachel Kennison, 2018. 
Disponível em: http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics/dfm/metas/view/31224. Acesso em: 
20/05/2018 

 

 Foram também utilizadas duas linhages celulares para avaliação da injúria celular: 

HEK-293 (ATCC® CRL-3249™) e MDCK (NBL-2) (ATCC® CCL-34™). As células 

foram cultivadas em meio DMEM suplementados com Soro Fetal Bovino (SFB) e 

antibióticos. Para os experimentos, foram utilizadas células que tiveram, no máximo, 

5 passagens em subcultivo celular. 

 

2.2 Métodos 

2.2.1 OBTENÇÃO DOS POLISSACARÍDEOS DAS ALGAS 

 

 A alga foi coletada no município de Maracajaú, Rio Grande do Norte, entre 

novembro e dezembro de 2013. Após a coleta, a alga foi limpa, seca em estufa aerada 

45 °C, triturada e submetida à maceração com álcool etílico, durante 24 horas a 

temperatura ambiente, para retirada de contaminantes lipídicos e polifenólicos. O 

material obtido após esse processo, foi submetido à extração das frações 

polissacarídicas como descrito anteriormente (MELO et al., 2013). Ao material seco 

foram adicionados dois volumes de NaCl 0,25 M à massa resultante, o pH foi ajustado 

para 8,0 com NaOH e adicionou-se Prozima (proteaze alcalina) a mistura para 

digestão proteolítica. Após 18 h de incubação a 60° C, a mistura foi filtrada e 
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centrifugada (10.000 x g, 10 min., 4o C) e o sobrenadante foi fracionado por 

precipitação com acetona. Assim, inicialmente, 0,3 volumes de acetona (4 °C) foram 

adicionadas à solução sob agitação suave e mantida a 4° C por 12 h. A seguir, o 

precipitado foi separado da solução por centrifugação (10.000 x g, 10 min., 4º C), 

secado e armazenado para as análises posteriores. Ao sobrenadante obtido nessa 

etapa, adicionou-se mais solvente até se ter a turvação do material. Esse 

procedimento foi repetido com volumes crescentes de acetona, cuja obtenção das 

amostras foram denominadas de DJ-0.3v, DJ-0.4v, DJ-0.5v e DJ-1.2v. 

 

2.2.2 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA  

 

As amostras foram hidrolizadas (4 M HCl, 100 °C, 6 h) e o teor de sulfato foi 

determinado de acordo com o método de bário-gelatina (DODGSON; PRICE, 1962). 

O teor de proteína, por sua vez, foi determinado usando o método de Bradford (1976).  

A composição monossacarídica das frações foi determinada como descrito em 

Rocha e colaboradores (2005). Desse modo, as amostras foram submetidas à 

hidrólise com 2 M de HCl, por 2 horas, a temperatura de 100 °C, permitindo o 

rompimento das ligações glicosídicas dos polissacarídeos presentes. Após hidrólise, 

as amostras foram desidratadas à pressão atmosférica reduzida, na presença de 

pastilhas de NaOH. Após este procedimento, o material hidrolisado foi ressuspenso 

em água e determinado a composição através de cromatografia líquida de alta 

performace (HPLC), utilizando-se a coluna LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 

NH2 (10 μm), tendo como fase móvel acetonitrila:água (80:20) em um fluxo de 1 

mL/min a 40 ºC . Usando-se como padrões de açúcares: L-fucose, D-xilose, D-

galactose, D-manose, D-glucose, D-arabinose, D-ramnose e ácido D-glucurônico. 

 

2.2.3 DETERMINAÇÃO DA MASSA MOLECULAR APARENTE 

 

Para determinar a massa molecular aparente dos polissacarídeos sulfatados, 

eles foram submetidos a uma cromatografia por exclusão molecular em gel Sephadex 

da GE Healthcare (G-100, 140 x 1 cm) utilizando 0,2 M de ácido acético/0,15 M NaCl 

como eluente. A eluição foi monitorada por dosagem de açúcar total (DUBOIS et al., 

1956) e por metacromasia (FARNDALE et al., 1986). A fim de estimar a massa 
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molecular de polissacarídeos, dextranos de massas moleculares diferentes foram 

utilizados como padrões (147 KD, 71,2 KD, 40 KD, 10 KD e 6 KD, Sigma-Aldrich); 

 

2.2.4 ENSAIOS ANTIOXIDANTES 

2.2.4.1 Capacidade antioxidante total 

 

 O ensaio é baseado na redução do Mo+6 a Mo+5 pela amostra teste, com 

formação final de um complexo esverdeado fosfato/molibdênio +5 em pH ácido. As 

amostras foram adicionadas em uma solução reagente (28 mM de fosfato de sódio, 

0,6 M de ácido sulfúrico, 4 mM de molibdato de amônia). A solução foi mantida a 100 

°C por 90 minutos e depois resfriada. A leitura foi feita a 695 nm (PRIETO; PINEDA; 

AGUILAR, 1999). Como padrão de leitura, o foi utilizado o ácido ascórbico. O resultado 

foi expresso em equivalentes de ácido ascórbico (mg de ácido ascórbico/g de 

amostra). 

 

2.2.4.2 Atividade sequestradora de peróxido de hidrogênio 

 

 O ensaio foi realizado para investigar a capacidade dos polissacarídeos 

sulfatados em sequestrar peróxido de hidrogênio in vitro. Esse método, baseado em 

SROKA et al (2003), verifica tal capacidade a partir de uma reação o qual envolve a 

mistura dos OS em diferentes concentrações com 10 mL de H2O2 (0,0002% p/v). Em 

seguida, 0,8 mL de tampão fosfato de sódio 100 mM e cloreto de sódio 100 mM foram 

adicionados. As soluções resultantes foram incubadas a 37 oC por 10 min. Após esse 

tempo, 1 mL do corante vermelho de fenol (0,2 mg/mL) com 0,1 mg/mL de peroxidase, 

também em tampão fosfato foram adicionados a mistura. Após 15 minutos de 

incubação a 37 oC, foi adicionado 50 mL de hidróxido de sódio 1 M para parar a 

reação. A absorbância foi imediatamente mensurada a 610 nm e os resultados foram 

expressos em porcentagem de sequestro, considerando a maior concentração de 

ácido gálico (50uM), padrão do ensaio, como 100% de atividade. 

 

2.2.5 ANÁLISE DA MORFOLOGIA DOS CRISTAIS POR IMAGEM MICROSCÓPICA 

 

 Os cristais foram induzidos a se formarem na presença ou ausência dos 

polissacarídeos sulfatados conforme descrito em Melo et al., (2013). Após trinta 
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minutos, as soluções foram centrifugadas (5000 x g) e sobrenadante foi descartado. 

Os cristais foram então suspendidos em 0,5 mL de água e uma alíquota de 0,1 mL foi 

posta numa lâmina histológica e levada a um microscópio. A morfologia dos cristais 

foi analisada em dez campos selecionados aleatoriamente em ampliação de 60×. As 

imagens foram capturadas a partir de diferentes campos. Foram realizados três 

experimentos distintos. 

 

2.2.6 ATIVIDADE CITOPROTETORA DOS POLISSACARÍDEOS SULFATADOS 

CONTRA A INJÚRIA DOS CRISTAIS DE OXALATO DE CÁLCIO  

 

2.2.6.1 Viabilidade celular (ensaio do MTT) 

 

 O ensaio de viabilidade celular foi realizado com o uso do método de MTT como 

descrito em Costa et al 2011. Desse modo, células renais HEK-293 (Celulas renais 

embrionárias humanas 293) e MDCK (Mardin Darby Células renais caninas) foram 

cultivadas em frascos de cultura em meio DMEM com 10% (v/v) soro fetal bovino com 

100 µg/mL de estreptomicina e 100 IU/mL de penicilina (Sigma). As células foram 

cultivadas em placas estéreis de 96 poços a uma densidade de 5 x 103 células/poço 

e incubadas durante 24 h, a 37 °C e 5% de CO2. Após esse tempo, o meio foi trocado 

por DMEM sem soro para que todas as células sincronizassem em G0 (células ativas, 

porém não entram em estado de divisão). As células ficaram nessa condição por 18 

h. Posteriormente, o meio foi removido e adicionou-se meio mais soro fetal (10%) 

contendo as amostras em diferentes concentrações (0,1; 0,5; 1,0 e 2,0 mg/mL). Após 

24 horas de incubação, os vestígios celulares foram removidos por lavagem das 

células com PBS. Meio de cultura sem soro contendo 12 mM de MTT (Sigma) (3 - 

(4,5- dimetiltiazol - 2 - il) -2,5-difeniltetrazólio brometo) foi adicionado para se 

determinar capacidade das células em reduzir o MTT. As células foram então 

incubadas durante 4 h a 37 °C e 5% de CO2. Para solubilizar o produto de MTT 

reduzido, 100 µL de álcool etílico foi adicionado a cada poço e completamente 

misturados utilizando um pipetador multicanal. Dentro de 1 hora da adição de álcool, 

a absorbância a 570 nm foi lida utilizando um leitor de microplacas (Thermo 

Labsystems, Franklin, MA, EUA). 

 A porcentagem de viabilidade celular foi calculada como a seguir:  

% Proliferação = Abs 570 nm amostra    x   100 
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                            Abs 570 nm Controle 

 

2.2.6.2 Ensaio de proteção contra injúria celular por peroxidação lipídica e oxalato de 

cálcio. 

2.2.6.2.1 Determinação da condição da injúria  

 

 Esse método foi adaptado de Ouyang (2011) e foi realizado como se segue. 

Para se realizar esta etapa de experimentos, inicialmente foi necessário se determinar 

a melhor condição de dano. O primeiro modelo celular escolhido foi a linhagem renal 

embrionária HEK-293. Para tanto, as células foram submetidas a meios de cultivo 

celular contendo diferentes concentrações de oxalato de cálcio (0,05 até 0,50 mM) ou 

diferentes concentrações de oxalato de sódio (0,50 até 10 mM). Percebeu-se que 

acima de 0,05 mM o oxalato de cálcio se precipita. Após 24 horas de exposição a esse 

sal, observou-se que a capacidade das células em reduzir o MTT não foi afetada pela 

sua presença em nenhuma das concentrações avaliadas. Já as células submetidas a 

oxalato de sódio têm pouca capacidade de reduzir o MTT até a máxima concentração 

testada (10 mM) (ver figura 10). Com isso, optou-se por utilizar a concentração 

máxima de oxalato de sódio (10 mM).  

 Para aumentar o processo de injúria celular, avaliaram-se diferentes 

concentrações de peróxido de hidrogênio em meio DMEM, em diferentes tempos. A 

concentração escolhida foi de 0,50 mM (Ver tabela 3). 

 Desse modo a condição de dano Iescolhida foi a de exposição a peróxido de 

hidrogênio por 1 h em meio DMEM. Após esse tempo, o meio é retirado e colocado 

DMEM com SFB e oxalato de sódio (10 mM) por 24 h. 

 Posteriormente, avaliou-se esse modelo de dano em células MDCK. Observou-

se, contudo que, as células MDCK eram mais resistentes à injúria (apêndice 1). Nesse 

caso, optou-se por avaliar novamente as diferentes concentrações de peróxido de 

hidrogênio e o tempo de exposição às células. Assim, para essas células, o melhor 

tempo de exposição do peróxido de hidrogênio é 3 h numa concentração mais elevada 

1 mM (apêndice 2). Após esse período, o meio foi trocado por DMEM com SFB e 

oxalato de sódio (10 mM) por 24h. 

 

2.2.6.2.2 Efeito profilático  
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 Células da linhagem HEK-293 e MDCK (5 x 103 células/mL em 100 µL) foram 

postas em três placas de cultura de 96 poços e incubadas durante 24 h sob condições 

de cultivo (DMEM + SFB). A primeira placa foi denominada de Placa A, a segunda 

placa de B e a terceira placa de C. Após 24 h, o meio de cultura de todas as placas 

foi substituído por DMEM sem soro. Após 18 h de carecimento, o meio sem soro da 

placa B foi substituído por DMEM adicionado com as frações DJ-0.3v, DJ-0.4v, DJ-

0.5v e DJ-1.2v em diferentes concentrações (10, 50, 100 e 200 µg/mL). As placas A e 

C tiveram o seu meio substituído por DMEM + SFB. Após 24 h, o meio de todas as 

placas foi trocado por DMEM sem soro. Porém, o meio dos grupos A e B continham 

0,5 mM de peróxido de hidrogênio para HEK-293 e 1 mM para MDCK.Após o tempo 

estabelecido para a injúria de cada linhagem (ver 4.2.6.2.1), os meios desses grupos 

foram substituídos por meio DMEM contendo oxalato de sódio (10 mM). A placa A foi 

denominada de POx. A placa C (controle negativo) teve seu meio substituído por 

DMEM sem oxalato de sódio. As células ficaram expostas a estas condições por 24 

h, quando então foi realizado o teste de MTT para determinar a sua viabilidade (figura 

6). 

 

Figura 6: Esquema do procedimento do ensaio profilático. Legenda: POx= injúria celular provocada 
pelo peróxido de hidrogênio e oxalato. NaOx= Oxalato de Sódio, SFB=soro fetal bovino; DMEM = 

meio líquido celular; PS: Polissacarídeos Sulfatados 
Fonte: Autoria própria 
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2.2.6.2.3 Efeito reparador 

  

O efeito reparador foi testado em células da linhagem HEK-293. O 

procedimento de cultivo e sincronização das células (carenciamento) foram 

semelhantes ao item 4.2.6.1. Assim três placas de 96 poços (A, B e C) contendo 

células HEK-293 foram incubadas (24 h) e a seguir carenciadas. Após 18 h de 

carecimento, o meio de todas as placas foi trocado por DMEM sem soro. Porém, ao 

meio dos grupos A e B foram adicionados 0,5 mM de peróxido de hidrogênio. Após 

uma hora, os meios desses grupos foram substituídos por meio DMEM sem soro 

contendo oxalato de sódio (10 mM). A placa C (controle negativo) teve seu meio 

substituído por DMEM sem soro ausente de oxalato de sódio. Após 24 h, o meio sem 

soro da placa B foi substituído por DMEM com adição das frações ricas em 

polissacarídeos sulfatados DJ-0.3v, DJ-0.4v, DJ-0.5v e DJ-1.2v em diferentes 

concentrações (10, 50, 100 e 200 µg/mL). As placas A e C tiveram o seu meio 

substituído por DMEM. Todas as placas foram incubadas por mais 24 h, quando então 

foi realizado o teste de MTT para determinar a sua viabilidade (figura 7). 

 

Figura 7: Esquema do procedimento do ensaio pós-dano. Legenda: POx= injúria celular provocada 
pelo peróxido de hidrogênio e oxalato. NaOx= Oxalato de Sódio, SFB=soro fetal bovino; DMEM = 

meio líquido celular; PS: Polissacarídeos Sulfatados Fonte: Autoria própria 
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2.2.7 CITOMETRIA DE FLUXO 

 

Para avaliar a viabilidade e morte celular foi utilizado um kit Anexina V-FITC/IP, 

de acordo com as instruções do fabricante, com pequenas modificações. As células 

HEK-293 ou MDCK (2 x 106) foram cultivadas em placas de 6 poços em meio DMEM 

suplementado com 10% de SFB e incubadas a 37 oC. Após 24 h, o meio foi removido 

e as células foram carenciadas por 18 h com meio sem soro. Posteriormente, o meio 

foi aspirado e as células foram tratadas conforme as condições dos experimentos 

anteriores (item 4.4.6.2.2  e 4.4.6.2.3). Após o tratamento, as células foram coletadas 

e lavadas duas vezes com PBS gelado e ressuspendidas em 100 µL de tampão de 

ligação disponível no kit. Um total de 5 µL de Anexina V-FITC e 5 µL de iodeto de 

propídio (IP) foram adicionados e a mistura foi incubada por 30 minutos no escuro. 

Finalmente, 400 µL do tampão de ligação foram adicionados às células, a mistura foi 

analisada por citometria de fluxo (BD FACSCalibur). A percentagem de células em 

apoptose foi determinada com, no mínimo, 10 mil eventos. 

 

2.2.6 MARCAÇÃO COM RODAMINA 123 

 

A Rodamina 123 é um corante verde-fluorescente catiônico, permeante celular, 

sem efeitos citotóxicos, que é prontamente sequestrado pela mitocôndria ativa. O 

método é baseado em Chen (1988) e é usado para analisar a viabilidade ou atividade 

metabólica das mitocôndrias. Levando em consideração que a cadeia respiratória está 

localizada nas membranas mitocondriais, e sendo as membranas celulares 

importantes alvos da lesão provocada pelo tratamento, supõe-se que a destruição das 

membranas celulares resultará no impedimento do sequestro da sonda de Rodamina 

123, e assim, deslocará o histograma de intensidade de fluorescência para a esquerda 

(RABÊLO, 2016). 

Desse modo, as células MDCK foram cultivadas em placas de 6 poços, a uma 

concentração de 2 x 106, aproximadamente, em meio DMEM suplementado com 10% 

de SFB e incubadas a 37 oC. Após 24 h, o meio foi removido e as células foram 

carenciadas por 24 h com meio sem soro. Posteriormente, o meio foi aspirado e as 

células foram tratadas repetindo o procedimento descrito em 4.5.2.1. Após o 

tratamento, as células foram soltas com tripsina, centrifugadas e ressuspensas em 

500 μL de PBS. Após 15 minutos a temperatura ambiente, no escuro e na presença 
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de com 0,5 μL de solução de Rodamina 123 (5 mg/mL diluídos em etanol), as células 

foram lavadas duas vezes com PBS. Por fim, foram adicionados 300 μL de PBS para 

incubação por 30 minutos e, após este período, a amostra foi analisada por citometria 

de fluxo sob as mesmas condições já descritas no item anterior. 

 

2.2.7 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE CATALASE E SUPERÓXIDO DISMUTASE 

(SOD) EM CÉLULAS TRATADAS COM AS FRAÇÕES RICAS EM 

POLISSACARÍDEOS SULFATADOS 

 

Os ensaios foram conduzidos de acordo com Smith, Vierheller e Thorne (1988). 

As células MDCK (4 x 106) foram cultivadas em garrafas de cultura de 150 cm³, 

carenciadas e, a seguir, o meio DMEM sem soro foi trocado por meio contendo SFB 

+ PS. Procedeu-se o ensaio profilático, conforme 4.4.6.2.2. O meio sobrenadante das 

células foi coletado, centrifugado e lavado com solução gelada de tampão glicina 0,1 

M com NaCl 0,9% p/v, pH 7,4 e centrifugadas a 700 x g, desprezando-se, em seguida, 

o sobrenadante. Esse processo foi repetido três vezes. As células foram tripsinizadas, 

centrifugadas e lavadas 3 x, com posterior armazenamento a -70 °C para as análises 

da atividade das enzimas catalase e SOD. 

 Os ensaios para determinação da atividade da catalase foram conduzidos 

adicionando-se as frações a tampão fosfato 50 mM e H2O2 10 mM (AEBI, 1984). A 

queda nos valores de absorbância foi monitorada em 240 nm. O cálculo da atividade 

enzimática foi feito pela seguinte equação: (2,3/Δt).(a/b).(logA1/A2), onde “a” é valor 

de proteínas contidas no sobrenadante e “b” é valor obtido para proteínas totais e Δt 

variação de tempo. 

Para a análise da Superóxido Dismutase, foi utilizado o método descrito por 

McCord e Fridovich (1969). As células foram colocadas em cubetas de vidro. A seguir 

põe-se 1 mL do meio de reação, composto por citocromo C 100 µM, xantina 500 uM, 

EDTA 1 mM e KCN 200 µM em tampão fosfato de potássio 0,05 M (pH 7,8). O volume 

de xantina oxidase a ser colocado foi determinado pela leitura de um branco formado 

na ausência da SOD. As leituras (550 nm) foram realizadas a cada minuto, totalizando 

6 minutos em placas de 6 poços. 

Os resultados foram expressos em U/mg de proteína, sendo que uma unidade 

(U) corresponde à atividade enzimática que promove 50% de inibição da xantina, à 

temperatura de 25 ºC, em pH 7,8. 
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2.2.8 ANÁLISE POR CITOMETRIA DE FLUXO DAS CÉLULAS MDCK MARCADAS 

COM ANTICORPO CONTRA OSTEOCALCINA E COM PS + FITC 

 

Para conjugar os PS com FITC, adicionou-se 5 mg de cada polissacarídeo a 

0,1 mL de tampão fosfato (PBS) a pH 7,0 contendo 0,1 mg de FITC. A solução foi 

protegida da luz, em temperatura ambiente por 1 hora. O material foi então dializado 

com água deionizada em membranas com poros de 6 kDa e depois liofilizado. 

As análises de osteocalcina procedeu-se da seguinte maneira: as células (2,5 

x 104 em, aproximadamente, 40 µL) foram plaqueadas em placas de 24 poços. Após 

45 minutos a 37 oC, adicionou-se meio com SFB (10% p/v) para completar um volume 

final de 1 mL e incubadas a 37 oC. Após 24 h, o meio foi removido e as células foram 

carenciadas por 24 h com meio sem soro. Posteriormente, o meio foi aspirado e as 

células foram estimuladas a sair de G0 pelo acréscimo de meio com SFB 10% na 

ausência (controle) e na presença de PS nas concentrações de 1 mg/mL (DJ-0.3v, 

DJ-1.2v e DJ-0.5v) e 0,25 mg/mL para DJ-0.4v. As células foram expostas aos PS por 

24h e procedeu-se o ensaio de dano celular como descrito anteriormente (4.4.6.2.2). 

As células então foram lavadas com PBS gelado e, em seguida, fixadas com 

paraformaldeído 4% v/v a temperatura ambiente por 30 minutos. Após as células 

serem lavadas duas vezes com PBS, elas foram mantidas em solução de PBS 

contendo 0,1% de Triton X-100 a temperatura ambiente por 30 minutos. Após isso, as 

células foram lavadas e centrifugadas a 3600 RPM por 5 minutos e, a seguir, 

ressuspensas em 500 μL de PBS. Após a centrifugação, as células foram incubadas 

por 1h a 4 °C com anticorpo primário antiosteocalcina, em uma diluição de 1:1000. 

Após nova lavagem em tampão PBS, as células foram incubadas por mais 1h no 

anticorpo secundário conjugado com alexafluor 488 que emite fluorescência. A seguir 

uma segunda lavagem foi realizada e as células foram submetidas à análise de 

citometria de fluxo. 

As análises de citometria das células que contem PS conjugado com FITC foi 

semelhante ao processo de citometria 4.5.2.4 anteriormente descrito, contudo, o 

período de incubação das células submetidas ao conjugado foi de 15 e 30 min, 1, 3, 

6, 15, 18 e 24h. 

. 
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2.3 Análises estatísticas 

 

Todos os dados dos experimentos foram expressos como média ± desvio 

padrão. Para testar diferenças entre frações, bem como diferentes tratamentos da 

mesma fração, foi utilizado o teste de análise paramétrica de análise de variância 

(ANOVA; PSSS 10.0 para Windows; PSSS Inc., Chicago, IL). O teste de Bonferroni 

(Nível de significância de p<0,05) foi aplicado para se comprovar algumas 

similaridades encontradas pela ANOVA. 
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3 RESULTADOS  

 

3.1 Obtenção, análise química e atividade antioxidante dos polissacarídeos 

sulfatados de D. justii 

 

Os polissacarídeos sulfatados (PS) de D. justii foram extraídos como descrito 

em Materiais e Métodos, o que levou a obtenção de quatro frações ricas em 

polissacarídeos sulfatados denominadas de DJ-0.3v; DJ-0.4v; DJ-0.5v e DJ-1.2v. 

Estas amostras, como parte inicial do trabalho, foram caracterizadas no intuito de 

confirmar as suas identidades.  

 Na Tabela 2 resumem-se os dados das análises químicas das frações. Com 

relação a massa molecular aparente (MM) dos polissacarídeos pode-se observar que 

DJ-0.4v (8.9 kDa) foi a fração que apresentou o polissacarídeo de menor massa 

enquanto DJ-0.5v (33.3 kDa) foi a que apresentou o de maior massa. Com relação ao 

teor de proteínas, a fração DJ-0.3v foi o que apresentou o maior teor deste 

contaminante. Porém, mesmo assim, o percentual de contaminação foi 1,2%. O 

destaque ficou para os dados obtidos com DJ-1.2v, pois não se detectou 

contaminação proteica nesta fração. 

 

Tabela 2: Caracterização química das frações ricas em polissacarídeos 

sulfatados de D. justii e massa molecular aparente (MM) 

 

PS SULFATO 

(%) 

PROTEÍNA 

(%) 

Glu1 Xil1 Glu A.1 Fuc1 MM 

(KDa) 

DJ-0.3v  3,8 ± 0,1a 1,2 ± 0,16 a 1,0 0,5 0,5 0,4 19,7 

DJ-0.4v  7,5± 0,2b 1,0 ± 0,10 b 1,0 0,7 0,5 0,4 8,9 

DJ-0.5v  4,2 ± 0,1c 0,2 ± 0,10 c 1,0 nd nd 0,4 33,3 

DJ-1.2v 6,5 ± 0,7d n.d 1,0 nd nd 0,1 19,6 

PS: Polissacarídeos sulfatados 1Razão Molar de açúcar usando glicose como parâmetro. n.d - Não 
detectado; Glu – Glucose; Xil – Xylose; Fuc – Fucose; Glu. A. -Ácido Glucurônico. MM- massa 
molecular 

 

 

 O teor de sulfato não foi dependente da quantidade de acetona utilizada para 

promover a precipitação das frações, e como observado na Tabela 2, ele variou de 

3,8% a 7,5%. Já com relação à composição monossacarídica, pode-se afirmar que a 
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glicose esteve presente em todas as amostras, bem como, foi o monossacarídeo, que 

em todas as frações, que se apresentou em maior quantidade. A fucose também foi 

detectada em todas as frações. Contudo, em DJ-1.2v foi detectada em quantidade 

bem baixa. Xilose e ácido glucurônico foram os outros monossacarídeos detectados 

nas amostras. Porém, a sua presença só foi observada em DJ-0.3v e DJ-0.4v, e nas 

duas situações, a xilose foi encontrada em maior quantidade. 

 Também com intuito de se comprovar a identidade das frações, além das 

características químicas, foram avaliadas duas propriedades das frações 

polissacarídicas,  

 A primeira atividade avaliada foi a atividade antioxidante, para tal, utilizou-se o 

teste de capacidade antioxidante total (TAC). Foi com a DJ-0.4v que se obteve o maior 

valor de TAC (82,1 ± 1,0 mg/g equivalente de ácido ascórbico), valor esse que foi 

precedido por 42,8 ± 1,5, obtido com DJ-0.3v, 33,8 ± 1,5, obtido com DJ-1.2v, e 28,8 

± 0,9, obtido com DJ-0.5v (tabela 3). 

 O efeito das frações na formação de cristais de oxalato de cálcio in vitro foi a 

outra atividade avaliada com intuito de comprovar a sua identidade. Os resultados 

podem ser visualizados na figura 8. Ao observar tal efeito por microscopia óptica é 

possível afirmar que no grupo controle se visualiza três tipos de cristais: os 

predominantes (69%) foram os monohidratados (COM), seguidos de dihidratado 

(COD), que corresponderam a 16,5% dos cristais avaliados, e pelos cristais 

trihidratados (COT), cujo valor determinado foi de 14,5%. Na presença das frações é 

possível perceber que houve mudanças desse perfil. Com o uso de DJ-0.3v e de DJ-

0.4v verificou-se uma maior formação de cristais do tipo COM (89%) e (92%) 

(respectivamente) e consequentemente uma diminuição do número de cristais COD 

(10%) e (7%) e COT (1%). Observou-se que, com o uso de DJ-1.2V, havia presença 

de 14,7% de COD, 4,3% de COT e 81% de COM. Já com o uso de DJ-0.5V verificou-

se um aumento de cristais do tipo COD para 23% e 7% de COT para 70% de cristais 

do tipo COM (tabela 3). 

 

Tabela 3: Atividades biológicas in vitro dos PS de D. justii 

 TAC COM (%) COD (%) COT (%) 

DJ-0.3V 42,8 ± 1,5a 89 10 1 

DJ-0.4V 82,1 ± 1,0b 92 7 1 
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DJ-0.5V 28,8 ± 0,9c 70 23 7 

DJ-1.2V 33,8 ± 1,5d 81 14,7 4,3 

PADRÃO ------------ 69 16,5 14,5 

Letras diferentes (a,b,c,d) indicam uma diferença significativa (p < 0.05) entre as diferentes frações 
polissacarídicas; TAC= capacidade antioxidante total; COM= Cristal de Oxalato de Cálcio 
Monohidratado; COD= Cristal de Oxalato de Cálcio Dihidratado; COT= Cristal de Oxalato de 
Cálcio Trihidratado 

 

Além disso, a presença dos polissacarídeos modificou visivelmente a 

morfologia dos cristais, tornando-os mais disformes. Nesse contexto, essa mudança 

foi mais evidente na presença de DJ-0.3v e DJ-0.4v, resultando em cristais do tipo 

COM muito mais disformes e mais arredondados. A presença das frações DJ-0.5v e , 

além de aumentar o número das formas do tipo COD também as modificaram, 

deixando-as com as arestas mais abauladas.  
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Com relação ao tamanho, observou-se cristais de tamanho menor na presença 

de todos os polissacarídeos (figura 8F)  

  

Figura 8. Cristais de oxalato de cálcio, observados sob microscopia óptica invertida (60×), é formado 
a partir de uma solução metaestável de CaOx na ausência (A) e na presença de (B) DJ-0.3v (0,1 

mg/mL). (C) DJ-0.4v (0,1 mg/mL). (D) DJ-0.5v (0,1 mg/mL). (E) DJ-1.2v (0,1 mg/mL).  mostra 

forma COM;  mostra forma COD  e  mostra COT form; (F) Tamanho dos cristais 
formados. Letras diferentes (a,b,c) indicam uma diferença significativa (p < 0.05) entre controle e os 
diferentes polissacarídeso sulfatados Escala = 20 μm. 
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 A partir dos resultados aqui observados, inferiu-se que os polissacarídeos 

sulfatados das frações aqui avaliadas mantiveram tanto as características químicas 

quanto as atividades daqueles anteriormente descritos em Melo, et al. 2013. Diante 

desses resultados iniciais, as frações foram avaliadas pelos demais testes descritos 

em métodos, cujos resultados são descritos a seguir 

 

3.2 Citotoxicidade dos PS de D. justii frente a linhagem HEK-293 

 

 A fim de verificar se tais frações polissacarídicas apresentavam toxicidade 

frente a linhagens de células normais, avaliou-se o efeito delas sobre células 

embrionárias renais humanas (HEK-293). Para tanto, utilizou-se o ensaio de MTT. As 

células HEK-293 foram expostas a diferentes concentrações das frações  (0,10; 0,25; 

0,50; 1,00 e 2,00 mg/mL) por 24 h, e o resultados obtidos estão resumidos na figura 

9.  

 

 

Figura 9. Citotoxidade das frações ricas em PS por redução de MTT. Valores expressos como a 
média ± desvio padrão (n=3). a,b, Letras indicam diferença significativa (p<0,05) entre as 
concentrações do mesmo extrato/padrão. 

 

 A partir do exposto na figura 9, é possível observar que tanto DJ-0.5v e DJ-1.2v 

não diminuíram a capacidade das células em reduzir o MTT, já DJ-0.3v e DJ-0.4v 

apresentaram citotoxidade, porém ela só foi detectada com 2 mg/mL. Portanto, para 
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os ensaios subsequentes foram utilizados os polissacarídeos nas concentrações de 

no máximo 1 mg/mL. 

 

3.3 Determinação da melhor condição de injúria celular 

 

Para se realizar as demais etapas de experimentos, inicialmente foi necessário 

se determinar a melhor condição de dano causado por oxalato de sódio e pelo 

peróxido de hidrogênio (H2O2) às células. Portanto, inicialmente, submeteu-se as 

células HEK-293 a meios de cultivo celular contendo diferentes concentrações de 

oxalato de cálcio (0,05 até 0,50 mM) e diferentes concentrações de oxalato de sódio 

(0,50 até 10 mM). Percebeu-se que acima de 0,50 mM o oxalato de cálcio se precipita. 

Após 24 horas de exposição a esse sal, observou-se que a capacidade das células 

em reduzir o MTT não foi afetada pela sua presença em nenhuma das concentrações 

avaliadas. Ao se avaliar as células submetidas ao oxalato de sódio, após 24 horas, 

observou-se que já com o uso da concentração mais baixa, a capacidade das células 

em reduzir o MTT foi cerca de 20% menor a observada para o grupo controle. Este 

valor de redução permaneceu constante mesmo com o aumento da concentração 

(figura 10). Assim, optou-se, portanto, em utilizar a maior concentração de oxalato de 

sódio para o efeito de injúria celular, com o intuito de aumentar o estresse oxidativo.  
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Figura 10. Porcentagem de redução de MTT pelas células HEK-293 sob efeito de injúria celular 
provocada por diferentes concentrações de oxalato de sódio. NaOx= Oxalato de Sódio 
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Outro componente do método que precisou ser avaliado foi o H2O2. Nesse 

caso, utilizou-se o H2O2 em diferentes concentrações (0,1 a 1,0 mM) e as células 

foram expostas a cada uma dessas concentrações em diferentes tempos (1; 3; 6; 12; 

e 24 horas). Com os dados obtidos foram criados gráficos de correlação, com os quais 

foram determinados o IC50 de cada condição e seu coeficiente de determinação (R2). 

Na tabela 3, mostra-se o IC50 obtido em cada uma das condições. O menor IC50 foi 

obtido com 24 horas de exposição (0,01 mM), contudo o R2 dessa condição foi igual 

a 0,72, ou seja, houve um baixo índice de correlações entre as concentrações e o 

tempo de exposição ao H2O2. No outro extremo, a condição de 1 hora de exposição, 

obteve um IC50 de 0,498 mM e um R2 de 0,99. Por isso, escolheu-se a seguinte 

condição para realizar os testes posteriores: H2O2 (0.5 mM) por uma hora.  

 

Tabela 4 - Determinação de IC50 (Metade da Concentração Inibitória Máxima) das 
células HEK-293 em diferentes tempos de exposição ao peróxido de hidrogênio. 

 

Tempo 

(h) 

IC50 (mM) R2 

1 0,498 0,99 

3 0,137 0,98 

6 0,054 0,87 

12 0,061 0,82 

24 0,011 0,72 

 

Por último, as células foram expostas ao H2O2 (0,5 mM, 1 hora) e 

posteriormente incubadas com oxalato de sódio (10 mM) nos tempos anteriormente 

descritos. Ao final de cada tempo de exposição foi determinada a capacidade das 

células em reduzirem o MTT. Identificou-se a condição de 24 horas de exposição ao 

oxalato de sódio como sendo aquela em que havia a menor taxa de redução do MTT 

(figura 11). 



52 
 

 

 

Figura 11: Após a exposição ao peróxido durante 1 h, células expostas com o oxalato em 
diferentes tempos. O * indica a condição escolhida com base no intervalo de confiança (20,33 a 

33.27) 

Definidas as condições de dano, passou-se a avaliar a atividade protetora das 

frações ricas em polissacarídeos de D. justii em dois momentos. Assim, aplicou-se os 

PS antes de indução do dano com peróxido e oxalato e depois da indução. Estas 

condições foram chamadas de pré-tratamento e pós-tratamento. Os dados obtidos 

estão expostos a seguir. 

 

3.4 Efeito profilático dos polissacarídeos sultadados frente a injúria em células 

HEK-293 

 

 O efeito dos PS antes da injúria celular foi avaliado conforme descrito em 

métodos e os dados obtidos são apresentados na figura 12. É possível perceber que 

as células injuriadas, denominadas de POx (controle positivo) tiveram a capacidade 

de reduzir o MTT diminuída em comparação com as células não tratadas (controle 

negativo). Já em relação aos PS, tanto a presença de DJ-0.3v quanto DJ-1.2v, em 

nenhuma das concentrações avaliadas, foi capaz de impedir as células de terem sua 
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capacidade redutora do MTT diminuída, já que a capacidade de redução do MTT das 

células tratadas com esses PS foi semelhante a aquela observada para as células do 

grupo controle positivo. Por outro lado, a presença de DJ-0.5v (1,0 mg/mL) e, 

principalmente, DJ-0.4v (0,5 mg/mL) fez com que as células tratadas com H2O2 e 

oxalato apresentassem a mesma capacidade de redução do MTT do que as células 

não tratadas com estes dois reagentes (controle negativo).  

 

 

Figura 12: Percentual de redução do MTT das células renais epiteliais HEK-293 com 
frações antes da indução da lesão. POX: células injuriadas com peroxído de hidrogênio 
0,5 mM e solução NaOx 10 mM; Não tratadas: células sem qualquer tratamento. **: 
diferença significativa (p <0,01) em relação ao controle positivo. ***: diferença significativa 
(p <0,001) em ANOVA one way seguido pós-teste de Bonferroni 

  

 Para constatar as evidências observadas na figura 12, também se realizou uma 

análise morfológica das células que foram expostas ao dano e as tratadas com os PS. 

Na figura 13 é possível observar que as células sem tratamento, ou seja, as células 

do grupo controle negativo (Fig. 13A) possuem uma morfologia fusiforme, estão 

espraiadas, e não demonstram sinais de peroxidação lipídica ou morte celular. Já as 

células submetidas ao tratamento combinado de peroxidação por 1 h mais oxalato por 

24h, controle positivo (Fig 13B), estão com uma aparência arredondada, pouco 

aderidas à placa, contendo vacúolos semelhantes àqueles encontrados em células 

apoptóticas contendo ainda, inúmeros cristais agregados na superfície celular 

(apontados pela seta). Com relação ao pré-tratamento, observou-se que tanto a 
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presença de DJ-0.3v (fig. 13C), como a de DJ-1.2v (fig.13F) pouco contribuíram para 

a proteção contra o dano celular, pois as células se encontram num estado 

semelhante àquele observado no controle positivo, com células pouco aderidas e 

cristais agregados. Por outro lado, a DJ-0.4v (fig 13D) e DJ-0.5v (fig 13E) protegeram 

visivelmente as células, uma vez que grande parte das células tratadas com essas 

frações estão com a morfologia mais fusiformes, com aparência menos arredondada 

e mais espraiadas.  

   

 

Figura 13. Fotografias obtidas por microscopia óptica invertida de Células HEK-293 sem tratamento (A) 
e tratadas somente com peróxido e cristais de oxalato (B) e previamente tratadas com DJ-0.3V (C) DJ-
0.4v (D), DJ-0.5v (E) e DJ-1.2v (F) por 24h a 1 mg/mL seguido da exposição a peróxido e cristais de 

oxalato. Escala = 30 µm aponta cristais agregados 
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 Para confirmar se o efeito evidenciado na morfologia celular estava relacionado 

com proteção ao dano oxidativo e, consequentemente, a diminuição do número de 

células mortas devido ao tratamento, as células foram tratadas previamente com 1 

mg/mL dos PS e o dano oxidativo foi realizado como descrito anteriormente. 

Posteriormente, as células oriundas desse experimento foram analisadas por 

citometria de fluxo. 

 Na figura 14 tem-se a razão entre as células viáveis dos diferentes grupos de 

tratamento e as células viáveis (negativas tanto para marcação com PI, quanto para 

anexina) do grupo controle (células submetidas ao estresse oxidativo). Quando as 

células foram expostas apenas ao estresse oxidativo (POx) verificou-se que a razão 

obtida apresentou um valor menor do que 1, indicando que esse tratamento (POx) 

diminuiu o número de células viáveis. Por outro lado, como se observa ainda na figura 

14, o valor da razão obtida para todos os grupos tratados previamente com os PS foi 

significativamente maior que aquele observado com o tratamento POx, bem como, 

não houve diferença significativa entre esses valores e os valores observados com o 

grupo de células não tratadas.  
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Figura 14: Razão entre células viáveis dos diferentes grupos de tratamento e células viáveis do grupo 
controle (não tratadas (PI NEG= Iodeto de Propídeo negativo e AXNEG= Anexina negativa). Os resultados 
são a média ± DP em triplicatas. * indica diferença significativa entre os tratamentos p<0,05. POx = 
lesão com peróxido de hidrogênio e oxalato 
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 Tendo-se a confirmação de que o tratamento com POx diminuiu o número de 

células viáveis, se questionou se o tratamento induzia um maior percentual de células 

marcadas com anexina (indicativo de apoptose) e/ou iodeto de propídeo (necrose). 

Para responder esta pergunta foram feitas as análises que são apresentadas na 

Figura 15 (A, B). 
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Figura 15: Razão entre células marcadas dos diferentes grupos de tratamento e células 
marcadas do grupo controle (não tratadas). A) PI POS= Iodeto de Propídeo positivo e AXNEG= 
Anexina negativa). B) PI POS= Iodeto de Propídeo positivo e AXPOS= Anexina positiva). Os 
resultados são a média ± DP em triplicatas. Letras diferentes * indica diferença significativa entre 
os tratamentos p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001.. POx = injúria com peróxido de hidrogênio e oxalato 

  

 Na figura 15A, tem-se a razão entre as células marcadas com PI do grupo 

controle e as células marcadas com PI proveniente dos diferentes tratamentos. 

Observa-se que entre as células do grupo controle e as que foram submetidas ao 

tratamento prévio com os PS, não houve diferença significativa, a exceção das 

tratadas com DJ-0.5v, cujo tratamento resultou em significativamente menos células 

marcadas com PI que as células do grupo controle. Ao passo que a injúria com POx 

resultou cerca de 6 vezes mais células marcadas com PI que os demais tratamentos 

e o grupo controle. 

 Além disso, ao se avaliar o quadro apoptótico, representado na figura 15B, é 

possível perceber que, semelhante a figura 15A, não há diferença significativa entre 

as células marcadas com anexina que não receberam tratamento e as que receberam 

tratamento com os polissacarídeos sulfatados, enquanto que o a injúria com POx 

resultou em cerca de 3x mais células marcadas com Anexina em relação ao controle 

e demais tratamentos com polissacarídeos sulfatados. 

 O último teste para esse conjunto de resultados foi determinar a capacidade 

dos polissacarídeos em sequestrar H202 in vitro. Observando-se a figura 16, pode-se 

perceber que a quantidade de H202 livre em solução diminuiu na presença de todas 

as frações. Desse modo, a partir dos resultados da figura 16 é possível concluir que, 

na presença de DJ-0.3v e de DJ-1.2v, houve uma diminuição de cerca de 50% do H202 

em solução. No entanto, DJ-0.3v tem um efeito dose-dependente sobre essa 

diminuição até uma concentração de 0,5 mg/mL, enquanto que não houve diferença 

entre as concentrações de DJ-1.2v sobre a atividade sequestradora de peróxido de 

hidrogênio. Os PS com maior capacidade sequestradora de H202 in vitro foram DJ-

0.4v e DJ-0.5v os quais já na concentração de 0,25 mg/mL obtiveram um percentual 

próximo de 60% de sequestro de peróxido.  
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Figura 16: Sequestro de peróxido de hidrogênio Resultados estão representados como média ± 
DP em triplicata.: a, b, c Letras diferentes indicam uma diferença significativa (p <0,05) entre as 
diferentes concentrações de um mesmo polissacarídeo. 1,2,3 Números diferentes indicam uma 
diferença significativa (p <0,05) entre polissacarídeos diferentes na mesma concentração. 

 

3.5 Efeito reparador dos polissacarídeos sulfatados frente a injúria em HEK-293 

 

 Como foi visto, a exposição prévia dos polissacarídeos sulfatados de D. justii 

aumentou a capacidade de resistência das células HEK frente ao estresse oxidativo 

provocado pelo tratamento com peróxido por 1 h seguido da exposição a oxalato por 

24 h. Diante disso, também se investigou se os PS teriam efeito em células já 

injuriadas pelo estresse oxidativo. Para tanto, realizou-se a injúria celular conforme 

descrito em métodos. Após esse tratamento, as células foram expostas aos 

polissacarídeos em diferentes concentrações e a sua viabilidade foi mensurada 

primeiramente pela redução do MTT. Os resultados desses experimentos estão 

expostos na figura 17. 

 



59 
 

0
.1

0
.2

5

0
.5 1

0
.1

0
.2

5

0
.5 1

0
.1

0
.2

5

0
.5 1

0
.1

0
.2

5

0
.5 1

0

5 0

1 0 0

N ã o  tra ta d o

P O x

D J -0 .3 v

D J -0 .4 v

D J -0 .5 v

D J -1 .2 v

* * *

* *

* *

P o lis s a c a r íd e o s  S u lfa ta d o s  (m g /m L )

%
 R

e
d

u
ç

ã
o

 d
e

 M
T

T

 

Figura 17: Percentual de Redução de MTT das células renais epiteliais HEK-293 sem tratamento, 
com injúria com peróxido de hidrogênio e Oxalato (POx) e com Frações após a indução da lesão. 
"POx": células tratadas com peroxído de hidrogênio 1 mM e solução NaOx 10 mM; Não tratadas: 
células sem qualquer tratamento. **: diferença significativa (p <0,01). ***: diferença significativa 
(p <0,001) em ANOVA one way seguido de pós-teste de Bonferroni entre as células injuriadas 
por POx e células tratadas com as frações ricas em polissacarídeos. 
 

 

 As células que foram expostas apenas ao peróxido de hidrogênio e oxalato 

apresentaram uma capacidade de reduzir o MTT diminuída, em torno de 50%. Já as 

células que foram expostas também aos polissacarídeos apresentaram uma 

capacidade maior de reduzir o MTT. Porém este efeito só foi significativamente maior 

na presença de DJ-0.4v (0,5 e 1 mg/mL) e DJ-0.5v (1 mg/mL). 

 Para confirmar os dados obtidos com o ensaio do MTT, foi realizada uma 

citometria de fluxo com marcação de Anexina e PI. Para tanto, o ensaio de injúria 

procedeu-se igualmente ao ensaio anterior e foram escolhidas as maiores 

concentrações (1 mg/mL) de todas as frações para este ensaio. Os resultados foram 

expressos na forma de razão entre os dados obtidos com as células que receberam 

tratamento com peróxido de hidrogênio e Oxalato (POX) e aqueles obtidos com as 

células expostas a POX e em seguida aos polissacarídeos (Figura 18). 

 Na figura 18 verifica-se que a quantidade de células viáveis caiu com o 

tratamento com POX, já que a razão obtida foi de 0,59. Além disso, observa-se que a 

presença de DJ-0.3v não foi capaz de modificar significativamente esta queda do 

número de células viáveis. Essa mudança só ocorreu quando se utilizou DJ-0.4v, 
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porém o número de células viáveis ainda foi significativamente menor do que o 

observado no grupo controle positivo (células não tratadas). Já com o uso de DJ-0.5v 

e DJ-1.2v observou-se que o número de células viáveis foi significativamente igual ao 

do controle negativo. 
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Figura 18: Razão entre células viáveis dos diferentes grupos de tratamento e células viáveis do 
grupo controle não tratado. PI NEG= Iodeto de Propídeo negativo e AXNEG= Anexina negativa. 
Letras diferentes * indica diferença significativa entre os tratamentos p<0,05, ** p<0,01, 
***p<0,001 em relação ao controle negativo.  

 

 

 Diante do resultado em relação a razão de células viáveis, questionou-se se a 

exposição aos polissacarídeos após o tratamento com o POx era capaz de diminuir o 

número de células marcadas com PI e/ou Anexina em relação ao grupo tratado 

somente com POX. Os resultados estão expostos na figura 19.  

 Na figura 19A verifica-se que, em comparação com o grupo tratado com POx, 

há uma diminuição do número de células marcadas com iodeto de propídeo quando 

estas foram tratadas também com DJ-0.3v, DJ-0.5v, e DJ-1.2v. Contudo, esta 

diminuição não foi significativa. Por outro lado, na presença de DJ-0.4v, o número de 

células marcadas com iodeto de propídeo foi significativamente maior do que o 

observado com o grupo tratado com POx. 
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 Na figura 19B verifica-se que, em comparação com o grupo tratado com POX, 

a presença das frações reduziu significativamente o número de células marcadas com 

anexina e PI, principalmente com o uso de DJ-1.2v, cujo o valor obtido foi 

significativamente semelhante àquele obtido com o grupo controle negativo (células 

não tratadas com POx). 
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Figura 19: Razão entre células  marcadas dos diferentes grupos de tratamento e células 
marcadas do grupo controle não tratado. A) PI POS= Iodeto de Propídeo positivo e AXNEG= 
Anexina negativa. B) PI POS= Iodeto de Propídeo positivo e AXPOS= Anexina positiva Os 
resultados são a média ± DP em triplicados. ** p <0,01 e *** p <0,001 versus não tratados. POx = 
tratamento com Peróxido de Hidrogênio seguido de CaOX. 

 

 

 

3.5.1 EFEITO TRATAMENTO REPARADOR DOS PS NO CICLO CELULAR EM 

LINHAGENS HEK-293 

 

 Mediante o resultado observado no ensaio de citometria de fluxo, com 

marcação para anexina e PI, questionou-se como o tratamento com o POx interferiria 

no ciclo celular e se o pós-tratamento também causaria algum efeito nesse ciclo. 

Assim sendo, verificou-se a distribuição de células HEK-293 nas fases do ciclo celular 

a partir da marcação com PI. Os resultados são mostrados na figura 20. 

B 
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Figura 20: Distribuição do ciclo celular em diagramas de barras. População Sub-G1 : indicativo de morte 
celular por danos no DNA; População G1 indica células vivas na fase G1; População S:  indicativo de 
células passando pela fáse de síntese; G2/M indicativo de células na fase G2 indo para a divisão. 

 

 A partir da figura 20 é possível perceber que as células do grupo controle 

negativo (não tratado) estão com a seguinte distribuição: 50% na fase G1, 22% na 

fase S e 28% na fase G2/M. O tratamento alterou a distribuição das células HEK nas 

diferentes fases do ciclo celular. Assim sendo, se observa um percentual duas vezes 

menor de células na fase G1 no grupo que recebeu POx do que o grupo sem 

tratamento. Além disso, o número de células em subG1 (32,3 ± 2.7) foi 

significativamente maior que aquele observado no controle negativo (p<0,001).   

 Em relação aos grupos de células que receberam pós-tratamento com os 

polissacarídeos sulfatados, é possível afirmar que as frações conseguiram diminuir 

significativamente o número de células em Sub-G1 (p<0,05), a exceção foi DJ-0.3v, 

em comparação com o grupo tratado com POx, que não diminuiu signficativamente o 

percentual de células. Além disso, a presença de DJ-0.4v e DJ-0.5v aumentou 

significativamente a quantidade de células na fase S p<0,05 e p<0,01 

respectivamente, em comparação com o controle positivo. 
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3.6 Citoproteção profilática de diferentes PS contra danos H2O2 e de Oxalato de 

Cálcio em células MDCK 

 

 Os testes iniciais com HEK-293 evidenciaram que os polissacarídeos 

sulfatados da D. justii eram capazes de proteger as células contra os danos causados 

pelo peróxido de hidrogênio e o oxalato. A fim de verificar, contudo, se essa proteção 

era efetivamente antioxidante, realizou-se outros testes, dessa vez envolvendo a 

linhagem MDCK (células renais de cachorro), que não é embrionária. Desse modo, 

utilizando como base o item 5.3, padronizou-se as condições de dano para o efeito 

profilático (pré-dano) (Apêndice 1 e 2). A melhor condição de dano foi a exposição 

durante 3 h de 1 mM de peróxido de hidrogênio dissolvido em meio, seguido pela troca 

de meio DMEM contendo 10 mM de oxalato de sódio. Avaliou-se também a toxicidade 

dos polissacarídeos sulfatados nas células renais. O resultado está exposto a seguir. 

 

3.6.1 AVALIAÇÃO DE CITOTOXICIDADE DOS POLISSACARÍDEOS SULFATADOS 

SOB CÉLULAS MDCK 

 

 A citotoxicidade das frações polissacarídicas frente às células MDCK foi 

avaliada do mesmo modo que o item 5.3. As células renais foram expostas a 

diferentes concentrações das frações (0,1, 0,25, 0,5, 1 e 2 mg/mL) por 24 h, e o 

resultado está resumido na figura 21. Como já havia sido observado também na 

linhagem HEK-293, as células expostas aos polissacarídeos de DJ-0.3v, nas maiores 

concentrações estudadas (1 e 2 mg/mL), apresentaram um menor percentual de 

redução de MTT (63 ± 4,6 e 49 ± 5,2%).  As células tratadas com DJ-0.4v também 

mostraram uma menor capacidade de reduzir o MTT (52,5 ± 0,7%) quando expostas 

a maior concentração avaliada (2 mg/mL). Não se detectou alterações na capacidade 

das células em reduzir o MTT quando estas foram expostas às diferentes 

concentrações de DJ-0.5v, quanto DJ-1.2v.  

 Baseado nesse ensaio, limitou-se, nos testes descritos a seguir, o uso das 

frações até a concentração máxima de 1 mg/mL.  
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Figura 21: Redução do MTT em Células MDCK expostas aos PS. Citotoxidade dos PS por 
redução de MTT. Valores expressos como a média ± desvio padrão (n=3). a,b,c Letras indicam 
diferença significativa (p<0,05) entre as concentrações do mesmo PS. 1,2,3 Números diferentes 
indicam uma diferença significativa (p <0,05) entre polissacarídeos diferentes na mesma 
concentração. 

 

3.6.2 EFEITO PROFILÁTICO DOS POLISSACARÍDEOS SULTADADOS FRENTE A 

INJÚRIA CELULAR EM CÉLULAS MDCK 

 

  

 No tratamento prófilático (pré-tratamento) das células MDCK procedeu-se 

semelhantemente ao item 3.3.2. Desse modo, as células foram expostas previamente, 

por 24 h, as frações dissolvidas em meio. Posteriormente, as células foram injuriadas 

com peróxido dissolvido em meio durante 3 h. O meio DMEM foi então trocado por 

meio contendo 10 mM de oxalato de sódio e incubado por 24 h. Os resultados obtidos 

estão expressos na figura 22.  

 A partir da figura 22 é possível afirmar que o percentual de redução de MTT 

das células que foram expostas previamente a DJ-0.3v e DJ-1.2v foram semelhantes 
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àquelas tratadas apenas com peróxido e oxalato. No entanto, as células tratadas 

previamente com DJ-0.4v e DJ-0.5v nas concentrações de 0,25 mg/mL e 0,5 mg/mL 

tiveram o percentual de redução de MTT significativamente maior que as tratadas 

apenas com peróxido de hidrogênio e oxalato. 

  Mediante esse fato, aventou-se que DJ-0.4V e DJ-0.5V são capazes de ter um 

efeito profilático frente aos danos às células MDCK. Para confirmar essa hipótese, 

realizou-se uma citometria de fluxo com as frações e os resultados são expressos a 

seguir. 

 

 

Figura 22. Percentual de redução de MTT das células renais epiteliais MDCK tratadas 
previamente com PS e injuriadas a seguir por peróxido de hidrogênio (1h) e solução de NaOx 
10mM (24h); Não tratadas: Células sem qualquer tratamento. POx: Células injuriadas por 
peróxido de hidrogênio (1h) e solução de NaOx 10mM (24h) ***: diferença significativa (p <0,01). 



67 
 

3.6.2.1 Citometria de fluxo das células MDCK expostas aos PS e injuriadas por 

peróxido de hidrogênio e oxalato. 

  

 Para a citometria de fluxo, foram escolhidas as concentrações de cada 

polissacarídeo que mais protegeram no tratamento prévio (1mg/mL, a exceção de DJ-

0.4v que foi 0,25 mg/mL). A seguir foi realizado o dano celular. Os resultados estão 

mostrados na figura 23.  

 A partir dos resultados expressos na figura 23A é possível afirmar que, quando 

as células foram expostas apenas ao POx, a razão entre as células do tratamento e 

do controle foi em torno de 0,5, indicando que a injúria provocada pelo tratamento com 

peróxido e NaOx diminuiu o número de células viáveis. A razão das células expostas 

previamente a DJ-0.3v e tratadas com POx também foi em torno de 0,5, não havendo 

diferença significativa entre esse tratamento e com o POx. Já a razão entre as células 

viáveis submetidas ao pré-tratamento com DJ-0.4v e com  DJ-1.2v e o grupo controle 

também foi menor de 1, porém, o número de células viáveis foi significativamente 

maior que a razão entre células obtidos com o tratamento somente com POx e o 

controle. Já a razão entre as células pré-tratadas com DJ-0.5v e o grupo controle foi 

próximo a 1, sendo semelhante ao controle, indicando eficiência na proteção dessas 

células. Na fgura 23B, observa-se a razão das células tratadas e as não tratadas, 

marcadas com PI/FITC. Observa-se que a razão entre as celulas tratadas com a 

fração DJ-0.3v seguido de POX e o controle negativo foi maior que aquelas tratadas 

apenas com POx. Já a razão das células tratadas com DJ-0.4v foi significativamente 

menor que a POX. E as células tratadas com DJ-1.2v e DJ-0.5v foram ainda menores, 

próximas a 1. Em compensação, ao se analisar a razão entre as células tratadas e as 

não tratadas marcadas com ANEXINA e PI (fig.23B), observa-se que todos os 

tratamentos causaram morte por apoptose tardia. Mesmo assim, todos os tratamentos 

com polissacarídeos foram significativamente menores que o controle positivo, sendo 

a razão das células sob tratamento prévio com DJ-0.5v e o controle a que menos 

causou morte por apoptose.  
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Não-tratadas POx      DJ-0.3v  DJ-0.4v   DJ-0.5v DJ-1.2v 
 

Polissacarídeos sulfatados 
 

Não-tratadas   POx    DJ-0.3v  DJ-0.4v   DJ-0.5v DJ-1.2v 
 
 

Não-tratadas   POx    DJ-0.3v  DJ-0.4v   DJ-0.5v DJ-1.2v 
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Figura 23: Razão entre células (A) viáveis PI NEG= Iodeto de Propídeo negativo e AXNEG= Anexina 
negativa.dos diferentes grupos de tratamento e células viáveis do grupo controle. B) inviáveis PI POS= 
Iodeto de Propídeo positivo e AXNEG= Anexina negativa. C) inviáveis PI POS= Iodeto de Propídeo positivo 
e AXPOS= Anexina positiva. Os resultados são a média ± DP em triplicados. a,b,c,d,e Letras indicam 
diferença significativa (p<0,05) entre os tratamentos.  
 

 Diante deste resultado, sentiu-se a necessidade de se verificar como se 
encontra o potencial de membrana mitocondrial por meio da marcação com Rodamina 
123. O resultado está exposto a seguir. 
 

3.6.2.2 Marcação das células com Rodamina 123 

 

 A marcação com rodamina 123 permite observar o quão íntegra a membrana 

mitocondrial está. Para tanto, ele é considerado um marcador de potencial de 

membrana. Assim, quanto mais à direita na contagem de células marcadas, maior 

será a íntegridade da membrana mitocondrial. Os resultados desse ensaio estão 

compilados na figura 24.   

 Os dados da figura permitem afirmar que tanto a fração DJ-0.4v quanto a fração 

DJ-0.5v diminuíram a perda de integridade da membrana mitocondrial 

significativamente em relação as células que receberam apenas o dano. Nesse caso, 

DJ-0.4v foi ainda melhor que DJ-0.5v porque protegeu com o uso de uma menor 

concentração (0,25 mg/mL). A partir dessa constatação, questionou-se sobre as 

enzimas antioxidantes dessas células. Os resultados estão expressos a seguir (tabela 

4). 
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: Análise de citometria de fluxo de células marcadas com Rodamina 123. Azul = células 
não tratadas; Vermelho=Células tratadas com POx; Laranja= células expostas 

previamente por 1 mg/mL DJ-0.3v (b) DJ-0.4v (0,25 mg/mL) (d)  DJ-0.5v (1 mg/mL) e DJ-1.2v (1 mg/mL) 
por 24 h e expostas a POx. (G) Percentual de perda de membrana a partir de três experimentos. 
Resultados em média ± DP em triplicata. ** p < 0,01 e ***p<0,001 versus não-tratado. 
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3.6.2.3 Avaliação das Enzimas antioxidantes CAT e SOD frente ao tratamento 

profilático dos PS 

 

 Com base no experimento envolvendo a marcação com a Rodamina, é possível 

perceber que as células tratadas previamente com os polissacarídeos DJ-0.4v e DJ-

0.5v tiveram menor perda de potencial de membrana, o que indica menor estresse 

oxidativo do que aquelas submetidas apenas ao dano. Mediante esse fato, avaliamos 

a expressão de enzimas antioxidantes Catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD). 

Os dados estão compilados na tabela 4. 

 Os dados da tabela mostram que nas células do controle negativo, isto é, não 

tratadas, contêm cerca de 6,4 unidades por miligrama de proteína de CAT e 3,4 

unidades por miligrama de proteína de SOD. Ao passo que as células que sofreram 

tratamento com peróxido e oxalato contêm cerca de 2,8 e 2,3 unidades por miligramas 

de CAT e SOD, valores significativamente diferentes do controle negativo. Contudo, 

ao se analisar as células que tiveram tratamento prévio com os polissacarídeos 

sulfatados, surpreendentemente observa-se um padrão inesperado: todas as células 

com o tratamento prévio obtiveram uma concentração de CAT menor que a do 

controle não tratado e controle POx e ao mesmo tempo também tiveram a quantidade 

de SOD maior que as células tratadas com POX e não tratadas. As que receberam o 

tratamento com a fração DJ-0.5v continham menor quantidade de CAT e de SOD 

(cerca de 1,2 e 6,1 U/mg de proteína, respectivamente). Já as que receberam o 

tratamento prévio com a DJ-0.4v continham mais CAT que aquelas tratadas com os 

demais polissacarídeos (cerca de 1,9 U) e continham 6,5 U de SOD. As tratadas com 

DJ-0.3v continham 1,8 U/mg prot e foram as que continham maior quantidade de SOD 

cerca de 9,2 U. 

 Tabela 5: Enzimas antioxidantes 
 

CAT (U/mg prot) SOD (U/mg prot) 

Não tratado 6,1±0,6a 3,4±0,1a 

POX 
2,8±0,1b 2, 3±0,3b 

DJ-0.3V + POX 
1,8±0,1c 9,2±1,2c 

DJ-0.4V + POX 
1,9±0,1c 6,5±0,2d 

DJ-0.5V + POX 
1,2±0,1d 6,1±0,9d 
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 Após observar que os PS da D. justii são capazes de aumentar a expressão de 

SOD, avaliou-se quantitativamente a marcação da osteocalcina em MDCK por meio 

de citometria de fluxo (tabela 5). Nesse contexto, observamos que a razão de 

osteocalcina por célula foi 3,6 no controle negativo. No controle tratado, a razão sobe 

para 8,1. As células tratadas com DJ-0.3v tem quantidade de osteocalcina semelhante 

àquela observada no grupo controle positivo. Porém, com o uso de DJ-0.5v e DJ-1.2v, 

na concentração de 1 mg/mL, observou-se uma razão 1,5x menor do que a observada 

com o grupo controle positivo. Essa razão é ainda menor quando as células foram 

tratadas com DJ-0.4v a uma concentração de 0,25 mg/mL.  

 

Tabela 6: Análise da expressão de osteocalcina em células MDCK 

Amostras Mediana  Eventos  Osteocalcina /cel  

Controle Não tratado 362 10000 3,6 

Controle Tratado com o dano 813 10000 8,1 

DJ-0.3v 835 10000 8,4 

DJ-0.4v 437 10000 4,4 

DJ-0.5v 545 10000 5,5 

DJ-1.2v 599 10000 6,0 

 

 Também analisou-se, por citometria, a entrada de PS nas células ao longo do 

tempo. Desse modo, os polissacarídeos marcados com FITC foram incubados durante 
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15 min, 30 min, 1 h, 3 h, 6 h, 15 h, 18 h e 24 h com células da linhagem MDCK. Após 

o tempo de incubação, foi realizada a leitura em citometria de fluxo.  

Observou-se que a entrada dos polissacarídeos nas células foi rápida e que em 

torno de 3 h já havia se chegado um grande percentual de incorporação.  Também 

pode-se notar que a taxa de incorporação é diferente. DJ-0.3v foi incorporada por 20% 

das células e esse número não se alterou com o passar do tempo. DJ-0.4v foi 

incorporada por cerca de 38% das células, mas esse valor só foi alcançado após 18 

h de incubação. 35% também foi o percentual de células marcadas com DJ-0.5v, 

porém, diferente do que foi observado com as outras amostras, após 18 h de 

incubação esse percentual caiu, chegando a cerca de 26% com 24 h de incubação. 

DJ-1.2v, já com 1 h de incubação, se apresentava em 43% das células. Este 

percentual se elevou a 50% com 15 h de incubação, voltando a cair para 40% após 

24 h de incubação. 

 

0 6 1 2 1 8 2 4

0

2 0

4 0

6 0

T e m p o  (h )

C
é

lu
la

s
 m

a
rc

a
d

a
s

 (
%

) D J -0 .3 v

D J -0 .4 v

D J -0 .5 v

D J -1 .2 v

 

Figura 25: Percentual de células marcadas com PS+FITC. Os pontos da curva são relativos a 
1000 eventos celulares em citometria de fluxo. A fluorescência foi mensurada pelo número de 
células marcadas. 
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4 DISCUSSÃO 
 
 As macroalgas marinhas, ao longo das últimas décadas, vêm chamando 

atenção da comunidade científica como fonte de compostos bioativos, dentre eles os 

polissacarídeos sulfatados (NGO, 2013). O grupo de pesquisa no qual esta tese se 

insere, há cerca de 20 anos, vêm estudando esses polissacarídeos com foco em sua 

caracterização e bioprospecção de suas atividades biológicas e farmacológicas 

(LEITE et al., 1998; ROCHA et al., 2001; ROCHA et al., 2005; ROCHA et al., 2005a; 

BAREROsO et al., 2008; ALMEIDA-LIMA et al., 2010; CAMARA et al., 2011; COSTA 

et al., 2012; MELO et al., 2013; FIDELIS et al., 2014; PRESA et al., 2018).  

 Ao longo desse tempo, mais de 100 artigos foram publicados pelo grupo (WEB 

OF KNOWLEDGE, 2018) com pesquisas envolvendo polissacarídeos sulfatados de 

diferentes algas do litoral do Rio Grande do Norte (RN). Dentro deste contexto, desde 

de 2013 começou-se a investigar os polissacarídeos sulfatados da alga Dictyopteris 

justii. Observou-se que esses PS continham um grande potencial antioxidante e efeito 

inibidor da cristalização de oxalato de cálcio, um biomineral precursor da formação de 

cálculos renais (MELO et al., 2013).  

 Nesta tese deu-se continuidade a esse estudo, avaliando-se o quanto os 

polissacarídeos dessa alga poderiam proteger células renais quando estas foram 

expostas a danos oxidativos.  

 Inicialmente os dados apresentados tiveram como objetivo comprovar a 

identidade dos polissacarídeos aqui obtidos e demonstrar que eles são semelhantes 

quimicamente aos que foram estudados por Melo e colaboradores (2013). Então, 

assim como foi demonstrado por esses autores, aqui nesta tese, com o uso de 

proteólise e precipitação com acetona, também foram obtidas quatro frações ricas em 

polissacarídeos. Vale salientar que estas frações foram obtidas com o uso da mesma 

quantidade de acetona usada por Melo e colaboradores (2013). Portanto, estas 

frações receberam as mesmas denominações usadas por esses autores: DJ-0.3v; DJ-

0.4v; DJ-0.5v e DJ-1.2v. 

 Os dados da Tabela 2, referente as dosagens de proteínas, sulfato e 

determinação da composição monossacarídica são semelhantes àqueles observados 

por Melo e colaboradores (2013).  A única diferença foi o teor do contaminante proteico 

em DJ-0.3v, que aqui foi menor do que aquele observado por Melo e colaboradores 

(2013). 
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 Com relação à composição monossacarídica, um fato interessante. DJ-1.2v é 

constituída majoritariamente de glicose e sulfato, ou seja, apresenta uma glucana 

sulfatada em sua composição. Por outro lado, há mais de 100 trabalhos científicos 

que mostram o potencial biotecnológico de glucanas sulfatadas artificialmente, 

inclusive artigos de revisão (SMELCEROVIC et al., 2008, LIU et al 2014, WANG et al 

2016), o que mostra a importância desse tipo de polissacarídeo sulfatado. 

 A massa molecular aparente dos PS aqui determinada também foi semelhante 

a aquela mostrada por Melo e colaboradores (2013). Massas moleculares aparentes 

de PS extraídos de outras algas marrons, também da ordem Dictyolates, como D. 

justii, também já foram determinadas. Como é o caso das fucanas de algas marinhas 

Spatogossum schröederii, que têm MM aparente entre 21 e 24,5 kDa (ROCHA et al., 

2005; ALMEIDA-LIMA, et al., 2010; NOBRE et al., 2013). Das algas marinhas Dictyota 

menstrualis e Dictyota dichotoma foram obtidos PS cuja MM aparente variou de 7 a 9 

kDa (ALBUQUERQUE et al., 2004; ALBUQUERQUE et al., 2013) e 1,2 a 6,5 kDa 

(RABANAL et al., 2014), respectivamente. Das algas marinhas Dictyota caribaea e 

Padina perindusiata, foram obtidas PS com maior MM, nos casos 21-45 e 15-28 kDa, 

respectivamente (GARCIA-RÌOS, et al 2012). Estes dados mostram que MM aparente 

do PS de D. justii estão dentro do intervalo observado para PSs de algas da ordem 

Dictyolates. 

 Além disso, ainda no intuito de verificar a manutenção das características 

farmacológicas dessas frações, além das características químicas, foram avaliadas 

duas propriedades biológicas desses: TAC e o efeito sobre a formação de cristais de 

oxalato de cálcio in vitro. Nos dois testes as frações aqui obtidas apresentaram 

atividades semelhantes àquelas obtidas por Melo e colaboradores (2013). Esses 

resultados comprovam a identidade desses PS aqui obtidos e deram confiança para 

se seguir nos estudos posteriores em cultura de células.  

Para uma melhor compreensão dos dados, a sua discussão foi dividida em dois 

momentos: um referente às células HEK-293 e o outro referente a um outro modelo 

celular: células MDCK. 

 

4.1 Avaliação do efeito protetor e reparador dos PS de D. justii contra danos 

oxidativos causados em células HEK-293. 
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 Os modelos de cultura de células permitem que o investigador analise os 

mecanismos celulares de formação do cálculo e seus interferentes de maneira 

simplificada, porém significativa, auxiliando o entendimento de injúria a nível celular e 

molecular (MORAN, 2014). A linhagem celular embrionária renal HEK-293 é um 

modelo recente para o estudo da formação do cálculo, mas nem por isso deixa de ser 

menos importante, uma vez que, é um modelo com células humanas os quais podem 

mimetizar processos fisiológicos do epitélio renal humano (ALBERT, 2017).  

 Diante do exposto, iniciou-se os estudos com essas células avaliando-se a 

toxicidade dos polissacarídeos sulfatados extraídos da alga D. justii frente a essa 

linhagem renal. Para tanto, utilizou-se o ensaio de MTT (figura 9). Observou-se que 

as fucanas (DJ-0.3v e DJ-0.4v) apresentaram toxicidade em concentrações acima de 

1 mg/mL. Essa parece não ser uma característica exclusiva dos PS da D. justii, pois 

estudos com fucanas extraídas de outras algas marrons (Laminaria japonica, 

Laminaria cichorioides, Fucus evanescens) também utilizaram a concentração 

máxima de 1 mg/mL para os testes de toxicidade com a HEK-293, uma vez que 

concentrações superiores também foram tóxicas (MAKARENKOVA et al., 2012). 

 Definida a máxima concentração não-tóxica às células, objetivou-se avaliar a 

atividade citoprotetora dos PS contra injúria na linhagem HEK-293. Tal processo foi 

baseado no método utilizado por Ouyang e colaboradores (2011), que simula os 

danos causados pelos cristais de oxalato no epitélio renal. No entanto, esses autores 

utilizaram células VERO (células renais de macaco verde africano) como linhagem 

celular. Portanto, foram necessárias adequações para o uso das células HEK-293. 

Primeiramente, verificou-se o efeito do oxalato nas células. Após 24 h de exposição, 

foi observado que as células tratadas com oxalato de cálcio não tiveram sua 

capacidade de reduzir o MTT afetada, ao passo que o tratamento com oxalato de 

sódio após esse mesmo tempo de 24 horas diminuiu a capacidade das células em 

reduzir o MTT em cerca de 20% (figura 10), permanecendo constante mesmo na 

concentração mais alta. Alguns trabalhos consideram essa citotoxidade já significativa 

para se verificar o mecanismo de indução do estresse oxidativo em cultivo (YU et al, 

2011; KIZIVAT, et al 2017), no entanto, optou-se por acrescentar mais um estressor a 

fim de verificar estatisticamente o fenômeno estudado. 

 Assim, com o objetivo de perceber o estresse oxidativo de maneira mais clara 

e seguindo o método de Ouyang e colaboradores (2011), uma etapa de injúria com 

peróxido de hidrogênio foi adicionada ao processo. E para determinar a melhor 
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condição de uso do peróxido, avaliou-se uma curva de concentração (0,01 a 1 mM) 

de peróxido de hidrogênio em diferentes tempos (30 minutos, 1, 3, 6, 12 e 24 h). Foi 

observado que em 30 minutos, apenas na concentração máxima, a capacidade de 

redução do MTT foi diminuída. A condição que melhor se adequou ao método foi 0,5 

mM de peróxido de hidrogênio por 1 h. Lee e colaboradores (2012) utilizando o 

peróxido de hidrogênio como indutor de estresse oxidativo em HEK-293, também 

encontraram a concentração de 0,5 mM durante 1 h, como sendo a melhor condição 

para o estudo do estresse oxidativo nesse modelo de células renais. 

 Finalmente, verificou-se a junção das duas condições testadas para adequar o 

tempo de exposição das células. Assim sendo, as células foram expostas ao meio 

DMEM contendo peróxido de hidrogênio (0,5 mM) durante 1 h. Depois desse tempo, 

elas foram expostas ao meio contendo 10 mM de oxalato de sódio em diferentes 

tempos (figura 11). A melhor condição foi a exposição das células ao oxalato durante 

24 h após o dano com peróxido de hidrogênio por 1 h. Resultado condizente com 

aqueles descritos Ouyang e colaboradores (2011), que também expuseram as células 

VERO durante 24 h ao oxalato. 

 Determinada a melhor condição de dano, verificou-se o efeito citoprotetor dos 

polissacarídeos sulfatados com relação ao o efeito profilático e ao efeito reparador. 

Primeiramente, verificou-se o efeito profilático por meio de análise de MTT, morfologia 

das células e citometria de fluxo. 

 A partir da figura 12 é possível verificar que as células tratadas com POx sem 

os PS (controle positivo) tiveram a capacidade de reduzir o MTT diminuída 

significativamente, indicando que o processo de injúria foi eficiente.  Já em relação 

aos PS, tanto a presença de DJ-0.3v quanto DJ-1.2v, em nenhuma das concentrações 

avaliadas, foi capaz de impedir as células de terem sua capacidade redutora do MTT 

diminuída, já que a capacidade de redução do MTT das células tratadas com esses 

PS foi semelhante àquela observada com as células do grupo controle positivo. Por 

outro lado, a presença de DJ-0.5v (1,0 mg/mL) e, principalmente, DJ-0.4v (0,5 mg/mL) 

fez com que as células tratadas com H2O2 e oxalato apresentassem a mesma 

capacidade de redução do MTT do que as células não tratadas, indicando que esses 

polissacarídeos sulfatados, possivelmente, protegeram as células do tratamento 

agressor. Estudos semelhantes com extratos de grãos de soja (LI et al 2016) e 

Vitamina E (KIZIVAT, et al 2017) como agentes protetores em modelos renais, 

mostraram que as células avaliadas tiveram a capacidade de reduzir o MTT 
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aumentada na presença desses agentes, utilizando concentrações de 0,5 µg/mL e 

100 µg/mL respectivamente que são menores do que aquelas observadas com os PS 

de D. justii, todavia deve-se ter em mente que os compostos foram testados em 

conjunto, e não separadamente, como ocorreu com os PS. Futuramente, um estudo 

da ação em conjunto dos PS com outros agentes antioxidantes, como vitamina E, 

podem mostrar que o uso de concentrações menores dos PS possam ser tão efetivas 

quanto aquelas que foram vistas aqui nesta tese. 

 Para evidenciar esse resultado, observou-se as células sob microscopia 

invertida e percebeu-se as diferenças de morfologia celular na ausência (Figura 13a) 

e na presença de injúria (figura 13b). Ueda e Shah (2000) afirmam que o estresse 

oxidativo em células começa pela diminuição da adesão e perda da integralidade das 

membranas celulares, seguido da formação de vacúolos e cuminando com a morte 

celular. Aqui, evidenciou-se uma diferença entre o controle negativo e o POx bastante 

clara. Gan et al (2016), estudando o estresse oxidativo de células Vero injuriadas por 

peróxido e na presença de cristais COM e nanoCOMs, verificaram os mesmos 

fenômenos de injúria aqui encontrados, o que evidencia a eficiência do processo de 

injúria.  Já o tratamento profilático com DJ-0.3v (Figura 13C), como a de DJ-1.2v, nas 

maiores concentrações (Figura 13F) pouco contribuíram para a proteção contra o 

dano celular, pois as células se encontram num estado semelhante àquele observado 

no controle positivo, com células pouco aderidas e cristais agregados. Por outro lado, 

a DJ-0.4(Figura 13D) e DJ-0.5 (Figura 13E) protegeram visivelmente as células, uma 

vez que grande parte das células tratadas com essas frações estão com a morfologia 

mais fusiformes, com aparência menos arredondada e mais espraiada, apesar de ser 

possível observar cristais aderidos nelas.  

 Para confirmar se o efeito evidenciado na morfologia celular estava relacionado 

com proteção ao dano oxidativo e, consequentemente, a diminuição do número de 

células mortas devido ao POx, procedeu-se os experimentos de dano semelhante aos 

anteriores e as células oriundas desse experimento foram analisadas por citometria 

de fluxo. 

 A análise da citometria de fluxo permitiu construir 3 gráficos para evidenciar o 

efeito observado. Dessa forma, analisou-se a razão entre as células viáveis (negativas 

tanto para marcação com PI, quanto para anexina) dos diferentes grupos de 

tratamento com as células viáveis do grupo controle. Quando as células foram 

expostas apenas ao estresse oxidativo (POx), verificou-se que a razão obtida 
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apresentou um valor médio de 0,54, indicando que esse tratamento (POx) diminuiu o 

número de células viáveis pela metade. Quando se verifica o tratamento com as 

frações na concentração de 1 mg/mL, observou-se que o valor da razão obtida para 

todos os grupos tratados, previamente com os PS, foi significativamente maior que 

aquele observado com o tratamento POx, bem como, não houve diferença significativa 

entre esses valores e os valores observados com o grupo de células não tratadas, 

inclusive as tratadas previamente com DJ-0.3v e DJ-1.2v que, pelas análises do MTT 

e morfológicas, aparentavam inviabilidade. Essa aparente contradição pode ser 

explicada pelo fato de que, as metodologias para verificar a viabilidade celular nos 

dois casos, levam em consideração diferentes mecanismos. Enquanto o MTT 

evidencia células viáveis pelo seu metabolismo ativo, a citometria por Anexina/PI se 

baseia na detecção de apoptose em vários tipos celulares, pela dosagem 

de fosfatidilserina. Essa serina é predominantemente observada na superfície interna 

da bicamada lipídica, voltada para o citosol. Nas células no início da apoptose, onde 

a membrana celular ainda permanece intacta mas sofre uma desorganização, a 

fosfatidilserina é translocada para a superfície exterior da bicamada (ELMORE, 2007).  

Assim sendo, células viáveis não são marcadas por esses dois fluoróforos. 

Como o POx diminuiu o número de células viáveis para cerca de 50%, se questionou 

se o tratamento induzia um maior percentual de células marcadas com anexina e/ou 

iodeto de propídeo (figura 15A e 15B). Observa-se que entre as células do grupo 

controle marcadas com PI e as que foram submetidas ao tratamento prévio com os 

PS também marcadas com PI, não houve diferença significativa, a exceção das 

tratadas com DJ-0.5v, cujo processo resultou, significativamente, em menos células 

marcadas com PI do que as células injuriadas por POx. Já o tratamento com POx 

resultou cerca de 6 vezes mais células marcadas com PI que os demais tratamentos 

e o grupo controle. Com esse resultado evidenciou-se que o tratamento profilático dos 

PS diminuiu o número de células em necrose provocadas pela injúria acometida pelo 

peróxido de hidrogênio e pelo oxalato.  

Esses resultados aqui evidenciados estão de acordo com Li et al (2003) e Sun 

et al (2016), cujos trabalhos verificaram o efeito citoprotetor de um polissacarídeo de 

grãos de soja e de Cordyceps sinensis em células Vero injuriadas por peróxido de 

hidrogênio e oxalato de sódio. Esses polissacarídeos diminuíram o número de células 

marcadas com PI em apenas 10% em relação ao grupo de células injuriadas. No 

entanto, aqui evidenciou-se quatro PS que diminuíram seis vezes a razão em relação 
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ao grupo não tratado, evidenciado, dessa forma o caráter protetor desses 

polissacarídeos. 

 Com relação ao quadro apoptótico (Figura 15B), não há diferença significativa 

entre as células marcadas com anexina que não receberam tratamento e as que 

receberam tratamento com os polissacarídeos sulfatados seguido de POX. Enquanto 

que o tratamento apenas com POx resultou em cerca de 3x mais células marcadas 

com anexina e PI em relação ao controle e demais tratamentos com polissacarídeos 

sulfatados. Esse resultado demonstra que o POX provocou a morte por apoptose, 

enquanto que os polissacarídeos protegeram desse fenômeno. 

 Khan (2018) verificou que os cristais de CaOx aumentam o estresse oxidativo 

por ativação da enzima NADPH oxidase mitocondrial, o qual gera uma reação em 

cadeia que culmina na lesão mitocondrial e peroxidação lipídica, sendo esse processo 

um importante marcador de inviabilidade celular (Ouyang et al., 2016, Khan, 2018). 

Polissacarídeos sulfatados com potencial antioxidante são especialmente 

interessantes para inibir os danos provocados pelo estresse oxidativo. Os PS da D. 

justii tem um alto poder antioxidante in vitro (MELO, et al 2013). No modelo celular, 

questionou-se como os PS protegiam as células do estresse oxidativo provocado pelo 

tratamento com POX. Uma das possibilidades seria o sequestro do agente agressor: 

o peróxido de hidrogênio. Observando-se a figura 16, pode-se perceber que a 

quantidade de H2O2 livre em solução diminuiu na presença de todas as frações. Desse 

modo, a partir dos resultados da figura 16 é possível concluir que, na presença de DJ-

0.3v e de DJ-1.2v, houve uma diminuição de cerca de 50% de H2O2 em solução. No 

entanto, DJ-0.3v tem um efeito dose-dependente sobre essa diminuição até uma 

concentração de 0,5 mg/mL, enquanto que não houve diferença entre as 

concentrações de DJ-1.2v sobre a atividade sequestradora de peróxido de hidrogênio. 

Os PS com maior capacidade sequestradora de H2O2 in vitro são DJ-0.4v e DJ-0.5v, 

as quais já na concentração de 0,25 mg/mL obtiveram um percentual aproximado 

dede 60% de sequestro de peróxido. Esses resultados foram semelhantes aos 

encontrados por Câmara (2015) em que observou uma atividade sequestradora de 

até 61% nas frações ricas em polissacarídeos sulfatados obtidas pela extração da 

alga Caulerpa prolifera. Contudo, foram melhores do que os observados por Soeiro et 

al. (2016), em que diferentes atividades antioxidantes de dextranas e seus derivados 

foram avaliadas. Nesse trabalho, as dextranas obtiveram uma atividade de até 40% 

de sequestro de H2O2. 
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Aqui se observa um fenômeno interessante: a fração rica em PS que mais 

protegeu as células (DJ-0.5v) também é a que tem maior capacidade de sequestrar 

peróxido de hidrogênio, sendo possivelmente esse mecanismo que mantém a 

viabilidade celular após a agressão do tratamento POX. Até o presente momento, não 

foram encontrados outros trabalhos publicados na literatura que realizaram esse 

procedimento com células HEK-293, contudo Suh et al (2014), verificaram que o 

sequestro de peróxido por extrato de Achyranthes bidentata em células MC3T3-E1, 

aumentou a viabilidade celular e regulação da mineralização, o que evidencia que 

essa atividade é um importante mecanismo para minimizar os efeitos do estresse 

oxidativo. 

 Também foi verificado o efeito reparador dos polissacarídeos sulfatados frente 

a mesma linhagem HEK-293. Para tanto, após a injúria por 1 h de H2O2 e 24 h de 

exposição ao oxalato de sódio, as células foram expostas a meio contendo os 

polissacarídeos sulfatados em diferentes concentrações e a sua viabilidade foi 

mensurada primeiramente pela redução do MTT. Os resultados desses experimentos 

estão expostos na figura 17.  

 A partir dos dados da figura 17, foi possível observar que novamente o 

tratamento com POX diminuiu em torno de 50% a capacidade de reduzir o MTT das 

células. Todos os polissacarídeos tiveram um efeito reparador frente ao tratamento 

com POX, uma vez que as células tratadas com os PS pós-dano tiveram uma maior 

capacidade de reduzir MTT que aquelas somente tratadas com POX. Porém este 

efeito só foi significativamente maior na presença de DJ-0.4v (0,5 e 1 mg/mL) e DJ-

0.5v (1 mg/mL), semelhantemente ao que aconteceu no efeito profilático.   

 Assim, com o intuito de confirmar os resultados do MTT e verificar se o 

tratamento com os PS reparou o efeito do dano, foi realizada uma citometria de fluxo 

com marcação de Anexina e PI. Para tanto, o ensaio de injúria procedeu-se 

igualmente ao ensaio do MTT e foram escolhidas as maiores concentrações (1 

mg/mL) de todas as frações para avaliar o efeito reparador. Os resultados foram 

expressos na forma de razão entre os dados obtidos com as células que receberam 

tratamento com peróxido de hidrogênio (POX) e aqueles obtidos com as células 

expostas a POX e em seguida aos polissacarídeos (Figura 18). 

 Ao se analisar a figura 18A é possível observar que o dano inviabilizou cerca 

da metade das células do grupo POx. Quando se verifica o efeito reparador dos 

polissacarídeos sulfatados, observa-se que essa razão se mantém em torno de 0,60 
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mesmo expondo às células a DJ-0.3v após a injúria. Contudo, a razão das células 

expostas ao tratamento com DJ-0.4v após o dano e o controle foi significativamente 

maior do que aquela que diz respeito ao tratamento somente com POX. Já o 

tratamento com DJ-0.5v e DJ-1.2v foram os que tiveram maior razão de células viáveis 

(próximo a 1) resultado semelhante ao controle negativo, o que evidencia que esses 

polissacarídeos efetivamente tiveram um efeito reparador nas células frente ao dano 

com peróxido de hidrogênio e oxalato de cálcio. Para confirmar essa evidência, 

observou-se a razão de células marcadas com PI (figura 19A) e Anexina V e PI (figura 

19B) entre os tratamentos e o controle negativo (não tratado).  Na figura 19A verifica-

se que, em comparação com o grupo tratado com POx, há uma diminuição do número 

de células marcadas com iodeto de propídeo quando estas foram tratadas também 

com DJ-0.3v, DJ-0.5v, e DJ-1.2v. Contudo, esta diminuição não foi significativa. Por 

outro lado, na presença de DJ-0.4v, o número de células marcadas com iodeto de 

propídeo foi significativamente maior do que o observado com o grupo tratado com 

POx. 

O iodeto de propídio é um marcador nuclear que penetra exclusivamente em 

células que apresentam a membrana celular danificada. Possivelmente, esse 

processo não aconteceu de maneira muito abrangente em nenhum dos tratamentos, 

uma vez que a razão das células PI positivas dos tratamentos foi cerca de duas vezes 

maior que a do controle negativo, exceto o tratamento com o polissacarídeo sulfatado 

DJ-0.4v que, aumentou em quatro vezes o número de células marcadas, quando 

comparada ao controle negativo. Na figura 19B verifica-se que, em comparação com 

o grupo tratado com POX, a presença das frações reduziu significativamente o número 

de células marcadas com anexina, principalmente com o uso de DJ-1.2v, cujo o valor 

obtido foi significativamente semelhante a aquele obtido com o grupo controle 

negativo (células não tratadas com POx).  

 Esses resultados demonstram, então, que o possível mecanismo de morte 

celular provocado pelo tratamento com peróxido de hidrogênio e oxalato de cálcio é 

por apoptose (anexina e PI positivos). Os polissacarídeos inibiram esse efeito, 

aumentando o número de células viáveis possivelmente devido a sua capacidade 

antioxidante já demonstrada ou ainda aumentar a proliferação celular.  

 Para evidenciar o efeito dos polissacarídeos sulfatados sobre a proliferação 

celular, verificou-se a distribuição de células nas fases do ciclo celular a partir da 

marcação com PI. Os resultados são mostrados na figura 20. A partir da figura, é 
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possível perceber que as células do grupo controle negativo (não tratado) estão com 

a seguinte distribuição: 50% na fase G1, 22% na fase S e 28% na fase G2/M. O 

tratamento alterou a distribuição das células HEK nas diferentes fases do ciclo celular. 

Assim sendo, se observa um percentual duas vezes menor de células na fase G1 no 

grupo que recebeu POx do que o grupo sem tratamento. Além disso, o número de 

células em subG1 (32,3 ± 2.7) foi significativamente maior que aquele observado no 

controle negativo (p<0,001).  Em relação aos grupos de células que receberam pós-

tratamento com os polissacarídeos sulfatados, é possível afirmar que as frações 

conseguiram diminuir significativamente o número de células em Sub-G1, a exceção 

foi DJ-0.3v, em comparação com o grupo tratado com POx. Além disso, a presença 

de DJ-0.4v e DJ-0.5v aumentaram significativamente a quantidade de células na fase 

S, em comparação com o controle positivo.  

 O acúmulo de células aprisionadas em subG1 é uma característica que indica 

que as células estão sofrendo um processo de morte celular por apoptose. Então, 

mais uma vez, evidenciou-se que esse mecanismo de morte é característico do 

tratamento com peróxido de hidrogênio e CaOx. Além disso, observou-se um acúmulo 

de células na fase S quando tratadas com DJ-0.4v e DJ-0.5v maior que POx p<0,01, 

e ainda acúmulo de células em G2 com o tratamento com DJ-0.4v. A fase S é a fase 

de síntese e duplicação do DNA, em que as células estão se preparando para 

processo da mitose que acontecerá pós G2. Possivelmente, o tratamento com esses 

polissacarídeos aumenta a proliferação celular, por isso se evidencia mais célula 

nessa fase. Contudo, outros experimentos deverão ser realizados para evidenciar 

essa afirmação.  Embora o tratamento com DJ-0.4v aumente o número de células em 

necrose, como mostrado em 20B, também aumenta o número de células em S e em 

G2, possivelmente aumentando a proliferação celular, por isso, então se evidencia um 

número de células viáveis significativo. 

 Os resultados encontrados para o mecanismo de reparação dos 

polissacarídeos foram semelhantes àqueles encontrados por Bhadja et al (2016), em 

que os pesquisadores verificaram o efeito reparador de polissacarídeos sulfatados de 

6 algas (Laminaria japonica, Porphyra yezoensis, Gracilaria lemaneiformis, 

Sargassum fusiforme, Eucheuma gelatinae e Undaria pinnatifida) na sua forma 

nativa e hidrolisada. O tratamento com 100 µg/mL de todos os PS hidrolisados foram 

semelhantes ao controle negativo, indicando que o tratamento com esses PS 

aumentou a viabilidade das células renais humanas HK-2. Esses autores ainda 
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correlacionaram o tamanho dos polissacarídeos e o percentual de sulfato, com o 

efeito reparador nas células, em que concluíram que os polissacarídeos 

hidrolisados de menor tamanho e maior carga de sulfato tinham melhor efeito 

reparador nessas células.  

 Nesse trabalho, contudo, não se evidenciou tal relação, uma vez que o PS 

com maior massa e menor percentual de sulfato foi a DJ-0.5v, cujo tratamento foi o 

que melhor causou efeito reparador nas células. Alguns outros autores atribuem 

também a atividade antioxidante dos PS a sua carga e tamanho: Zhang e 

colaboradores (2010) relatam que a densidade de cargas negativas em uma fucana é 

importante para que ele seja um bom doador de elétrons e, por conseguinte, apresente 

um bom poder redutor. Isto também é valido para glucanas sulfatadas, como mostrou 

Telles e colaboradores (2011). Esses autores promoveram a sulfatação de uma 

glucana e verificaram que esta inserção dos grupos sulfato aumentou a poder redutor 

da glucana. Contudo, os dados da literatura levam a observação de que só a 

densidade de cargas negativas de um polissacarídeo não é suficiente para justificar 

sua atividade biológica, o padrão de distribuição dessas cargas na molécula aparece 

também como um fator importante especialmente na reparação das células 

danificadas (LI, et al 2003). 

 Aqui, nesse trabalho, portanto se evidenciou dois efeitos dos polissacarídeos 

sulfatados frente as células HEK-293: um efeito profilático e uma atividade 

reparadora/proliferativa. Ambos parecem acontecer de forma semelhante nas células. 

Contudo, o efeito profilático é ainda mais importante de ser evidenciado, uma vez que 

o formador de cálculo renal tem uma altíssima taxa de recorrência (cerca de 85%) 

após a primeira crise renal do paciente (WONG et al., 2015; MOE, 2006). 

 Sendo assim, foi decidido avaliar o efeito profilático em outro modelo de células 

renais. A linhagem MDCK foi escolhida para realização dos próximos experimentos. 

Esta escolha se deu pelo fato dessas células apresentarem um ótima viabilidade 

celular em experimentos anteriores e possuir um sistema enzimático de resposta ao 

estresse oxidativo “maduro”, o que não ocorre para as HEK-293 que são células renais 

embrionárias (SANTOS, 2016). 

 

4.2 Avaliação do efeito profilático dos PS de D. justii contra danos oxidativos 

causado em células MDCK. 
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 A linhagem MDCK (células renais de cachorro Madin-Darby), já possui alguns 

modelos de injúria celular estabelecidos (OUYANG et al., 2009, HAKKET, SHEVOCK; 

KHAN, 1994), contudo, utilizou-se o modelo estabelecido por Ouyang et al (2011), o 

qual já havia sido adequado para a linhagem HEK-293. Foi verificado que, devido às 

peculiaridades de cada linhagem, como crescimento de matriz extracelular, 

sensibilidade, dentre outros fatores; a injúria com as células MDCK teria que ser 

padronizada. Desse modo, utilizando como base o item 5.3. padronizou-se as 

condições de dano para a linhagem escolhida (Apêndice 1). A melhor condição de 

dano foi a exposição durante 3 h de 1 mM de peróxido de hidrogênio dissolvido em 

meio, seguido pela troca de meio DMEM contendo 10 mM de oxalato de sódio por 

24h.  

 Avaliou-se também a toxicidade dos polissacarídeos sulfatados nas células 

renais. Os resultados podem ser observados na figura 20. Como já havia sido 

observado também na linhagem HEK-293, as células expostas aos polissacarídeos 

de DJ-0.3v, nas maiores concentrações estudadas (1 e 2 mg/mL), apresentaram um 

menor percentual de redução de MTT (63% ± 4,6 e 49% ± 5,2 respectivamente). As 

células tratadas com DJ-0.4v também mostraram uma menor capacidade de reduzir 

o MTT (52,5% ± 0,7) quando expostas a maior concentração avaliada (2 mg/mL). Não 

se detectou alterações na capacidade das células em reduzir o MTT quando estas 

foram expostas às diferentes concentrações de DJ-0.5v e DJ-1.2v. 

A literatura relata que algumas fucanas tem citoxicidade em altas 

concentrações para células MDCK. Jiang, et al (2010), estudando a citotoxicidade de 

PS de Ascophyllum nodosum, perceberam que as fucanas desta alga eram tóxicas 

para células MDCK em concentrações acima de 1 mg/mL. Vieira et al (2017), verificou 

que PS de Lobophora sp tem toxicidade em concentrações acima de 1 mg/mL. 

Interessantemente, abaixo dessas concentrações os PS de ambas as algas tinham 

um efeito proliferativo. No caso dos polissacarídeos sulfatados da alga D. justii 

observou-se que os PS DJ-1.2v e DJ-0.5v tiveram uma maior capacidade em reduzir 

o MTT, principalmente na concentração 0,5 mg/mL, contudo, não foi significativo entre 

as demais concentrações. Então, a fim de se verificar o efeito profilático sem a 

interferência da citotoxicidade de nenhuma fração, optou-se por limitar a concentração 

máxima de 1 mg/mL para todos os polissacarídeos nos demais ensaios. 

 Assim sendo, o efeito profilático dos PS foi testado conforme descrito na seção 

dos métodos. Os resultados estão expostos na figura 22. Com base na figura DJ-0.3v 
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e DJ- 1.2v tiveram a capacidade em reduzir o MTT de forma semelhante ao tratamento 

com POx. Contudo, as células tratadas previamente com DJ-0.4v na concentração de 

0,25 mg/mL e tratadas com DJ-0.5v, nas concentrações 0,5 mg/mL e 1 mg/mL tiveram 

o percentual de redução de MTT significativamente maior que as tratadas apenas com 

peróxido de hidrogênio e oxalato, e próximo ao valor de redução de MTT do controle 

negativo. Esse resultado foi semelhante ao que foi encontrado no outro modelo celular 

(HEK-293). Castro (2016), estudando os polissacarídeos sulfatados da Gracilaria 

birdae como citoprotetor contra injúrias em células MDCK, por meio do ensaio MTT, 

percebeu que a fração F-0,25 teve resultado semelhante ao encontrado nesta tese 

para DJ-0.5v, contudo, outros ensaios para confirmar esse efeito não foi realizado pelo 

autor. 

 Nessa tese, o ensaio envolvendo citometria de fluxo foi realizado para confirmar 

a viabilidade celular verificada no MTT. Para a citometria de fluxo, foram escolhidas 

as melhores concentrações de cada polissacarídeo para o tratamento profilático a 

injúria oxidativa (1 mg/mL, a exceção de DJ-0.4V que foi 0,25 mg/mL). Os resultados 

estão mostrados na figura 23. 

Com base na figura 23A e de forma semelhante ao que aconteceu com as 

células HEK-293, a razão entre as células tratadas com POX e as não tratadas foi 

0,50 ± 0,1, o que evidencia que a injúria diminuiu o número de células viáveis para 

50% em relação ao controle. O tratamento com a fração DJ-0.3v não aumentou o 

número de células viáveis, enquanto que DJ-0.4v e DJ-1,2v aumentaram 

significativamente o número de células viáveis em relação aquelas tratadas somente 

com POx. O tratamento que mais protegeu as células do dano causado por POx foi o 

com a fração DJ-0.5v em que se observou uma razão próxima a 1. 

Já na figura 23B, têm-se a razão das células tratadas e as não tratadas 

negativo, PI/FITC positivos. Observa-se que a razão entre as células tratadas com a 

fração DJ-0.3v seguido de POX e o controle negativo foi maior que aquelas tratadas 

apenas com POx, indicando morte destas por necrose. Contudo, a razão das células 

tratadas com DJ-0.4v foi significativamente menor de que as tratadas com POX. As 

células tratadas com DJ-1.2v e DJ-0.5v foram ainda menores, próximas a 1, o que 

indica pouca morte dessas células por necrose. Em compensação, ao se analisar a 

razão entre as células tratadas e as não tratadas marcadas com ANEXINA V e PI (fig. 

23C), observa-se que todos os tratamentos causaram morte por apoptose tardia. 

Mesmo assim, todos os tratamentos com polissacarídeos foram significativamente 
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menores do que o controle, sendo a razão das células sob tratamento prévio com DJ-

0.5v e o controle a que menos exibiram morte por apoptose.  

 A literatura mostra alguns estudos que evidenciaram morte por apoptose e 

necrose celular frente a injúria com peróxido de hidrogênio e oxalato de cálcio em 

células MDCK (GARDNER et al., 1997, HARLER et al., 1996). Khan e colaboradores 

(1999) verificaram que a apoptose (células marcadas com anexina e PI) foi o principal 

tipo de morte associado às células MDCK. Esses autores perceberam que quanto 

maior o tempo de exposição ao oxalato pós injúria, mais se evidencia um aumento do 

número de células inviáveis, pela sobrecarga de espécies reativas de oxigênio. Aqui 

verificamos que, os polissacarídeos sulfatados, principalmente a DJ-0.5v, 

aumentaram o número de células viáveis frente ao tratamento com POx, 

possivelmente devido a sua ação antioxidante.  

 Khan e colaboradores (2016) propuseram que o aumento do estresse oxidativo 

nas células renais é decorrência do aumento da expressão de NADH oxidase, o qual 

está correlacionada positivamente com a concentração de oxalato e cristais de oxalato 

no meio. Além disso, distúrbios mitocondriais em decorrência da NADH oxidase 

também exacerbam a concentração de EROs. Sendo assim, a perda da integridade 

mitocondrial é uma forte evidência de tal estresse. 

 Mediante isso, sentiu-se a necessidade de se verificar como se encontra o 

potencial de membrana mitocondrial por meio da marcação com Rodamina 123. 

Nesse sentido, a rodamina marca células cuja membrana mitoncondrial está intacta. 

Assim sendo, a destruição das membranas celulares resultará no impedimento do 

sequestro da sonda de Rodamina 123 e, assim, deslocará o histograma de 

intensidade de fluorescência para a esquerda (RABÊLO, 2016). Desse modo, quanto 

mais a esquerda no histograma de fluorescência, maiores os danos mitoncodriais 

nessas células. Na figura 24 estão expostos os histogramas com as células não 

tratadas (azul), tratadas apenas com POx e tratadas previamente com os PS (laranja) 

DJ-0.3v (A), DJ-0.4v (B), DJ-0.5v (C) e DJ-1.2v (D). 

Os resultados demonstram que a injúria aumentou em 50% a perda do 

potencial de membrana, resultado semelhante ao encontrado em Gan et al, (2016) em 

que verificou uma perda de 50% da integridade da membrana mitocondrial por injúria 

provocada por peróxido e cristais de oxalato. Não houve diferença significativa entre 

o controle positivo (POX) e o tratamento com as frações DJ-0.3v e DJ-1.2v. Ao passo 

que DJ-0.4v e DJ-0.5v tiveram uma diminuição da perda de potencial de membrana 
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em até 3x com relação as células tratadas com POX, onde se observa uma perda de 

55% da integridade da membrana mitocondrial das células, enquanto que esses 

polissacarídeos diminuíram tal perda para 18,8% e 15,6% ficando próximo ao controle 

negativo. Estes resultados evidenciam mais uma vez que esses polissacarídeos são, 

de fato, citoprotetores nas células renais, uma vez que diminuem a perda da 

integridade mitocondrial. 

Não foram encontrados trabalhos na literatura, que utilizassem polissacarídeos 

sulfatados com efeito profilático que tivessem verificado seu efeito em membranas 

mitocondriais. Contudo, Ouyang e colaboradores (2015), verificaram que as células 

HK-2 tiveram uma reparação na membrana mitocondrial com o tratamento com os 

polissacarídeos sulfatados após o dano com oxalato. Esses autores correlacionaram 

o tamanho dos polissacarídeos e a quantidade de sulfato com a sua capacidade de 

aumentar a integridade de membrana mitocondrial, porque o tratamento com PS 

degradado de Porphyra yezoensis, o qual continha menor tamanho e maior teor de 

sulfato, resultou em menor perda de integridade de membrana e maior atividade 

antioxidante. Nesse trabalho, contudo, já foi discutido no modelo anterior que a fração 

com maior efeito citoprotetor (DJ-0.5v), contém um percentual baixo de sulfato, sendo 

menor até do que frações, como a DJ-1;2v, que não são capazes de proteger as 

mitocôndrias da célula frente a injúria provocada por POx, refutando a ideia, mais uma 

vez, que o efeito desses polissacarídeos se deve apenas por uma questão de cargas. 

 Com relação ao tamanho, todos os polissacarídeos sulfatados aqui estudados 

foram menores que os estudados por Ouyang et al., (2015), mesmo aqueles que 

sofreram degradação artificial. No trabalho desenvolvido por esses autores, percebeu-

se que todas as frações com tamanhos reduzidos para até 50 Kd tinham efeitos 

reparadores melhores do que seus respectivos polissacarídeos nativos, cujo tamanho 

é acima de 200 Kd. Possivelmente, por se tratar de polissacarídeos de tamanho 

pequeno em relação aos evidenciados na literatura, essas frações têm maior 

facilidade de entrar nas células e atuar como agentes antioxidantes. Pensando nisso, 

realizou-se um ensaio para se verificar em quanto tempo esses polissacarídeos 

sulfatados entravam nas células. Para tanto, os PS foram conjugados ao corante FITC 

e incubados nas células em diferentes tempos. 

Pode-se observar na figura 25, que todos os PS foram capazes de entrar nas 

células a partir de 3h de tratamento, sendo o tratamento com a fração DJ-1.2v a que 

mais evidenciou células marcadas ao longo do tempo. A DJ-1.2v tem o pico de 
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fluorescência em 15h de incubação, marcando 55% das células. A DJ-0.5v  tem o pico 

em 18h, marcando 36% das células. Enquanto que o tratamento com DJ-0.4v sofre 

uma pequena variação, aumentando o número de células marcadas em 24h para 40% 

e o tratamento com DJ-0.3v marcou em 15% as células ao longo do tempo. A literatura 

mostra outros polissacarídeos de alga marrom que são rapidamente incorporados às 

células McClure et al (2009) verificaram que os fucoidans de F. vesiculosus e dextran 

sulfato penetram rapidamente (12h) nas células C8166 (linfócitos) e assim inibem a 

reprodução de retrovírus nas células. Fucahori et al (2008) também utilizando fucoidan 

de Fucus sp verificou que esses polissacarídeos tinham ação antitumoral e atuavam 

dentro das células após 24h. O experimento aqui evidenciado serviu para mostrar que 

rapidamente esses polissacarídeos entram nas células e, possivelmente, é dentro das 

células que exercem seu poder antioxidante.  

 Verificou-se que esses polissacarídeos evidenciaram forte atividade 

antioxidante in vitro. Diante do resultado evidenciado com a marcação com rodamina, 

verificou-se que esses PS diminuem a perda da integridade mitocondrial, o que já evita 

o aumento de EEROs no citosol e consequente destruição de organelas e peroxidação 

lipídica. Além disso, tais polissacarídeos estão dentro das células, exercendo 

possivelmente suas atividades antioxidantes. Diante dessas evidências, se 

questionou se o tratamento com os PS exerceria alguma influência nas enzimas 

antioxidantes. 

Assim, realizou-se um experimento para se verificar a quantidade das enzimas 

catalase e superóxido desmutase frente ao tratamento com POx e as frações DJ-0.4v 

e DJ-0.5v. Sabendo que a fração DJ-0.3v aumentou o número de células em estado 

apoptótico, com base na citometria, esse PS também foi utilizado para comparar seu 

efeito com as frações que tiveram efeito citoprotetor. Os resultados estão compilados 

na tabela 4. Tais dados mostram que as células não tratadas, contêm cerca de 6,1 

unidades por miligrama de proteína de CAT e 2,8 unidades por miligrama de proteína 

de SOD. Ao passo que as células que sofreram tratamento com peróxido e oxalato 

contêm cerca de 2,8 e 3,4 unidades por miligramas de CAT e SOD, respectivamente, 

valores significativamente menores do que os do controle negativo. Contudo, ao se 

analisar as células que tiveram tratamento prévio com os polissacarídeos sulfatados, 

surpreendentemente observa-se um resultado inesperado: todas as células com o 

tratamento prévio obtiveram uma concentração de CAT menor que a do tratamento 

com POX e ao mesmo tempo também tiveram a quantidade de SOD maior que as 
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células injuriadas com POX e não tratadas. As que receberam o tratamento com a 

fração DJ-0.5v continham menor quantidade de CAT e de SOD (cerca de 1,2 e 6,1 

U/mg prot respectivamente). Já as que receberam o tratamento prévio com a DJ-0.4v 

continham mais CAT que aquelas tratadas com os demais polissacarídeos (cerca de 

1,9 U) e continham 6,5 U de SOD. As tratadas com DJ-0.3v continham 1,8 U/mg prot 

e foram as que continham mais SOD, cerca de 9,2 U. 

Os complexos de enzimas que eliminam os radicais livres, incluindo SOD e 

CAT evitam o estresse oxidativo. O desenvolvimento da lesão tecidual depende do 

equilíbrio da geração de EROs e o mecanismo de defesa antioxidante de tal tecido 

(VEENA et al, 2007). A SOD é a principal enzima envolvida na dismutação do radical 

superóxido a peróxido de hidrogênio. A CAT está envolvida na transformação de 

peróxido de hidrogênio a água e oxigênio. A diminuição das atividades antioxidantes 

nas células tratadas com POX podem está relacionadas ao aumento de radicais livres 

durante a hiperoxalúria. Tais radicais livres quando presentes em altas concentrações 

são capazes de interagir com as enzimas e inativá-las (PIGEOLET et al., 1990). 

Evidências diretas de diminuição da atividade das enzimas antioxidantes na 

hiperoxalúria e restauração aos valores normais por meio de terapias antioxidantes, 

envolvendo citrato e proteoglicanos foram relatados por Thamilselvan & Menon, 

(2005).  

A diminuição da atividade de CAT pode ser atribuída à inibição direta de CAT 

por oxalato e pelo peróxido de hidrogênio (KIRKMAN & GAETANI, 1984). A 

suplementação com polissacarídeos sulfatados antes do dano aumentou a atividade 

de SOD para valores acima das células não tratadas. Veena (2007) suplementando 

ratos hiperoxalúricos com fucoidan de Fucus vesiculosus verificou que tal 

suplementação também aumentava a atividade de SOD. Sun et al (2016) também 

verificou que polissacarídeos de grão de soja aumentavam a atividade de SOD em 

até 12% em relação às células injuriadas. Ambos resultados corroboram com esta 

tese, uma vez que se evidenciou que todos os polissacarídeos sultfatados 

aumentaram a atividade dessa enzima. Contudo Castro (2016) verificou que PS da 

alga vermelha G. birdae diminuiu a atividade de SOD, possivelmente por atuar por 

mecanismos sinérgicos a essa enzima ou inibí-la, evidenciando que PS de algas 

contém diferentes mecanismos de ação. Ao se verificar os valores de CAT, para as 

células tratadas com PS, observa-se que a atividade dessa enzima está menor que a 

evidenciada no tratamento com POX. Verificou-se que esses polissacarídeos têm 
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capacidade sequestradora de peróxido, o que possivelmente é um dos mecanismos 

antioxidantes desses PS, atuando de maneira sinérgica a CAT ou ainda inibindo-a. 

Esses resultados parecem indicar que a ação dos PS de D. justii não está 

diretamente relacionada com a CAT, mas sim com a SOD (tabela 4). Em estudos 

futuros pretende-se expor as células aos PS e fazer uma análise proteômica com 

intuito de se identificar quais proteínas estariam sendo afetadas pela presença dos PS 

e quais estariam envolvidas no mecanismo protetor dos PS contra o oxalato e o 

peróxido. 

 Por fim, avaliou-se a a expressão de osteocalcina em células MDCK. A 

osteocalcina é uma proteína encontrada mais abundantemente na matriz óssea e está 

relacionada a homeostase do cálcio no organismo e tem um papel fundamental na 

mineralização óssea. Em processos de formação do cálculo renal sua atividade sérica 

está aumentada e há correlação com a diferenciação das células renais em 

osteoblastos nas placas de Randall (KRIEGER E BUSHINSKY, 2014).  

 Os dados da tabela 5 mostram que o tratamento com POX aumenta o número 

de células marcadas com anticorpo antiosteocalcina em relação ao controle negativo, 

corroborando com os dados da literatura, em que se evidencia na hiperoxalúria, um 

aumento da expressão de osteocalcina e osteopontina e consequente aumento do 

influxo de cálcio (SJAASTAD, et al 1996). Ao se verificar as células tratadas com PS, 

observou-se que o tratamento com DJ-0.3v não diminuiu o número de células 

marcadas com osteocalcina em relação ao controle, ao passo que DJ-1.2v diminuiu 

28% e DJ-0.5V diminuiu 35%. Já a fucana DJ-0.4v diminuiu o número de células 

marcadas com osteocalcina em 48%. Não foi encontrada na literatura outros trabalhos 

que tivessem realizados essa análise com outras biomoléculas. Contudo, há uma forte 

evidência de que esses polissacarídeos diminuem a expressão de osteocalcina em 

células renais, porém mais estudos envolvendo análise de proteômica e expressão 

dos genes (Southern blotting) da osteocalcina devem ser realizados a fim de 

comprovar essa afirmação. 

 Os resultados encontrados neste trabalho demonstram que as amostras 

contendo polissacarídeos sulfatados da alga marrom D.justii possuem um potencial 

interessante sob o ponto de vista do tratamento a litíase urinária, uma vez que estas 

amostras foram capazes de interferir na formação dos cristais de CaOX, alterar a 

morfologia, tem potencial antioxidante em diferentes frentes e contém um potencial  

terapêutico e reparador principalmente ao que diz respeito a atividade da DJ-0.5v, pois 
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as mesmas apresentaram ação profilática e reparadora em células renais frente a 

danos celulares ocasionados pelo peróxido de hidrogênio e por NaOX. É importante 

que outros estudos possam demonstrar a ação destas frações polissacarídicas in vivo, 

bem como sejam realizados experimentos mais específicos para elucidar os 

mecanismos precisos de ação pelos quais estes PS protegem e corrigem os danos 

das células. 
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5 CONCLUSÕES 

 

• A alga marrom D. justii sintetiza 4 populações de polissacarídeos que se 

diferenciam entre si pelo tamanho, composição monossacarídica e teor de sulfato; 

• A presença dos PS extraídos interere na morfologia dos cristais de CaOX, como 

também esses polissacarídeos têm capacidade antioxidante e de sequestrar peróxido 

de hidrogênio; 

•  Adaptou-se 2 modelos de injúria celular com peróxido de hidrogênio e oxalato 

para duas linhagens de células renais (HEK-293 e MDCK) 

• Foi verificada baixa toxicidade das frações ricas em PS nas células renais HEK-

293 e MDCK. Sendo utilizadas esssas duas linhagens celulares como modelos de 

injúria renal provocado por peróxido de hidrogênio e NaOX. 

• A exposição das células HEK-293 aos polissacarídeos sulfatados, 

especialmente a DJ0.4v e DJ-0.5v por 24 h antes e após o dano com peróxido de 

hidrogênio e CaOX tiveram um efeito citoprotetor nas células por meio de mecanismos 

semelhantes. 

• A exposição das células MDCK aos polissacarídeos sulfatados, por 24 h antes 

do dano com peróxido de hidrogênio e CaOX protegeram as células contra esse dano 

como também inibiu a ação da osteocalcina nas células renais 

• A presença dos PS diminuiu a ação de CAT e aumentou a ação de SOD nas 

células MDCK 
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APÊNDICE 1 

 
Apêndice 1. Porcentagem de redução de MTT pelas células MDCK sob efeito 

de injúria celular provocada por diferentes concentrações de oxalato de sódio 

APÊNDICE 2 

Determinação de IC50 de células MDCK em diferentes tempos de 

exposição ao peróxido de hidrogênio 

Tempo (h) IC50 (mM) R
2
  

1 - 0,79 

2 8,61 0,97 

3 1,084 0,98 

6 2,738 0,99 

12 4,932 0,82 

24 1,477 0,95 

 

A condição escolhida foi 1mM de H2O2 (3h) seguido de exposição a 

CaOx por 24h 
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