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RESUMO 

 

Os polissacarídeos sulfatados (PS) de algas marinhas são reconhecidos como 

moléculas biologicamente ativas. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos 

de uma fração polissacarídica sulfatada da alga marinha vermelha Solieria 

filiformis em modelos clássicos de nocicepção e inflamação aguda e no modelo 

experimental de artrite induzida por zymosan na articulação temporomandibular de 

ratos. No fracionamento dos PS totais em coluna de DEAE-celulose foram obtidas 

duas frações de PS (F I-0,5M e F II-0,75M), das quais a fração F I mostrou o maior 

rendimento de PS. A análise por cromatografia de permeação em gel  das frações  

(F I e F II) apresentou picos heterogêneos e de elevada massa molar (1,12 x 105 e 

2,95 x 105 g/mol, respectivamente). As frações foram caracterizadas 

estruturalmente por espectroscopia na região do infravermelho e identificadas 

como κ- e ι-carragenanas, respectivamente. Camundongos Swiss machos pré-

tratados com  F I (1; 3 ou 9 mg/kg; i.v.), 30 min antes de receberem a injeção de 

ácido acético (0,8%), formalina (1%) ou 30 min antes do estímulo térmico, 

apresentaram resposta antinociceptiva (p<0,05) nas contorções induzidas por 

ácido acético e na segunda fase do teste da formalina, mas não aumentou o 

tempo de reação no teste da placa quente, sugerindo que sua ação 

antinociceptiva ocorre através de um mecanismo periférico. F I (1; 3 ou 9 mg/kg; 

s.c.) não mostrou efeito anti-inflamatório significativo quando administrada, 1h 

antes dos agentes flogísticos carragenana (500 µg/pata; 100 µL) ou dextrana (400 

µg/pata; 100 µL), em ratos Wistar machos. Além disso, a atividade da 

mieloperoxidase revelou uma acumulação de neutrófilos marcados na pata em 

resposta ao tratamento com F I (1; 3 ou 9 mg/kg; 100 µL/pata). Nos ensaios da 

artrite induzida por Zy, os animais receberam F I (1; 3 ou 9 mg/kg; s.c.) 1 hora 

antes da indução da artrite (2 mg Zy/articulação; 40 µL) na articulação 

temporomandibular (ATM) esquerda dos ratos. Como grupos controles, os animais 

receberam salina estéril (40 µL; i.art.) ou indometacina (5 mg/kg; s.c.). A 

hipernocicepção mecânica na ATM foi avaliada através do aparelho von Frey 

elétrico nos tempos basal e 4 horas após indução da artrite. Na 6a hora, os 



animais foram eutanasiados e suas ATM lavadas para coleta do lavado articular e 

realização da contagem total de células. Posteriormente, as ATM foram removidas 

para as análises histológicas e extração do RNAm de COX-2, TNF-α, IL-1β e HO-

1. O pré-tratamento com F I (1, 3 ou 9 mg/kg; s.c.) promoveu a redução da 

hiperalgesia facial na ordem de 69; 66,6 e 78,08%, respectivamente, quando 

comparado ao grupo Zy. Entretanto, F I (1, 3 ou 9 mg/kg; s.c.) não reduziu a 

inflamação na ATM, potencializando a expressão relativa do RNAm de COX-2, 

TNF-α, IL-1β e HO-1. Finalmente, F I (9 mg/kg; i.p.) não apresentou sinais de 

toxicidade quando administrada em camundongos. Portanto, a F I da alga marinha 

S. filiformis, mostrou-se como uma importante ferramenta biotecnológica no 

desenvolvimento de novos agentes farmacológicos, sem efeitos adversos 

importantes nos modelos experimentais estudados. 

Palavras-chave : algas marinhas; carragenanas; mediadores inflamatórios; artrite; 

hipernocicepção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The sulfated polysaccharides (SP) of seaweed are recognized as biologically 

active molecules. This study aimed to evaluate the effects of a sulfated 

polysaccharide from red seaweed Solieria filiformis in classical models of 

nociception and acute inflammation in the experimental model of arthritis induced 

by zymosan in the temporomandibular joint of rats. In fractionation of the total SP 

by column of DEAE-cellulose were obtained two fractions of SP (F I-0.5 M and F II-

0.75 M), in which the fraction F I presented the highest yield of SP. The analysis by 

gel permeation chromatography of the fractions (F I and F II) showed 

heterogeneous peaks with high molecular mass (1.12 x 105 and 2.95 x 105 g/mol, 

respectively). The fractions were structurally characterized by Fourier transformed 

infrared and identified as κ - and ι- carrageenans, respectively. Male Swiss mice 

pretreated with F I (1; 3 or 9 mg/kg; i.v.) 30 min before receiving an injection of 

0.8% acetic acid, 1% formalin or 30 min prior to a thermal stimulation showed 

antinociceptive response (p<0.05) in acetic acid-induced writhing and in the 

second phase of the formalin test, but did not increase the reaction time in the hot 

plate test, suggesting that antinociceptive effect occurs through a peripheral 

mechanism. F I (1; 3 or 9 mg/kg; sc) showed no significant anti-inflammatory effect 

when administered 1 hour before the flogistic agents carrageenan (500 µg/paw; 

100 µL) or dextran (400 µg/paw; 100 µL) in male Wistar rats. In addition, the 

myeloperoxidase activity revealed a marked neutrophil accumulation in the paw in 

response to treatment with F I (1, 3 or 9 mg/kg, 100 µL/paw). In the assays of 

arthritis induced by Zy, the animals received F I (1; 3 or 9 mg/kg; s.c.) 1 hour 

before induction of arthritis (Zy 2 mg/joint; 40 uL) into the left temporomandibular 

joint (TMJ). As control groups, the animals received saline (40 µL; i.art.) or 

indomethacin (5 mg/kg; s.c.). Mechanical hypernociception in the TMJ was 

evaluated by von Frey electric apparatus in the basal time and 4 hours after 

induction of arthritis. At the 6th hour, the rats were euthanized and the TMJ cavity 

was washed to collect the synovial fluid and excised for histological analysis, and 

extraction of the mRNA from COX-2, TNF-α, IL-1β and HO-1. Pretreatment with F I 



(1, 3 or 9 mg/kg; s.c.) caused a reduction of facial hyperalgesia of 69, 66.6 and 

78.08% respectively, compared to group Zy. However, F I (1; 3 or 9 mg/kg; s.c.) 

did not reduce the inflammation in the TMJ, increasing the relative expression of 

mRNA for COX-2, TNF-α, IL-1β and HO-1. Finally, F I (9 mg/kg; i.p.) did not show 

significant signs of toxicity when administrated in mice. Therefore, the F I of 

seaweed S. filiformis, showed to be an important biotechnological tool in the 

development of new pharmacological agents, without significant adverse effects in 

experimental models studied. 

 
Key words:  seaweeds; carrageenans; inflammatory mediators; arthritis; 

hypernociception. 
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TNF-α fator de crescimento tumoral alfa 

TXA2 tromboxano sintase 

Zy Zymosan 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Algas marinhas 

 

As algas marinhas representam um grupo diversificado de organismos 

fotossintetizantes, que podem ser encontrados em ambientes aquáticos e 

terrestres úmidos, podendo assumir estilos de vida na forma de seres 

microscópicos ou unicelulares (microalgas) e macroscópicos (macroalgas) 

(VAN DEN HOECK; MANN; JAHNS, 1999). Sua distribuição está relacionada 

com a temperatura e salinidade da água, disponibilidade de luz solar, correntes 

dos oceanos e das condições físicas e químicas ambientais (RAVEN; EVERT; 

EICHHORN, 2007). 

Embora, denominadas de vegetais inferiores, atualmente, as algas estão 

incluídas no Reino Protista, pois se diferenciam dos vegetais superiores (Reino 

Plantae) por serem desprovidas de raízes, caule, folhas e frutos, quando 

comparadas com outros grupos de plantas, principalmente as vasculares 

(RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007). 

 Do ponto de vista botânico, as algas macroscópicas são classificadas 

de acordo com a estrutura física, função e ciclo reprodutivo, a saber: 

Chlorophyta (algas verdes), Phaeophyta (algas pardas) e Rhodophyta (algas 

vermelhas) (VIDOTTI; ROLLEMBERG, 2004). Segundo Graham e Wilcox 

(2000), as classes Bangiophyceae e Floridophyceae separam as algas 

marinhas vermelhas na divisão Rhodophyta. Essa classificação baseou-se, em 

diversas características, tais como pigmentos envolvidos na captação de luz 

para a fotossíntese (conhecidos como “pigmentos acessórios”), polissacarídeos 

de reserva (amido das florídeas, por exemplo), organização celular, filogenia 

molecular, ciclo de vida, morfologia e ecologia (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 

2007; SZE, 1997).  

As algas vermelhas, em especial, constituem um grupo com grande 

diversidade de espécies, distribuindo-se desde regiões tropicais até ambientes 

mais frios. Existem de 4000 a 6000 espécies de algas vermelhas, sendo a 
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grande maioria de habitat marinho e cerca de 100 espécies de ambiente de 

água doce (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007).  

A parede celular das algas vermelhas é constituída por uma fração 

fibrilar rígida, embebida em uma matriz amorfa, que confere resistência à 

parede celular e consiste em pequenas quantidades de polissacarídeos, 

principalmente, celulose, além de outras macromoléculas como glicoproteínas 

e galactanas (FLORES et al., 1997; LECHAT et al., 2000; RAVEN; EVERT; 

EICHHORN, 2007). Já a matriz mucilaginosa é composta por galactanas 

sulfatadas tais como agaranas e/ou carragenanas, as quais estão diretamente 

relacionadas a funções como regulação osmótica ou iônica, possibilitando sua 

sobrevivência no ambiente marinho (KLOAREG; QUATRANO, 1988), além de 

atuarem na forma de mecanismo de defesa das algas às respostas ambientais 

(ANDRADE et al., 2010).  

As algas marinhas utilizam diversas estratégias reprodutivas e de 

síntese de inúmeras classes de compostos bioativos, os quais estão 

normalmente envolvidos nos processos metabólicos (primário e secundário), 

responsáveis pelas mais diversas funções biológicas comuns a todo ser vivo ou 

particular de grupos taxonômicos específicos. A investigação de muitos de 

seus metabólitos (polissacarídeos, lipídios, alcalóides, terpenóides etc) tem 

despertado o interesse crescente em estudos sobre evolução e ecologia, com 

implicações na taxonomia, filogenia e biogeografia desses organismos 

(CARVALHO; ROQUE, 2000; RODRIGUES; FARIAS, 2009; TEIXEIRA, 2002). 

 

1.2. Importância econômica das algas marinhas 

Muitas espécies de algas marinhas vêm sendo utilizadas há milênios 

pelos povos orientais como parte importante de sua dieta alimentar. Além 

disso, também são úteis na medicina tradicional devido aos seus benefícios à 

saúde (LEVRING et al., 1969; JIAO et al., 2011).  Mais recentemente, as algas 

têm sido utilizadas como complemento de rações para animais e fertilizantes 

(ZEMKE-WHITE; OHNO, 1999). 
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A utilização das algas marinhas iniciou-se a partir de coletas realizadas 

em bancos naturais para utilização na alimentação e na extração de 

ficocolóides (carragenanas, agaranas e alginatos). Desde então, existe um 

crescente interesse no cultivo de espécies, no intuito de minimizar a 

dependência de bancos naturais (OLIVEIRA; ALVEAL; ANDERSON, 2000). 

Atualmente, as algas favorecem a obtenção de novos biopolímeros pelo 

homem para as mais diversificadas aplicações na Biotecnologia, como na 

forma de aditivos (espessantes e geleificantes) para alimentos (MELO et al., 

2002; MACIEL et al., 2008) e na bioprospecção de compostos com atividades 

antivirais (TALARICO et al., 2005), pró-inflamatórias (ASSREUY et al., 2008), 

anti-inflamatórias (MEDEIROS et al., 2008; VANDERLEI et al., 2010), 

anticoagulantes (SILVA et al., 2010); antitumorais (LINS et al., 2009), entre 

outras. 

Assim, apesar do cultivo de algas no Nordeste Brasileiro ser uma 

realidade, estudos relacionados ao desenvolvimento de métodos de cultivo que 

permitam gerenciar uma relação custo/benefício satisfatória ainda são 

necessários, tendo em vista os diferentes aspectos biológicos apresentados no 

cultivo de cada espécie. Por outro lado, a implementação de fazendas 

produtoras de algas no País, podem gerar fontes alternativas de renda para as 

populações costeiras tropicais (BEZERRA; MARINHO-SORIANO, 2010), serem 

úteis para uma melhor compreensão da biologia, fisiologia e ecologia, 

auxiliando nos critérios clássicos quanto à sistemática e à taxonomia de algas 

(USOV, 1998). 

 

1.3. Família Solieriaceae 

 

As algas da família Solieriaceae, da classe Floridophyceae, são as mais 

importantes do ponto de vista econômico, pois nesta família estão presentes os 

gêneros Kappaphycus e Eucheuma, principais fontes comerciais de kappa- e 

iota-carragenana, respectivamente (STORTZ; CEREZO, 2000; ESTEVEZ; 

CIANCA; CEREZO, 2004).  
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A família Solieriaceae contém aproximadamente 20 gêneros, que são 

amplamente distribuídos em águas de regiões de clima tropical e temperado 

(STORTZ; CEREZO, 2000). Dentre os gêneros desta família, podemos 

destacar o gênero Solieria constituído, aproximadamente, de oito espécies 

(CHIOVITTI et al., 1999). De acordo com a literatura, este gênero originou-se 

da região Indo-Pacífico, provavelmente, ao longo das costas do sul e oeste da 

Austrália, e se distribuem ao longo do Oceano Pacífico, no norte do Oceano 

Índico e ambos os lados do Atlântico (GABRIELSON; HOMERSAND, 1982; 

FREDERICQ; FRESHWATER; HOMMERSAND, 1999). 

O gênero Solieria é representado pelas espécies: Solieria chordalis (C. 

Agardh) J. Agardh, além de S. anastomosa (Gabrielson et Kraft), S. dichotoma 

(Yoshida), S. dura (Zanardini) Schmitz, S. filiformis (Kützing) Gabrielson (J. 

Agardh), S. jaasundii (Mshigeni et Papenfuss), S. pacifica (Yamada) Yoshida e 

S. robusta (Greville) Kylin (WOMERSLEY, 1994). 

No Brasil, a alga marinha vermelha S. filiformis é uma das espécies 

nativas do litoral cearense, sendo cultivada experimentalmente na Praia de 

Flecheiras, Estado do Ceará (RODRIGUES et al., 2010a), na qual se destaca 

como fonte rica em kappa- e iota- carragenana (MURANO et al., 1997). 

 

1.4. Polissacarídeos sulfatados  

 

Os carboidratos são moléculas orgânicas que têm na sua estrutura 

química o radical poli-hidroxialdeído ou poli-hidroxicetona, ocorrendo 

amplamente entre os seres vivos, principalmente nos vegetais. Dessa forma, 

podem ser classificados de acordo com o número de unidades de açúcares, ou 

seja, monossacarídeos, dissacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos 

(NELSON; COX, 2011). 

Os polissacarídeos sulfatados representam uma classe de 

macromoléculas polianiônicas complexas e heterogêneas formadas por 

unidades repetitivas de açúcares e carregadas negativamente devido à 

presença de grupos sulfatados ou da carboxila de ácidos urônicos, sendo 
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encontrados principalmente em algas marinhas (JIAO et al., 2011) e no reino 

animal (MEDEIROS et al., 2000). 

 Os glicosaminoglicanos sulfatados (GAGs), conhecidos como 

polissacarídeos sulfatados de animais, são polissacarídeos polidispersos 

lineares compostos de unidades dissacarídicas alternadas,  unidas por ligações 

glicosídicas, com a sulfatação ocorrendo em diferentes posições. Quase todos 

os GAGs estão distribuídos nos tecidos na forma de proteoglicanos, onde as 

cadeias de polissacarídeo estão covalentemente ligadas a uma proteína do 

núcleo (DREYFUSS et al., 2009). 

 Os GAGs exibem uma variabilidade estrutural peculiar de acordo com o 

tecido e a espécie. Considerando a sua localização celular, diversidade 

estrutural e mudanças de expressão durante diferentes condições fisiológicas, 

incluindo divisão celular, crescimento celular, a adesão celular, migração 

celular, diferenciação celular, entre outras, levanta a hipótese de que os 

proteoglicanos e GAGs desempenham um papel específico nas interações 

celulares (DANTAS-SANTOS et al.,  2012).  

 Os GAGs mais conhecidos são o ácido hialurônico (AH), que é 

destituído de grupamentos sulfato e os glicosaminoglicanos sulfatados, como o 

condroitim sulfato, queratan sulfato, o dermatam sulfato e o heparan sulfato. A 

heparina é uma forma fracionada do heparan-sulfato, que é um agente 

terapêutico usado para inibir a coagulação sanguínea (NELSON, COX, 2011).   

 O heparan sulfato é um GAG muito abundante na superfície de células 

de mamíferos, que tem uma capacidade de interação com um grande número 

de proteínas, incluindo fatores de crescimento e componentes da matriz 

extracelular, assim como várias enzimas e fatores presentes no plasma, 

servindo como um receptor para muitos agentes microbianos, incluindo 

bactérias, parasitas e vírus (ROSTAND, ESKO, 1997; SPILLMANN, 2001; 

NELSON, COX, 2011).   
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 Em algas, os polissacarídeos sulfatados são encontrados na matriz 

extracelular. Sua função fisiológica nesses organismos permanece pouco 

conhecida, embora alguns autores sugiram que esta função seja de proteger 

contra a desidratação que ocorre em maré baixa. Isso explicaria o maior teor 

de polissacarídeos sulfatados de algas no nível entre-marés (MICHEL et al., 

2010; DANTAS-SANTOS et al., 2012). 

A parede celular das algas marinhas vermelhas é composta por 

galactanas sulfatadas (agaranas e/ou carragenanas), de fucanas sulfatadas 

nas algas pardas e, nas algas marinhas verdes, os mais encontrados são as 

arabino-galactanas, ramnanas e ulvanas (PERCIVAL; McDOWELL, 1967). Por 

outro lado, também são encontrados outros tipos de polissacarídeos em algas, 

como ao de reserva denominado “amido das florídeas” nas rodofíceas, 

análogos à amilopectina dos vegetais, sendo assim constituídos por α–D-

glucose, com ligações glicosídicas do tipo α (1→4) e pontos de ramificação no 

C-6 (PAINTER, 1983). 

A importância de se estudar a estrutura química dos polissacarídeos 

isolados de algas marinhas está em se correlacionar detalhes estruturais com 

propriedades físico-químicas ou atividades biológicas apresentadas pelos 

mesmos (USOV; BILAN, 2009). Além disso, o estudo da estrutura química 

desses polímeros pode auxiliar na classificação taxonômica de algas, 

auxiliando critérios clássicos como morfologia e anatomia (MILLER; FALSHAW; 

FURNEAUX, 1995; USOV, 1998; RODRIGUES; FARIAS, 2009). 
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1.5. Galactanas sulfatadas 

 

As galactanas sulfatadas encontradas nas algas marinhas vermelhas 

são formadas por galactose (ou derivados desse monossacarídeo), com 

elevada massa molecular, dispostas em uma cadeia linear composta por 

unidades dissacarídicas repetitivas de β-D-galactose ligada através dos 

carbonos C-1 e C-3 (unidade A) e α-galactose através dos carbonos C-1 e C-4 

(unidades B) (PAINTER, 1983). Alguns estudos também relatam a presença de 

galactanas sulfatadas em invertebrados marinhos (MOURÃO; ASSREUY, 

1995; CINELLI et al., 2010).   

As galactanas formam um arranjo alternado de unidades A e B, ou seja, 

(AB)n. A unidade A pode apresentar grupos O-metil no C-6, grupos éster 

sulfato no C-2, C-4 ou C-6, ou acetal de ácido pirúvico nos C-4 e C-6. A 

unidade B pode apresentar grupos sulfato no C-2 e/ou C-3 e no C-6, ou estar 

totalmente ciclizado na forma de 3,6-anidrogalactose. Unidades B podem 

apresentar éter metílico no C-3 da galactose ou C-2 do anidro-açúcar, além da 

presença de unidades de galactose como pontos de ramificação (PAINTER, 

1983). Existem ainda referências a cadeias laterais constituídas por xilose em 

diferentes posições (USOV; ELASHVILI, 1991; CASES; STORTZ; CEREZO, 

1992; CASES; STORTZ; CEREZO, 1994; USOV; BILAN; SHASHKOV, 1997; 

MILLER; BLUNT, 2002). 

A configuração enantiomérica da unidade B classifica as várias 

galactanas em dois grandes grupos: as carragenanas, com isômeros D e D, 

para unidades A e B, respectivamente e agaranas, com isômeros D (unidades 

A) e L (unidades B).  No entanto estudos estruturais detalhados demonstram 

um terceiro grupo de galactanas onde a unidade B apresenta configuração D- e 

L- na mesma molécula, denominados de híbridos – D/L (STORTZ; CEREZO, 

2000). 
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1.6. Agaranas 

                                                                

O ágar é um polissacarídeo sulfatado extraído da parede celular de uma 

série de famílias de algas vermelhas, principalmente as famílias Gelidiaceae e 

Gracilariaceae. Sua principal característica é a capacidade de formar um gel 

consistente à temperatura ambiente (ARMISEN, 1995). Esse composto é 

largamente utilizado em diferentes setores industriais: na indústria de 

alimentos, como na fabricação de gelatinas, queijos, enlatados e doces; na 

indústria farmacêutica, como laxantes, e agentes emulsificantes e 

estabilizadores de medicamentos; em pesquisas de laboratório como um meio 

de cultura e aplicações biotecnológicas em geral (McHUGH, 2003). 

Dentre os principais países produtores de ágar estão o Chile, Espanha, 

Portugal, Coréia, França, Marrocos, Estados Unidos (EUA), México, Nova 

Zelândia e Japão, com uma produção de valor de cerca de US$ 132 milhões 

dólares por ano (DHARGALKAR; VERLECAR, 2009). 

Géis de dextrana (Sephadex) e agarose (Sepharose) modificados 

quimicamente são utilizados em laboratórios em cromatografias de exclusão 

molecular e de troca iônica (DEAE-Sephadex; CM-celulose). Os géis de 

agarose estão entre os meios mais utilizados para eletroforese (NOSEDA, 

1994). A agarose é desprovida de sulfato e é a galactana com maior 

propriedade geleificante dentro do grupo das agaranas. A substituição das 

unidades anidrogalactosídicas por unidades de α-L-galactopiranose-6-sulfato 

reduz consideravelmente a propriedade de geleificação desses polímeros, 

enquanto que a introdução de grupos metil nessa mesma posição tem pouca 

influência sobre tal propriedade (USOV; IVANOVA; SHASHKOV, 1983). 

As agaranas apresentam uma estrutura básica repetitiva, constituída por 

unidades alternantes de β-D-galactopiranose (unidade A) e α-L-galactopiranose 

(unidade B), diferindo, portanto, das carragenanas pela forma estereoquímica L 

da unidade B (Figura 1) (PAINTER, 1983). Assim como nas carragenanas esta 

unidade pode estar na forma do seu derivado 3,6-anidrogalactose. Além disso, 

a substituição das agaranas por grupos sulfato, metil e pirúvico difere do 

observado em carragenanas. A presença de unidades A piruvatadas (4,6-O-
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(1carboxietilideno)-D-galactopiranose) e com grupos metil (6-O-metil-D-

galactopiranose) é freqüente, bem como cadeias laterais de 4-O-metil-L-

galactopiranose e unidades B metiladas em C-2. A classificação das agaranas 

não é tão específica quanto a das carragenanas (STORTZ; CEREZO, 2000). 

  

 

 

 

 

 

 

 

   n 

 

                                                                               R = H ou CH 3 

                                                                               R’ = H ou SO 3
- 

                                                                               R’’ = H ou CH 3 

 

Figura 1 -  Estrutura química básica repetitiva de agaranas, com unidades D- e 

L alternantes. Fonte: Holanda, 2007 

 

1.7. Carragenanas 

 

Carragenana é um termo que abrange algumas famílias denominadas 

de Lambda (λ), Kappa (κ), Beta (β), omega (ω). Cada família é subdividida em 

diferentes tipos e constituídas de unidades (1→3)-β-D-galactopiranose 

(unidade A) e (1→4)-α- D-galactopiranose (unidade B) (BONDU et al., 2010). 

São tradicionalmente identificadas por uma letra grega sendo classificadas em 

6 formas básicas, de acordo com a posição dos grupos sulfato nas unidades A 

e B e ciclização da unidade B: Iota (ι)-, Kappa (κ)-, Lambda (λ)- Mu (µ)-, Nu (v), 

Theta (ɵ)-carragenanas, sendo esta classificação química importante 

comercialmente (Figura 2) (CAMPO et al., 2009). 
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Os tipos de carragenanas comerciais mais conhecidas são: ι-

carragenana apresentando na sua estrutura [(1→3)-β-D- galactopiranose 4-

sulfato- (1→4) 3,6-anidro-α-D- galactopiranose  2-sulfato], κ-carragenana 

constituída por [(1→3)-β-D- galactopiranose 4-sulfato- (1→4) 3,6-anidro-α-D- 

galactopiranose éster sulfato]  e a λ-carragenana na forma de [(1→3)-β-D- 

galactopiranose 2-sulfato- (1→4) 3,6-anidro-α-D- galactopiranose  2,6-

dissulfato]. Além disso, os tipos µ- e v- carragenanas são precursores 

biológicos da κ- e ι-carragenanas, respectivamente que são formadas in vivo 

pela ação de uma sulfohidrolase (CAMPO et al., 2009). Elas apresentam teores 

de sulfatação variando entre 22 e 38% (w/w) e massa molecular entre 400 e 

600 kDa (VAN DE VELDE et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 -  Estruturas químicas básicas repetitivas de carragenanas com       

unidades D-alternantes. Fonte: CAMPO et al., 2009. 
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As espécies de algas marinhas Eucheuma isiforme, Solieria filiformis, 

Halymenia floresii e Kappaphycus alvarezii, fontes promissoras na produção de 

carregenanas, estão sendo cultivadas na Península de Yucatán no México 

durante os últimos 10 anos devido à alta demanda por κ-, ι- e λ- carragenanas 

no mercado mundial (ROBLEDO; FREILE-PELEGRÍN, 2010). 

As carragenanas são utilizadas na indústria de alimentos devido as suas 

excelentes propriedades como espessante, gelificante e estabilizante. Além 

disso, esse composto é largamente utilizado, também, pela indústria 

farmacêutica na fabricação de cosméticos e como excipientes de 

medicamentos por sua ótima compatibilidade e viscoelasticidade (CAMPO et 

al., 2009). A indústria alimentícia responde por 70 a 80% da utilização mundial 

de carragenana, na qual os 45% são direcionados para os produtos lácteos e 

cerca de 30% é usado em derivados de carne. Consequentemente, o valor total 

de carragenana comercializada é estimado em 300 milhões de dólares/ano 

(McHUGH, 2003). 

Segundo Pardonche (1985), as carragenanas são solúveis em água, 

sendo insolúvel em solventes orgânicos, óleos ou gorduras. No entanto, sua 

solubilidade depende essencialmente da quantidade de grupos sulfato e sua 

associação aos cátions (magnésio, cálcio, potássio e sódio) entre outros que 

ocorrem em baixa frequência. Portanto, a proporção de grupos sulfato e o 

equilíbrio com cátions ionizáveis em solução aquosa, determinam a 

viscosidade e força do gel formado por esse ficocolóide, representando, desta 

forma, as principais características exploradas pela indústria alimentícia e 

farmacêutica no uso das carragenanas (CAMPO et al., 2009).  

Considerando a diversidade das aplicações desses compostos, alguns 

relatos na literatura mostram a eficiência das carragenanas na indução da 

inflamação crônica em modelos utilizando animais (MORRIS, 2003).  

De acordo com Yermak et al. (2012), carragenanas são consideradas 

seguras na utilização como constituintes de produtos alimentícios. Porém, 

quando degradadas não podem ser utilizadas na forma de aditivos em 

alimentos, pois poderão ocasionar efeitos adversos. 
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1.8. Atividades biológicas dos polissacarídeos sulf atados 

 

Além de usos industriais, os polissacarídeos sulfatados derivados de 

algas marinhas têm surgido nos últimos anos como uma fonte rica e importante 

de compostos naturais bioativos e por esta razão, a produção e as aplicações 

desses polissacarídeos como agentes terapêuticos têm sido cada vez mais 

importantes temas de intensas pesquisas (NA et al., 2010). 

Estudos demonstraram que as propriedades biológicas dos 

polisscarídeos sulfatados dependem da densidade de cargas, teor de sulfato, 

estrutura química, peso molecular e conformação de cadeia (PEREIRA et al., 

2005; FONSECA et al., 2008; ZHANG et al., 2008), além de esses compostos 

apresentarem baixo risco de contaminação por partículas virais (LEITE et al., 

1998) e toxicidade relativamente mínima (TALARICO et al., 2005). 

Várias pesquisas recentes sobre as atividades biológicas dos 

polissacarídeos sulfatados de algas marinhas já foram descritas, tais como: 

antitrombótica e pró-trombótica (FONSECA et al., 2008), antitumoral (LINS et 

al., 2009; SYNYTSYA et al., 2010), antiviral, pró-inflamatória (SILVA et al., 

2010), (BANDYOPADHYAY et al., 2011), antinociceptiva (COURA et al., 2012), 

anti-inflamatória (NA et al., 2010; VANDERLEI et al., 2011), antioxidante 

(BARAHONA et al., 2011) e anticoagulante (LI et al., 2011), dentre outros 

estudos anteriores. 

Yoon et al. (2007) relataram que o polissacarídeo sulfatado purificado da 

alga parda Laminaria cichorioides apresentou potente atividade anticoagulante 

pela inibição do cofator II da heparina, dentro da faixa de concentração 

semelhante a heparina usada clinicamente.  

O polissacarídeo sulfatado da alga marinha verde Chlorella pyrenoidosa 

apresentou atividade antitumoral contra células tumorais de fígado humano 

(A549) in vitro de forma dose-dependente quando comparado ao controle 

(SHENG et al., 2007). Ye et al. (2008) avaliaram as atividades antitumoral e 

antioxidante, in vitro, das frações de polissacarídeos sulfatados da alga 

marinha parda Sargassum pallidum pelos métodos MTT e DPPH, 
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respectivamente. Os resultados indicaram que a maior atividade antitumoral 

poderia estar relacionada com seus pesos moleculares e com o conteúdo de 

sulfato. 

Segundo Harden et al. (2009), avaliando a atividade antiviral de extratos 

polissacarídicos das espécies de algas marinhas Undaria pinnatifida, 

Splachnidium rugosum, Plocamium cartilagineum e Gigartina atropurpurea 

contra os vírus HSV-I e HSV-II, verificaram potente atividade antiviral quando 

os extratos foram adicionados durante a primeira hora de infecção viral. 

Segundo Talarico et al., (2005), os polisscarídeos sulfatados das algas 

marinhas vermelhas Gymnogongrus griffithsiae e Cryptonemia crenulata são 

capazes de inibir “in vitro” e “in vivo” a infecção de flavivírus causadores da 

dengue.  

Fuicodanas isoladas das algas marinhas pardas Fucus vesiculosus e 

Lobophora variegata por Medeiros et al. (2008) apresentaram atividade anti-

inflamatória nos ensaios de peritonite em ratos. Esses polissacarídeos 

sulfatados atenuaram o processo inflamatório agudo induzido por tioglicolato de 

sódio em 70 e 55%, respectivamente. Segundo os autores, possivelmente o 

mecanismo de ação dos polissacarídeos sulfatados esteja relacionado à 

inibição do rolamento na membrana do endotélio vascular e o influxo de 

leucócitos para o sítio da inflamação. 

Ratificando esses dados, Ananthi et al. (2010) avaliaram o 

polissacarídeo sulfatado da alga parda Turbinaria ornata que apresentou 

atividade anti-inflamatória por reduzir o edema de pata induzido por 

carragenana de maneira significante e dose-dependente em ratos. O 

polissacarídeo também ocasionou efeito inibitório na permeabilidade vascular 

em camundongos, além de prevenir o estresse oxidativo das células (in vitro). 

Assreuy et al. (2008) avaliaram o efeito antinociceptivo do polissacarídeo 

da alga marinha vermelha Champia feldmannii, utilizando o modelo de 

contorções abdominais induzidas por ácido acético em camundongos. Os 

resultados demonstraram que o efeito variou com a dose utilizada. Entretanto, 

a utilização do mesmo polímero não se traduziu em ação anti-inflamatória 

quando avaliado em modelo de edema de pata induzido por zymosan, 
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carragenana ou dextrana. Esse efeito também foi comprovado pelo aumento da 

permeabilidade vascular nas patas e da migração de neutrófilos na cavidade 

peritoneal dos animais.  

Recentemente, Lee et al. (2010) isolaram uma galactana sulfatada 

piruvatada e altamente ramificada isolada da alga marinha verde Codium 

fragile, e avaliaram seus efeitos imunomodulatórios. O composto induziu a 

expressão de várias citocinas pelo RNAm (IL-1β; IL-6, IL-10 e TNF-α) por meio 

da ativação de macrófagos.  

Estudos ainda demonstraram que galactanas sulfatadas, 

especificamente, carragenanas quando administradas por vias sistêmicas 

induzem o sistema imunológico, principalmente, na migração e adesão de 

neutrófilos durante a resposta pró-inflamatória (MORENO et al., 2006; 

STEPHANIE et al., 2010).  

As carragenanas também apresentam diversas propriedades 

farmacêuticas incluindo atividades, tais como: antitumoral (ZHOU et al., 2004), 

immunomodulatória (YERMAK et al., 2012), anti-hiperlipidêmica (PANLASIGUI 

et al., 2003), anticoagulante (CACERES et al., 2000), antiviral, inibindo a 

infecção causada pelo papilomavírus humano genital (HPV) e há indicações 

que o gel lubrificante a base de carragenana pode evitar a transmissão sexual 

do HPV (BUCK et al., 2006; ROBERTS et al., 2007). Além disso, pesquisas in 

vitro sugerem que esse ficocolóides podem ter propriedades antivirais, inibindo 

a replicação dos vírus da herpes, hepatite A e dengue (CARLUCCI et al., 1999; 

TALARICO et al., 2011). 

Estudos recentes relataram algumas atividades biológicas da alga 

marinha vermelha S. filiformis, fonte rica em carragenanas. Rodrigues et al. 

(2010a) reportaram que suas frações polissacarídicas sulfatas são capazes 

alterar a coagulação sanguínea, porém com atividade anticoagulante in vitro 

inferior à da heparina. Enquanto, Assreuy et al. (2010) mostraram que uma 

fração polissacarídica sulfatada de S. filiformis apresenta efeito edematogênico 

e relaxante no endotélio vascular (in vitro). 
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1.9. Inflamação e Nocicepção 

1.9.1. Inflamação 

A inflamação consiste num evento complexo que envolve o 

reconhecimento do agente/estímulo para sua posterior destruição e tentativa de 

reconstruir o tecido danificado. É a primeira resposta à infecção ou lesão 

ocasionada por uma injúria (física ou química), isquemia do tecido, doenças 

auto-imunes ou agentes infecciosos. (LUCAS et al., 2006; FOX et al., 2010). O 

reconhecimento desencadeia a ativação e amplificação do sistema imune 

resultando na ativação de células e liberação de diversos mediadores 

responsáveis pela resposta inflamatória. No entanto, se a destruição do agente 

agressor e o processo de reparo não ocorrem de maneira eficiente e 

sincronizada, a resposta inflamatória pode levar a uma lesão tecidual 

persistente induzida pelo acúmulo de leucócitos, e colágeno dentre outras 

substâncias que podem ser prejudiciais ao organismo (NATHAN, 2002).  

Os processos inflamatórios são necessários para a vigilância 

imunológica, reparação, e regeneração após a lesão (VODOVOTZ et al., 2008). 

No entanto, a inflamação excessiva ou inadequada é a causa de inúmeras 

doenças, incluindo artrite reumatóide , psoríase e doença inflamatória intestinal. 

Além disso, a inflamação é um colaborador fundamental para doenças como 

câncer, diabetes e doenças cardiovasculares (LUCAS et al., 2006). 

A resposta inflamatória é didaticamente divida em dois momentos. O 

primeiro que é desencadeado logo após a instalação do agente agressor 

(inflamação aguda). O outro momento depende ou não da resolução do 

processo na fase aguda (inflamação crônica) (FOX et al., 2010; BAUHMANN; 

GAUDIE, 1994).  

A inflamação aguda é caracterizada pela ativação de células residentes, 

tais como macrofágos, células dendríticas e mastócitos que apresentam a 

função de reconhecimento de patógenos, além disso, é de curta duração e 

apresentam os sinais cardinais que são a dor, o calor, o rubor, edema e perda 

da função. Estas células liberam, rapidamente, moléculas efetoras solúveis 
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incluindo, mediadores lipídicos, proteínas vasoativas, citocinas e quimiocinas 

que trabalham juntas para aumentar a vasodilatação, permeabilidade vascular 

e recrutamento de neutrófilos e plaquetas para o local da inflamação (LEES et 

al., 2004; FOX et al., 2010). 

A fase crônica envolve processos inflamatórios que são coordenados por 

linfócitos T CD4+ denominados de células T, além de perdurar por um período 

indeterminado. Inicialmente, as células apresentadoras de antígenos (APCs) 

conduzem os antígenos do local da inflamação aos órgãos linfóides (timo, baço 

e linfonodos). No interior dos órgãos linfóides, as APCs (células dendríticas e 

macrófagos) apresentam os antígenos aos linfócitos T estimulando, 

consequentemente, a produção de citocinas e a diferenciação dos linfócitos T 

efetores específicos que migram até o local da inflamação. No local inflamado, 

os linfócitos T produzem interferon gama (IFN-γ), interleucina (IL-12) e IL-17 

que têm a função de ativar os efeitos bactericidas das células fagocitárias e 

prolongam seus efeitos inflamatórios (BÄCKDAHL et al., 2009; ETHUIN et al., 

2004; GEISSMANN et al., 2010;  MÜLLER et al., 2009).  

A inflamação é um processo que envolve eventos vasculares e celulares 

(MCEVER, 1992; CRONSTEIN; WEISSSMAN, 1993; MALIK; LO, 1996). A fase 

vascular ocorre simultaneamente à fase celular (LEES et al., 2004).  

Na fase celular, os leucócitos circulantes aderem-se ao endotélio 

vascular e transmigram para o tecido intersticial em direção ao local da lesão 

através da diapedese, sob sinalização de agentes quimiotáticos. A cascata do 

recrutamento de leucócitos é iniciada pelo rolamento dos leucócitos mediado 

por selectinas no endotélio vascular, os quais se aderem de maneira fraca às 

células endoteliais, em seguida ocorre rápida ativação de integrinas com 

subsequente adesão firme aos ligantes endoteliais, transporte transendotelial e 

a partir de então realizam a diapedese (Figura 3). A adesão ocorre, 

principalmente, devido à ação das integrinas β2 (TARRANT; PATEL, 2006; LEY 

et al., 2007; PHILLIPSON et al., 2009). 
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Figura 3 -  Migração de leucócitos através do endotélio vascular. Fonte: 

ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008.  

 

As células leucocitárias predominantes nesta fase podem ser do tipo 

polimorfonucleares (neutrófilos, eosinófilos e basófilos), quando diante da 

inflamação aguda, ou mononucleares (monócitos e linfócitos), na inflamação 

crônica (LEES et al., 2004).  Após o recrutamento de neutrófilos durante o 

processo inflamatório, essas células geram vários fatores quimiotáticos (TNF-α, 

IL-1, IL-8, IFN-γ), em especial após a estimulação por IL-12, que ativam e 

atraem macrófagos, monócitos, células dendríticas e células natural killer (NK) 

para o local da infecção (BENNOUNA et al., 2003; CHERTOV et al., 1997; 

ETHUIN et al., 2004; KUMAR; SHARMA, 2010).  

No caso de uma resposta imune favorável, o processo inflamatório 

resulta na eliminação do agente infeccioso, seguida por uma fase de reparação 

e resolução, que é mediada principalmente por macrófagos residentes nos 

tecidos e células recrutadas (SERHAN; SAVILL, 2005). No entanto, se a 

reparação for desfavorável, os microorganismos superam as defesas 

orgânicas, lisando as células leucocitárias, formando secreção purulenta ou 
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pode ocorrer a formação do processo crônico (SPINOSA et al., 2006; GILMAN 

et al., 2006; KATZUNG, 2006). 

 

1.9.1.2. Células envolvidas na inflamação  

 

Dentre as células envolvidas na inflamação, algumas estão presentes 

nos tecidos como as células endoteliais vasculares, mastócitos e macrófagos, 

enquanto plaquetas e leucócitos têm acesso à área de inflamação a partir do 

sangue (RANG et al., 2007) .  

Os glóbulos brancos ou leucócitos são um grupo diversificado de tipos 

de células que medeiam a resposta imune do organismo. Eles circulam através 

do sistema sanguíneo e linfático e são recrutados para os locais da lesão 

tecidual e infecção. Subtipos de leucócitos são distinguidos por características 

físicas e funcionais. Eles têm uma origem comum em células-tronco 

hematopoéticas e desenvolvem ao longo de distintas vias de diferenciação em 

resposta a estímulos internos e externos. O sistema mononuclear fagocitário 

representa um subgrupo de leucócitos originalmente descrito como uma 

população de células mielóides derivadas da medula óssea  que circulam no 

sangue, como monócitos ou residem nos tecidos como os macrófagos  

(GEISSMANN et al., 2010). 

Neutrófilos são leucócitos mais abundantes no sangue,  representando 

de 35 a 75% da população de leucócitos totais (DI CARLO et al., 2001; 

BORREGAARD et al., 2005). Desenvolvem-se a partir de células-tronco 

pluripotentes da medula óssea e são liberados na corrente sanguínea onde 

atingem uma concentração de 1,5 a 5 x 109 células/litro. Sua meia-vida na 

circulação é apenas na ordem de algumas horas. Eles desempenham um papel 

essencial na defesa imune inata contra patógenos invasores e representam a 

primeira linha de defesa contra infecção, além de ativar e recrutar macrófagos 

para o local da infecção através da liberação de IFN-γ. Durante a fase aguda 

da inflamação, são as primeiras células inflamatórias que saem do vaso, onde 

migram em direção ao sítio da inflamação, seguindo um gradiente de estímulos 

por quimiotaxia para combater o invasor. Eles são responsáveis pela fagocitose 



Araújo, I. W. F. (2012)/Introdução 

 

41 

 

a curto prazo durante os estágios iniciais da infecção (BORREGAARD; 

COWLAND,1997; ETHUIN et al., 2004; HAMPTON et al, 1998; HEIT et al., 

2008; KUMAR; SHARMA, 2010; LEE et al., 2003; SEGAL, 2005). No entanto, 

eles já foram considerados células destruidoras de tecido responsáveis pelo 

dano tecidual durante infecções agudas (KUMAR; SHARMA, 2010). Neutrófilos 

utilizam vias complementares oxidativas e não oxidativas para defender o 

hospedeiro contra patógenos invasores (KOBAYASHI et al., 2005). Apresentam 

vários grânulos citotóxicos enriquecidos com diversas moléculas 

antimicrobianas (peptídeos catiônicos, proteases, lactoferrina, mieloperoxidase 

(MPO), etc). Contudo, com a presença ou ausência de MPO, esses grânulos 

podem ainda serem classificados como grânulos peroxidase positivo também 

conhecidos como grânulos primários ou azurófilos (BAINTON; FARQUHAR, 

1968; KUMAR; SHARMA, 2010).  A MPO tem efeito direto em tecidos com 

intensa infiltração de neutrófilos ( SHEPHERD; HOIDAL, 1990). 

Os monócitos representam as células efetoras do sistema imune, 

equipados com receptores de quimiocinas e de adesão, cujas funções são 

mediar a migração de células sanguíneas para os tecidos durante a infecção 

(SERBINA et al., 2008). Eles podem também se diferenciar em células 

dendríticas e em macrófagos durante a inflamação. A migração para tecidos e 

a sua diferenciação são provavelmente determinada pela inflamação e por 

receptores de reconhecimento padrão (GEISSMANN et al., 2010). Estudos 

recentes indicam que os monócitos são efetores inatos da resposta inflamatória 

dos microorganismos, matando agentes patogênicos através de fagocitose, da 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), óxido nítrico (NO), 

mieloperoxidase e citocinas inflamatórias. Além disso, os monócitos podem 

tanto estimular como suprimir a resposta de linfócitos T em doenças 

infecciosas e auto-imunes (SAHA; GEISSMANN, 2011). 

Os macrófagos são células fagocitárias presentes em tecidos linfóides e 

não linfóides que têm um papel central nas respostas imune inata e adaptativa 

(VAN; SANDERS, 1997). Essas células residentes protegem o hospedeiro 

englobando e matando patógenos, além de apresentam antígenos aos 

linfócitos. São portadores de receptores de reconhecimento de patógenos 
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tornando-os eficientes na fagocitose e na produção de citocinas pró-

inflamatórias e ROS (GEISSMANN et al., 2010; KUMAR; SHARMA, 2010; 

LEFKOWITZ et al., 2000; PORCHERAY et al., 2005). 

As células dendríticas possuem ancestral comum aos macrófagos e 

estão localizadas nos órgãos linfóides. Além disso, secretam citocinas (IL-12) e 

englobam antígenos para apresentá-los aos linfócitos T (MATSUNAGA; 

RAHMAN, 1998; TEMBLAY et al., 2007). Essas células são altamente 

migratórias, pois podem se mover de tecidos para zonas de linfócitos T e B nos 

órgãos linfóides através dos vasos linfáticos e vênulas endoteliais. Embora 

presentes na circulação sanguínea humana, elas são raras no sangue de 

roedores (GEISSMANN et al., 2010). 

Os mastócitos, por sua vez, são células efetoras de importância 

primordial na resposta imune inata e adaptativa. Podem iniciar e controlar a 

resposta imune inata efetiva contra patógenos invasores, como também podem 

agir como iniciadores da imunidade adquirida contra patógenos, por exemplo, 

produzindo diversas citocinas (TNF-α, IL-10, IL-4 e TGF-β), efetivando a 

migração, maturação e/ou função das células dendríticas e pela interação com 

os linfócitos T e B (MARSHALL, 2004; GALLI et al., 2005;  METZ; 

SIEBENHAAR; MAURER, 2008; STELEKATI; ORINSKA; BULFONE-PAUS, 

2007; ELGUETA; VRIES; NOELLE, 2010). Estão envolvidos nos processos 

inflamatórios alérgicos, na defesa do hospedeiro, na tolerância imunológica e 

em doenças auto-imunes, além da arteriosclerose e do câncer (GUIDOLIN et 

al., 2009; KOVANEN, 2007; YANASE et al., 2010). Essas células podem ser 

encontradas em os todos tecidos vascularizados, mas são especialmente 

abundantes na mucosa das vias aéreas e do intestino, nos pulmões e na pele, 

e estão estrategicamente posicionados para interagir com antígenos ingeridos 

ou inalados e secretar seus mediadores inflamatórios (WEBER et al., 2003).  

As células NK são componentes cruciais do sistema imunológico inato. 

Elas compartilham ancestral comum com os linfócitos T, não expressam 

receptores para antígenos específicos em sua superfície celular e 

compreendem 10 a 15% de todos os linfócitos circulantes. Devido à sua 

capacidade de produção inicial de citocinas (IFN-γ), quimiocinas e sua 
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capacidade de lisar células-alvo sem sensibilização prévia (daí o termo 

matadoras naturais “natural killer”), as células NK proporcionam uma primeira 

linha de defesa do sistema imune, além de exercerem a função de citotoxidade 

celular, pois reconhecem e induzem a lise de anticorpos revestidos de células 

alvo através receptor CD16 (Fcγ receptor III) (BUBNOFF et al., 2010; 

MIDDLETON; CURRAN; MAXWELL, 2002; MAZUMDER et al., 2010). 

Os linfócitos são divididos, de acordo com suas propriedades e 

receptores localizados em suas membranas, em dois tipos: Linfócito B e 

Linfócito T conhecidos, também, como células T e B. Quando entra em contato 

com antígenos, os linfócitos B se dividem e se diferenciam em células 

plasmáticas, que sintetizam e secretam anticorpos para o sangue, linfa e fluido 

intercelular. Os linfócitos T são os responsáveis pelas respostas imunitárias de 

base celular, que não dependem dos anticorpos circulantes (MOSER; 

LOETSCHER, 2001; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). 

 

1.9.1.3. Mediadores inflamatórios 

 

Durante o processo inflamatório ocorre uma série de eventos que 

ocasionam a liberação de uma sequência de mediadores inflamatórios que 

podem ser de origem tissular, como aminas vasoativas,  fator de ativação 

plaquetária (PAF), eicosanóides, citocinas, radicais livres superóxidos, óxido 

nítrico e neuropeptídeos, ou de origem plasmática, como os sistemas de 

coagulação, do complemento e das cininas (GILMAN et al., 2006; 

RODRIGUEZ-VITA; LAWRENCE, 2010). Os mediadores inflamatórios são 

produzidos no local da injúria e possuem participação comprovada durante o 

processo inflamatório, e são, portanto, alvos fundamentais para a intervenção 

terapêutica em uma variedade de doenças (LUCAS et al., 2006; MEDZHITOV, 

2008). 

No local da inflamação, esses mediadores promovem a vasodilatação, a 

estase vascular e o aumento da permeabilidade capilar, permitindo também a 

migração de leucócitos da circulação para o tecido inflamado e ainda 

coordenam as variadas respostas de defesa local. Alguns desses mediadores 
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têm a capacidade de estimular neurônios sensoriais locais. Em alguns casos, 

quando a inflamação excede certos níveis, quantidades suficientes desses 

mediadores endógenos entram na circulação sistêmica e são disseminados 

pelo sangue a diferentes órgãos (ROTH et al., 2009).  

Com relação à histamina, encontra-se amplamente distribuída nos 

tecidos, sendo a fonte mais rica os mastócitos, que estão normalmente 

presentes nos tecidos conjuntivos adjacentes aos vasos sanguíneos, sendo 

também encontrada nas células gástricas enterocromafins, basófilos e nervos 

histaminérgicos no cérebro. Estudos anteriores confirmaram níveis de 

histamina, em pequenas quantidades, presentes em outras células circulantes 

tais como, linfócitos, monócitos e plaquetas. A histamina pré-formada está 

presente nos grânulos dos mastócitos e é liberada por degranulação dessas 

células em resposta a uma variedade de estímulos (COLLINS, 1999, 

MACGLASHAN, 2003).  

A histamina atua nas células musculares lisas vasculares e em células 

endoteliais, causando a vasodilatação e um aumento na permeabilidade 

vascular. Na pele, resulta em vermelhidão e aparecimento de uma pápula. No 

sistema gastrointestinal é essencial para secreção do ácido gástrico, podendo 

agir sobre as células parietais para estimular H+, K+ ATPase,  levando à 

secreção de H+ e subsequente acidificação que auxilia no processo digestivo 

(THURMOND; GELFAND; DUNFORD, 2008). Existem quatro receptores de 

histamina, sendo todos acoplados à proteína G (RANG et al., 2007; 

MACGLASHAN, 2003). O receptor H1, quando ativado, produz muito sintomas 

e sinais de doenças alérgicas na pele, nariz e vias alérgicas. Ele está presente 

no músculo liso vascular, neutrófilos, eosinófilos e células B e T. O receptor H2 

nas células gástricas, células nervosas, hepatócitos e sua estimulação 

aumentam a liberação da secreção ácida gástrica (RANG et al., 2007). O 

receptor H3 foi identificado no sistema nervoso central (SNC) e periférico, 

sendo receptores pré-sinápticos responsáveis pelo controle da produção de 

histamina e de outros neurotransmissores (DIMITRIADOU et al., 1994). O 

receptor H4 se mostra presente na medula óssea, células hematopoieticas 

periféricas, neutrófilos, eosinófilos, timo e coração (NAKAMURA et al., 2000). 
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A serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) é o segundo mediador vasoativo 

pré-formado com ações semelhantes às da histamina. É um neurotransmissor 

sintetizado no SNC e também é encontrado em células da mucosa 

gastrointestinal e em plaquetas do sangue (JØRGENSEN, 2007). A liberação 

da serotonina das plaquetas é estimulada quando as plaquetas se agregam 

após o contato com o colágeno, trombina, difosfato de adenosina ou complexo 

antígeno-anticorpo. A agregação e ativação plaquetária também são 

estimuladas pelo fator de ativação plaquetária (PAF), proveniente dos 

mastócitos durante reações mediadas por IgE.  Desse modo, a reação de 

liberação plaquetária resulta em aumento da permeabilidade durante reações 

imunológicas (COLLINS, 1999). Sabe-se que serotonina causa hiperalgesia via 

receptores 5-HT1A (TAIWO; LEVINE, 1992), e sensibiliza nociceptores através 

de receptores 5-HT2A em terminações nervosas periféricas (BALIJA et al., 

2011).  

O PAF é um potente e versátil mediador da inflamação que é produzido 

por vários tipos de células e tecidos, e particularmente por leucócitos. PAF atua 

em um único receptor (PAFR) que pode ser expressado na membrana 

plasmática ou na porção externa do núcleo de vários tipos de células, mas 

especialmente de leucócitos, plaquetas e células endoteliais. A liberação 

endógena de PAF pode ser responsável por várias das manifestações de 

inflamação aguda. A administração do PAF em roedores ou humanos reproduz 

muitas características da síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS), 

incluindo hipotensão, aumento da permeabilidade vascular, hemoconcentração 

e liberação de citocinas (ISHII; SHIMIZU, 2000; STAFFORINI et al., 2003). 

Os fragmentos do complemento C3a, C4a e C5a (também conhecido 

como anafilatoxinas) são produzidos por várias vias de ativação do 

complemento. C5a (e em menor medida C3a e C4a) promove recrutamento de 

granulócitos e monócitos e induz a degranulação dos mastócitos, afetando 

assim o sistema vascular (MEDZHITOV, 2008). 

O sistema calicreína-cinina é representado por uma cascata de enzimas 

endógenas que medeia à produção de calicreínas que, agindo sobre os 

cininogênios, liberam cininas (UENO; OH-ISHI, 2003).  A ação de enzimas 
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sobre os cininogênios liberam bradicinina (nonapeptídeo), um potente mediador 

vasoativo que aumenta a permeabilidade vascular. A bradicinina é capaz de 

produzir muito dos fenômenos da resposta inflamatória como, por exemplo, 

dor, vasodilatação, espasmo da musculatura lisa vascular, extravasamento de 

plasma, ativação de células imunológicas e induzem a quimiotaxia dos 

leucócitos, além de ativar os neurônios nociceptivos (COLLINS, 1999; MEINI; 

MAGGI, 2008, UENO; OH-ISHI, 2003).    

Neuropeptídeos, neurotransmissores que atuam também como 

mediadores inflamatórios, são liberados pelas terminações nervosas 

nociceptivas, contribuem para as reações inflamatórias, caracterizando a 

inflamação neurogênica, e participam da fisiopatologia de várias condições 

inflamatórias (KOPP, 1998). Os principais peptídeos envolvidos são as 

substâncias P, neurocianina A e peptídeo relacionado ao gene da calcitocina 

(CGRP). A substância P e a neurocianina A atuam sobre os mastócitos, 

liberando histamina e outros mediadores, e produzem contração da 

musculatura lisa e produção de muco. O CGRP é um potente vasodilatador. A 

inflamação neurogênica está implicada na patogenia de várias condições 

inflamatórias, incluindo a fase tardia da asma, rinite alérgica, doença intestinal 

inflamatória e alguns tipos de artrite (MAGGI, 1996). 

O óxido nítrico (NO) é uma molécula gasosa multifuncional  e é um 

radical livre altamente reativo. Ele é sintetizado a partir de L-arginina, NADPH e 

oxigênio pela óxido nítrico sintase (NOS). Como uma molécula sinalizadora, 

NO regula vários processos fisiológicos e  fisiopatológicos, tais como funções 

vasculares (angiogênese,  fluxo sangüíneo, permeabilidade vascular, interação 

leucócito-endotélio, agregação plaquetária e fluxo microlinfático), funções 

neurológicas (neurotransmissão e desenvolvimento do sistema nervoso) e 

funções citotóxicas (FUKUMURA; KASHIWAGI; JAIN, 2006). 

Três isoformas distintas da NOS foram identificadas: uma isoforma 

neuronal (NOSn), inicialmente isolada do cérebro (BREDT et al., 1991; SESSA 

et al., 1992), uma endotelial (NOSe), isolada do endotélio (LAMAS et al., 1992) 

e uma isoforma induzida (NOSi), isolada inicialmente de macrófagos (XIE et al., 

1992). NOSn e NOSe são expressas constitutivamente em seus tecidos de 
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origem, portanto referidas como NOS constitutivas (NOSc), enquanto a NOSi é 

expressa durante processos patológicos. 

As citocinas são mediadores protéicos de baixo peso molecular com 

diversas funções metabólicas e endócrinas que participam da inflamação e 

resposta do sistema imune (CARVALHO et al., 2006). São classificadas em 

subgrupos, como: interleucinas (IL), quimiocinas, interferons (IFN), fatores de 

crescimento e fatores estimuladores de colônia ou ainda podem ser 

classificadas conforme sua atividade biológica como, por exemplo, pró-

inflamatórias (TNF-α, IL-1, IL-6, TGF-β, IFN-γ e IL-8) e anti-inflamatórias (IL-4, 

IL-10 e IL-13) (BEN-BARUCH, 2006; CAVAILLON, 2001; CHO et al., 2011).  

Seu principal papel na homeostase está em ativar mecanismos da resposta 

inflamatória e modular a reparação e a remodelação de tecidos afetados. 

Através da ligação a receptores de superfície celular específicos, elas iniciam 

sinais que são essenciais para um amplo espectro de funções, incluindo a 

indução de respostas imunes, diferenciação e proliferação celular e apoptose 

(WANG et al, 2009). Diante de um trauma tissular, as células liberam uma 

citocina denominada fator de necrose tumoral (TNF-α) que por sua vez, induz a 

liberação de outras citocinas, podendo se destacar a IL-1β e a IL-8. A IL-1β 

promove a ativação da enzima cicloxigenase (COX) responsável pela produção 

de prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos, enquanto a IL-8 atua na 

liberação local de aminas simpatomiméticas (Figura 4) (BASBAUM; JULIUS, 

2006; FERREIRA, 2009). IL-6 está envolvida no desenvolvimento de sinovite, 

destruição óssea e cartilaginosa e hiperalgesia nos tecidos articulares 

(MIHARA et al., 1995).  
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Figura 4 - Esquema ilustrativo da cascata de alguns mediadores inflamatórios. 

Fonte: www.dol.inf.br/html/dorinflamatoria 

 

O ácido araquidônico (AA), principal fonte dos eicosanóides, é um ácido 

graxo poliinsaturado de 20 carbonos contendo quatro ligações duplas, sendo 

liberado a partir dos fosfolipídios de membrana através de uma reação 

catalisada pela enzima fosfolipase A2 (PLA2) (GREENE et al., 2011; LEE et al., 

2003). O AA é transformado em prostaglandinas (PG), prostaciclinas (PGI2) e 

tromboxanos (TX) pela ação da enzima cicloxigenase (COX) e em leucotrienos, 

lipoxinas (LX) e outros compostos pela ação da enzima lipoxigenase (Figura 5) 

(SHIMIZU; WOLFE, 1990; YEDGAR et al., 2007). 
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Figura 5 - Diagrama da biossíntese dos produtos do ácido araquidônico. Fonte: 

Adaptado de RANG et al., 2007. 

 

As COX são enzimas bifuncionais que sequencialmente geram PGG2 e 

PGH2 através de uma reação em duas etapas envolvendo a cicloxigenação e 

peroxidação do ácido araquidônico. PGH2 é, por sua vez, transformada por 

várias sintases nas PG e TX. Enquanto TXA2 é o principal produto da via da 

COX em plaquetas, PGE2 é sintetizado em muitos tipos diferentes de células. 

PGI2, também chamada prostaciclina, é sintetizado principalmente em células 

endoteliais e PGD2 é o maior produto da via COX em vários tipos de células, 

incluindo macrófagos, células dendríticas e mastócitos ativados (FUNK, 2001; 

GONZALEZ-PERIZ; CLARIA, 2007;  KAM; SO, 2009; LUCAS et al., 2006). 
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Além das duas isoformas de cicloxigenases (COX) existentes, que são 

representadas pela COX-1 e COX-2, pesquisas demonstraram a existência de 

uma terceira isoforma, a COX-3. Esta seria uma variante da COX-1, que tem 

sido implicada, em parte, na analgesia central produzida pelos AINES (LEES et 

al., 2004; PAPICH, 2008). A COX-3 foi isolada pela primeira vez no SNC do 

cão e parece ser mais proeminente em cães, do que em humanos e roedores 

(KAM; SO et al., 2009; PAPICH, 2008). 

A COX-1 é uma isoenzima constitutiva por estar presente em quase 

todos os tipos de células, importante na manutenção de ações fisiológicas 

como, proteção gástrica, agregação plaquetária, homeostase vascular e 

manutenção do fluxo sanguíneo renal (KAM; SO et al., 2009). Essa isoenzima 

faz parte da constituição do trato gastrointestinal, sendo associada à produção 

de muco protetor e a inibição da secreção ácida gástrica, portanto, drogas que 

a inibe causam diversos distúrbios no trato digestivo. Nas plaquetas, a COX-1 

está associada à síntese do tromboxano A2, mediador que favorece a 

agregação e a adesão plaquetária, portanto, sua inibição está associada ao 

risco de sangramento cutâneo e gastrointestinal (KUMMER; COELHO, 2002; 

LEES et al., 2004; BRICKS; SILVA, 2005; FRANCO et al., 2006; HAZEWINKEL 

et al.,  2008; STEAGALL et al., 2009). 

A COX-2 é uma isoenzima induzível que é expressa nos tecidos 

inflamados, além de induzir PGI2 no endotélio das artérias causando 

vasodilatação. Portanto, os inibidores seletivos de COX-2 reduzem os níveis de 

PGI2 aumentando os riscos de trombose (FITZGERALD; PATRONO, 2001; 

KAM; SO et al., 2009). Estudos recentes demonstraram que a COX-2 

desempenha papel importante no câncer associado à inflamação, 

principalmente, com a progressão do tumor e metástase (GREENE et al., 2011, 

WANG; DUBOIS, 2010). Além disso, vários estudos têm demonstrado que a 

COX-2 não está somente relacionada ao desenvolvimento do processo 

inflamatório, mas também é responsável por ações fisiológicas que mantém a 

homeostase em diferentes tecidos, como rins, ovário, útero, cérebro, 

cartilagens, ossos e endotélio vascular (KUMMER; COELHO, 2002; BRICKS; 

SILVA, 2005; HILÁRIO et al., 2006; PAPICH, 2008; STEAGALL et al., 2009).  
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Os prostanóides são representados pelas PG e TX e exercem uma 

variedade de ações fisiológicas em vários tecidos e células. As ações mais 

comuns são o relaxamento e a contração em diversos tipos de musculatura 

lisa, homeostase cardiovascular, e em especial, as PG são potentes 

mediadores da reprodução feminina (FUNK; FITZGERALD, 2007; SALES; 

JABBOUR, 2003; SMYTH et al., 2009; STABLES; GILROY, 2011). As ações 

fisiopatológicas dos prostanóides estão relacionadas com o desenvolvimento 

de tumores cancerígenos e doenças cardiovasculares  (YUHKI et al., 2011). 

Além disso, desempenham um papel fundamental na inflamação e por muitos 

anos, as enzimas COX e seus produtos têm sido considerados importantes 

agentes pró-inflamatórios (NARUMIYA, 2009). 

As ações da prostaglandina E2 (PGE2) são múltiplas incluindo um 

importante papel na inflamação por mediar vasodilatação, aumentar 

permeabilidade vascular e sensibilizar nociceptores periféricos (DAVIES et al., 

1984). Assim, PGE2 induz hiperalgesia, febre e exsudação pleural; PGD2 

facilita a inflamação alérgica e PGI2 desempenha um papel fundamental na 

vasodilatação, inibe a agregação plaquetária, regula o metabolismo ósseo e 

medeia o edema inflamatório, enquanto o TX é um pró-trombótico, prostanóide 

ativador de plaquetas (HIKIJI et al., 2008; PÉREZ-SALA; LAMAS, 2001). 

As lipoxigenases são encontradas nas plaquetas, mastócitos, células 

endoteliais e leucócitos. A principal enzima do grupo é a 5-lipoxigenase, que 

atua sobre o AA produzindo o ácido 5 hidroperoxieicosatetraenóico (5-HPETE), 

que é convertido em leucotrieno A4 (LTA4).  (GOODMAN et al., 2009; 

STABLES; GILROY, 2011).    

O LTA4 pode ser convertido em leucotrieno B4 (LTB4) ou, em uma série 

de cisteinil-leucotrienos, LTC4, LTD4 e LTE4, sendo produzido principalmente 

por neutrófilos e macrófagos (GOODMAN et al., 2009), enquanto os cisteinil-

leucotrienos, principalmente por eosinófilos, mastócitos, basófilos e macrófagos 

(GILMAN et al., 2006; KATZUNG, 2006; RANG et al., 2007).  

O LTB4 é um importante agente responsável pelo aumento da 

permeabilidade vascular, causa aderência, quimiotaxia e ativação de 

polimorfonucleares e monócitos, além de estimular a proliferação de 



Araújo, I. W. F. (2012)/Introdução 

 

52 

 

macrófagos e linfócitos e a produção de citocinas por essas células 

(GOODMAN et al., 2009; STABLES; GILROY, 2011). Os cisteinil-leucotrienos 

provocam vasodilatação na maioria do leito vascular, vasoconstrição coronária 

e contração do músculo brônquico, sendo importantes na asma (SAKATA et al, 

2004; TRANDAFIR et al, 2005). 

As LX são uma série de tri-hidroxitetraenos contendo eicosanóides 

bioativos isolados de leucócitos humanos. Esses mediadores lipídicos são 

gerados do AA via ação sequencial de duas ou mais lipoxigenases. LX são 

anti-inflamatórios que regulam a migração tanto de polimorfonucleares 

(neutrófilos e eusinófilos) quanto de monócitos nos tecidos inflamados. A ação 

anti-inflamatória das LX pode ser potencializada, pelo fato de a aspirina ser 

capaz de estimular a biossíntese de epímeros endógenos denominados de 15-

epi-lipoxina desencandeados por aspirina (SERHAN, 2005; STABLES; 

GILROY, 2011).  

 

1.9.2. Dor e Nocicepção  

A dor é um dos sinais clássicos do processo inflamatório e decorre da 

sensibilização dos nociceptores, além de estar presente como sintoma de 

muitas desordens clínicas, afetando uma grande parcela da população e sendo 

prejudicial à boa qualidade de vida (PORRECA et al., 2002; VERRI-JUNIOR et 

al., 2006).  

Segundo a Associação Internacional de Estudos sobre Dor (IASP, 2004), 

a dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, 

associada a dano tecidual real ou potencial ou descrita em termos desse dano, 

de intensidade variável, variando de leve a intensa. Esse processo se 

caracteriza por uma reação orgânica e emocional. Pelo fato de ser a dor uma 

sensação íntima e pessoal, é impossível conhecer com exatidão a dor do outro. 

Assim, pela diversidade das experiências dolorosas, explica-se porque tem 

sido muito difícil encontrar uma definição definitiva e satisfatória da dor 

(ALMEIDA et al., 2004).  

Apesar de ser considerada uma das grandes preocupações do ser 

humano, a dor é uma característica cardinal dos mecanismos protetores 
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fisiológicos normais e uma das suas funções é preservar o organismo evitando 

dano tecidual. O sistema nervoso informa sobre a ocorrência ou perigo de 

injúria, e a sensação da dor contribui para esta função, estando portanto 

relacionada às reações de fuga e esquiva (RIEDEL, NEECK, 2001). 

Com relação a sua classificação fisiopatológica, a dor pode ser 

nociceptiva, neurogênica, neuropática, inflamatória e psicogênica. A dor 

nociceptiva ocorre quando existe um traumatismo nos nociceptores devido a 

alterações na sua estrutura anátomo-funcional com liberação de substância 

algogênicas nos tecidos. A dor neurogênica é aquela que ocorre com o dano 

diretamente sobre as inervações. A dor neuropática é resultante do 

processamento somatossensorial  anormal ao nível periférico ou central, como, 

por exemplo, a dor do membro fantasma. A dor inflamatória caracteriza-se pela 

sensibilização dos neurônios produzida pela ativação da cascata de citocinas e 

a dor psicogênica é aquela que não possui causa orgânica, mas se expressa 

por problemas psicológicos (MENEZES, 1999; RANG et al., 2007).  

Quanto à classificação temporal, a sensação dolorosa pode ser 

classificada em: dor aguda, dor crônica ou transitória.  

A dor aguda é um sintoma biológico de um estímulo nociceptivo 

aparente, com dano tecidual devido à doença ou trauma. Pode ser descrita em 

caráter de pontadas e persiste enquanto houver patologia tecidual. Além disso, 

a dor aguda tem função de alerta, é autolimitada e geralmente desaparece com 

resolução do processo patológico. Nos casos quando não ocorre controle do 

processo patalógico, pode tornar-se crônica. A dor crônica refere-se às dores 

que persistem além do tempo normal de reparo. Essa dor pode estar associada 

com a continuação da patologia ou pode persistir após recuperação da lesão 

ou doença. À medida que a dor se prolonga, pode-se esperar uma mudança na 

origem da dor de um impulso somatossensitivo primário para origens afetivas 

cognitivivas e comportamentais da dor. Com a cronicidade, todas as dores, 

independentemente do tipo inicial ou origem, parecem assumir as 

características clínicas de intensificação psicogênica (OKESON, 1998; VILELA 

FILHO; CORRÊA, 1999). Na dor transitória, a ativação dos receptores da dor 

acontece na ausência de qualquer dano tecidual (LOESER; MELZACK, 1999).  
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1.9.2.1. Transmissão da dor    

 

A transmissão da dor envolve uma complexa interação de estruturas 

periféricas e centrais, desde a superfície da pele até o córtex cerebral. O sinal 

nociceptivo está sujeito a uma variedade de modulações facilitadoras e 

inibitórias a partir do nociceptor até as estruturas cerebrais envolvidas na 

percepção e cognição da dor (FURST, 1999; HORVATH; KEKESI, 2006). As 

terminações nervosas livres são receptores sensoriais especializados 

chamados de nociceptores. Esses receptores possuem baixo limiar de 

ativação, sendo capazes de detectar qualquer estímulo, representando a 

primeira linha de defesa do corpo contra qualquer ameaça potencialmente 

danosa (DJOUHRI; LAWSON, 2004; WOOLF; MA, 2007). Os nociceptores são 

esseciais para a manutenção da integridade do corpo e estão presentes na 

pele, músculos, articulações, vasos sanguíneos e vísceras (MELZACK; KATZ, 

1999; WOOLF; MA, 2007).  

A percepção da dor é complexa, envolvendo não apenas a transdução 

de um estímulo nociceptivo, mas também processos emocionais e cognitivos 

no cérebro humano (JULIUS; BASBAUM, 2001). Por envolver fatores 

fisiológicos e psicológicos, em animais, a dor é avaliada de forma indireta. 

Assim, o componente fisiológico da dor é chamado de nocicepção, e os 

modelos experimentais em animais são modelos de nocicepção (TJØLSEN et 

al., 1992). 

A dor nociceptiva inicia-se nas terminações nervosas livres, das fibras do 

sistema nervoso periférico (SNP) – fibras nervosas mielínicas finas (tipo Aδ e 

Aβ) e amielínicas (tipo C). Após a sensibilização ocorre a despolarização da 

membrana neuronal e os estímulos acessam o corpo posterior da medula 

espinal, ascendendo para as estruturas da região do tronco cerebral (sistema 

reticular), o tálamo (núcleos talâmicos sensitivos), as estruturas dos sistema 

límbico (amígdala, hipotálamo, hipocampo, giro cíngulo) e as áreas corticais 

(BASBAUM et al., 2009; PERL, 2011; PIMENTA; MOTA; CRUZ, 2006).   

As fibras Aδ conduzem sinais de forma rápida (dor aguda), enquanto 

que a fibras C apresentam condução lenta destes impulsos (dor lenta; 
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queimação), em que esta última responde a uma ampla variedade de estímulos 

(mecânicos, químicos, térmicos e isquêmicos), sendo portanto também 

denominados de nociceptores polimodais (GUYTON; HALL, 1997; RAJA et al., 

1999). 

Sugere-se ainda que além dos receptores polimodais, um grupo 

adicional de nociceptores “silenciosos” (silent nociceptors) encontrados em 

articulações e vísceras são ativados durante estímulos químicos (processos 

inflamatórios) e térmicos, o que os tornam responsivos até a estímulos 

somatosensoriais inócuos (RAJA et al., 1999; CERVERO, 2002; PORTO, 

2004). 

As fibras Aβ mielinizadas de grande diâmetro respondem a estímulos 

inócuos (táteis, térmicos e proprioceptivos). Estas fibras apesar de não 

detectarem estímulos nocivos, são capazes de modular a percepção da dor 

pelos nociceptores (JULIUS; BASBAUM, 2001; BASBAUM; JESSEL, 2003).  

Após a lesão tecidual, os nociceptores são sensibilizados de tal forma 

que a estimulação previamente leve ou ineficaz se torna dolorosa (KURIHARA; 

NONAKA; TANABE, 2003).  Sabe-se que a sensibilização dos nociceptores 

aferentes primários é um evento essencial na gênese da dor inflamatória. Nos 

seres humanos essa sensibilização nociceptiva geralmente leva a condições 

clínicas conhecidas como hiperalgesia (resposta excessiva a estímulos 

dolorosos) ou alodínia (resposta nociceptiva a estímulos normalmente não 

nocivos) (CUNHA et al., 2007; CUNHA et al., 2008; KIDD; URBAN, 2001). 

Os mecanismos envolvidos na sensibilização dos nociceptores aferentes 

primários e, conseqüentemente, no estabelecimento de hipernocicepção 

inflamatória, podem ser divididos em duas fases. A primeira fase envolve os 

eventos não-neuronais, em que tanto células imunes migratórias (neutrófilos e 

linfócitos) como células residentes (macrófagos, mastócitos, etc) produzem 

diferentes mediadores químicos, incluindo citocinas (TNF-α, IL-1β e 

quimiocinas), leucotrienos (LTB4), fator de crescimento neural, endotelinas, 

substância P, cininas, prostaglandinas e aminas simpatomiméticas que 

sensibilizam diretamente os nociceptores (Figura 6) (NOGUSHI; OKUBO, 2011; 

VERRI-JUNIOR et al., 2006). 
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A segunda fase inclui eventos neuronais que envolvem a participação 

principalmente, de prostaglandinas e aminas simpatomiméticas que atuam 

preferencialmente em receptores metabotrópicos da membrana neuronal de 

fibras C e nociceptores silenciosos, desencadeando a ativação das vias de 

mensageiros secundários como AMP cíclico (AMPc), proteína quinase A (PKA) 

e da proteína quinase C (PKC)  (JOSEPH et al., 2003; SWEITZER et al., 2004). 

Estas vias de sinalização resultam na subsequente fosforilação dos canais de 

sódio (PARADA et al., 2003;. WOOD et al., 2004) e inibição dos canais de 

potássio que resultam no abaixamento do limiar de nociceptores e aumento da 

excitabilidade da membrana neuronal (EVANS; VASKO; NICOL, 1999; NICOL; 

LOPSHIRE; PAFFORD, 1997). 

A dor pode ser controlada por mecanismos centrais, uma vez que o 

sistema nervoso possui circuitos modulatórios que modificam a percepção da 

dor. O local principal desta modulação é a medula espinal, onde a interconexão 

entre vias  nociceptivas e não-nociceptivas podem controlar a transmissão da 

informação nociceptiva para os centros supra-espinais. (BASBAUM; JESSEL, 

2003). 

As vias descendentes originadas de estruturas cerebrais têm um papel 

importante na modulação e integração de mensagens nociceptivas no corno 

dorsal da médula. A via descendente dirige em sentido oposto ao da via 

sensitiva ascendente, exercendo um efeito inibitório e modulador da 

transmissão nociceptiva. A estimulação de algumas áreas cerebrais provoca a 

liberação de substâncias neuromoduladoras, como por exemplo, os peptídeos 

opióides endógenos quem têm ação analgésica (MILLAN, 1999; MILLAN, 

2002). Três famílias distintas desses peptídeos opióides foram identificados: 

endorfinas, encefalinas e dinorfinas (PORTH, 2004). 

Estruturas encefálicas também participam da analgesia, uma vez que a 

estimulação de regiões como a substância cinzenta periaquedutal produz 

analgesia profunda e seletiva sem comprometer outras formas de 

sensibilidade. A substância cinzenta periaquedutal recebe aferências de 

diversas regiões (hipotálamo, córtex frontal e insular, amígdala, núcleo 

cuneiforme, tálamo, formação reticular e corno dorsal da medula espinal), e ao 
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ser estimulada ativa seus neurônios (ricos em encefalina, substância P e 

GABA-ácido γ- aminobutírico) que se projetam para o bulbo ventromedial 

dorsal onde neurônios descendentes ricos em serotonina e encefalinas inibem 

a transmissão nociceptiva (URBAN; SHIMIT, 1994; VANEGAS; SCHAIBLE, 

2004). 

 

 

 

Figura 6 - Via ascendente da nocicepção. Fonte: BEAR; CORRORS; 

PARADISO, 2002. 

 

 

1.9.2.2. Dor orofacial 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaléia, dor orofacial, por 

definição, é toda dor associada a tecidos moles e mineralizados (pele, vasos 

sanguíneos, ossos, dentes, glândulas ou músculos) da cavidade oral e da face, 

locais de atuação primária do cirurgião-dentista (SBC, 2010).  

A dor orofacial é um problema significativo na área social e da saúde, 

podendo apresentar etiologia diversa como estresse e ansiedade, alterações 
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odontogênicas, traumas, problemas sistêmicas, hábitos parafuncionais, uso de 

aparelhos ortodônticos, próteses mal adaptadas e outras doenças das 

estruturas bucais (HARGREAVES, 2011; MONTEIRO et al., 2011; 

WANNMACHER; FERREIRA, 1999). Dentre seu diagnóstico diferencial, a dor 

facial refere-se a uma variedade de distúrbios desde dor cutânea e 

mucogengival a condições odontogênicas e alterações musculoesqueléticas 

como disfunção temporomandibular (DTM), até neuropatias, sendo causa de 

cefaléias secundárias e podendo ser leito de dor referida de outras estruturas 

do organismo (NEUBERT et al., 2005; SHINAL; FILLINGIM, 2007).  

Atualmente, estudos demonstraram que a dor orofacial atinge boa parte 

da população mundial (HARGREAVES, 2011). Dados a respeito de patologias 

na região craniofacial mostram que são acometidos 3 a 5 indivíduos a cada 

10.000, sendo que três quartos dos casos a dor é percebida pela primeira vez 

após os 50 anos de idade. Nas mulheres com aproximadamente 40 anos, a dor 

orofacial é mais frequente do que nos homens, na relação de 2:1 

(BORBOLATO; AMBIEL, 2009; SHINAL; FILLINGIM, 2007). No entanto, a dor 

orofacial pode atingir também indivíduos mais jovens (HARGREAVES, 2011). 

A dor orofacial, assim como a dor em outros locais do corpo, ocorre 

através da ativação de nociceptores, que transmitem os estímulos nocivos para 

o SNC e para os centros superiores do tronco encefálico (hipotálamo), através 

das fibras aferentes (Aδ e C) enviando informações para o complexo trigeminal 

do tronco encefálico (MATTHEWS; SESSLE, 2002). O impulso somático 

oriundo da face e das estruturas bucais não entra na medula espinal através 

dos nervos espinais. Ao invés disso, o impulso sensitivo proveniente da face e 

da boca é transmitido através do V nervo craniano, o trigêmio. Os corpos 

celulares dos neurônios aferentes trigeminais estão localizados no gânglio 

trigeminal. Os impulsos transmitidos pelo nervo trigeminal entram diretamente 

no tronco encefálico na região da ponte fazendo sinapse no núcleo trigeminal. 

O gânglio trigeminal do tronco encefálico é estruturalmente semelhante ao 

gânglio do corno dorsal da medula espinal (DUBNER: BENNETT, 1983; 

OKESON, 1998).    
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O complexo trigeminal do tronco encefálico pode ainda ser dividido em 

núcleo sensorial principal, núcleo motor e núcleos do trato espinal, o qual 

compreende três subnúcleos: oral, interpolar e caudal. Baseado em 

observações anatômicas, clínicas e eletrofisiológicas, o subnúcleo caudal é o 

principal sítio de informação nociceptiva do tronco cerebral (SESSLE, 1999). 

Os subnúcleos orais e interpolares recebem extensa convergência dos 

impulsos aferentes bucofaciais e musculares (OKESON, 1998; SESSLE, 1999) 

Além disso, Sessle (2000) observou também que lesões do subnúcleo caudal 

em animais experimentais reduziram as respostas comportamentais, as de 

reflexos musculares e as autônomas aos estímulos nocivos aplicados a face. 

O núcleo motor do complexo trigeminal está envolvido na interpretação 

de impulsos que demandam respostas motoras. As atividades reflexas motoras 

da face são iniciadas a partir desta área de maneira similar às atividades 

reflexas espinais no resto do organismo (OKESON, 1998). 

Com relação à modulação da dor orofacial, os terminais centrais das 

fibras nociceptivas C possuem receptores opióides que, uma vez estimulados, 

suprimem a produção de neuromoduladores algogênicos e de 

neurotransmissores como a substância P e o peptídeo relacionado ao gene da 

calcitonina (CGRP) (MAIXNER, 2002).  

Além disso, durante os últimos anos, uma quantidade considerável de 

pesquisas foram conduzidas sobre os mecanismos de controle que regulam a 

transmissão de informações nociceptivas a partir do complexo trigeminal do 

tronco encefálico (MAIXNER, 2002).  

O sistema modulador descendente da dor orofacial é composto por um 

grupo de estruturas no tronco encefálico, mesencéfalo, subcórtex e córtex que 

formam um sistema de projeções descendentes para o complexo trigeminal do 

tronco encefálico (FIELDS; BASBAUM, 1999; MAIXNER, 2002).  

A mialgia e a artralgia se referem à dor muscular e articular, 

respectivamente, são classificadas na categoria somática profunda, e do tipo 

musculoesquelético. É sabido que a maioria das artralgias está relacionada 

com traumatismos e excessos funcionais, as quais podem ser acompanhadas 

de inflamação. Quando envolvem os músculos da mastigação, as articulações 
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temporomandibulares (ATM) ou ambos, são chamadas de desordens 

temporomandibulares (DTM) (FRICTON; SCHIFFMAN, 2002; OKESON, 1998). 

Normalmente, as superfícies articulares não são inervadas e, 

consequentemente, incapazes de iniciar uma resposta sensitiva de qualquer 

tipo, incluindo nocicepção. Portanto, a dor oriunda das ATM pode emanar das 

estruturas de tecidos moles associadas da articulação ou dos tecidos ósseos 

propriamente ditos. A dor que emana das estruturas ósseas, em geral, ocorre 

somente após a perda da superfície articular fibrosa da articulação. Quando 

isto ocorre, é comumente chamado de artrite. Contudo, nem todas as artralgias 

são artrites. Quando os tecidos moles da articulação produzem dor, a condição 

é classificada de acordo com os tecidos envolvidos (inflamação, retromeniscal, 

capsulite, etc) (OKESON, 1998).  

Trabalhos têm relatado que a inflamação do revestimento articular 

exerce o papel de sensibilizar nociceptores, causando hiperalgesia, e aumenta 

a excitabilidade dos neurônios do gânglio trigeminal que inervam a ATM, 

causando alodínea. A dor articular pode, ainda, causar hiperatividade dos 

músculos mastigatórios, o que perpetua a condição da dor facial. Pesquisas 

clínicas e experimentais sobre patogênese e mediadores inflamatórios 

envolvidos na dor, inflamação e em processos degenerativos da ATM vêm 

sendo desenvolvidas. Alguns mecanismos já foram propostos assim como a 

participação de alguns mediadores inflamatórios como a IL-1, IL-1β, IL-6, IL-8 

substâncias P, prostaglandinas E2 e TNF-α, contribuindo no processo de 

desenvolvimento da dor orofacial (Figura 7) (MORGAN; GEBHART, 2008; 

NOZAWA-INOUE et al., 2003; TAKEUCHI et al., 2004; TAKEDA et al., 2006).  
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Figura 7 - Participação de mediadores inflamatórios na dor orofacial. Fonte: 

Adaptado de OKESON, 1998. 

 

1.10. Articulação temporomandibular  

 

As articulações temporomandibulares (ATM) são componentes do 

sistema estomatognático constituído também pela musculatura facial, dentes, 

periodonto, mucosa jugal, língua, glândulas, nervos e vasos sanguíneos 

(OKESON, 2000). Esses componentes atuando em conjunto desempenham 

importantes funções para a sobrevivência e para as relações sociais dos 

indivíduos como mastigação, sucção, deglutição, respiração, fala e expressão 

facial (KITSOULIS et al., 2011). Caso alguma dessas estruturas esteja 

acometida funcional ou patologicamente, tal alteração trará problemas 

funcionais e prejudicará sobremaneira a qualidade de vida dessas pessoas 

(FLORIAN et al., 2011). 
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A ATM é umas das articulações diartrodiais do corpo humano, sendo 

classificada como uma articulação gínglimo artroidal ao realizar movimentos de 

dobradiça e de deslize, respectivamente; tendo origem embriológica do 1º arco 

branquial. Assim como outras articulações sinoviais, a ATM permite grandes 

movimentos entre os ossos separados da face (HERB; CHO; STILE, 2006; 

ÖGÜTCEN-TOLLER; KESKIN, 2000; TANAKA et al., 2008).  

Está localizada à frente do ouvido, além de ser formada anatomicamente 

a partir de superfícies articulares do osso temporal e côndilo mandibular.  

Ambas as superfícies são cobertas por uma fibrocartilagem articular densa 

(HERB; STILE, 2006; OKESON, 2000). As duas ATM, direita e esquerda, 

formam uma articulação bicondilar e uma variedade elipsóide de articulações 

sinoviais semelhantes à articulação do joelho (ALOMAR et al., 2007).  

As ATM diferenciam-se das demais articulações do corpo pelo fato de 

funcionarem simultaneamente; de apresentar tecido conjuntivo denso fibroso 

em vez de cartilagem hialina; o movimento não é apenas guiado pela forma 

dos ossos, músculos e ligamentos, mas também pela oclusão dos dentes; 

ambas as articulações são unidas por um único osso da mandíbula e não pode 

mover-se independentemente uns dos outros; além de apresentar metabolismo 

diferenciado. Trabalha em conjunto com os músculos abdutores (abrem a 

mandíbula) e adutores (fecham a mandíbula) para realizar os movimentos 

excursivos mandibulares de abertura, fechamento, protrusão (movimento para 

frente) e lateralidade direita e esquerda e assim exercer as funções do sistema 

mastigatório (ALOMAR et al., 2007; RATCLIFF et al., 1998; OKESON, 2000).  

Como as ATM trabalham em conjunto com os músculos mastigatórios, é 

de extrema importância conhecer seus nomes e como eles funcionam. Esses 

músculos mastigatórios trabalham em harmonia para realizar todos os 

movimentos da mandíbula. O masseter, temporal, pterigóideo medial, supra e 

infra-hióideos são os músculos adutores, enquanto que o pterigóideo lateral é o 

músculo abdutor das articulações. O músculo principal e mais forte da 

mastigação é o masseter, se fixando do osso temporal e se estendendo abaixo 

até o ângulo da mandíbula (Figura 8) (ALOMAR et al., 2007). 
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O disco articular é uma estrutura fibrocartilaginosa bicôncava, avascular 

e sem inervação, localizado entre o côndilo mandibular e o osso temporal com 

um papel funcional importante de amortecer e distribuir pressões durante os 

movimentos; preencher os espaços intra-articulares, compensando as 

irregularidades ósseas; estabilizar os côndilos nas suas posições e movimentos 

funcionais e proteger a cartilagem articular e o osso subcondral. Constituído 

por uma matriz extracelular composta de fibras colágenas e proteoglicanos 

com condrócitos. Insere-se na cápsula articular anterior e posteriormente, 

sendo a região posterior denominada zona bilaminar ou retrodiscal. Essa 

região apresenta dois estratos, o superior, composto de fibras elásticas, e o 

inferior, composto de fibras colágenas, sendo a única estrutura capaz de 

tracionar posteriormente o disco articular, caracterizando-se por ser ricamente 

inervada e vascularizada e, portanto, fonte importante de dor na disfunção 

temporomandibular (ALOMAR et al., 2007; FUJITA; HOSHINO, 1989; 

OKESON, 2000; TANAKA et al., 2008). 

A cartilagem hialina desempenha um papel crucial na função da ATM, 

facilitando a articulação com o disco da ATM e reduz cargas pontuais sobre o 

osso subjacente, sendo constituída de fibras de colágeno (tipo II, IX e XI) e 

condrócitos. Além disso, apresenta grande quantidade de proteoglicanos e 

glicosaminoglicanos, que contribuem para flexibilidade da cartilagem e 

proteção de seus constituintes contra a ação mecânica originada da 

compressão, cisalhamento e alongamento de cargas nas articulações 

(KURODA et al., 2009; TANAKA et al., 2008).  

Os ligamentos articulares como cápsula articular, ligamento 

esfenomandibular, ligamentos colaterais mediais e laterais, ligamento 

estilomandibular e ligamento tempomandibular, participam da função articular 

ao limitar de forma passiva os movimentos excursivos mandibulares tanto 

mecanicamente quanto através de atividades reflexas neuromusculares 

(ALOMAR et al., 2007; OKESON, 2000). 

A presença do líquido sinovial, produzido, secretado e reabsorvido pela 

membrana sinovial situado na superfície interna da cartilagem articular, é muito 

importante, pois lubrifica as superfícies articulares, nutre as células do disco 
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articular e da cartilagem articular e atua na defesa local ao apresentar células 

como linfócitos e macrófagos. O revestimento da membrana sinovial é 

composto de uma a três camadas de células sinoviais (sinoviócitos tipo A ou 

macrófagos-símile e sinoviócitos tipo B ou fibroblastos-símile) soltas em uma 

matriz fundamental composta de proteoglicanos, tendo os glicosaminoglicanos 

(condroitin-4-sulfato e condroitin-6-sulfato) como seus componentes estruturais, 

de ácido hialurônico, de água e de fibras colágenas. Não apresenta membrana 

basal para separação do tecido conjuntivo subjacente, apenas uma estrutura 

símile (laminina), e o epitélio dos capilares são fenestrados (ALOMAR et al., 

2007; DIJKGRAAF et al., 1995; MURAKAMI et al., 1998; SHIBATA et al., 1998, 

NOZAWA-INOUE et al., 2003). 

O equilíbrio entre os níveis das enzimas metaloproteinases (MMPs), que 

degradam proteoglicano e colágeno da matriz cartilaginosa, e TIMPs, fator 

tecidual inibidor das metaloproteinases, regulam a remodelação tecidual em 

condições fisiológicas. O desequilíbrio entre os níveis dessas enzimas é um 

fator importante para o desenvolvimento de processos degenerativos 

articulares (LEONORE et al.,1995; KUBOTA et al., 1997,1998; SHINODA; 

TAKAKU, 2000; MIZUI et al., 2001). 
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ANATOMIA DA ATM 

 

 

 

 

 

Figura 8 - (A) Articulação temporomandibular e músculos mastigatórios. (B) 1. 

côndilo mandibular, 2. Fossa mandibular do osso temporal, 3. disco 

articular, 4. zona retrodiscal, 5. cartilagem articular, 6. músculo 

pterigóideo lateral superior, 7. músculo pterigóideo lateral inferior. 

Fonte: CHAVES, 2006. 

 

Fonte: Google Imagens 

A 
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1.11. Disfunção temporomandibular  

 

Disfunção temporomandibular (DTM) é um distúrbio relacionado à 

função do sistema mastigatório que acomete as articulações 

temporomandibulares e/ou os músculos mastigatórios caracterizada por ruídos 

articulares, limitação dos movimentos mandibulares e dores orofaciais. 

Inicialmente foi denominada Síndrome de Costen em 1934, identificada por um 

otorrinolaringologista, ao descrever um grupo de sintomas situados ao redor do 

ouvido e nas ATMs, sendo denominada DTM em 1982 (COSTEN, 1934; 

LOCKER; GRUSHKA; 1987; KITSOULIS et al., 2011; MICHELOTTI; IODICE, 

2010; OKESON, 2000). 

A Associação Americana de Pesquisa Odontológica (AADR) reconhece 

que a DTM englobam um grupo de condições músculo-esqueléticas e 

neuromusculares que envolvem as ATM, os músculos da mastigação e todos 

os tecidos associados. Os sinais e sintomas associados com esses transtornos 

são diversos, e podem incluir dificuldades na mastigação, fala e outras funções 

orofaciais. Além disso, os sintomas estão também associados com a dor aguda 

ou persistente, e os pacientes muitas vezes sofrem de outros distúrbios 

dolorosos (comorbidades). As formas crônicas da dor da DTM podem levar a 

ausência ou insuficiência de trabalho ou interações sociais, resultando em uma 

redução total na qualidade de vida (GREENE et al., 2010). 

A etiologia da DTM tem sido o foco de discordâncias entre diversos 

autores, pois a literatura científica propõe uma etiologia multifatorial para a 

DTM, considerando que os fatores envolvidos, bem como sua influência, 

diferem dependendo de cada caso. Os fatores psicológicos e psicossociais têm 

sido implicados na dor orofacial crônica, além da predisposição, iniciação e 

perpetuação da DTM.  Esses fatores incluem eventos como, por exemplo, 

estresse, transtorno de estresse pós-traumático, doenças psiquiátricas 

(ansiedade e depressão), distúrbios de personalidade, transtorno somatoforme, 

hipocondria, paranóia e esquizofrenia (DWORKIN et al., 2000; FERRANDO et 

al., 2004; MONTEIRO et al., 2011; SIPILÄ et al., 2001). Hábitos parafuncionais 

também são considerados fatores de risco como mascar chicletes, onicofagia, 
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hábito de morder objetos e bruxismo (ISRAEL et al., 1999; MANFREDINI et al., 

2003). Hábitos posturais como maneira de sentar, de andar, posição de dormir 

e uso de bolsas pesadas, e hábitos ocupacionais como o uso contínuo do 

telefone por telefonistas e músicos com instrumento de sopro ou instrumento 

com apoio na mandíbula também são importantes (de WIJER et al., 1996; 

OLIVO et al., 2006). Traumas na região de face e pescoço são fatores de risco 

importantes (HARKINS; MARTENEY, 1985; KRONN, 1993). Envolvimento de 

alterações sistêmicas como artrite reumatóide e fibromialgia são importantes de 

serem investigados durante anamnese desses pacientes (CHENITZ, 1992; 

FREDRIKSON; ALSTERGREN; KOPP, 2003; SMYTHE, 2005). 

Dados epidemiológicos sugerem que mais de 10% da população 

mundial apresentam pelo menos um ou mais sintomas de DTM, porém esses 

números não se traduzem em necessidade de tratamento. Estima-se que 

somente 3,6 a 7% desses indivíduos necessitam de algum tipo de intervenção. 

No entanto, estudos reportam que 46,1% da população dos Estados Unidos 

sofrem com sintomas da DTM. Dados mostram também a maior prevalência de 

DTM nas mulheres com 35 a 45 anos de idade (GRAFF-RADFORD, 2007; 

MANFREDINI et al., 2011; OKESON, 2000; SILVEIRA et al., 2007; SALONEN 

et al., 1990).  

No Brasil, Silveira et al. (2007) realizaram um estudo de caso com 221 

pacientes, do estado do Rio Grande do Sul, selecionados de acordo com 

alguns critérios tais como, com menos de 18 ou mais de 80 anos de idade, 

tivessem sofrido algum acidente ou intervenção cirúrgica na face, relataram 

histórias de otites crônicas ou cirurgias otológicas, portadores de deficiência 

física ou mental e portadores de doenças degenerativas ou auto-imunes. Os 

resultados mostraram que 48 pacientes (21,76%) apresentaram índice de DTM 

moderado e severo, sendo que 35 pacientes (72,9%) pertenciam ao gênero 

feminino e 13 ao masculino (27,1%).    

Monteiro et al. 2011 relataram que dos 150 estudantes voluntários da 

Universidade de São Paulo, 117 homens e 33 mulheres (17 a 30 anos de 

idade), a prevalência de DTM foi 32,7%, sendo que em relação ao sexo, 29,9% 
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dos homens apresentaram algum grau de dor crônica contra 42,4% das 

mulheres. 

Dor nas estruturas articulares e musculares é um dos mais importantes 

sintomas de pacientes com DTM e uma fonte comum de dor orofacial crônica. 

Outros sintomas característicos da DTM são anormalidade na movimentação 

da mandíbula, sons articulares tais como, clicar ou crepitação durante os 

movimentos mandibulares. Sintomas não característicos de DTM como cefaléia 

secundária, dor cervical, sintomas otológicos como zumbido, otalgia, perda de 

audição e barohipoacuisia e distúrbios do sono podem estar presentes em 

alguns casos (LAM et al., 2001; MANFREDINI et al., 2011; OLIVO et al., 2006; 

YATANI et al., 2002).  

A artrite reumatóide é uma doença degenerativa crônica de muitas 

articulações diartrodial do corpo. A ATM afligida com essa patologia pode 

ocasionar também sintomas como, dor, rigidez articular e dificuldade na 

abertura da boca. É descrito na literatura científica que pacientes com artrite 

reumatóide apresentam sintomas de DTM (ARDIC et al., 2006; GOUPILLE et 

al., 1993; LIN et al., 2007). Além de ocasionar a incapacidade para o trabalho e 

a diminuição da qualidade de vida dos pacientes, a artrite reumatóide diminui a 

expectativa de vida do indivíduo quando evolui para aterosclerose. A etiologia 

precisa da artrite reumatóide ainda não foi elucidada, mas fatores genéticos e 

ambientais podem estar envolvidos (BARTOK; FIRESTEIN, 2010).  

De acordo com a última classificação da Associação Americana de Dor 

Orofacial (AAOP), as DTM podem ser classificadas em articulares e 

musculares. As disfunções musculares incluem mialgia local, miosite, 

mioespasmo, mialgia centralmente mediada, contratura miofibrótica e dor 

miofascial. As disfunções articulares incluem desordens congênitas ou de 

desenvolvimento, fratura do côndilo, anquilose, deslocamento da ATM, 

condições não inflamatórias como osteoartrites, condições inflamatórias como 

sinovite/capsulite e poliartrites, e deslocamento do disco com redução e sem 

redução (DE LEEUW, 2008). 

As modalidades de tratamento incluem terapias oclusais com placas 

oclusais, terapias físicas (termoterapia, terapia de resfriamento, laser, ultra-
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som, estimulação elétrica neural transcutânes-TENS), fisioterapia, terapia com 

exercícios, terapia farmacológica, terapia congintiva, acupuntura e 

procedimentos cirúrgicos como artroscopia, artrocentese, reposicionamento de 

disco e regularização das superfícies articulares (LUTHER, 2007; 

MICHELOTTI; IODICE, 2010; NITZAN et al., 1997; NICOLARIS et al., 2000; 

OKESON, 2000; RAUSTIA et al., 1985; SANDERS, 1986).  

 

1.12. Modelos experimentais para o estudo do proces so inflamatório na 

articulação temporomandibular 

 

Vários modelos experimentais têm sido desenvolvidos para o estudo das 

alterações inflamatórias da ATM. Alguns autores propõem a indução da 

osteoartrite através de procedimentos cirúrgicos (HELMY et al., 1988; 

ISHIMARU; GOSS, 1992; LEKKAS, 1994) ou mecânicos (IMAI et al., 2001), 

outros entretanto, induzem alterações inflamatórias através da injeção intra-

articular de substâncias.  

Estudos em modelos experimentais de dor orofacial utilizando animais 

através da indução por agentes pró-inflamatórios descrevem um aumento na 

freqüência de comportamentos induzidos como hiperalgesia e alodinia, 

correlacionando-os com eventos neurais em tecidos periféricos e neurônios do 

SNC (RUN; DUBNER, 1999; SVENSSON, 2003).  

Um dos primeiros modelos de indução de artrite na ATM através da 

injeção de substâncias foi desenvolvido por Zamma, em 1983, o qual utilizou 

estímulos mecânicos juntamente à inoculação intradérmica de adjuvante 

completo de Freund (CFA) na escápula parietal de ratos, sendo a artrite 

avaliada histologicamente. Ren (1999), fazendo uso dos filamentos de von Frey 

e pela indução da dor facial por CFA (i.art.), desenvolveu um método mecânico 

que permitiu estudar a dor orofacial tanto aguda quanto cronicamente. 

Tominaga et al. (1999) injetaram o antígeno ovoalbumina para indução da 

artrite na ATM. 

Por injeção de CFA no interior da ATM de rato e na região do tecido 

perioral, desenvolveu-se uma persistente hiperalgesia associada com 
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inflamação orofacial (ZHOU et al., 1999). Nesse modelo também foi verificado 

por Imbe et al., 2001 a caracterização da resposta trigeminal na dor orofacial 

profunda e no tecido cutâneo resultando em hiperalgesia e alodinia. 

Estudos relacionando a estimulação de aferentes com substâncias 

algésicas (KCl, NaCl, histamina) na região orofacial e ATM demonstram um 

aumento na atividade reflexa ou na eletromiografia de músculos como: 

genioglosso, digástrico e temporal (BROTON; SESSLE, 1988). Outros 

trabalhos mostraram que a aplicação (i.art.), de substâncias como óleo de 

mostarda (YU et al., 1996; NOGUCHI et al., 2005), glutamato (CAIRNS et al., 

1998, 2001) e capsaicina (LAM et al., 2005) na ATM de ratos apresentava 

efeitos de hiperatividade na musculatura facial. 

Em 1996, Carleson et al. injetaram substância P (i.art.) na ATM de ratos 

e estudaram o papel da inflamação neurogênica na artrite aguda da ATM. 

Kawai et al. (2000) utilizaram IL-1 recombinante humana para indução da artrite 

na articulação temporomandibular de ratos e estudaram a participação de 

radicais livres na etiopatogenia das alterações degenerativas da ATM 

cronicamente. 

Devido à necessidade de modelos experimentais que avaliassem a dor 

orofacial associada com alterações de comportamentos espontâneos, o teste 

da formalina, originalmente descrito por Dubuisson e Dennis (1977), foi 

utilizado por Roveroni et al. (2001) que administraram formalina na ATM de 

ratos e realizaram um estudo comportamental para avaliar a dor orofacial 

aguda.  

Takeuchi et al. (2004) induziram inflamação/dor aguda na ATM através 

da injeção de kaolina e carragenana e estudaram dor baseados em parâmetros 

comportamentais e em preparação de nervo isolado. 

Estudos mais recentes utilizaram a carragenana, como indutor da 

inflamação aguda na ATM de ratos, para avaliar o tempo de alguns eventos 

vasculares e celulares tais como, permeabilidade vascular, influxo de 

leucócitos, produção de TNF-α, IL-1β e dor, além do envolvimento do receptor 

de taquicininas NK1 na mediação desses eventos (DENADAI-SOUZA et al., 

2009). 
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A literatura científica apresenta alguns estudos de artrite induzida na 

ATM de ratos. Tesser-Viscaíno et al. (2009) investigaram o papel do NO na 

nocicepção central da artrite induzida por carragenana, analisando também a 

expressão gênica e atividade da óxido nítrico sintase (NOS) na parte caudal do 

núcleo trigeminal espinal durante a fase aguda (24h) e crônica (15 dias) da 

artrite.    

Mais recentemente, Chaves et al. (2011) investigaram os eventos 

vasculares e celulares, além do envolvimento do NO na fisiopatologia da artrite 

induzida na ATM de ratos, estabelecendo, desta forma, um modelo 

experimental de artrite induzida por zymosan na ATM.  

 

1.13. Artrite induzida por zymosan 

 

O zymosan (β(1→3) glucanas), um polissacarídeo constituinte da parede 

celular do fungo Saccharomyces cerevisae, induz a resposta imune in vivo por 

ativação de macrófagos e outras células mononucleares (BAILI et al., 1995; 

DERBOCIO et al., 2005). Quando injetado intradérmica (RIDGER et al. 1997), 

intraperitoneal (AJUEBOR et al., 1998) ou intra-articularmente (ROCHA et al., 

1999) causa uma resposta inflamatória intensa.  

A administração de zymosan ativa a via alternativa do sistema 

complemento, induz a degranulação de mastócitos a liberar aminas vasoativas 

como serotonina e histamina, além de gerar produtos do metabolismo do ácido 

araquidônico, assim como estimular a liberação de mediadores inflamatórios 

por macrófagos, neutrófilos e células sinoviais (JOHNSON et al., 1975; 

KONNO; TSURUFUJI, 1983; GRIFFITHS et al., 1991; COATES; McCOLL, 

2001; VALE et al., 2006). 

A injeção intra-articular de zymosan causa artrite caracterizada 

inicialmente por aumento da permeabilidade vascular e migração celular 

(ROCHA et al., 1999). Posteriormente, ocorre hipertrofia sinovial, infiltração de 

células mononucleares e ativação de fibroblastos (KEYSTONE et al., 1977; 

GEGOUT et al., 1994). Existem ainda estudos sugerindo degradação da 
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cartilagem articular e do osso subcondral na fase crônica da artrite por 

zymosan (GEGOUT et al., 1995; BEZERRA et al., 2004). 

Estudos relatam outras atividades biológicas do zymosan, como por 

exemplo, nos mamíferos, ele tem a capacidade de aumentar a resistência à 

doenças microbianas e exercer atividade anti-tumoral, sendo, portanto de 

grande interesse na aplicação como agente imunoterapêutico (BOHN; 

BeMILLER, 1995; DERBOCIO et al., 2005).  

 

1.14. Mediadores inflamatórios na disfunção temporo mandibular 

 

A artrite reumatóide envolve a ativação de células T auto-reativas e o 

recrutamento dessas células, juntamente com outros leucócitos nas 

articulações. Esses leucócitos produzem uma variedade de mediadores que 

induzem a inflamação sinovial e, eventualmente, ocasionará danos às 

articulações (KHANNA et al., 2007; VENKATESHA et al., 2011).  

Quase todos os mediadores inflamatórios ligados à artrite são regulados 

pelo fator nuclear de transcrição (NF-kB) (KUMAR et al., 2004). Dentre esses 

mediadores, o papel das citocinas inflamatórias tais como, TNF-α, IL-1β, IL-6 e 

quimiocinas; das enzimas inflamatórias COX-2, PLA2, NOS, 5-lipoxigenase, 

enzimas metaloproteinases (MMPs), fator tecidual inibidor das 

metaloproteinases (TIMPs), outros mediadores incluindo as prostaglandinas, 

NO e leucotrienos, além de moléculas de adesão, durante a patogênese da 

artrite, está bem delimitado na literatura (KHANNA et al., 2007; MA et al., 2011;  

VENKATESHA et al., 2011).  

O NF-kB é composto por complexos homo e heterodiméricos, as 

subunidades p65, p50, p52, C rel e Rel B, pertencentes a família de proteínas 

Rel. Quando não estimulado, o fator NF-kB reside no citoplasma ligado a uma 

proteína inibitória (IkB). Esse complexo impede a translocação do NF-kB para o 

núcleo. Assim, a fosforilação e a degradação do IkB são necessárias para que 

ocorra a translocação, permitindo a ligação do NF-kB ao elemento regulador 

dos genes-alvo e o controle de suas transcrições (GHOSH; MAY; KOPP, 

1998).  
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Com relação à presença de citocinas na DTM, a IL-1 é produzida em 

grandes quantidades pela membrana sinovial durante a inflamação, assim 

como por monócitos e macrófagos, não estando presente em tecidos normais 

(DINARELLO; WOLFF, 1993; TATAKIS, 1993). Consiste numa família de IL-1α, 

IL-1β e antagonista do receptor de IL-1 (IL-1ra). A IL-1α normalmente 

permanece no citosol enquanto IL-1β e IL-1ra são secretados (AREND, 2001; 

DINARELLO, 1998). 

Tominaga et al. (2004) reafirmaram a participação de IL-1β na 

patogênese das DTM, assim como Nishimura et al. (2004) ao mostrar que, nos 

casos de insucesso na realização de artrocentese, procedimento cirúrgico de 

lavagem articular, IL-1β e IL-6 continuavam presentes no líquido sinovial 

articular. 

Outros estudos sugerem que IL-1β sensibiliza nociceptores e causa 

hiperalgesia, devendo atuar na fisiopatologia da dor articular advinda da ATM 

em pacientes com DTM (WATKINS et al., 1994; JEANJEAN et al., 1995; 

ALSTERGREN et al., 2003). 

O TNF-α é produzido pela membrana sinovial da ATM na fase crônica 

da inflamação, assim como por monócitos e macrófagos ativados, e parece ser 

responsável pela inflamação sistêmica na artrite reumatóide (ALSTERGREN, 

2000). Encontra-se presente na sinóvia, no líquido sinovial e no pannus de 

pacientes com artrite reumatóide (CHU et al., 1991; DELAURAN et al., 1992; 

KANEYAMA et al., 2004). 

Na artrite reumatóide, as citocina inflamatórias, como IL-1β e TNF-α 

estimulam a produção de MMPs, enzima que degrada irreversivelmente 

componentes da matriz extracelular, incluindo a cartilagem articular, além da 

destruição óssea (KANEYAMA et al., 2004; SHIVAPRASAD et al., 2011).  

A IL-6 é sintetizada por monócitos, macrófagos, condrócitos, células 

sinoviais tipo A (macrófagos-símile), osteoblastos, células B e T e fibroblastos 

(SHINODA; TAKAKU, 2000). 

Vários autores sugeriram que IL-6 participa na fisiopatologia da DTM, 

não estando presente, entretanto, em articulações normais. IL-6 está envolvida 

no desenvolvimento de sinovite, de destruição óssea e cartilaginosa, de 
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hiperalgesia nos tecidos articulares, e pode ser utilizado como marcador 

bioquímico de DTM crônicas (FU et al., 1995; SANDLER et al., 1998; 

SHINODA; TAKAKU, 2000; KANEYAMA et al., 2004). Além da IL-6, Kaneyama 

et al. (2004) mensuraram concentrações elevadas de IL-11 e IL-17 no fluido 

sinovial de pacientes com DTM.  

Em pacientes com DTM, foram encontrados níveis elevados de IL-8 no 

fluido sinovial (KANEYAMA et al., 2002), e foi demonstrado que a fonte de IL-8 

em ATMs são células sinoviais e células inflamatórias, principalmente 

neutrófilos e macrófagos, e que participa na fase aguda da inflamação na ATM 

(SUKEDAI et al., 2004). 

Alstergren et al. (1999) observaram aumento de serotonina no líquido 

sinovial de articulações acometidas por processo inflamatório e com 

sintomatologia dolorosa, mesmo resultado mostrado experimentalmente por 

Tominaga et al. (1999). Em pacientes com DTM e artrite reumatóide, foram 

detectados níveis elevados de serotonina no plasma sangüíneo de pacientes 

com dor articular (KOPP; ALSTERGREN, 2002). Fredrikson et al. (2005) 

confirmaram a participação local e sistêmica de serotonina na fisiopatologia da 

dor articular. 

Neuropeptídeos como a neurocinina A (NKA), o peptídeo relacionado ao 

gene da calcitonina (CGRP), a substância P (SP), o peptídeo intestinal 

vasoativo (VIP) e o neuropeptídeo Y (NPY) foram detectados em pacientes 

com alterações degenerativas na ATM (HOLMUND et al., 1991). Carleson et al. 

(1996) observaram a presença dos neuropeptídeos NKA, NPY e CGRP, e 

Spears et al. (2005), CGRP e fator de crescimento neuronal (NGF), ambos em 

fluido sinovial da ATM de ratos com artrite. 

Quinn e Bazan (1990) primeiramente demonstraram a presença de 

PGE2 e leucotrieno B4 (LTB4) em ATM acometidas por processos inflamatórios. 

Alstergren e Koop (1997) ratificaram a presença de PGE2 em ATM com 

desordem inflamatória e sintomatologia dolorosa, Nishimura et al. (2002), a 

presença de LTB4 em articulações com sinovite, e Arinci et al. (2005) 

confirmaram a participação de PGE2 e LTB4 em pacientes com DTM 

apresentando desarranjos internos. 
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Quinn et al. (2000) compararam valores de PGE2 e a expressão de COX-

2 no líquido sinovial e no tecido sinovial retrodiscal de pacientes com 

alterações intraarticulares, e observaram que a enzima se encontrava 

hiperexpressa nas amostras. Kerins et al. (2004) mostraram ainda que o uso de 

inibidores seletivos da COX-2 reduziu inflamação e dor na ATM em ratos. 

Além disso, estudos demonstraram a participação do NO em modelo 

experimental de artrite induzida por zymosan em joelho e na ATM de ratos, 

com a redução dos níveis de nitrito e da dor articular ao administrar-se 

inibidores da síntese de NO, L-NG –nitroarginina metil éster (L-NAME), 

aminoguanidina (AG) e N-(3-(aminnometil)benzil)acetamidina (1400W) 

(CHAVES et al., 2011; ROCHA et al., 2002).  

Homma et al. (2001) descreveram a presença de NOSi em células 

sinoviais e vasculares na ATM de pacientes com desarranjos internos 

articulares. Takahashi et al. (2003) e Nagai et al. (2003) observaram que a 

enzima NOSi estava expressa em tecidos sinoviais de articulações com 

sinovite, desarranjos internos articulares e osteoartrite, enquanto não se 

expressou ou pouco se expressou em tecidos normais. Yamaza et al. (2003) 

demonstraram a expressão de NOSi em tecidos sinoviais de ATM com sinovite 

concomitante à expressão de NF-kB.  

 

1.15. Fármacos utilizados na dor e inflamação 

 

Desde a antiguidade o homem procura encontrar meios para aliviar a 

dor, a febre entre outros distúrbios relacionados à inflamação. Os relatos datam 

a partir do ano 30 a. C., onde Celsus, que descreveu os quatro sinais clássicos 

da inflamação (dor, rubor, calor e edema), utilizava extrato de Salix alba 

(Salgueiro) para aliviar esses sintomas (LOPES, 2010). Séculos mais tarde, 

Leroux (1829) purificou uma substância chamada de salicina que foi 

identificada como sendo o princípio ativo responsável pelos efeitos do salgueiro 

(MASON; PASERO, 2006). 

Com o passar do tempo várias substâncias foram sendo descobertas e 

empregadas nos tratamentos dos sintomas causados pelo processo 
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inflamatório, resultando no desenvolvimento dos fármacos.  Os principais 

grupos de fármacos que são usados nos distúrbios inflamatórios são os 

glicocorticóides e os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) (LOPES, 2010). 

Os glicocorticóides são muito utilizados na terapia das doenças auto-

imunes e na prevenção e/ou tratamento da rejeição de transplantes e suas 

ações anti-inflamatórias se devem principalmente à inibição do gene da COX-2 

e a indução da proteína lipocortina, a qual inibe a enzima fosfolipase A2. Além 

disso, reduzem a produção de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e IL-1β), além 

da modulação do fator de transcrição NF-kB (AMSTERDAM; TAJIMA; 

SASSON, 2002; KIM et al., 2004; SATO et al., 2010; VIEGAS et al., 2008). A 

dexametasona, potente glicocorticóide sintético, possui baixo custo e é 

amplamente utilizada com propriedades imunossupressoras e anti-inflamatórias 

(RHODUS, 2006). 

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) constituem a classe de 

fármacos mais prescritos e utilizados no mundo, sendo o tratamento para 

inúmeras patologias como artrite reumatóide, osteoartrite e outras doenças 

inflamatórias. Esses fármacos apresentam também atividade analgésica e 

antipirética em sua grande maioria. Sua atividade anti-inflamatória ocorre, 

principalmente, devido ao bloqueio da COX, promovendo a inibição de 

prostaglandinas (SALTER et al., 2001; BIAVA et al., 2007; BORNE et al., 2008; 

SALTER et al., 2001; SOSTRES et al., 2010).  

Entre as classes de AINEs alguns são inibidores preferenciais da COX-2 

como, o meloxicam e a nimesulida. Outra classe de fármacos foi desenvolvida 

baseada em pesquisas das diferenças entre COX-1 e COX-2, que são os 

inibidores específicos para esta enzima como celecoxibe e o etoricoxibe 

(DAVIES; JAMALI, 2004; LEES et al., 2004).   

Os efeitos adversos relacionados à toxicidade gastrointestinal e renal 

são as queixas mais comuns de pacientes que utilizam AINEs convencionais, e 

representam o maior risco de vida para pacientes que fazem uso crônico 

desses medicamentos (STEINFELD; BJØRKE, 2002). As queixas variam muito 

em severidade, e incluem náuseas, dispepsia e ulceração. Esses efeitos estão 

associados com a inibição da COX-1, responsável por formar prostaglandinas 
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homeostáticas (PGE2 e PGI2), consideradas protetoras da mucosa gástrica e 

também presentes nos rins (SOSTRES et al., 2010; WARNER; MITCHEL, 

2002). 

O reconhecimento do efeito protetor da COX-1 indicava a possibilidade 

de uma melhor atuação dos fármacos COX-2 seletivos e, realmente, os AINEs 

COX-2 seletivos apresentaram os menores efeitos adversos relacionados a 

complicações gastrointestinais. Estas linhas de evidência determinaram a 

sugestão de que a inibição de COX-2 seria responsável pelos efeitos 

terapêuticos dos AINEs, enquanto a inibição de COX-1 seria responsável pela 

toxicidade desses agentes. Considerando-se essa premissa, a indústria 

farmacêutica vem desempenhando grandes esforços para desenvolver 

inibidores seletivos de COX-2, com pouca ou nenhuma atividade sobre COX-1 

(VANE; BAKHLE; BOTTING, 1998). Além do envolvimento em processos 

inflamatórios, a COX-2 também tem sido implicada em crescimento e formação 

tumoral (BAKHLE et al., 2001), sugerindo que os inibidores seletivos da COX-2 

podem ter uma nova indicação terapêutica. Entretanto, o uso crônico destes 

agentes tem sido associado a efeitos indesejáveis relacionados ao aumento 

dos níveis séricos de tromboxanos, risco de desenvolvimento de trombose e de 

infarto do miocárdio. Esses achados sugerem que a COX-2, além de 

desempenhar um papel chave na fisiopatologia da inflamação e da 

carcinogênese, também está envolvida na manutenção de funções fisiológicas 

essenciais no sistema cardiovascular (MEAGHER, 2004; SCHIEFFER; 

DREXLER, 2003; WALTER et al., 2004). A COX-3 é seletivamente inibida pelo 

paracetamol e dipirona, sendo também inibida por aspirina e diclofenaco 

(CHANDRASEKHARAN; DAÍ; ROOS, 2002). 

A indometacina destaca-se, dentre os AINEs não seletivos para COX-2, 

como importante ferramenta farmacológica atuando em modelos clássicos de 

nocicepção e inflamação utilizando animais em laboratório. Esse fármaco é 

derivado do ácido indolacético, que apresenta propriedades anti-inflamatória, 

analgésicas e antipiréticas, já que inibe ambas as enzimas COX-1 e COX-2, 

necessária para a formação de PG’s e outros autacóides (RAFFIN et al., 2003). 
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Além dos AINES, vários farmácos se destinam no controle da dor, 

incluindo-se agentes semelhantes à morfina (opióides), os anestésicos, e 

várias substâncias não opióides (BENYHE, 1994). 

Os analgésicos opióides compreendem um grupo de fármacos naturais e 

sintéticos com estrutura química e efeitos semelhantes aos do alcalóide do 

ópio, cuja ação analgésica, euforiante e ansiolítica é conhecida há séculos. São 

efetivos no controle da dor visceral e somática e, parcialmente, efetivos no 

controle da dor neuropática (PIMENTA; MOTA; CRUZ, 2006). 

Opiáceos, como a morfina, representam atualmente a melhor opção 

para o controle de dor moderada a grave em trauma induzidos, pós-operatório 

e na dor oncológica. A morfina ocasiona alguns efeitos indesejáveis, como: 

euforia, náuseas, vômitos, depressão respiratória, dependência física e 

psicológica, redução da motilidade gastrointestinal e espasmo do músculo liso, 

levando a constipação e algumas vezes espasmo biliar e uretral (SILVA; 

SAKATA; ISSY, 2004). 

 Os compostos opiáceos estão cada vez mais sendo usados para o 

tratamento de doenças crônicas não relacionadas a dor crônica do câncer 

patológico. No entanto, a administração prolongada de opióides é associada 

com problemas significativos, incluindo o desenvolvimento de tolerância 

antinociceptiva, onde altas doses do fármaco são necessárias ao longo do 

tempo para obter a mesma resposta analgésica. E estas doses mais elevadas 

são também relacionadas ao aumento da sensibilidade da dor, um conceito 

conhecido como hipernocicepção tátil induzidas por opióides (WHITE; 

WILSON, 2010).  

Diante do exposto, é necessário se investir no desenvolvimento de 

analgésicos e anti-inflamatórios que possuam vantagens em relação aos 

prescritos na farmacoterapia atual. Nesse contexto, surgem os produtos de 

origem natural, os polissacarídeos sulfatados de algas marinhas, como uma 

fonte em potencial de novos fármacos.  

A alga marinha vermelha S. filiformis foi escolhida para realizar este 

estudo por ser uma espécie cultivada, além de ser uma fonte rica em 

carragenanas, na qual alguns efeitos biológicos já foram relatados na literatura.   
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1.16. OBJETIVOS 

1.16.1. Geral 

Avaliar os efeitos na nocicepção e inflamação de um polissacarídeo 

sulfatado da alga marinha vermelha Solieria filiformis em modelos clássicos de 

nocicepção e inflamação aguda e no modelo experimental de artrite induzida 

por zymosan na articulação temporomandibular de ratos.  

1.16.2. Específicos 

� Extrair os polissacarídeos sulfatados totais (PST) da alga marinha S. 

filiformis; 

� Fracionar os PST por cromatografia de troca iônica (DEAE-celulose); 

� Determinar a composição química dos PST e das frações obtidas por 

cromatografia (DEAE-celulose);  

� Verificar a separação das frações obtidas (DEAE-celulose) por 

eletroforese em gel agarose;  

� Determinar a massa molar das frações obtidas (DEAE-celulose) por 

cromatografia de permeação em gel (GPC); 

� Avaliar as características estruturais das frações obtidas (DEAE-

celulose) por espectroscopia no infravermelho; 

� Investigar o efeito antinociceptivo de uma fração polissacarídica obtida 

por DEAE-celulose (F I), por meio dos testes de contorções abdominais, 

formalina e placa quente em camundongos; 

� Avaliar os efeitos anti-inflamatórios da fração F I utilizando o modelo de 

edema de pata e avaliar a atividade da mieloperoxidase; 

� Avaliar os efeitos da fração F I na dor orofacial no modelo experimental 

de artrite na ATM induzida por zymosan utilizando o aparelho Von Frey; 

� Avaliar os efeitos da fração F I na migração celular do lavado sinovial da 

ATM de ratos através da contagem do número de leucócitos totais e da 

dosagem da atividade de mieloperoxidase; 

� Realizar estudo histológico dos tecidos formadores da ATM para avaliar 

as alterações inflamatórias agudas nesse modelo de artrite; 



Araújo, I. W. F. (2012)/Introdução 

 

80 

 

� Investigar a expressão de RNAm de mediadores inflamatórios (TNF-α, 

IL-1β, COX-2 e HO-1) nos tecidos articulares da ATM de ratos tratados com a 

dose mais efetiva da fração F I; 

� Avaliar a toxicidade da fração F I por dose repetida (14 dias) em 

camundongos através de parâmetros bioquímicos, hematológicos e 

histológicos.  
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2. MATERIAIS 

 

2.1. Coleta e identificação da alga marinha 

  

Exemplares de Solieria filiformis (Kützing) P.W.Gabrielson (Figura 9) 

(registrada sob n° 35682 no herbário Prisco Bezerra , Universidade Federal do 

Ceará, UFC) coletados na Praia de Flecheiras, município de Trairi – CE em 

agosto/2008, durante a maré baixa de sizígia (-0,2 a 0,3 m), e conduzidos ao 

Laboratório de Carboidratos e Lectinas (CarboLec), do Departamento de 

Bioquímica e Biologia Molecular (UFC), em sacos plásticos. No laboratório, as 

algas foram limpas para a retirada de epífitas e/ou outros organismos 

incrustantes, lavadas com água destilada e armazenadas (-20°C) até o uso. 

 

 

 

 

 

Figura 9 -  Aspecto macroscópico da alga marinha vermelha Solieria filiformis e 

sua classificação taxonômica. Fonte: AlgaeBase, 2011 

 

Filo:  Rhodophyta  

Subfilo: Eurhodophytina 

Classe: Floridophyceae 

Subclasse: Rhodymeniophycidae 

Ordem:  Gigartinales 

Família:  Solieriaceae 

Gênero:  Solieria  

Epíteto específico: filiformis 

Nome botânico:  Solieria filiformis (Kützing) 

P.W.Gabrielson 1985 
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2.2. Animais 

Foram utilizados camundongos Swiss machos (20-25 g) e ratos Wistar 

machos (180-240 g), no total de seis animais por grupo, fornecidos pelo biotério 

central da Universidade Federal do Ceará (UFC)-Campus do Pici. Os animais 

receberam água e alimentação ad libitum. Todos os esforços foram feitos para 

minimizar o número e o sofrimento dos animais utilizados. 

Os ensaios com os animais seguiram os padrões exigidos de ética, 

biossegurança e respeito aos princípios dos 3 R’s da experimentação animal 

(“reduction, replacement and refinement”).  

Este trabalho é parte integrante do projeto intitulado “Compostos 

Bioativos de Algas Marinhas: Bases Moleculares, Implicações Terapêuticas e 

Industriais”, sendo aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa com Animais de 

laboratório da UFC (CEPA nº 80/10). 

2.3. Soluções, reagentes e corantes 

Todos os reagentes utilizados apresentaram grau de pureza e 

propriedades analíticas adequadas. As drogas e reagentes utilizadas para o 

desenvolvimento deste trabalho foram:  

Álcool comercial, hematoxilina, eosina, violeta de genciana (Reagen); 

sulfato de sódio anidro (Na2SO4), azul de toluidina, brometo de cetil, trimetil 

amônio, ácido clorídrico P.A (HCl), hidróxido de sódio (NaOH), ácido sulfúrico 

(H2SO4), álcool etílico P.A, fenol P.A, cloreto de bário (BaCl2), ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA), clorofórmio, ácido acético P.A, 

formaldeído P.A., hidrato de cloral, cloreto de sódio (NaCl), acetato de sódio, 

peróxido de hidrogênio (H2O2), D-galactose (Vetec Química farm. LTDA, SP-

Brasil); agarose (Bioagency, São Paulo, SP); cisteína, papaína, albumina sérica 

bovina (BSA), cloreto de cetilpiridínio (CCP), DEAE-celulose, propano 1,3-

diamino, indometacina, azul de 1,9-dimetilmetileno (ADM), comassie G-250, 

brometo de hexadecil-trimetil-amônio (HTAB), L-NG –nitroarginina metil éster (L-

NAME), tribromoetanol, dextrana sulfato, carragenana lambda tipo IV, fosfato 
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de potássio monobásico, fosfato de potássio dibásico, zymosan (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, USA);   gelatina (Oxoid, Ltd., England); morfina sulfato (Dimorf® 

Cristália, Itapira, SP-Brasil); dexametosona (Aché, Guarulhos, SP-Brasil); 

meclizina (APSEN, Santo Amaro, SP-Brasil); pentoxifilina (EMS, São Bernardo 

do Campo, SP-Brasil); Kits para dosagens séricas: aspartato aminotransferase 

(AST), alanina aminotransferase (ALT), uréia, creatinina e fosfatase alcalina 

(Labtest®, Lagoa Santa, MG, Brasil); Anticorpo COX-2, TNF-α, IL-1β, IL-6, HO-

1 (Santa Cruz Biotechnology, INC); KIT ABC IgG de cabra (VECTASTAIN); 

dietil pirocarbonato (DEPC); TRIzol®, oligo (DT), dNTPs Mix 10mM, Superscript 

III reverse transcript 10000 U (Life/Technologies Invitrogen); Power SYBR 

Green Master Mix (Applied Biosystems). As drogas e reagentes foram 

solubilizados em salina estéril (0,9%, NaCl) e água destilada ou ultra pura, 

respectivamente. 

 

3. MÉTODOS 

3.1. Extração dos polissacarídeos sulfatados totais   

 

A extração dos polissacarídeos sulfatados totais (PST) foi realizada 

segundo Farias et al. (2000). Inicialmente, a alga desidratada em temperatura 

ambiente e macerada com N2 líquido (5 g) foi hidratada em 250 mL de tampão 

acetato de sódio 100 mM (pH 5,0) contendo EDTA 5 mM e cisteína 5 mM  e 

digerida com 17 mL de uma solução de papaína bruta (30 mg mL-1), durante 6 

horas a 60ºC em banho-maria (MARCONI, modelo MA 159). Em seguida, o 

material foi filtrado em placa porosa. Os polissacarídeos presentes no filtrado 

foram precipitados por meio da adição de 16 mL de CCP a 10% (24 h; 25 ºC). 

Logo após a precipitação, o extrato de PST foi lavado (CCP 0,05%; 200 mL), 

centrifugado (7965 x g; 30 min; 10ºC) e depois dissolvido em 174 mL de NaCl 2 

M: etanol comercial (100: 15; v v-1) e novamente precipitado através da adição 

de 200 mL de etanol comercial (24 h; 4 ºC). Após a segunda precipitação, o 

material assim obtido foi lavado duas vezes com 200 mL etanol comercial 
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diluído a 80% e uma vez com etanol comercial (200 mL), seguido de 

centrifugação (7965 x g; 30 min; 10 ºC). Os PST foram dialisados contra água 

destilada e liofilizados (LIOTOP, modelo L101) (Figura 10). 

 

 

 

Figura 10 -  Fluxograma de obtenção dos PST da alga marinha vermelha S. 

filiformis. 
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3.2. Cromatografia de troca iônica em coluna de DEAE-cel ulose  

 

Inicialmente, os PST (50 mg) foram dissolvidos em tampão acetato de 

sódio 50 mM (pH 5,0) (2 mg/mL) e submetidos à cromatografia de troca iônica 

em coluna de DEAE (26 cm x 2,0 cm) equilibrada e percolada com a mesma 

solução até a completa remoção dos polissacarídeos não retidos. A coluna foi 

eluída com um gradiente linear de NaCl 0 a 1,5 M preparado no mesmo 

tampão de equilíbrio, utilizando um coletor de frações (FRAC-920) com fluxo 

ajustado para 2,3 mL/min. Frações de 4,6 mL foram obtidas e monitoradas por 

meio da reação metacromática usando o azul de 1,9-dimetilmetileno (ADM) em 

espectrofotômetro (GE HEALTHCARE ULTROSPEC 1100) ajustado em 525 

nm (FARNDALE; BUTTLE; BARRET, 1986). As frações de polissacarídeos 

sulfatados obtidas foram dialisadas (membranas de celulose 43 × 27 mm, 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) exaustivamente contra água destilada 

mediante a realização de seis trocas diárias, durante quatro dias consecutivos, 

para eliminação do NaCl utilizado no fracionamento dos polissacarídeos 

sulfatados. Em seguida, as frações polissacarídicas foram liofilizadas (LIOTOP, 

modelo L101) para os ensaios posteriores. 

 

3.3. Eletroforese em gel de agarose  

 

Os PST e as frações de polissacarídeos sulfatados (25 µg) foram 

analisados por eletroforese em gel de agarose a 0,5% em tampão 1,3 - acetato 

diaminopropano 50 mM (pH 9,0). Os polissacarídeos sulfatados foram 

aplicados no gel e a corrida realizada em voltagem constante (110 V) durante 

60 min. Após o procedimento, os PST e as frações polissacarídicas presentes 

no gel foram fixados com uma solução de N-cetil-N,N,N-brometo de 

trimetilamônio a 0,1%  por 24 horas. Em seguida, o gel foi corado com azul de 

toluidina a 0,1% e, finalmente, descorado com uma solução contendo etanol 

absoluto, água destilada e ácido acético concentrado (4,95: 4,95: 0,1; v-1v-1v-1), 

como descrito por Dietrich e Dietrich (1976). 
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3.4. Análises químicas e estruturais  

 

3.4.1. Determinação do conteúdo de carboidratos tot ais  

 

Os carboidratos totais foram determinados pelo método fenol-ácido 

sulfúrico (DUBOIS et al., 1956) e monitorados em espectrofotômetro 

(AMERSHAM BIOSCIENCES, modelo BIOTRAK II), ajustado à 490 nm. O 

açúcar simples D-galactose foi utilizado para a obtenção da curva-padrão.  

 

3.4.2. Determinação do conteúdo de proteínas contam inantes  

 

As concentrações de proteínas contaminantes foram realizadas segundo 

o método de Bradford (1976), utilizando-se Albumina Sérica Bovina (BSA) 

como padrão e monitoradas em espectrofotômetro à 525 nm. 

 

3.4.3. Determinação do conteúdo de sulfato livre  

 

O teor de sulfato livre foi determinado após hidrólise ácida (HCl 1 M, 5 

horas, 105oC) pelo método da gelatina-bário (DODGSON; PRICE, 1962) e 

monitorado em espectrofotômetro à 360 nm. O sulfato de sódio foi empregado 

como padrão.  

 

3.4.4. Cromatografia de permeação em gel  

 

As distribuições das massas molares (MM) das frações (F I e F II) de S. 

filiformis, obtidas por cromatografia em DEAE-celulose, foram estimadas por 

meio de cromatografia de permeação em gel (GPC), usando-se um 

equipamento SHIMADZU, com detectores de índice de refração e UV-visível a 

254 nm. Uma coluna ULTRAHYDROGEL de 7,8 x 300 mm foi utilizada, com 

fase móvel em NaNO3 0,1 M e fluxo de 0,5 mL/min. As frações (0,004 g) foram 

dissolvidos em 1 mL de H2O, seguido da adição de 1 mL de NaNO3 0,2 M e 
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injetadas (50 µL) no equipamento. Para construção da curva de calibração 

foram utilizadas Pululanas de diferentes massas molares (5,9 × 103; 1,18 × 104; 

4,73 × 104; 2,12 × 105 e 7,88 × 105 g/moL). A equação obtida a partir da curva 

de calibração foi log Mw = 14,10603 – 0,95109Ve, onde Ve é o volume de 

eluição em mL. O coeficiente de correlação linear obtido para esta equação foi 

de - 0,9907.  

3.4.5. Espectroscopia de absorção na região do infr avermelho  

 

Espectros na região do infravermelho (IV) dos PST e das frações obtidas 

foram realizados em espectrofotômetro PERKIN ELMER SPECTRUM 100, 

utilizando pastilhas de KBr, na região de 4000 a 500 cm-1.  

 

3.5. Atividade antinociceptiva 

 

3.5.1. Teste das contorções abdominais induzidas po r ácido acético 

 

O modelo de contorções abdominais, inicialmente proposto para ratos, 

foi modificado para camundongos por Koster et al. (1959). 

O teste de Contorções Abdominais Induzidas por ácido acético é um 

modelo clássico de nocicepção periférica, em que após a injeção 

intraperitoneal do agente nociceptivo, observam-se respostas que consistem 

em uma seqüência de contorções no abdômen acompanhadas por extensão 

dos membros inferiores.  

Assim, os grupos testados receberam antes da aplicação do ácido 

acético: salina estéril 0,9% (via i.v.); F I de S. filiformis nas doses de 1; 3 ou 9 

mg/kg (i.v.; 0,1 mL/10 g de peso). Morfina, um analgésico opióide não seletivo, 

na dose de 5 mg/kg (via s.c.) e indometacina (5 mg/kg; s.c.), um inibidor de 

ciclooxigenase não específico (HULL; GADNER; HAWCROFT, 2003), foram 

utilizados como controles. 
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Trinta minutos após a administração dos compostos a serem testados, 

foi feita a injeção do estímulo nociceptivo, ou seja, foi administrado ácido 

acético 0,8% na cavidade peritoneal dos animais (0,1 mL/10 g de peso do 

animal). Imediatamente após administração do ácido acético a contagem das 

contorções foi iniciada, durante um período de 30 minutos. 

 

3.5.2. Teste da formalina 

 

Este teste caracteriza-se por apresentar resposta bifásica distinta em 

resposta a um estímulo químico, sendo a primeira fase considerada 

neurogênica e a segunda inflamatória (BRAGGIO et al., 2002). 

Neste experimento, segundo o modelo de Hunskaar e Hole (1987), 

grupos de animais receberam 30 minutos antes da injeção intra plantar (i.pl.) de 

formalina: salina estéril 0,9% (i.v.); F I de S. filiformis nas doses de 1; 3 ou 9 

mg/kg (i.v.; 0,1 mL/10 g de peso). Indometacina (5 mg/kg; s.c.) e morfina (5 

mg/kg; s.c.) foram utilizados como controles. Após a injeção intraplantar de 20 

µL formalina a 1% na pata traseira direita do animal foi registrado o tempo (s) 

que o animal permaneceu lambendo a pata durante dois momentos, a saber: 

de 0-5 min (primeira fase) e de 20-25 min (segunda fase). 

 

3.5.3. Teste da placa quente 

 

A atividade analgésica central pode ser avaliada pelo teste da placa 

quente, seguindo o método de Eddy e Leimbach (1953), que consiste na 

colocação de animais, normalmente camundongos, sobre uma placa de metal 

aquecida (51±1ºC) para observar por quanto tempo os animais manifestam 

uma resposta, que corresponde ao ato de retirar ou lamber a pata traseira e/ou 

saltar. Este teste é específico para verificar nocicepção central. 

Os animais primeiramente foram familiarizados com a placa quente, para 

observação do tempo de reação controle. Os animais que apresentaram um 

tempo de reação superior a 10 segundos foram descartados do teste. 
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Grupos de animais receberam 30 minutos antes do estímulo térmico: 

salina estéril 0,9% (i.v.); F I de S. filiformis nas doses de 1; 3 ou 9 mg/kg (i.v.; 

0,1 mL/100 g de peso). Morfina (5 mg/kg; s.c.) e indometacina (5 mg/kg; s.c.) 

foram utilizados como controles.  As medidas do tempo de resposta foram 

registradas em intervalos de 30 minutos após a administração, durante 90 

minutos (tempos: 30 min; 60 min e 90 min) com um tempo de corte de 40 

segundos. 

 

3.6. Atividade anti-inflamatória 

 

3.6.1.  Ensaio de edema de pata induzido por carrag enana 

O modelo do edema de pata induzido por carragenana (Cg) foi realizado 

segundo o método de Winter, Risley e Nuss (1962). Cg (500 µg/pata; 100 µL) 

ou salina estéril (0,9%; 100 µL) foi injetada (s.c.) na pata direita de ratos Wistar. 

Grupos de seis animais foram tratados (s.c.) 1 hora antes da Cg com F I de S. 

filiformis nas doses de 1; 3 ou 9 mg/kg (0,1 mL/100 g de peso) ou salina estéril 

0,9% no mesmo volume. Dexametasona (1 mg/kg; s.c.), um glicocorticóide 

sintético com potentes propriedades anti-inflamatórias e imunosupressoras 

(Assreuy et al., 2008),  foi administrada, 1 hora antes da Cg, como controle 

positivo. 

O edema obtido foi medido imediatamente antes (tempo zero) das 

injeções com estímulo flogístico (Cg) e nos intervalos de tempo de 1; 2; 3 e 4 

horas após o estímulo, utilizando um hidropletismômetro (Panlab, Espanha). 

Após 4 horas da injeção de Cg, os animais foram submetidos à eutanásia, sob 

anestesia, utilizando hidrato de cloral (10%) no volume de (1 mL/100 g; i.p.). 

Os resultados foram expressos pela variação do volume da pata (mL) 

deslocado, calculando-se a diferença a partir do volume basal (tempo zero) 

(LANDUCCI et al., 1995).  
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3.6.2. Ensaio de edema de pata induzido por dextran a 

Dextrana (400 µg/pata; 100 µL), um agente osmótico clássico (LO; 

ALMEIDA; BEAVEN, 1982), ou salina estéril (0,9%; 100 µL) foi injetada (s.c.) 

na pata direita de ratos Wistar. Grupos de 6 animais foram tratados (s.c.) 1 

hora antes da dextrana com F I de S. filiformis  (1; 3 ou 9 mg/kg) ou salina 

estéril (0.9%).  

O edema obtido foi medido imediatamente antes (tempo zero) das 

injeções com estímulo flogístico (dextrana) e nos intervalos de tempo de 0,5; 1; 

2; 3 e 4 horas após o estímulo, utilizando um hidropletismômetro (Panlab, 

Espanha). Após 4 horas da injeção de dextrana, os animais foram submetidos 

à eutanásia, sob anestesia, utilizando hidrato de cloral (10%) no volume de (1 

mL/100 g; i.p.). 

 

3.6.3. Avaliação do efeito edematogênico  

 

A fração F I de S. filiformis foi injetada na pata direita de ratos Wistar nas 

doses de 1; 3 ou 9 mg/kg (s.c.; 100 µL/pata). O grupo controle recebeu o 

mesmo volume de salina estéril 0,9% (s.c.). O edema obtido foi medido 

imediatamente antes (tempo zero) das injeções com estímulo (F I) e nos 

intervalos de tempo de 0,5; 1; 2; 3; 4 e 5 horas após o estímulo, utilizando um 

hidropletismômetro (Panlab, Espanha). 
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3.6.4. Avaliação da atividade da mieloperoxidase  

 

A mieloperoxidase (MPO) é uma enzima presente predominantemente 

nos grânulos azurófilos dos neutrófilos e tem sido utilizada como um marcador 

quantitativo da infiltração de neutrófilos nos processos inflamatórios 

(POSADAS et al., 2004). 

Para tanto, 50 a 70 mg de tecido da pata, depois de pesados, foram 

adicionados em  tampão de potássio com 0,5% de brometo de 

hexadecitrimetilamônio (pH 6,0; 50 mg de tecido por mL) e posteriormente 

homogeneizados em um homogeneizador de tecidos (Politron). A seguir, o 

homogenato foi centrifugado a 4500 rpm por 12 min a 4 °C, e o sobrenadante 

foi colhido. A atividade da MPO por mg de tecido foi aferida através da  técnica 

descrita por Bradley et al. (1982), utilizando peróxido de hidrogênio a 1% como 

substrato para a MPO. A unidade da atividade de MPO é definida como aquela 

capaz de converter 1 mmoL de peróxido de hidrogênio em água em 1 min a 22 

°C. Durante o ensaio, à medida que o peróxido de hi drogênio é degradado 

ocorre à produção do ânion superóxido, responsável pela conversão de o-

dianosidina em um composto de cor marrom. Os resultados foram expressos 

como atividade de MPO/mg de tecido. 

 

3.6.5. Modulação farmacológica do efeito edematogên ico 

 

A fração F I de S. filiformis foi injetada na pata direita de ratos Wistar na 

dose de 9 mg/kg (s.c.; 100 µL/pata) 30 minutos ou 1 hora depois do tratamento 

com os seguintes fármacos: indometacina (5 mg/kg; s.c.; 1 h); dexametasona 

(1 mg/kg; s.c.; 1 h),  L-NAME (30 mg/kg; i.p.; 30 min.), um inibidor não 

específico de óxido nítrico sintase (ASSREUY et al., 2009); pentoxifilina (90 

mg/kg; s.c.; 1 h),  um inibidor de IL-1 e TNF-α (CUNHA et al., 2000) ou 

meclizina (40 mg/kg; s.c.; 1 h), um inibidor do receptor H1 da histamina 

(FIGUEIREDO et al., 2009).  
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O grupo controle recebeu salina estéril 0,9% (s.c.) no mesmo volume da 

fração F I de S. filiformis (9 mg/kg; s.c.; 100 µL). O edema obtido foi medido 

imediatamente antes (tempo zero) das injeções com estímulo (F I) e nos 

intervalos de tempo de 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 horas após o estímulo, utilizando um 

hidropletismômetro (Panlab, Espanha). 

 

3.7. Indução da artrite na articulação temporomandi bular por zymosan  

 

3.7.1. Avaliação da hipernocicepção mecânica 

 

 A hipernocicepção mecânica foi avaliada através do comportamento de 

retirada da cabeça do animal (head-withdrawal threshold) em resposta à 

aplicação de uma força (g) de intensidade crescente à articulação 

temporomandibular (ATM). Classicamente, um dos métodos utilizados para 

avaliar a presença de alodínia é através do emprego de filamentos de von-

Frey. Em nosso estudo, utilizamos um equipamento desenvolvido pela Insight 

(Ribeirão Preto, SP, Brasil), o qual é baseado em um sistema de transdução 

digital que registra a força máxima aplicada ao animal até o momento de sua 

resposta de retirada (DENADAI-SOUZA et al., 2009).  

Foi realizado treinamento para que os animais permitissem a aferição da 

hipernocicepção facial. Primeiramente foi realizada tricotomia na região da 

ATM esquerda de ratos Wistar. Durante o treinamento, os animais eram 

transferidos para gaiolas individuais onde foram mantidos previamente por 

trinta minutos e condicionados a receber estímulos mecânicos na ATM 

esquerda durante quatro dias que antecedem ao dia de indução da artrite e 

aferição da nocicepção. No quinto dia, foi obtido o valor basal (média de três 

medidas) da ATM esquerda (DENADAI-SOUZA et al., 2009).  

Grupos de animais receberam por via (s.c.) e 1 hora antes da indução da 

artrite, fração F I (1; 3 ou 9 mg/kg), salina estéril 0,9% ou indometacina (5 

mg/kg). Para a indução da artrite, os animais foram anestesiados com 

tribromoetanol a 10% (1 mL/100 g; i.p.) para proceder à injeção intra-articular 
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(i.art.) de Zy (2 mg/articulação; 40 µL), dissolvido em solução salina estéril na 

ATM esquerda dos animais, utilizando agulha de insulina com calibre de 29G 

em seringa de 0,5 mL (CHAVES et al., 2011). Um grupo controle recebeu 

salina estéril 0,9% no mesmo volume na ATM esquerda. A agulha foi inserida 

no ponto imediatamente inferior à borda posterior do arco zigomático e 

avançada em direção medial e anterior até contato com o côndilo. Esse contato 

foi verificado movimentando a mandíbula, e a punção da agulha no espaço 

articular foi confirmada pela perda de resistência, quando se injetou o Zy.  

Na 4ª hora, após a indução da artrite, a hipernocicepção facial foi 

registrada através da observação do limiar do reflexo de retirada da cabeça 

resultante da média de três medidas consecutivas (CHAVES et al., 2011). 

 

3.7.2. Contagem do influxo celular no líquido sinov ial 

 

Na 6a hora, após a indução da artrite, os animais foram anestesiados 

com hidrato de cloral 10% (0,1 mL/35 g) e sacrificados por exsanguinação. 

Procedeu-se dissecação dos tecidos superficiais até atingir a ATM para coleta 

do lavado sinovial.  A seguir, as ATMs esquerdas foram lavadas com volumes 

de 0,05 mL (2x) de solução com tampão fosfato de potássio (PBS) e EDTA. 

Dos lavados articulares obtidos, retiramos uma alíquota (10 µL) que, após 

coloração em solução de Turk (90 µL), foi utilizada para contagem total do 

número de leucócitos utilizando câmara de Neubauer em microscópio óptico 

com aumento de 20x. O restante do lavado foi armazenado em tubos de 

eppendorfs no freezer a –80 °C para posterior dosag em de mieloperoxidase. 

 

3.7.3. Análise histológica da articulação temporoma ndibular  

 
 

Na 6a hora, após a indução da artrite, os animais tratados com a fração 

F I (1; 3 e 9 mg/kg) foram anestesiados com hidrato de cloral 10% (0,1 mL/35 

g), eutanasiados por exsanguinação e suas ATM removidas.  As articulações 

foram fixadas em formol 10% por 24 h. Em seguida, as ATM foram 
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descalcificadas com EDTA 10%, embebidos em parafina e seccionados no 

longo eixo da ATM, em secções de 4 µm, que incluíam côndilo, cartilagem 

articular, tecido periarticular e disco articular para coloração pelos métodos de 

hematoxilina-eosina.  

As articulações foram analisadas em microscópio de luz Leica acoplado 

a computador com aumento de 40 x ou 100 x utilizando os escores de 0 a 4 de 

acordo com a intensidade dos achados, considerando influxo celular 

inflamatório na membrana sinovial (MS), espessamento da MS, fibrose da MS, 

influxo celular inflamatório para o tecido conjuntivo e influxo celular inflamatório 

no tecido muscular esquelético. Para visualização dos tipos celulares 

presentes, utilizamos aumento de 1000 x. Para todas as amostras foi realizado 

estudo cego para atribuir os parâmetros histopatológicos às amostras. 

 

3.7.4. Análise da expressão do RNAm para COX-2, TNF -α, IL-1β e HO-1  

3.7.4.1. Coleta dos tecidos da articulação temporom andibular de ratos 

 Foram coletadas amostras de tecido das ATM imediatamente após a 

eutanásia dos animais, tratados com a fração F I (1 mg/kg), utilizando material 

cirúrgico livre de RNases (aquecido por 200 °C/4h).   Durante a coleta as 

amostras foram limpas com PBS estéril tratado com Dietilpirocarbonato 

(DEPC). Posteriormente, as amostras coletadas foram armazenadas em 

microtubos de 1,5 mL estéreis e mantidas em nitrogênio líquido.  

3.7.4.2. Extração de RNA total  

 O RNA total foi extraído utilizando TRIzol® (Life Tecnhologies/Invitrogen) 

(0,1 g de tecido /1,0 mL de TRIzol®) seguindo as orientações do fabricante 

baseado no método de isolamento de RNA num único passo desenvolvido por 

Chomczynski e Sacchi (1987). Posteriormente o RNA total foi purificado pelo 

método guanidino-isotiocianato-fenol-clorofórmio e, após posterior precipitação 

com uso de Iso-Propanol (isopropanol) e etanol 75%, o RNA total foi mantido (– 

80 °C) em água ultra pura tratada com DEPC.    
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3.7.4.3. Quantificação por espectrofotometria e ele troforese  

 Para testar a eficácia da extração e pureza do RNA total foi determinada 

a concentração de RNA total nas amostras por diluição do RNA (fator de 

diluição conhecido) e leitura em cubetas de quartzo em espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 260 nm (A260) e 260/280 nm (A260/A280).  A qualidade 

do RNA total foi verificada por eletroforese em gel de agarose 1% corado com 

brometo de etídio (10 mg/ml) em equipamento de luz ultravioleta. 

3.7.4.4. Síntese de cDNA  

 Para a síntese de cDNA (DNA complementar) foi utilizado por reação 

1 µg de RNA total, 0,3 µg do  primer oligo (dT) (Invitrogen), 1 µL de dNTPs Mix 

10 mM e água estéril, que, após misturadas, foram aquecidas a 65 ºC por 5 

min e depois resfriados em gelo. Posteriormente, foi adicionado 1 µL da 

Superscript III reverse transcript 10000 U (Invitrogen) (200U), 2 µL de DTT 0,1 

M, 4 µL de Fist-Strind Buffer 5X, e o mix foi incubado no termociclador a 50 ºC 

por 50 min, sendo depois aquecido a 70 ºC por 15 min e posteriormente 

armazenado a -20 ºC. 
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3.7.4.5. Construção dos primers  para os genes GAPDH, COX-2, TNF-  α, IL-

1β e HO-1. 

 Os primers foram desenhados com base em dados obtidos do Gene 

Bank (NCBI) e submetidos à análise através do programa PrimerBlast 

(ROZEN; SKALETSKY, 2000), com especificidade somente para RNAm de 

Rattus novergicus. Os primers foram produzidos pela Invitrogen (Tabela 1). 

 

 Tabela 1 -  Informação dos genes relatados e das sequências de primers. 

Fonte: NCBI - National Center for Biotechnology Information 

 

Os primers utilizados para os genes alvos (COX-2, TNF-α, IL-1β e HO-1) 

foram desenvolvidos sob a junção éxon-éxon, impossibilitando a amplificação 

de DNA genômico. A localização éxon-éxon está marcada de branco na figura 

11. 

 

 

 

 
 

NOME 

 
 

SIGLA 

 
 

SEQUÊNCIA 

 
TAMANHO 

DO 
AMPLICON 

 
NÚMERO DE 

ACESSO 

 
Ciclo-oxigenase-2 

 
COX-2 

 
F 5’-TCCAGTATCAGAACCGCATTGCCT-3’ 

R 5’- AGCAAGTCCGTGTTCAAGGAGGAT-3’ 
 

 
 

149 

 
 

NM-017232.3 

 
Fator de necrose 

tumoral-α 

 
TNF-α 

F 5’- CGGGGTGATCGGTCCCAACAA – 3’ 
R 5’- GTGGTTTGCTACGACGTGGGC – 3’ 

 
139 

 
NM-012675.3 

 
Interleucina -1β 

 
IL-1β 

 
F 5’-ACCTGCTAGTGTGTGATGTTCCCA-3’ 

R 5’- AGGTGGAGAGCTTTCAGCTCACAT-3’ 

 
109 

 
M98820.1 

 
Heme-oxigenase-1 

 
HO-1 F 5’- TCCAGTATCAGAACCGCATTGCCT -3’ 

R 5’- AGCAAGTCCGTGTTCAAGGAGGAT -3’ 

 
99 

 
NM-012580.2 

 
Gliceraldeído-3-

fosfodesidrogenase 

 
GAPDH 

 
F 5’- GGGGGCTCTCTGCTCCTCCC -3’ 

R 5’- CGGCCAAATCCGTTCACACCG -3’ 

 
108 

 
NM-017008.3 
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Figura 11 - Localização éxon-éxon dos primers desenhados para os genes alvo   

(TNF-α, COX-2, IL1β e HO-1). 

 

 3.7.4.6. PCR quantitativa em tempo real (qRT-PCR) 

 As análises quantitativas da expressão dos genes foram realizadas 

através de PCR em Tempo Real (qRT-PCR). Para tanto, 1 µg do cDNA de 

cada amostra foi utilizado na reação de qRT-PCR. Além dos ácidos nucléicos, 

a reação foi composta de iniciadores específicos (300 nm cada) e 10 µl de 2X 

Power SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems), com volume final de 20 

µl. A reação de amplificação foi realizada no termociclador Mastercycler® ep 

realplex4 (Eppendorf) consistindo de desnaturação inicial de 95 °C/10min 

seguido de 40 ciclos térmicos de 95 ºC por 15 s, 55 ºC por 15 s e 60 ºC por 20 

s. Para análise de prováveis contaminantes realizou-se melting curve 

constando de temperatura inicial de 55 °C/15 s, gra diente de 20 min e 

temperatura final de 95 °C/15 s (Figura 12). 

TNF - α 

COX-2 

IL-1β 

HO-1 
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Para as análises da expressão dos genes foram monitorados os níveis 

de expressão de gene não afetado pela condição analisada (controle 

endógeno) visando normalizar as amostras quanto a possíveis diferenças de 

quantidade de cDNA adicionadas em cada reação, e como controle negativo o 

mix sem o cDNA. Nesse sistema, a amplificação da seqüência alvo foi 

detectada em tempo real pela emissão de fluoróforos que ocorre quando há 

formação de dupla fita na região codificada pelo par de primers. A quantificação 

da amplificação foi feita pela fluorescência captada pela unidade óptica do 

aparelho. Pelas características do sistema qRT-PCR é possível determinar 

todo o perfil de amplificação, o que representa vantagens metodológicas 

(SCHMITTGEN et al., 2000). O monitoramento em tempo real da PCR foi 

realizado em um termociclador RealPlex 4S (Eppendorf®) através da detecção 

dos níveis de  fluorescência do SYBR Green. As análises dos dados de 

fluorescência obtidos foram realizadas pelo Realplex Software. Todas as 

reações, tanto dos genes alvo quanto do controle endógeno, foram realizadas 

em triplicatas. Os Cycle threshold – Ct utilizados para as análises foram à 

média aritmética entre as triplicatas dos genes alvo e controles endógenos. A 

obtenção da expressão relativa foi realizada pelo método descrito 

anteriormente (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). Os resultados foram 

normalizados utilizando os Cycle treshold – Ct. Para a normalização, foi 

utilizada a equação ∆Ct = Ct (gene alvo) – Ct (controle endógeno). A calibração 

foi determinada pela fórmula: ∆∆Ct = ∆Ct (amostra) – ∆Ct (calibrador). A 

quantificação relativa (valores arbitrários) foi obtida pela fórmula E (eficiência 

do primer) – [ ∆Ct (grupo experimental) – ∆Ct (grupo controle) ]  (LIVAK; SCMITTGEN, 2001; 

PFAFFL, 2001). 
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Figura 12 - Ilustração do programa utilizado na rea ção de qRT-PCR. A 

reação de qRT-PCR foi realizada através de desnaturação inicial 

de 95 °C/10 min, seguido de 40 ciclos térmicos de 9 5 ºC por 15 

s, 55 ºC por 15 s e 60 ºC por 20 s. Para análise de prováveis 

contaminantes realizou-se melting curve constando de 

temperatura inicial de 55 °C/15 s, gradiente de 20 min e 

temperatura final de 95 °C/15 s. 

 

3.8. Avaliação sistêmica na toxicidade por dose rep etida em 

camundongos 

 

Para uma avaliação preliminar das propriedades tóxicas, a fração F I de 

S. filiformis (9 mg/kg) foi administrado (i.p.) em camundongos machos, 

divididos em grupos de seis animais, durante quatorze dias consecutivos, 

rigorosamente pesados, sendo mantidos no biotério do Departamento de 

Bioquímica da UFC com livre acesso à água e ração.  

Durante este período, foram observados sinais físicos como coçar nariz, 

lamber as patas, rodopiar, ereção de pêlos, além de sinais comportamentais, 

como apatia e/ou agressividade. 

 

 

Melting Curve 
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No 15° dia, os animais foram anestesiados com hidra to de cloral 10% e 

amostras de sangue foram coletadas em tubos eppendorf contendo heparina, a 

partir do plexo retro-orbitário, para as dosagens hematológicas. Em seguida, 

em um outro tubo eppendorf contendo citrato, o sangue foi centrifugado para 

coleta do plasma e armazenado em freezer a -80 ºC para posteriores dosagens 

séricas de aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), 

uréia, creatinina e fosfatase alcalina. 

Em seguida, os camundongos foram submetidos à eutanásia sob 

anestesia por deslocamento cervical, seguido da retirada e pesagem dos 

órgãos (coração, fígado, rim, baço, timo e linfonodos braquiais), mantendo 

correlações com as respectivas massas corpóreas. Todos os parâmetros 

toxicológicos observados foram comparados aos de animais controle que 

receberam apenas salina estéril 0,9% (i.p.), nas mesmas condições que os 

animais tratados.  

 

3.8.1. Dosagens de aspartato aminotransferase (AST)  e alanina 

aminotransferase (ALT) 

 

As enzimas aspartato aminotransferase (TGO/AST) e alanina 

aminotransferase (TGP/ALT) são enzimas liberadas no sangue quando ocorre 

uma lesão hepática. Portanto, suas mensurações podem ser um indicador de 

comprometimento hepatocelular agudo.  

O procedimento para a dosagem de AST consistiu em adicionar 50 µL 

do substrato AST em tubos de ensaio (solução de 0,2 M de L-aspartato, 0,002 

M α-cetoglutarato, tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4), que foram incubados em 

banho-maria a 37°C por 2 min, seguido da adição de 10 µL da amostra 

(plasma) de cada animal. Após incubação à 37°C por 30 minutos, foram 

adicionados 50 µL da solução 0,001 M de 2,4 Dinitrofenilhidrazina, 

homogeneizado e deixado em repouso à temperatura ambiente (20-30°C), 

durante 20 minutos. Em seguida, foi adicionado 500 µL de hidróxido de sódio 

0,4 M e a solução foi deixada em repouso durante 5 minutos, a temperatura 
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ambiente (20-30°C). As absorbâncias foram medidas e m espectrofotômetro 

AMERSHAM BIOSCIENCES ULTROSPEC 1100 a 505 nm.  

Para a dosagem de ALT, o procedimento consistiu em adicionar 50 µL 

de substrato ALT em tudos de ensaios (solução de 0,2 M de L-alanina, 0,002 M 

α-cetoglutarato, tampão de fosfatos 0,1 M pH 7,4), que foram incubados em 

banho-maria (37°C; 2 min), seguido da adição de 10 µL da amostra (plasma), 

homogeneizado e incubado a 37°C durante 30 minutos.  Posteriormente, foram 

adicionados 50 µL da solução 0,001 M de 2,4 Dinitrofenilhidrazina, 

homogeneizado e deixado em repouso à temperatura ambiente (20 - 30 °C), 

durante 20 minutos. Em seguida, adicionou-se 500 µL de hidróxido de sódio 0,4 

M e a solução foi deixada em repouso durante 5 min, à temperatura ambiente 

(20 - 30 °C). As absorbâncias foram lidas em espect rofotômetro AMERSHAM 

BIOSCIENCES ULTROSPEC 1100 20 a 505 nm. 

 

3.8.2. Dosagem de uréia  

 

A dosagem de uréia tem a finalidade de observar possíveis alterações 

na função renal dos animais. Foram coletadas as amostras de sangue, como 

descrito anteriormente, e desse foram utilizados 10 µL de plasma de cada 

animal para a dosagem de uréia, segundo metodologia descrita pelo fabricante 

(Labtest®) e utilizando absorbância de 600 nm em espectrofotômetro 

AMERSHAM BIOSCIENCES ULTROSPEC 1100. Esta metodologia baseia-se 

em um sistema enzimático-colorimétrico, cuja intensidade da cor formada é 

proporcional à quantidade de uréia na amostra.  
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3.8.3. Dosagem de creatinina 

 

A constância na formação e excreção da creatinina faz dela um 

marcador muito útil de função renal, principalmente da filtração glomerular, em 

virtude de sua relativa independência de fatores como dieta, grau de hidratação 

e metabolismos protéico. Assim, a determinação da creatinina plasmática é um 

marcador de função renal mais seguro do que a uréia. Para a dosagem de 

creatinina, o procedimento constitui em adicionar 2,0 mL de tampão (solução 

de hidróxido de sódio 208 mmol/L, tetraborato de sódio 12,7 mmol/L e 

surfactante), 250 µL da amostra (plasma) e 500 µL de ácido pícrico 44,4 

mmol/L. Homogeneizar e incubar em banho-maria a 37 oC durante 10 minutos.  

O teste padrão foi feito utilizando 2,0 mL de tampão, 250 µL da solução 

padrão (4,0 mg/dL). Em seguida as absorbâncias foram medidas em 510 nm. 

Posteriormente, foram adicionados 100 µL de acidificante (ácido acético 11,4 

mmol/L) na solução contendo o plasma, homogeneizado e deixado em repouso 

durante 5 minutos em temperatura ambiente. As absorbâncias seguintes foram 

lidas em 510 nm. A creatinina e outros componentes da amostra reagem com a 

solução picrato em meio alcalino formando um complexo de cor vermelha. A 

adição do acidificante diminui o pH para 5,0, promovendo a decomposição do 

picrato de creatinina, permanecendo inalterado a cor derivada dos  

cromogênios. A diferença entre as duas leituras fornece o valor da creatinina. 

 

.8.4. Dosagem de fosfatase alcalina 

  

A fosfatase alcalina é produzida por muitos tecidos, principalmente pelos 

ossos, fígado, intestino e placenta, e é excretada pela bile. A dosagem sérica 

desta enzima é particularmente útil na investigação das doenças hepatobiliares 

e ósseas. Para a dosagem de fosfatase alcalina, o procedimento constitui em 

adicionar 50 µL de substrato fosfatase alcalina (timolftaleína monofosfato 

mmol/L) e tampão de fosfatos 300 mmol/L (pH 10,1). Incubar em banho-maria 

a 37 oC durante 2 minutos, seguido da adição de 50 µL da amostra (plasma), 
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homogeneizado e  incubado a 37 oC durante 10 minutos. O teste padrão foi 

feito utilizando 50 µL de substrato, 500 µL de tampão e 50 µL de solução 

padrão (45 U/L).  Posteriormente, foram adicionados 2,0 mL da solução de 

carbonato de sódio 94 mmol/L e hidróxido de sódio 250 mmol/L, 

homogeneizado e as absorbâncias foram lidas em 590 nm (Armersham 

Biosciences Ultrospec 1100 pro). A reação é estável por 120 minutos. A 

fosfatase alcalina do soro hidrolisa a timolftaleína monofosfato liberando 

timolftaleína, que tem cor azul em meio alcalino. A cor formada, diretamente 

proporciona à atividade enzimática. O produto final da reação se constitui de 

uma mistura de cor azul e a cor própria do substrato.  

3.8.5.  Análise histológica 

 

Depois de devida fixação dos tecidos dos órgãos retirados em formol a 

10% por 24 horas, foram realizados cortes transversais atingindo toda a 

espessura do fragmento e eleitos dois cortes para serem colocados em 

cassetes histológicos (PROPHET  et  al.,  1992). 

O material foi processado rotineiramente para exame histológico em 

processador automático de tecidos Lupe® modelo PT09 (histotécnico), para ser 

então desidratado em concentrações crescentes de 70 a 100% de etanol. Após 

o processamento, realizou-se a inclusão do material em parafina, utilizando o 

equipamento para Banho Histológico Modelo BH05. O material nos blocos de 

parafina foi cortado em 5 µm de espessura e colocado em lâminas histológicas 

para posterior processo de coloração.  

Os cortes histológicos foram obtidos com o auxílio de um micrótomo de 

impacto (Poycut S, Leica, Alemanha) equipado com navalha de tungstênio de 

16 cm, tipo D (Leica, Alemanha), com 5 µm de espessura. Inicialmente foi 

realizada a coloração pela técnica de hematoxilina e eosina, para avaliação 

qualitativa dos fragmentos. As lâminas foram montadas utilizando verniz vitral e 

posteriormente avaliadas em microscópio óptico e examinadas por meio de 

microscopia de luz (aumento 400 x). 
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3.8.6. Análises hematológicas  

 As análises hematológicas foram realizadas utilizando um analisador 

hematológico automatizado Poch-100iV DIFF (Sysmex Europe GmbH, 

Hamburgo, Alemanha). Amostras de sangue (15 µL) foram aplicadas ao 

analisador automático para os seguintes parâmetros: eritrócitos (CE), 

concentração de hemoglobina (HGB), hematócrito (HCT), volume corpuscular 

médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de 

hemoglobina corpuscular média (CHCM), plaquetas (PLT) e contagem de 

leucócitos totais, bem como da percentagem de linfócitos, monócitos e 

neutrófilos. 

3.9.  Análise Estatística 

 

Os resultados foram expressos como média ± E.P.M. (erro padrão da 

média). Para a verificação das diferenças estatísticas entre os grupos foi 

realizada Análise de Variância (ANOVA) e, quando observado diferenças 

significativas entre as médias, aplicou-se o teste de Bonferroni. Os dados 

toxicológicos foram analisados por t-Student para testes não pareados. À 

análise histopatológica das ATM, os dados foram expressos em medianas e foi 

utilizado o teste de Kruskal-Wallis e Dunn´s para diferenciação estatística. Foi 

considerado significante p < 0,05.  

As análises da expressão dos genes foram realizadas através do 

método de Livak e Scmittgen (2001). Para a realização das análises 

quantitativas, os valores de Cycle treshold (Ct) obtidos para cada gene de cada 

animal foram normalizados com o nível de expressão de GAPDH 

(CHOUDHARDY et al., 2007) para o estudo da expressão das moléculas de 

RNAm da COX-2, TNF-α, IL-1β e HO-1, durante a artrite induzida por Zy em 

ratos e após o tratamento com a fração F I (1 mg/kg). O nível de expressão 

relativa foi obtido pelo cálculo do ∆∆Ct = m∆Cta (Média variação de Ct do grupo 

experimental alvo) – m∆Ctb (Média da variação de Ct do grupo experimental 

controle). A quantificação relativa foi obtida pelo método E- ∆∆Ct (LIVAK e 
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SCMITTGEN, 2001; PFAFFL, 2001). Para efeito de comparação entre os 

grupos, foram utilizados dados arbitrários obtidos a partir da expressão relativa 

de cada grupo experimental. Os valores arbitrários da expressão relativa 

obtidos para cada gene de cada tratamento foram comparados usando o teste 

de (ANOVA: Bonferroni), considerando diferenças significativas quando p<0,05. 

A especificidade das reações foi confirmada pela melting curve.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Rendimento dos polissacarídeos sulfatados tota is  

 

O rendimento dos polissacarídeos sulfatados (PST) da alga marinha 

vermelha S. filiformis obtido a partir da extração enzimática (6 h), seguida de 

diálise e liofilização foi de 19,14%. Este rendimento é considerado semelhante 

aos obtidos por Assreuy et al. (2010) e Pontes et al. (2009), para a mesma 

espécie de alga marinha que apresentaram rendimento de 25% e 24%, 

respectivamente. No entanto, superior quando comparado ao rendimento 

obtido para as algas marinhas vermelhas Gelidium crinale (2,4%) (PEREIRA  et 

al., 2005), Botryocladia occidentalis (4%)  (FARIAS et al., 2000) e Gracilaria 

birdiae (4,66%) (VANDERLEI et al., 2011). Porém, inferior aos obtidos para as 

espécies Halymenia pseudofloresia (40,5%) (RODRIGUES et al., 2009), e 

Halymenia sp. (46,0%) (RODRIGUES et al., 2010b), no qual foi utilizado o 

mesmo protocolo de digestão enzimática, mas com tempo de hidrólise mais 

prolongado (24 h) e secagem em estufa a 60 ºC para as referidas espécies de 

algas. Além disso, Stephanie et al. (2010) obtiveram um rendimento de 14,6% 

de PST da alga marinha vermelha Solieria chordalis utilizando extração aquosa 

(85 ºC). 

Vale ressaltar, que o rendimento de PST obtido nesse estudo para a 

alga S. filiformis foi coerente com o obtido de outras espécies de algas 

marinhas vermelhas da costa brasileira que apresentaram rendimentos 

variando de 2,4 a 46%. Na literatura é descrito que o rendimento dos 

polissacarídeos sulfatados de algas marinhas é variável com o protocolo de 

obtenção e espécie utilizada (MARINHO-SORIANO; BOURRET, 2003). 

Várias metodologias podem ser empregadas para a extração de 

polissacarídeos sulfatados de algas marinhas, tais como aquosas, enzimáticas, 

básicas e ácidas (ATHUKORALA et al., 2006; AZEVEDO et al., 2009; BILAN et 

al., 2004; BILAN et al., 2006; CHATTOPADHYAY et al., 2007; FARIAS et al., 

2000; MACIEL et al., 2008; MELO et al., 2002; PERCIVAL; McDOWELL, 1967; 

PUSHPAMALI et al., 2008; STEPHANIE et al., 2010). Porém, a extração por 
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digestão enzimática possui a propriedade de eliminar contaminantes protéicos 

(PERCIVAL; McDOWELL, 1967).  

 

4.2. Cromatografia de troca iônica (DEAE-celulose) 

 

O perfil cromatográfico obtido por cromatografia de troca iônica em 

coluna de DEAE-celulose apresentou duas frações polissacarídicas (F I e F II), 

com perfis metacromáticos semelhantes, eluídas nas concentrações 0,50 e 

0,75 M de NaCl, respectivamente (Figura 13). O maior rendimento de 

polissacarídeo sulfatado foi obtido na fração F I, eluída com 0,5 M de NaCl 

(Tabela 2). 

 

Figura 13 - Cromatografia de troca iônica em DEAE-c elulose dos PST da 

alga marinha S. filiformis . Os PST (50 mg) foram dissolvidos e 

submetidos à cromatografia. A coluna foi equilibrada e eluída com 

tampão acetato de sódio 50 mM (pH 5,0). Os polissacarídeos 

sulfatados adsorvidos no gel foram eluídos com adição de NaCl 

0,50 e 0,75 M. (��) metacromasia; (��) açúcar total (Dubois). 
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O perfil cromatográfico obtido nesse estudo foi distinto do perfil descrito 

previamente por Assreuy et al. (2010) para a espécie S. filiformis, na qual os 

autores reportam a obtenção de quatro frações eluídas com tampão acetato de 

sódio 0,1 M com adição de NaCl nas concentrações de 1,2; 1,4. 1,6; 1,8 M. 

Estes dados sugerem que diferentes condições climáticas ou alterações no 

ciclo de vida das algas marinhas podem influenciar na biossíntese de diferentes 

moléculas (MARINHO-SORIANO; BOURRET, 2003).  
 Rodrigues et al. (2009) sugeriram a eficiência do fracionamento dos 

PST por DEAE-celulose, tendo em vista a complexidade e heterogeneidade de 

cargas negativas e estrutural dos polissacarídeos sulfatados presentes nas 

algas marinhas, o que vem naturalmente a dificultar os estudos de 

caracterização estrutural e, consecutivamente, a correlação com as suas 

funções biológicas (FARIAS et al., 2000; PEREIRA et al., 2005).  

 

4.3. Eletroforese em gel de agarose 

 

O procedimento de eletroforese em gel de agarose mostrou duas 

bandas polissacarídicas para os PST e somente uma banda polissacarídica 

para as frações (F I e F II) (Figura 14). Estes resultados divergem do obtido por 

Assreuy et al. (2010) que observaram por eletroforese que os polissacarídeos 

sulfatados da alga marinha S. filiformis apresentaram uma única banda 

polidispersa ao longo do gel de agarose  para o  PST, isolados por extração 

enzimática, e para a fração eluída com 1,2 M de NaCl, obtida por cromatografia 

de DEAE-celulose. O procedimento de eletroforese em gel de agarose pode 

revelar modelos homogêneos ou polidispersos quando as frações são 

comparadas entre si ou com os PST (RODRIGUES et al., 2012). 

Provavelmente, o motivo seria uma diferença de densidade de cargas 

negativas entre os polissacarídeos das algas marinhas, promovendo uma 

irregularidade da presença de moléculas de sulfato na estrutura dos 

polissacarídeos (RODRIGUES, 2011).   
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Figura 14 - Eletroforese em gel de agarose (0,5%) d os PST e das frações 

(F I e F II). As frações foram obtidas por cromatografia de troca 

iônica em coluna de DEAE-celulose e colocadas no gel (1 mg/mL). 

A corrida foi realizada em voltagem constante (110 V) durante 60 

min e as bandas coradas com azul de toluidina a 0,1%. 

 

Vanderlei et al. (2011) em estudos de obtenção de PST da alga marinha 

vermelha Gracilaria birdiae, por extração enzimática com papaína, seguida do 

fracionamento por  cromatografia de troca iônica (DEAE-celulose) combinado à 

técnica de eletroforese em gel de agarose observaram a existência de uma 

única banda polidispersa para as frações polissacarídicas obtidas da referida 

espécie de alga, diferentemente da banda homogênea observada em nosso 

estudo. 

Durante este estudo, a menor intensidade da banda homogênea na 

fração F I comparada à fração F II, possivelmente, está relacionada com uma 

menor quantidade de grupos sulfatados na estrutura química do polissacarídeo. 

Esse mesmo resultado também foi observado para alga G. crinale por Pereira 

et al. (2005) quando realizada a corrida de eletroforese em gel agarose. Os 

autores relatam uma mobilidade crescente das frações polissacarídicas, 

obtidas por cromatografia em DEAE-celulose, além de ocorrerem de forma 

homogênea. 
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Portanto, o procedimento de separação dos PST por cromatografia de 

troca iônica (DEAE-celulose) combinada à técnica de eletroforese em gel de 

agarose revelou-se bastante eficiente para a caracterização parcial destes 

compostos isolados da espécie em questão. 

 

4.4. Análises da composição química  

 

A composição química em açúcares totais e sulfato livre dos PST e das 

frações (F I e F II) de S. filiformis está mostrada na tabela 2.  

O teor de açúcares totais dos PST (29,21%) mostrou-se inferior ao 

encontrado por Coura et al. (2012) para a alga marinha vermelha Gracilaria 

cornea (68,8%), enquanto que o teor de sulfato (27,75%) foi superior ao da 

referida espécie (15,66%). Vanderlei et al. (2011) também avaliaram os teores 

de açúcares totais (68,2%) e sulfato livre (8,38%) dos PST de G. birdiae. 

Com relação aos conteúdos de açúcares totais e sulfato livre das frações 

(F I e F II) de S. filiformis, mostraram-se diferentes entre ambas. O maior teor 

de açúcares totais (30,09%) foi obtido para a fração F I. Com relação à 

determinação de sulfato livre foi observado um maior conteúdo para F II 

(22,35%). Por outro lado, Stephanie et al. (2010) obtiveram de uma fração de 

carragenana obtida da alga marinha vermelha S. chordalis, por cromatografia 

de filtração em gel de Sephadex G-10, teores de açúcares totais (51,58%) e 

sulfato livre (33,54%). Portanto, esses valores mostraram-se superiores aos 

obtidos para as frações avaliadas no presente estudo. Vanderlei et al. (2011) 

avaliaram os teores de açúcares totais e sulfato livre de duas frações eluídas 

por cromatografia DEAE-celulose da alga G. birdiae. As referidas frações 

apresentaram teores de açúcares totais correspondentes a 37,4 e 30,8% e de 

sulfato de livre 14,81 e 13,22%, respectivamente.  

Além disso, Silva et al. (2010) avaliaram os teores de açúcares totais e 

sulfato livre de três carragenanas comerciais (ι-, λ- e κ-carragenana). A ι-

carragenana apresentou teores de açúcares totais (64,5%) e de sulfato 

(27,2%), enquanto que a λ-carragenana apresentou teor de açúcares na ordem 

de 61,20% e maior teor de sulfato (33,38%). No entanto, a κ-carragenana 
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mostrou os menores conteúdos de açúcares totais (60,26%) e de sulfato livre 

(17,89%). Tipicamente, κ-, ι-, e λ-carragenanas comerciais contêm 22, 32 e 

38% de sulfato livre, respectivamente (CAMPO et al., 2009).   

De uma maneira geral, a determinação da composição química de PST 

e frações polissacarídicas de algas marinhas podem variar de espécie para 

espécie. Além disso, as condições experimentais utilizadas no estudo dessas 

moléculas, a localidade e o período do ano de coleta das algas também podem 

ocasionar variações no rendimento e na composição química destes 

compostos (RODRIGUES, 2011).  

Neste trabalho, os PST e as frações obtidas de S. filiformis se 

mostraram isentos de proteínas contaminantes quando também comparados 

aos obtidos de outras espécies de algas utilizando este mesmo protocolo de 

extração dos polissacarídeos sulfatados (COURA et al., 2012; RODRIGUES et 

al., 2010a; 2010b; VANDERLEI et al., 2011). 

 

Tabela 2 - Rendimento e composição química dos polissacarídeos sulfatados       

de S. filiformis. 

- Não detectado 

 

4.5. Espectros de absorção na região do infravermelho  

A partir da técnica de espectroscopia de infravermelho (IV), é possível 

sugerir algumas atribuições de características estruturais para polissacarídeos 

sulfatados de algas marinhas (HOLANDA, 2007), conforme demonstrado na 

tabela 3. 

 

 

Solieria filiformis Rendimento  
(%) 

Açúcares totais  
(%) 

Proteína  
(%) 

Sulfato livre  
(%) 

PST 19,14 29,21 0,03 27,75 
F I (0,5 M) 6,80 30,09 - 12,69 

F II (0,75 M) 4,80 23,92 - 22,35 
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Tabela 3 -  Atribuições das absorbâncias de espectros de infravermelho de 

carragenanas kappa, iota e lambda. 

Carragenanas Número de 
ondas (cm-1) Grupo funcional 

Kappa Iota Lambda 

3400-3000 O-H + + + 

2920 C-H + + + 

1380-1355 Sulfato + + + 

1250-1230 O=S=O  + + + 

1190 S=O + + - 

1160-1155 C-O-C + + + 

1125 Ligação glicosídica + + + 

1090 S-O + + + 

1080-1040 C-O + C-OH + + + 

1045 C-OH + S=O + + + 

1026 S=O em C2 - + + 

1012 S=O em C6 - - + 

1002 Ligação glicosídica + + + 

970-975 Ligação glicosídica + + + 

930 C-O-C (3,6-anidrogalactose) + + + 

900-890 Grupo em C6 da β-D-galactose + + + 

850-840 C-O-S em C4 da galactose + + - 

830-825 C-O-S em C2 da galactose - - + 

820-810 C6-O-S - - + 

805-800 C-O-S em C2 de 3,6 
anidrogalactose 

- + - 

740-725 C-O-C α(1→3) + + - 

705 Sulfatos em C4, galactose    

615-608 O=S=O + + + 

580 O=S=O + + + 

Fonte: PRADO-FERNÁNDEZ et al., 2003; HOLANDA (2007). 
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Os espectros de IV obtidos neste estudo para os PST e as frações (F I e 

F II) de S. filiformis, mostraram sinais intensos típicos de absorções indicativos 

de carragenanas (Figuras 15 e 16). Com relação aos PST, os espectros 

apresentaram bandas em torno de 931, 902, 848 e 806 cm-1, indicando a 

presença de 3-6 anidrogalactose, β-D-galactose-6-sulfato, β-D-galactose-4-

sulfato e 3-6 anidrogalactose-2-sulfato, respectivamente (Figura 14B). Como 

relatado anteriormente na literatura por Murano et al. (1997), nos espectros de 

IV, observamos que os PST de S.filiformis contêm tanto κ- e ι-carragenanas.  

 

 

 

 

 

Figura 15 - (A) Espectro de IV dos PST de S. filiformis . (B) Amplificação na 

região entre 1200 a 400 cm -1. Espectros na região do IV dos PST 

foram realizados utilizando pastilhas de KBr, na região de 4000 a 

500 cm-1.  
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A fração F I mostrou bandas com absorbância nas regiões 932 cm-1 (3,6-

anidrogalactose), 896 cm-1 (β-D-galactose-6-sulfato) e 845 cm-1 (galactose-4-

sulfato), características de κ-carragenana. Entretanto, na fração F II, 3,6-

anidrogalactose (932 cm-1), 3,6-anidrogalactose-2-sulfato (805 cm-1) e 

galactose-4-sulfato (852 cm-1), que são características de ι-carragenanas, 

também foram observadas (Figura 16C). A separação dos PST de S. filiformis, 

na coluna de DEAE-celulose, em frações (F I e F II), revelou κ- e ι-

carragenanas, respectivamente, nos espectros de IV. 

 Além disso, todos os espectros apresentaram absorbância na região em 

torno de 1263 cm-1 correspondentes aos grupos éster-sulfato presentes em 

galactanas extraídas de algas marinhas vermelhas (Figuras 15A, 16A e 16B) 

(PRADO-FERNANDEZ et al., 2003). De acordo com Campo et al. (2009), as 

diferenças entre κ- e ι-carragenanas são devido ao número e a posição dos 

grupos éster-sulfato nas estruturas químicas.   
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Figura 16 - Espectros de IV da fração F I (A) e F I I (B) obtidas por 

cromatografia de troca iônica (DEAE-celulose) de S.filiformis.  

(C) Amplificação na região entre 1200 a 400 cm -1. Espectros na 

região do IV das frações foram realizados utilizando pastilhas de 

KBr, na região de 4000 a 500 cm-1.  

 

 

 

 

 

C 

B A 



Araújo, I. W. F. (2012)/Resultados e Discussão 

 

116 

 

4.6. Cromatografia de permeação em gel (GPC)   

 

Os cromatogramas obtidos por GPC revelaram a presença de picos de 

massas molares (MM) para as frações polissacarídicas obtidas por DEAE-

celulose (Figura 17).  

A fração F I apresentou dois picos (P I e P II) (Figura 17A) com volumes 

de eluição, respectivamente, em torno de 9,52 e 11,12 mL, sendo o P I 

majoritário (pico largo), e MM compreendidas entre 1,12 × 105 e 3,38 × 103 

g/mol. 

A detecção de dois diferentes picos de MM (P I e P II), com volumes de 

eluição 9,08 e 11,19 mL, respectivamente, também foram observados para F II, 

cujos valores de MM ficaram compreendidos em 2,95 × 105 e 2,90 × 103   

g/mol, respectivamente. O P I também se apresentou de forma majoritária 

(Figura 17B). 

A presença de picos largos nos cromatogramas das frações de S. 

filiformis está de acordo com Stephen (1995) que concluiu que os 

polissacarídeos de algas marinhas geralmente se apresentam de maneira 

polidispersa (picos largos), não possuindo massas molares precisamente 

definidas, mas sim, massas molares médias, representando uma distribuição 

de espécies moleculares bastante semelhantes em suas estruturas, porém 

variando no tamanho da cadeia polissacarídica.  

Com base nestes dados podemos sugerir que as κ- e ι- carragenanas 

de S. filiformis são sistemas heterogêneos, formados por cadeias 

polissacarídicas de altas massas molares, semelhantes ao observado para 

outros polissacarídeos sulfatados provenientes das espécies de algas marinhas 

S. chordalis (STEPHANIE et al., 2010), Gelidium crinale (PEREIRA et al., 2005) 

e Gracilaria cornea, Agardhiella ramosissima (MELO et al., 2002). 
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Figura 17 - Cromatografia de Permeação em Gel (GPC)  em solução de 

NaNO3 0,1 M das frações (F I e F II) de S. filiformis . As frações   

F I e F II (0,004 g) foram dissolvidas em água seguido da adição de 

1 mL de NaNO3 e injetadas no equipamento. Uma coluna 

ULTRAHYDROGEL de 7,8 x 300 mm foi utilizada, com fase móvel 

em NaNO3 0,1 M e fluxo de 0,5 mL/min. P I e P II representam os 

picos de massa molecular. Para construção da curva de calibração 

foram utilizadas Pululanas como padrão. 

 

 

Como mostrado anteriormente, a fração F I (κ- carragenana) apresentou 

um maior rendimento de polissacarídeos sulfatados  após o fracionamento na 

coluna de DEAE-celulose, desta forma, os ensaio de dor e inflamação foram 

realizados com a fração F I. 
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4.7. Atividade antinociceptiva 

4.7.1. Efeito da fração F I da alga marinha S. filiformis  sobre as contorções 

abdominais induzidas por ácido acético  

A figura 18 representa o efeito da fração F I da alga marinha vermelha S. 

filiformis, sobre o número de contorções abdominais induzidas por ácido 

acético (0,8%). O pré-tratamento (i.v.) dos animais com a fração F I (1; 3 ou 9 

mg/kg) reduziu (p<0,05) o número de contorções abdominais de forma dose-

dependente, quando comparado ao grupo que recebeu solução salina, 

alcançando percentuais de inibição da ordem de 40,6; 56,56 e 70,19%, 

respectivamente. O pré-tratamento (5 mg/kg; s.c.) com morfina (96%) e 

indomentacina (54,90%) (grupos controles positivos) também reduziu 

significativamente o número de contorções. 

Portanto, os resultados prévios demonstraram que a fração 

polissacarídica (F I) de S. filiformis foi capaz de reduzir a hiperalgesia causada 

por um estímulo químico. 

Os resultados obtidos podem ser comparados aos obtidos por Viana et 

al. (2002), estudando os PST da alga marinha vermelha Bryothamnion 

seaforthii. Os autores utilizaram as doses de 1 e 5 mg/kg (i.p.) dos PST, as 

quais produziram efeito antinociceptivo (p<0,05), diminuindo a resposta ao 

estímulo químico causado por ácido acético em 48,5 e 63%, respectivamente. 

Enquanto Coura et al. (2012), ao avaliarem os efeitos antinociceptivos de PST 

da alga marinha G. cornea  (3, 9 ou 27 mg/kg; i.v.), observaram que o efeito do 

composto é de forma dose-dependente, com percentual de 66,2; 65,3 e 96,3%, 

respectivamente. Além disso, Assreuy et al. (2008) mostraram que um 

polissacarídeo sulfatado isolado da alga marinha vermelha Champia feldmannii 

(0,2; 1; 5 ou 25 mg/kg; i.p.) tem efeito analgésico de acordo com a dose 

administrada e que a maior atividade analgésica (80%) foi obtida com a dose 

de 1 mg/kg.  
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Figura 18 - Efeito da administração da fração F I d a alga S. filiformis  em 

modelo de contorções abdominais induzidas por ácido  

acético. Os animais foram tratados 30 min antes da aplicação de 

ácido acético (0,8%; i.p.) com salina estéril 0,9% (i.v.), morfina (5 

mg/kg; s.c.), indometacina (5 mg/kg; s.c.) ou F I (1; 3 ou 9 mg/kg; 

i.v.). As barras representam a média ± E.P.M. de seis animais por 

grupo. *p<0,05 indica diferença estatística significante quando 

comparado ao grupo controle salina (ANOVA; Bonferroni). 
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O ácido acético é uma substância que induz nocicepção, promovendo a 

dor inflamatória associada com a liberação de vários mediadores endógenos, 

tais como bradicinina, substância P, prostaglandinas e citocinas (IL-1β; IL-8 e 

TNF-α) (IKEDA et al., 2001; RIBEIRO et al., 2000). Desta forma, a atividade 

antinociceptiva da fração F I de S. filiformis é possivelmente decorrente da sua 

ação sobre os ligantes destes mediadores inflamatórios e uma ação direta 

sobre as terminações nervosas também é possível.  

 

4.7.2. Efeito da fração F I da alga marinha S. filiformis  sobre o tempo de 

lambedura induzida por formalina  

 

A fração F I de S. filiformis, quando avaliada no teste da formalina, 

também causou efeito antinociceptivo em camundongos, como mostrado na 

figura 19. O pré-tratamento (i.v.) dos animais com a fração F I (1; 3 ou 9 

mg/kg), 30 min antes do estímulo químico (formalina a 1%), não reduziu o 

tempo de lambedura da pata na primeira fase (neurogênica) do ensaio (Figura 

19A). Na segunda fase (inflamatória) a fração F I (1; 3 ou 9 mg/kg) promoveu 

efeito analgésico (dose-dependente) (p<0,05) na ordem de 67,2; 83,6 e 86,4%,  

respectivamente (Figura 19B). O grupo controle positivo morfina (5 mg/kg; s.c.) 

também foi capaz de reduzir o tempo (s) de lambedura dos animais, em ambas 

as fases do teste (p<0,05), obtendo-se percentual de inibição de 90% em 

ambas as fases, enquanto, o grupo controle positivo indometacina (5 mg/kg; 

s.c.) mostrou ação significativa somente na segunda fase do teste (51,6%; 

p<0,05). 
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Figura 19 - Efeito da administração da fração F I d a alga S. filiformis  no 

teste da formalina a 1%.  Os animais foram tratados 30 min antes 

da injeção de formalina (1%; i.pl.) com salina estéril 0,9% (i.v.), 

morfina (5 mg/kg; s.c.), indometacina (5 mg kg-1; s.c.) ou F I (1; 3 

ou 9 mg/kg; i.v.). Imediatamente após a administração da formalina 

o tempo de lambedura foi registrado: 1a fase (5 min) (painel A) e 2a 

fase (20 a 25 min) (painel B). As barras representam a média ± 

E.P.M. do tempo (s) de lambedura de seis animais por grupo. 

*p<0,05 indica diferença estatística significante quando comparado 

ao grupo controle salina (ANOVA; Bonferroni). 
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Segundo Braggio et al. (2002), o teste da formalina é utilizado para 

avaliar a resposta de um animal a dor contínua e moderada, quando induzida 

por injúria tecidual. Este é específico e caracteriza-se por apresentar resposta 

bifásica distinta, sendo a primeira chamada de neurogênica e a segunda 

denominada de inflamatória. Além disso, o modelo é considerado eficiente para 

a bioprospecção de novos agentes para o tratamento de dor pós-operatória 

(SHIELDS et al., 2010).  

A primeira fase é caracterizada pela dor neurogênica causada pela 

estimulação química direta dos nociceptores, enquanto, que a segunda fase é 

caracterizada pela dor inflamatória desencadeada por uma combinação de 

estímulos, incluindo a inflamação dos tecidos periféricos e dos mecanismos 

centrais de sensibilização (TJØLSEN et al., 1992). Durante a segunda fase do 

teste ocorre a liberação de mediadores inflamatórios nos tecidos periféricos, 

tais como prostaglandinas, histamina, serotonina e bradicinina. Além disso, é 

caracterizada por alterações funcionais nos neurônios do corno dorsal da 

medula espinal, promovendo a longo-prazo a transmissão sináptica a nível 

espinal (FRANÇA et al., 2001; OLIVEIRA; SOUSA; ALMEIDA, 2008) .   

No teste da formalina, a fração F I de S. filiformis apresentou inibição 

apenas na segunda fase do teste, sugerindo que o efeito antinociceptivo está 

relacionado com a dor inflamatória. 

De acordo com a literatura, os polissacarídeos sulfatados de algas 

marinhas podem apresentar efeito antinociceptivo a nível central ou periférico. 

Coura et al. (2012) observaram que o efeito antinociceptivo de G. cornea (3; 9 

ou 27 mg/kg; i.v.) ocorre a nível periférico apenas com a dose de 3 mg kg-1, 

enquanto que as doses (9 e 27 mg/kg) apresentaram efeito a nível central. 

Entretanto, Sousa et al. (2011) mostraram que a alga marinha vermelha 

Gelidium crinale (0,1; 1 ou 10 mg/kg; i.v.) reduziu a dor nociceptiva apenas a 

nível central.   
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Para avaliar uma possível ação analgésica central da fração F I, o teste 

da placa quente foi utilizado, como mostrado a seguir. 

 

4.7.3. Efeito da fração F I da alga marinha S. filiformis  sobre o tempo de 

latência 

 

O pré-tratamento dos animais com a fração F I (1; 3 ou 9 mg/kg; i.v.), 

indometacina (5 mg/kg; s.c.) ou salina estéril 0,9% (i.v.), 30 min antes do 

estímulo térmico, não produziu efeito antinociceptivo no decorrer dos 90 min do 

teste. O pré-tratamento com morfina (5 mg/kg; s.c.), utilizado como controle 

positivo, foi capaz de induzir analgesia (p<0,05) prolongando o tempo (s) de 

resposta dos animais, comparado ao grupo salina (Figura 20).  

O teste da placa quente é um modelo clássico para também averiguar 

efeitos analgésicos. Este é um ensaio específico de ação central, no qual 

agentes opióides exercem seus efeitos analgésicos via receptores espinhais e 

supra-espinhais (NEMIROVSKY et al., 2001; YALCIN et al., 2009). Desta 

forma, os resultados sugerem que a fração F I de S. filiformis não exerceu 

atividade antinociceptiva de ação central. 
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Figura 20 - Efeito da administração da fração F I d a alga S. filiformis no 

teste da placa quente (51±1°C). Antes do estímulo térmico, os 

animais foram tratados 30 min antes com solução salina estéril 

0,9% (i.v.), morfina (5 mg/kg; s.c.), indometacina (5 mg/kg; s.c.) ou 

F I (1; 3 ou 9 mg/kg; i.v.). Os pontos sobre as linhas representam a 

média ± E.P.M. do tempo (s) de reação de seis animais por grupo 

no decorrer de 90 min do ensaio. *p<0,05 indica diferença 

estatística significante quando comparado ao grupo controle salina 

(ANOVA; Bonferroni). 
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4.8. Atividade anti-inflamatória 

 

Devido à relação bem estabelecida entre o desenvolvimento da dor e os 

processos inflamatórios, foi investigado o efeito anti-inflamatório da fração F I 

da alga marinha S. filiformis em modelos de edema de pata. Além disso, 

considerando que o emprego comercial de fármacos anti-inflamatórios não-

esteroidais podem desencadear diversos efeitos adversos, existe um grande 

interesse atual no desenvolvimento de novos agentes terapêuticos a partir de 

fontes naturais (IWALEWA et al., 2007; SIQUEIRA et al., 2011). 

 

4.8.1. Efeito da fração F I da alga marinha S. filiformis  sobre o edema de 

pata induzido por Carragenana 

 

O edema de pata induzido pela injeção de carragenana (Cg), em ratos, é 

caracterizado por quatro fases distintas. Na primeira fase ocorre a liberação de 

histamina e serotonina, enquanto que a segunda e terceira fase consistem na 

liberação de citocinas e prostaglandinas, respectivamente. A quarta hora é 

caracterizada pela ocorrência de tromboxanos e leucotrienos (DI ROSA, 1972; 

LO et al., 1982). 

Carragenana (500 µg/pata; s.c.) induziu um intenso edema, atingindo um 

nível máximo na terceira hora (0,68 ± 0,03 mL). O pré-tratamento com a fração 

F I (1 mg/kg; s.c.) reduziu o edema de forma significativa (p<0,05) em 46%, 1 

hora após a administração de Cg, quando comparado ao grupo controle 

negativo (Cg) (Figura 21). Entretanto, a dose intermadiária da fração F I (3 

mg/kg; s.c.) não reduziu o edema, enquanto que a maior dose da fração F I (9 

mg/kg; s.c.) intensificou o edema de 0,60 ± 0,06 mL para 0,83 ± 0,06 mL. Com 

base nestes dados, apenas a dose de 1 mg/kg foi capaz de reduzir o edema 

durante a primeira fase do processo inflamatório (liberação de mediadores 

vasoativos) induzido por carragenana. A dexametasona (1 mg/kg; s.c.), 

utilizada como controle positivo, inibiu o edema significativamente (p<0,05) em 

todas as horas.  
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Além disso, a fração F I (1;  3 ou 9 mg/kg; s.c.) não foi capaz de inibir a 

infiltração de neutrófilos quando comparado ao grupo Cg, como demonstrado 

na atividade da MPO. No entanto, dexametasona reduziu a infiltração de 

neutrófilos (Figura 22). 

 

 

 

 

 

Figura 21 -  Efeito da administração da fração F I da alga S. filiformis no 

modelo de edema de pata induzido por carragenana (C g). Cg 

(500 µg/pata; 100 µL) ou salina estéril (0,9%; 100 µL) foi injetada 

(s.c.) na pata direita de ratos Wistar.  Antes do estímulo, os animais 

foram pré-tratados com solução salina estéril 0,9% (s.c.), 

dexametasona (1 mg/kg; s.c.; 1 h) ou F I (1; 3 ou 9 mg/kg; s.c.; 1 

h). Os pontos sobre as linhas representam a média ± E.P.M. de 

seis animais por grupo. *p<0,05 indica diferença estatística 

significante quando comparado ao grupo Cg (ANOVA; Bonferroni). 
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Figura 22 - Estudo da atividade de mieloperoxidase (MPO) no sobrenadante 

do homogenato de tecido das patas administradas com  

carragenana (Cg).  Cg (500 µg/pata; 100 µL) ou salina estéril (0,9%; 

100 µL) foi injetada (s.c.) na pata direita de ratos Wistar. Antes do 

estímulo, os animais foram pré-tratados com solução salina estéril 

0,9% (s.c.), dexametasona (1 mg/kg; s.c.; 1 h) ou F I (1; 3 ou 9 

mg/kg; s.c.; 1 h). A enzima foi expressa em unidade de MPO U/mg 

dos tecidos. As barras representam a média ± E.P.M. de seis 

animais por grupo. *p<0,05 indica diferença estatística significante 

quando comparado ao grupo controle salina (ANOVA; Bonferroni). 
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Outros trabalhos também demonstraram que os polissacarídeos 

sulfatados são capazes de inibir discretamente a formação do edema de pata 

induzido por Cg em ratos. Dentre eles, o estudo com a fração polissacarídica 

sulfatada da alga marinha G. crinale, cujo composto, quando administrado por 

via (i.v.) nas doses (0,01 e 1 mg/kg) reduziu o edema apenas na fase inicial 

(SOUSA et al., 2011). Siqueira et al. (2011), avaliando o efeito anti-inflamatório 

de um polissacarídeo sulfatado da alga marinha parda  Lobophora variegata, 

verificaram que o pré-tratamento (i.v) na dose de 1mg/kg inibiu em 47% o 

edema de pata na segunda hora. No entanto, um polissacarídeo sulfatado (0,9 

mg/kg) obtido da alga C. feldmannii potencializou o curso do processo 

inflamatório, comparado à Cg aos 60 min do modelo de edema de pata 

(ASSREUY et al., 2008). 

Vanderlei et al. (2011) demonstraram que o polissacarídeo sultado da 

alga marinha G. birdiae apresentou ação anti-inflamatória apenas na dose de 

10 mg/kg, enquanto que as doses (5 e 20 mg/kg) não mostraram eficácia no 

edema de pata induzido por Cg. Acredita-se que este efeito está relacionado 

com a utilização de dose ideal.   

 

4.8.2. Efeito da fração F I da alga marinha S. filiformis  sobre o edema de 

pata induzido por dextrana 

 

A dextrana é um agente pró-inflamatório que promove a liberação de 

aminas vasoativas, como a histamina, bradicinina e serotonina causando um 

edema osmótico, sendo caracterizada por um aumento da permeabilidade 

vascular (LO et al, 1982). 

Dextrana (400 µg/pata; s.c.) também induziu um edema significativo, 

com volume máximo (0,70 ± 0,06 mL) ocorrendo 30 minutos após o tratamento. 

A administração da fração F I (1 mg/kg; s.c.), 1 hora antes do edema induzido 

por dextrana, reduziu de forma significativa (p<0,05) o aumento da 

permeabilidade vascular em 38,57%, no tempo de 30 minutos após o estímulo. 

Porém, o tratamento com as doses mais altas (3 ou 9 mg/kg; s.c.) da fração F I, 

não alterou o edema (Figura 23). Estes resultados sugerem que o efeito anti-
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edematogênico da fração F I (1 mg/kg) está relacionado apenas com o edema 

osmótico e pode envolver a inibição de alguns mediadores, como histamina, 

serotonina e bradicinina.  

 

 

 

 

Figura 23 -  Efeito da administração da fração F I da alga S. filiformis no 

modelo de edema de pata induzido por dextrana .  Dextrana 

(400 µg/pata; 100 µL) ou salina estéril (0,9%; 100 µL) foi injetada 

(s.c.) na pata direita de ratos Wistar.  Antes do estímulo, os animais 

foram pré-tratados com solução salina estéril 0,9% (s.c.) ou F I (1; 

3 ou 9 mg/kg; s.c.; 1 h). Os pontos sobre as linhas representam a 

média ± E.P.M. de seis animais por grupo. *p<0,05 indica diferença 

estatística significante quando comparado ao grupo Cg (ANOVA; 

Bonferroni). 
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Alguns relatos na literatura confirmam a ação anti-inflamatória  de 

polissacarídeos sulfatados de algas marinhas em eventos vasculares. Dentre 

eles, o estudo de Siqueira et al. (2011), que observaram que o polissacarídeo 

sulfatado da alga marinha L. variegata (1mg/kg) inibiu a formação do edema, 

induzido por dextrana (1,22 ± 0,06 mL), em aproximadamente 19% (0,98 ± 0,06 

mL) nos primeiros 30 min do ensaio. Sousa et al. (2011) também mostraram 

que o polissacarídeo sulfatado da alga marinha G. crinale (1mg/kg) reduziu 

(0,55 ± 0,04 mL) em 34% o edema induzido por dextrana (0,83 ± 0,05 mL), 

além disso, inibiu também os edemas induzido por histamina em 49%, pelo 

composto 48/80, um agente flogístico que promove a liberação de histamina 

por degranulação de mastócitos, em aproxidamente 32% e  pela fosfolipase A2, 

enzima responsável pela produção de prostaglandinas, em torno de 44%.   

Entretando, Assreuy et al. (2008) ao avaliarem os efeitos do 

polissacarídeo sulfatado da alga marinha C. feldmannii, administrado nas 

doses de 0,1 e 0,3 mg/kg, antes da injeção de dextrana, constataram uma 

potencialização do edema induzido por este agente na primeira e quarta horas, 

após o estímulo. Contudo, Vanderlei et al. (2011) confirmaram a ação anti-

inflamatória do polissacarídeo sulfatado da alga G. birdiae no edema osmótico 

apenas com a dose de 10 mg/kg. No entanto, as doses de 5 e 20 mg/kg não 

mostraram nenhum efeito.  

 

4.8.3. Efeito edematogênico da fração F I da alga m arinha S. filiformis  no 

modelo de edema de pata  

 

Devido ao efeito da fração F I da alga S. filiformis nos modelos de 

edema de pata utilizando estímulos inflamatórios clássicos, foi investigado as 

propriedades edematogênicas deste polissacarídeo sulfatado.  
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A injeção local (100 µL; s.c.) da fração F I (1; 3 ou 9  mg/kg) induziu 

intenso edema (p<0,05) em todas as doses testadas, com volume máximo 

(0,66 ± 0,04 mL) ocorrendo após a segunda hora da injeção da fração F I (9 

mg/kg), comparado ao grupo salina. As injeções com doses menores da fração 

F I (1 ou 3  mg/kg) também induziram o edema (0.47 ± 0.07 e 0.33 ± 0.02 mL, 

respectivamente) na fase inicial do teste (Figura 24).  

A atividade de MPO demonstrou intensa infiltração de neutrófilos no 

tecido da pata dos animais que receberam o tratamento com a fração F I 

(Figura 25).  

Os dados deste estudo corroboraram com os resultados preliminares de 

Assreuy et al. (2010), quando o polissacarídeo sulfatado da alga  S. filiformis (1 

mg/kg), foi injetado na pata de ratos induzindo intenso edema num curso de 

tempo que foi significativamente mantido até 4 horas.  

Estudos anteriores demonstraram também o efeito edematogênico de 

polissacarídeos sulfatados de algas marinhas. Assreuy et al. (2008) 

observaram que o polissacarídeo sulfatado da alga C. feldmannii (0,9  mg/kg) 

injetado na pata de ratos induziu intenso edema com duração de 12 horas.  

Os resultados deste trabalho estão de acordo com a literatura que 

reporta a ação anti- ou pró-inflamatória de polissacarídeos sulfatados de algas 

marinhas (CAMPO et al., 2009; COURA et al., 2012; MEDEIROS et al., 2008;  

SILVA et al., 2010; SOUZA et al., 2011).  
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Figura 24 - Efeito edematogênico da administração d a fração F I da alga S. 

filiformis no modelo de edema de pata.  Os animais receberam 

injeção da fração F I (1; 3 ou 9 mg/kg; 100 µL/pata). O grupo 

controle recebeu o mesmo volume de salina estéril 0,9% (s.c.). Os 

pontos sobre as linhas representam a média ± E.P.M. do tempo (s) 

de seis animais por grupo. *p<0,05 indica diferença estatística 

significante quando comparado ao grupo Cg (ANOVA; Bonferroni). 
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Figura 25 -  Estudo da atividade de mieloperoxidase (MPO) no sob renadante 

do homogenato de tecido das patas administradas com  a 

fração F I (1; 3 ou 9 mg/kg). A fração F I de S. filiformis foi injetada 

na pata direita de ratos Wistar nas doses de 1; 3 ou 9 mg/kg (s.c.; 

100 µL/pata).  O grupo controle recebeu o mesmo volume de salina 

estéril 0,9% (s.c.). A enzima foi expressa em unidade de MPO 

U/mg dos tecidos. As barras representam a média ± E.P.M. de seis 

animais por grupo. *p<0,05 indica diferença estatística significante 

quando comparado ao grupo controle salina (ANOVA; Bonferroni). 
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4.8.4. Modulação farmacológica do efeito edematogên ico da fração F I da 

alga marinha S. filiformis  no modelo de edema de pata  

 

Devido ao intenso edema induzido pela fração F I da alga S. filiformis (9 

mg/kg), foi investigado a modulação farmacológica das propriedades 

edematogênicas deste polissacarídeo sulfatado.  

O efeito edematogênico da fração F I foi inibido em animais pré-tratados 

com indometacina (5 mg/kg; s.c.), dexametasona (1 mg/kg; s.c.) ou L-NAME 

(30 mg/kg; i.p.), em torno de 40,96; 46,98 e 32,53%, respectivamente. O 

edema também foi inibido por pentoxifilina (90 mg/kg; s.c.) durante 60 minutos 

(64,28%) e 120 minutos (46,98%) após o estímulo. Contudo, a administração 

com meclizina (40 mg/kg; s.c.) não inibiu o efeito edematogênico (Tabela 4).  

Com base nestes dados, sugere-se que ocorre o envolvimento de COX-

2, prostaglandinas, NO e citocinas primárias (TNF-α e IL-1) no edema induzido 

pela fração F I da alga S. filiformis. Assreuy et al. (2008) observaram que o 

efeito edematogênico de uma galactana sulfatada da alga C. feldmannii, 

utilizando a dose de 0,9 mg/kg, foi inibido nos grupos de animais tratados com 

pentoxifilina, meclizina, dexametasona ou indometacina, sugerindo que a ação 

pró-inflamatória do polissacarídeo sulfatado ocorreu devido o envolvimento de 

histamina, citocinas e prostaglandinas. 

Além disso, a resposta inflamatória provocada pelo polissacarídeo 

sulfatado da alga S. filiformis pode ser um mecanismo de defesa do sistema 

imune (ASSREUY et al., 2010). Estudos anteriores demonstraram que 

polissacarídeos sulfatados de algas marinhas vermelhas apresentam atividade 

imunoestimulante (LINS et al., 2009; STEPHANIE et al., 2010). 



Araújo, I. W. F. (2012)/Resultados e Discussão 

 

135 

 

 

 

Tabela 4 - Modulação farmacológica após a injeção l ocal da fração F I da alga S. filiformis  no modelo de edema de pata.  Antes do 

tratamento com a F I (9 mg/kg; 100 µl/pata; s.c.), grupos de animais receberam indometacina (5 mg/kg; s.c.; 1 h); dexametasona (1 

mg/kg; s.c. 1 h); L-NAME (30 mg/kg; i.p.; 30 min); pentoxifilina (90 mg/kg; s.c.; 1 h) ou meclizina (40 mg/kg; s.c.; 1 h). Grupos 

controles receberam o mesmo volume de F I ou salina estéril. Os resultados foram expressos como média ± E.P.M. de seis animais 

por grupo. *p<0,05 indica diferença estatística significante quando comparado ao grupo controle tratado apenas com a fração F I (9 

mg/kg)  (ANOVA; Bonferroni). 

 

 

 
Edema de pata (mL) Grupos 

Experimentais 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 

Salina 0,06 ± 0,02* 0,06 ± 0,02* 0,00 ± 0,00* 0,00 ± 0,00* 0,00 ± 0,00* 0,00 ± 0,00* 

F I (9 mg/kg) 0,49 ± 0,03 0,56 ± 0,07 0,83 ± 0,04 0,59 ± 0,07 0,64 ± 0,08 0,54 ± 0,06 

Indometacina + F I 0,59 ± 0,03 0,48 ± 0,02 0,49 ± 0,04* 0,60 ± 0,07 0,62 ± 0,08 0,52 ± 0,06 

Dexametasona + F I 0,46 ± 0,03 0,37 ± 0,04 0,44 ± 0,04* 0,42 ± 0,05 0,54 ± 0,07 0,36 ± 0,04 

L-NAME + F I 0,55 ± 0,03 0,36 ± 0,07 0,56 ± 0,03* 0,63 ± 0,06 0,72 ± 0,06 0,75 ± 0,13 

Pentoxifilina + F I 0,34 ± 0,03 0,20 ± 0,06* 0,44 ± 0,04* 0,50 ± 0,04 0,55 ± 0,05 0,49 ± 0,05 

Meclizina + F I 0,38 ± 0,04 0,45 ± 0,07 0,80 ± 0,05 0,66 ± 0,05 0,67 ± 0,05 0,58 ± 0,08 
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4.9. Efeitos da fração F I da alga marinha S. filiformis no modelo da artrite 

induzida por zymosan na articulação temporomandibul ar de ratos 

 

4.9.1. Avaliação dos efeitos da fração F I da alga S. filiformis  na 

hipernocicepção mecânica na articulação temporomand ibular 

 

A injeção (i.art.) de 2 mg de zymosan na articulação temporomandibular 

(ATM) esquerda de ratos induziu hipernocicepção mecânica através da 

observação do limiar do reflexo de retirada da cabeça em resposta à aplicação 

de uma força (g) de intensidade crescente à articulação. De acordo com a 

literatura, a hipernocicepção mecânica é iniciada 2 horas após a injeção (i.art.) 

de Zy (2 mg) na ATM de ratos, apresentando picos entre 4 e 6 horas após a 

aplicação (CHAVES et al., 2011). Outros compostos também são utilizados 

para induzir a alodinia mecânica na ATM de ratos (DENADAI-SOUZA et al., 

2009). 

O pré-tratamento com a fração F I (1; 3 ou 9 mg/kg; s.c.) promoveu a 

redução da hiperalgesia facial (p<0,05) na ordem de 69; 66,6 e 78,08% quando 

avaliada a nocicepção facial em ratos, comparado ao grupo Zy (Figura 26). O 

grupo controle positivo, indometacina (5 mg/kg; s.c.), também mostrou ação 

analgésica no teste (85,5%). Os resultados deste estudo corroboraram com os 

efeitos antinociceptivos da fração F I (1; 3 ou 9 mg/kg; i.v.) nos modelos de 

nocicepção (contorção abdominal e formalina). Além disso, não existem relatos 

na literatura sobre os efeitos de polissacarídeos sulfatados de algas marinhas 

durante a hiperalgesia facial no modelo da artrite induzida por Zy na ATM de 

ratos.  

O mensuramento da dor facial é um parâmetro importante, pois os 

distúrbios da ATM estão frequentemente, associados com a dor espontânea e 

seus efeitos subsequentes, tais como hiperalgesia secundária, alodinia e dor 

referida (CHAVES et al., 2011; TAKEUCHI et al., 2004; TAKEDA et al., 2006).  
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Figura 26 - Efeito da administração da fração F I d a alga S. filiformis na 

hipernocicepção mecânica na artrite induzida por zy mosan na 

ATM de ratos. Para a indução da artrite, os animais foram 

anestesiados com tribromoetanol a 10% (1 mL/100 g; i.p.) para 

proceder à injeção intra-articular (i.art.) de Zy (2 mg/art.; 40 µL). O 

grupo controle recebeu salina estéril 0,9% (40 µL; i.art.). Antes do 

estímulo, os animais foram pré-tratados com solução salina estéril 

0,9% (s.c.), indometacina (5 mg/kg; s.c.; 1 h) ou F I (1; 3 ou 9 

mg/kg; s.c.; 1 h). As barras representam a média ± E.P.M. de seis 

animais por grupo. +p<0,05 indica diferença estatística significante 

quando comparado ao grupo salina.  *p<0,05 indica diferença 

estatística significante quando comparado ao grupo zymosan 

(ANOVA; Bonferroni). 
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4.9.2. Efeitos da fração F I de S. filiformis  no influxo celular presente no 

líquido sinovial 

 

A injeção de Zy (2 mg/art.) foi capaz de induzir inflamação na ATM 

esquerda de ratos de forma significativa (p<0,05) em comparação ao grupo 

controle salina (Figura 27).  

Chaves et al. (2011) observaram, a partir da contagem de leucócitos no 

líquido sinovial articular, que na sexta hora ocorre um pico de influxo celular 

após indução da artrite na ATM por Zy (2 mg).  

A administração da fração F I (3 ou 9 mg/kg; s.c.), 1 hora antes da 

indução da artrite por Zy na ATM de ratos, não reduziu de forma significativa 

(p>0,05) o aumento do influxo celular no líquido sinovial, durante 6 horas após 

o estímulo. No entanto, a dose (1 mg/kg) da fração F I reduziu na ordem de 

45,48% o número de leucócitos no líquido sinovial, porém esse valor não é 

considerado significativo (p>0,05), comparado com o grupo Zy. A indometacina 

foi capaz de reduzir a contagem de leucócitos em 93% (p<0,05).  
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Figura 27 - Efeito da administração da fração F I d a alga S. filiformis sobre 

influxo celular no líquido sinovial da artrite indu zida por Zy na 

ATM de ratos.  Para a indução da artrite, os animais foram 

anestesiados com tribromoetanol a 10% (1 mL/100 g; i.p.) para 

proceder à injeção intra-articular (i.art.) de Zy (2 mg/art.; 40 µL). O 

grupo controle recebeu salina estéril 0,9% (40 µL; i.art.). Antes do 

estímulo, os animais foram pré-tratados com solução salina estéril 

0,9% (s.c.), indometacina (5 mg/kg; s.c.; 1 h) ou F I (1; 3 ou 9 

mg/kg; s.c.; 1 h). As barras representam a média ± E.P.M. de seis 

animais por grupo. *p<0,05 indica diferença estatística significante 

quando comparado ao grupo zymosan (ANOVA; Bonferroni). 

 

 

* 
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O aumento do influxo de leucócitos totais foi acompanhado pela 

atividade de MPO no líquido sinovial, na qual a MPO apresentou uma atividade 

elevada na 6ª hora, após indução da artrite com Zy (2 mg/i.art.) na ATM de 

ratos tratados com a fração F I (Figura 28). 

Estes resultados são semelhantes aos efeitos da fração F I (1; 3 ou 9 

mg/kg; s.c.) na inflamação, utilizando os modelos de edema de pata 

(carragenana e dextrana).  Vale ressaltar, que o presente estudo demonstrou 

pela primeira vez os efeitos de um polissacarídeo sulfatado da alga marinha S. 

filiformis na artrite induzida por Zy na ATM de ratos.  

Diversos modelos experimentais de artrite induzida em animais foram 

propostos para estudar as condições da dor e inflamação. Alguns autores 

sugeriram a indução da artrite cirurgicamente (LEKKAS, 1994) ou 

mecanicamente (IMAI et al., 2001), utilizando injeções sistêmicas (AL-

MOBIREEK; DARWAZEH; HASSANIN, 2000) ou injeções submandibulares 

(ZAMMA, 1983). Entretanto, outros modelos consistem na injeção intra-articular 

(ROCHA et al., 1999). 

Apesar de a fração F I não ter apresentado efeitos promissores na artrite 

induzida por Zy na ATM de ratos, pois não tem efeito anti-inflamatório 

significativo, na literatura é reportado que os polissacarídeos sulfatados de 

algumas espécies de algas marinhas são capazes de reduzir a inflamação nas 

articulações do joelho de ratos, além dos glicosaminoglicanos (GAGs) que 

apresentam eficácia no tratamento da artrite. 

Cardoso et al. (2009) reportaram os efeitos do polissacarídeo sulfatado 

da alga marinha parda Fucus vesiculosus na artrite induzida por Zy (1 mg/art.; 

50 µL) na articulação do joelho de ratos. As doses (1; 5; 15; 30 ou 50 mg/kg), 

testadas por via intraperitoneal, reduziram o influxo de leucócitos na membrana 

sinovial e a quantidade de óxido nítrico produzido durante o processo 

inflamatório, após a indução da artrite. 
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Recentemente, Paiva et al. (2011) relataram a redução do número de 

leucócitos no fluído sinovial, além dos níveis de TNF-α no plasma de animais 

tratados com polissacarídeos sulfatados da alga marinha parda Lobophora 

variegata, após indução da artrite com Zy também na articulação do joelho de 

ratos.  

Estudos anteriores relatam a eficácia de GAGs no tratamento da artrite 

induzida por colágeno injetado na base da cauda de ratos (SANDYA; 

SUNDHAKARAN, 2007). Campo et al. (2003) reportaram que a administração 

(i.p.) de ácido hialurônico e condroitim-4-sulfato promoveram a redução dos 

níveis de TNF-α no plasma de ratos, assim como da atividade de MPO no 

tecido sinovial das articulações dos animais que receberam a injeção (i.art.) de 

colágeno.  
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Figura 28 -  Estudo da atividade de mieloperoxidase (MPO) no inf luxo 

celular presente no líquido sinovial da artrite ind uzida por Zy 

na ATM de ratos.  Para a indução da artrite, os animais foram 

anestesiados com tribromoetanol a 10% (1 mL/100 g; i.p.) para 

proceder à injeção intra-articular (i.art.) de Zy (2 mg/art.; 40 µL). O 

grupo controle recebeu salina estéril 0,9% (40 µL; i.art.). Antes do 

estímulo, os animais foram pré-tratados com solução salina estéril 

0,9% (s.c.), indometacina (5 mg/kg; s.c.; 1 h) ou F I (1; 3 ou 9 

mg/kg; s.c.; 1 h). A enzima foi expressa em unidade de MPO U/mg 

dos tecidos. As barras representam a média ± E.P.M. de seis 

animais por grupo. *p<0,05 indica diferença estatística significante 

quando comparado ao grupo controle salina (ANOVA; Bonferroni). 
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Pesquisas mostraram também a importância dos GAGs na proteção das 

articulações durante a aplicação de força mecânica. Carvalho, Yen e Suga 

(1995) observaram que as ATM de ratos, quando submetidas ao estresse 

mecânico, apresentaram aumento nos níveis de condroitin-6-sulfato, dermatan 

sulfato e ácido hialurônico, promovendo, desta forma, para um aumento da 

lubrificação das articulações. Mao, Rahemtulla e Scott (1997) relataram o 

aumento da expressão de proteoglicanos na ATM de ratos em resposta a 

sensibilização por mordida unilateral “bite-raising”.  

El-Hakim e Elyamani (2011) observaram que injeções (i.art.) de ácido 

hialurônico na ATM de ratos inibiram a progressão da osteoartrite, induzida 

pela hipermobilidade condilar forçada. Este procedimento promove a abertura 

bucal máxima produzindo sinais de inflamação nas sinóvias. Além disso, Lovu, 

Dumais e Souich (2008) reportaram também que o condroitim-sulfato é 

eficiente no tratamento da osteoartrite. 

Além da utilização de colágeno, são reportados outros agentes indutores 

que promovem o processo inflamatório nas articulações através da injeção 

(i.art.). Goulart et al. (2005) utilizaram carragenana ou formalina para induzir a 

artrite na ATM de ratos, enquanto que Fiorentino et al. (1999) mostraram que 

óleo de mostarda ou glutamato também promovem a inflamação na ATM. O 

adjuvante completo de Freund (CFA) também é citado na literatura (SCHÜTZ; 

ANDERSEN; TUFIK, 2007; SPEARS et al., 2003), assim como substância P 

(CARLESON et al., 1996) e capsaicina (TANG; HAAS; HU, 2004).  

Alguns estudos reportam a utilização do Zy na indução da artrite em 

joelhos de ratos (BEZERRA et al., 2007; ROCHA et al., 2004; ). No entanto, 

Chaves et al. (2011) mostraram o primeiro relato na literatura sobre a utilização 

de Zy na indução da artrite na ATM de ratos.  

Sabe-se que a ATM de ratos apresenta semelhanças com a articulação 

de humanos, comprovada através de análises histopatológica, histoquímica e 

imunohistoquímica, podendo, portanto, ser utilizada em estudos experimentais 

(FUJITA; HOSHINO, 1989; NOZAWA-INOUE et al., 2003). 
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4.9.3. Análise histológica da articulação temporoma ndibular 

 

A tabela 5 representa os escores (mediana; variação) atribuídos à 

análise histológica das ATM comparando valores entre o grupo Zy, os tratados 

com a fração F I (1; 3 ou 9 mg/kg; s.c.) e com  indometacina (5 mg/kg; s.c.), 

cujos grupos de animais receberam Zy (2 mg/art.; 40µL) na ATM. Um grupo 

controle recebeu por injeção (i.art.) apenas salina estéril no mesmo volume. Os 

tecidos da ATM foram fixados, cortados e corados por hematoxilina-eosina 

(HE). 

A análise histológica da ATM mostrou diferença significativa (p<0,05) 

entre o grupo Zy e os grupos controle (salina e indometacina). Na 6ª hora após 

indução da artrite, foi observado processo inflamatório moderado, com infiltrado 

celular inflamatório, na membrana sinovial (MS), no tecido conjuntivo frouxo, no 

tecido muscular estriado esquelético, além de espessamento da MS, início de 

hiperplasia na MS no grupo Zy e não apresentando ainda fibrose da MS. 

Entretanto, o grupo salina não apresentou processo inflamatório na ATM 

(Figura 29).  

 

Tabela 5 -  Análise histológica da artrite na ATM de ratos indu zida por Zy através 

da coloração pelo método hematoxilina-eosina (HE). *p<0,05 indica 

diferença estatística significante quando comparado ao grupo controle Zy 

(ANOVA; Kruskal-Wallis e Dunn´s).  

 

 

Grupos 
Inf. Cel. Memb. 

Sinovial 
Inf. Cel. Tec. 
Conjuntivo 

Inf. Cel. Tec. 
Muscular 

Salina 0 (0-0)* 0 (0-0)* 0 (0-0)* 
Indometacina 0 (0-1)* 0 (0-1)* 0 (0-1)* 

Zymosan 3 (1-4) 3 (2-4) 3 (1-4) 

F I (9 mg/kg) 2 (1-4) 3 (1-4) 2 (1-4) 

F I (3 mg/kg) 2 (2-4) 3 (1-4) 2 (0-4) 

F I (1 mg/kg) 2 (1-4) 3 (1-4) 2 (1-4) 

0-nada; 1- discreto; 2- leve; 3 – moderado; 4 – intenso 
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Os tipos celulares presentes no grupo Zy, após indução da artrite, são 

predominantemente polimorfonucleares (neutrófilos) caracterizando a 

inflamação aguda. Neste momento podemos observar também presença de 

edema na MS. 

Chaves et al.. (2011) observaram que a artrite induzida por Zy na ATM 

de ratos promove intenso infiltrado celular, predominantemente de neutrófilos, 

na MS, no tecido conjuntivo periarticular e no tecido musculoesquelético.  Além 

disso, foi o primeiro estudo a relacionar parâmetros inflamatórios 

histopatológicos agudos e crônicos envolvendo as estruturas articulares e 

periarticulares, ressaltando que outros trabalhos mostraram histopatologia da 

ATM sem, entretanto, atribuir escores para análise estatística de todas essas 

estruturas (ZAMMA, 1983; HAAS et al., 1992; GOULART et al., 2005). 

 Outros compostos, como colágeno, carragenana ou formalina também 

são capazes de promover a infiltração de células polimorfonucleares e 

mononucleares nos tecidos, hiperplasia da MS, edema e exsudato neutrofílico 

no côndilo, hialinização e espessamento da superfície articular do côndilo e 

atrofia da fibrocartilagem após a indução da artrite na ATM de ratos, durante o 

processo agudo ou crônico (CAMPO et al., 2003; GOULART et al., 2005) 

O pré-tratamento com fração F I (1; 3 ou 9 mg/kg; s.c.) não reduziu o 

infiltrado celular e o edema na MS, no tecido conjuntivo frouxo e no tecido 

músculo estriado esquelético de forma significativa (p>0,05), comparado ao 

grupo Zy, sendo que o processo inflamatório foi considerado de leve a 

moderado. Esses achados podem ser vistos através de fotomicrografias da 

ATM (Figuras 30 e 31). No entanto, o tratamento com indometacina reduziu 

consideravelmente (p<0,05) o processo inflamatório na ATM. 

El-Hakim e Elyamani (2011), no entanto, mostraram, através de análises 

histológicas, que o tratamento com GAGs reduziu consideravelmente a 

inflamação e a destruição articular das ATM de ratos, quando a artrite foi 

induzida pelo estresse mecânico.  
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Figura 29 - Fotomicrografias obtidas por microscopi a de luz através da 

coloração pelo método hematoxilina-eosina (HE) das ATM de ratos.  

(A) e (B): ATM de animais do grupo controle (salina) sem infiltração celular 

na membrana sinovial; (C): ATM de animais após a indução da artrite com 

Zy; (D): ATM de animais com artrite mostrando infiltrado celular na MS 

induzido por Zy. Aumento de 40x e 100x. C: côndilo; CA: cartilagem 

articular; DA: disco articular; MS: membrana sinovial; TME: tecido muscular 

estriado esquelético. 
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Figura 30 - Fotomicrografias obtidas por microscopi a de luz através da 

coloração pelo método hematoxilina-eosina (HE) das ATM de ratos 

tratados com a fração F I (1 e 3 mg/kg) de S. filiformis  após indução 

da artrite com Zy (2 mg/art.).  (A) ATM de animais tratados com a dose (1 

mg/kg); (B) ATM de animais tratados com a dose (1 mg/kg) mostrando 

intenso infiltrado celular na MS e no tecido TPA; (C) ATM de animais 

tratados com a dose (3 mg/kg); (D) MS da ATM de animais tratados com a 

dose (3 mg/kg), mostrando intenso infiltrado celular na MS. . Aumento de 

40x (A e C) e 100x (B e D). C: côndilo; CA: cartilagem articular; DA: disco 

articular; MS: membrana sinovial; TPA: tecido periarticular. 
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Figura 31 - Fotomicrografias obtidas por microscopi a de luz através da 

coloração pelo método hematoxilina-eosina (HE) das ATM de ratos 

tratados com a fração F I (9 mg/kg) de S. filiformis  após indução da 

artrite com Zy (2 mg/art.).  (A) e (B): MS da ATM de animais tratados com 

a dose (9 mg/kg) mostrando infiltrado celular inflamatório com 

predominância de polimorfonucleares. Aumento de 100x e 1000x. MS: 

membrana sinovial. 

 

 

4.9.4. Análise da expressão do RNAm para COX-2, TNF -α, IL-1β e HO-1 

 

4.9.4.1. Extração do RNA total 

 

Para a extração do RNA total utilizou-se tecidos da ATM provenientes de 

grupos de ratos submetidos à indução da artrite por Zy (2 mg/art.; 40µL) e 

tratados com a fração F I (1 mg/kg; s.c). A menor dose foi escolhida para o 

estudo da via molecular da inflamação, devida à ausência de diferenças 

significativas entre as doses (1; 3 ou 9 mg/kg; s.c)  na avaliação do processo 

inflamatório pela contagem de células leucocitárias e histologia.  
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Foram utilizados apenas os RNAs que apresentaram resultados 

satisfatórios de concentração, variando entre 848 e 1233 ng/µl e qualidade, 

observada pela relação de absorbância 260/280 nm acima de 1,7 (Tabela 6) 

(SAMBROOK et al., 1989), além da presença de bandas dos RNAs 

ribossômicos 28S e 18S íntegros (visíveis em gel de eletroforese) (Figura 32).  

 

 

 

Figura 32 - Análise da qualitativa do RNA total por  eletroforese em gel de 

agarose. Sal  – representa o grupo de animais que recebeu salina 

estéril (40 µL; i.art.) na ATM; Zy- representa o grupo de animais 

que recebeu a injeção de zymosan (2 mg/art.; 40µL) na ATM; F I - 

representa o grupo de animais tratado com a fração F I (1 mg/kg; 

s.c) antes da indução da artrite com Zy. 
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Tabela 6 - Quantificação do RNA total extraído do tecido da ATM de ratos.  

 

Concentração 

Grupo Identificação ng/µl AB260 AB260/280 

Salina 1 1213 0,485 1,728 

Salina 3 1193 0,477 1,728 

Salina 4 1083 0,433 1,725 

Salina 5 1225 0,490 1,684 

Zy 1 1045 0,418 1,841 

Zy 2 848 0,339 1,721 

Zy 3 983 0,393 1,786 

Zy 4 1143 0,457 1,731 

Zy 5 1200 0,48 1,745 

Zy 6 1233 0,493 1,736 

F I 1 1053 0,421 1,613 

F I 2 1530 0,612 1,7 

F I 3 1288 0,515 1,7 

F I 4 1028 0,411 1,705 

F I 5 1050 0,42 1,728 

F I 6 1770 0,708 1,7 

F I 7 1170 0,468 1,7 
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4.9.4.2. Construção dos primers  para os genes GAPDH, COX-2, TNF-  α, IL-

1β e HO-1. 

A técnica de qRT-PCR foi utilizada devido a sua sensibilidade e eficiência 

em análises de expressões de genes. Os genes COX-2, TNF-α, IL-1β ou HO-1 

(genes-alvo) e GAPDH (gene de controle endógeno - housekeeping) foram 

estudados devido suas relevâncias na literatura para estudos relacionados a 

processos inflamatórios (EMBREE et al., 2010; KANEYAMA et al., 2004; 

KOBAYASHI et al., 2006; SATOH et al., 2009).  

Apesar da técnica de qRT-PCR ser sensível e rápida, esta ferramenta 

necessita de otimizações e normalizações para uma melhor veracidade e 

qualidade de resultados em cada tipo específico de modelo de estudo (WONG e 

MEDRANO, 2005).  

Para garantir as melhores condições experimentais na aplicação desta 

técnica, os primers utilizados para os genes alvos COX-2, TNF-α, IL-1β ou HO-1 

e do controle endógeno (GAPDH) foram desenvolvidos sob a junção éxon-éxon, 

impossibilitando, desta forma, a amplificação de DNA genômico, que 

superestimaria um resultado de PCR, e suas seqüências foram desenhadas de 

modo a obter total especificidade para o animal utilizado no estudo (Rattus 

novergicus albinus), impossibilitando uma provável amplificação de um 

contaminante existente. 

4.9.4.3. Expressão do RNAm para COX-2, TNF- α, IL-1β e HO-1 

 

O estudo da expressão relativa do RNAm para os mediadores 

inflamatórios COX-2, TNF-α, IL-1β e heme-oxigenase-1 (HO-1), na ATM dos 

animais tratados com a fração F I (1 mg/kg; s.c) e submetidos à indução da 

artrite com Zy (2 mg/art.; 40µL), está representado na figura 33.  

Pela análise da melting curve, não foi observada a presença de 

contaminantes nucléicos que pudessem interferir nos resultados na reação de 

qRT-PCR (Figura 34). 

No presente trabalho, os resultados obtidos mostram pela primeira vez, 

através de uma avaliação quantitativa em tempo real, a dinâmica da expressão 
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de RNAm de COX-2, TNF-α, IL-1β e HO-1 em tecidos da ATM de ratos, 

tratados com a fração F I da alga S. filiformis, após a indução da artrite por Zy. 

Os animais submetidos à indução da artrite na ATM (grupo Zy) 

apresentaram um aumento (p<0,05) da expressão de RNAm de COX-2, 

comparado ao grupo salina. Enquanto que o grupo tratado com a fração F I 

demonstrou um aumento (p<0,05) em sete vezes na expressão relativa de 

COX-2, quando comparado ao grupo Zy. No entanto, o grupo salina apresentou 

apenas níveis basais de COX-2. 

A COX-2 é umas das isoformas da COX, induzida durante processos 

inflamatórios e regulada por uma variedade de citocinas, sendo comprovada 

também sua presença constitutivamente em alguns tecidos (FITZGERALD; 

PATRONO, 2001; KAM; SO, 2009; SATOH et al., 2009), além de induzir PGI2 

no endotélio das artérias causando vasodilatação (FITZGERALD; PATRONO, 

2001). A COX é a enzima que catalisa o primeiro passo na síntese de 

prostanóides durante a patogênese de doenças inflamatórias (DAVIES; 

BAILEY; GOLDENBERG, 1984; SATOH et al., 2009). Ainda, os níveis de 

prostaglandinas (PGE2) são regulados pelos níveis de COX-2 produzidos 

(LEONE et al., 2007).  

A administração (s.c.) da fração F I, possivelmente potencializou o efeito 

da injeção de Zy (i.art.) na ATM dos animais, ativando tipos celulares 

(macrofágos, neutrófilos, células endoteliais) induzidas por citocinas (IL-1 e 

TNF-α) ou lipopolissacarídeos, e assim aumentando a expressão de COX-2 e 

prostaglandinas. Estes resultados estão de acordo com os dados da literatura 

que mostram evidências da participação da COX-2 na artrite induzida na ATM 

de ratos (SCHÜTZ; ANDERSEN; TUFIK, 2007).  

Pesquisas anteriores reportaram a expressão de COX-2 em tecidos 

sinoviais por análise de imunohistoquímica e PCR em tempo real (KE et al., 

2007; SATOH et al., 2009; SEKI et al., 2004), além do envolvimento na 

angiogênese da MS e erosão da cartilagem em articulações inflamadas 

(MYERS et al., 2000). Embora tenha sido relatado que a expressão de RNAm 

de COX-2 aumenta acentuadamente após o tratamento com TNF-α ou IL-1β 

em cultura de células sinoviais (KOJIMA et al., 2003; BIDGOOD et al., 2000), 
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existem poucos relatos sobre como a expressão da COX-2 é regulada na ATM 

(SATOH et al., 2009). Entretanto, é informado em alguns estudos que a 

expressão de COX-2, induzida por TNF-α, é regulada pelo fator de transcrição 

NF-kB  (CHOI et al., 2007; JOBIN et al., 1998, KE et al., 2007). O NF-kB  

desempenha um papel importante na regulação da expressão de uma 

variedade de genes envolvidos nas respostas imunes e inflamatórias (GHOSH; 

MAY; KOPP, 1998).  

O TNF-α é uma citocina pleiotrópica responsável por reações imunes e 

inflamatórias que ocorrem em resposta a várias doenças, e a sua elevada 

produção ou expressão inadequada pode conduzir uma variedade de condições 

patológicas (COPE et al., 1992; KANEYAMA et al., 2005).  

As duas formas de IL-1, IL-1α e IL-1β, são citocinas pró-inflamatórias 

produzidas principalmente por fagócitos mononucleares, bem como por uma 

série de outros tipos celulares, incluindo algumas células epiteliais e células 

sinoviais. Devido a essas citocinas (IL-1α e IL-1β) aparecem precocemente 

durante reações inflamatórias e respostas imunológicas, e por causa da 

variedade de efeitos produzidos pela IL-1α e IL-1β, são consideradas 

importantes nas condições patológicas que resultam em inflamação crônica e 

reações imunes (AREND; GUTHRIDGE, 2000; KANEYAMA et al., 2005). 

No presente estudo foi observado um aumento na expressão relativa 

(p<0,05) do RNAm das citocinas TNF-α e IL-1β nos grupos que foram tratados 

com a fração F I (1 mg/kg; s.c) em relação ao grupo Zy. Estes resultados 

justificavam o aumento da expressão do RNAm da COX-2. Enquanto que o 

grupo controle (salina) não apresentou aumento na expressão de TNF-α e IL-

1β, estando de acordo com os dados da literatura (KANEYAMA et al., 2005). 

Previamente, Kaneyama et al. (2002) e Suzuki et al. (2002) relataram que 

concentrações de mediadores pró-inflamatórios, como TNF-α e IL-1β, são 

elevadas no fluido sinovial de pacientes com disfunção temporomandibular 

(DTM), sugerindo que estas citocinas podem estar envolvidas na patogênese 

destas desordens. Portanto, TNF-α e IL-1β são consideradas umas das 

citocinas mais importantes por estarem envolvidas em algumas patologias da 

ATM (KE et al., 2007), induzindo a produção de metaloproteinases que 
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degradam irreversivelmente componentes da matriz extracelular (SUZUKI et al., 

2002), incluindo a cartilagem articular, além da destruição óssea e a proliferação 

celular (VICENTI; BRINCKERHOFF, 2001). 

A expressão intra-articular de IL-1β desempenham papel fundamental na 

patogenia da artrite reumatóide, ativando vias inflamatórias e degradativas no 

revestimento sinovial (fibroblasto-símile) da ATM (SWEENEY; FIRESTEIN, 

2004). Ogura et al. (2005) reportaram que o TNF-α estimula a expressão de 

genes e a produção de quimiocinas por fibroblastos-símile (sinoviócitos tipo B), 

ocasionando condições patológicas na ATM.  

Estudo recente mostrou que após a estimulação com IL-1β, fibroblastos-

símile expressaram uma série de mediadores inflamatórios, demonstrando que 

a IL-1β e a sua interação com os fibroblastos sinoviais, devem ser considerados 

importantes na progressão da inflamação na ATM (SATOH et al., 2009). 

Com relação aos níveis de expressão do RNAm da HO-1, houve um 

aumento significante (p<0,05) de aproximadamente duas vezes de sua 

expressão relativa no grupo Zy, comparado ao grupo salina. A expressão de 

HO-1 em tecidos sinoviais desempenha um papel regulador na progressão da 

artrite reumatoide (KOBAYASHI et al., 2006). 

A HO é uma enzima microssomal que catalisa a degradação do heme 

em monóxido de carbono, biliverdina e ferro nos tecidos (TAKAO et al., 2011).  

HO-1, a forma induzida da HO, é geralmente expressa em condições de 

estresse oxidativo sendo estimulada por citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e 

IL-1β), óxido nítrico, endotoxinas, heme, metais pesados, radiação ultravioleta, 

hipóxia e compostos fenólicos (GERALDES et al., 2008). Embora a HO-1 tenha 

como função a proteção contra o estresse oxidativo, esta enzima tem 

desempenhado um papel regulador, sendo considerada um potencial alvo 

terapêutico no tratamento de doenças inflamatórias (ABRAHAM; KAPPAS, 

2008).  

No presente estudo foi observado um aumento significante (p<0,05) nos 

níveis de RNAm da HO-1 no tecido dos animais tratados com a fração F I (1 

mg/kg; s.c), possivelmente em resposta à artrite induzida por Zy (2 mg/art.; 40 

µL). De fato, esse aumento na expressão de HO-1 pode ser devido ao grande 
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número de fatores de transcrição e mediadores inflamatórios que são ativados 

pela indução da artrite.  

A expressão de HO-1 também pode ser regulada por outros fatores de 

transcrição, dentre eles o fator induzido por hipóxia-1 (HIF-1), Nrf2 e o AP-2 

(ALAM; COOK, 2003; KOBAYASHI et al., 2006; LAVROVSKY et al., 1994; LEE 

et al 1997). Além disso, Hollander et al. (2001) reportaram que o HIF-1α é 

abundantemente expresso em tecidos sinoviais das articulações com artrite 

reumatóide. 

O aumento da expressão da COX-2, TNF-α, IL-1β e HO-1 observado 

neste estudo sugere uma possível interação entre as vias de expressão destes 

mediadores. Possivelmente, estes achados podem ser explicados através da 

observação de que uma das vias de indução da expressão de RNAm da HO-1, 

a via do fator de transcrição NF-kB (GERALDES et al., 2008, LAVROVSKY et 

al., 1994), pode ter sido utilizada para a indução da expressão de COX-2 

(CHOI et al., 2007) e também na expressão das citocinas pró-inflamatórias 

(TNF-α e IL-1β) (ANISOWICZ et al., 1991).  

Entretanto, estudos mais específicos envolvendo a via molecular através 

da expressão gênica dos fatores de transcrição, responsáveis pela regulação 

dos mediadores inflamatórios mencionados no presente trabalho, são 

necessários para elucidar com exatidão as vias que atuam na produção de 

mediadores inflamatórios, após o tratamento de ratos com a κ- carragenana da 

alga marinha S. filiformis na artrite induzida por Zy, e também averiguar se o 

efeito potencializador deste polissacarídeo sulfatado, durante a produção de 

mediadores inflamatórios, está atuando diretamente nos fatores de transcrição.    
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Figura 33 - Expressão relativa do RNAm da COX-2, TN F-α, IL-1β e HO-1 na 

ATM de ratos com artrite e tratados com a fração F I de S. 

filiformis . Para a indução da artrite, os animais foram anestesiados 

com tribromoetanol a 10% (1 mL/100 g; i.p.) para proceder à injeção 

intra-articular (i.art.) de Zy (2 mg/art.; 40 µL). O grupo controle 

recebeu o mesmo volume de salina estéril 0,9%. Antes do estímulo, 

os animais foram pré-tratados com solução salina estéril 0,9% (s.c.) 

ou F I (1 mg/kg; s.c.; 1 h). Cálculo realizado através do método de 

1,992-∆∆Ct (LIVAK; SCMITTGEN, 2001, adaptado por PLAFFL, 

2001).*p<0,05 indica diferença significante com o grupo Zy. +p<0,05 

indica diferença significante com o grupo salina (ANOVA; Bonferroni). 
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Figura 34 - Análise da Melting curve . A análise consistiu da 

mensuração da fluorescência do SYBR® Green pela 

absorbância 520 nm durante gradiente de redução de 

temperatura para verificação da presença de 

contaminantes (DNA genômico e/ou interações 

inespecíficas ou indesejadas dos primers). A área 

marcada de vermelho indica a presença de um único tipo 

de amplicon com temperatura de desnaturação de 82, 

89ºC.  
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4.10. Avaliação sistêmica da fração F I da alga marinha S. filiformis  

 

Estudos de toxicidade sistêmica são definidos a partir da redução da 

massa corpórea dos animais utilizados nos experimentos. Além da 

manifestação de toxicidade através das alterações de comportamento, apatia e 

má condição da pelagem, como a presença de pêlos arrepiados. Outros sinais 

de toxicidade podem se expressar pela alteração da massa relativa e 

histológica dos órgãos, alterações hematológicas e bioquímicas sanguíneas 

(GONZALEZ; SILVA, 2003; RAZA et al., 2002). 

Na bioprospecção de novos agentes terapêuticos os estudos 

toxicológicos com animais representam ferramentas importantes para avaliar a 

segurança desses novos produtos. 

Para avaliar a segurança da utilização da fração F I da alga S. filiformis 

como um possível agente terapêutico, foram avaliados alguns parâmetros de 

toxicidade utilizando camundongos (machos) tratados com a dose de 9 mg/kg 

(i.p.).  

Durante um período de 14 dias consecutivos, não se verificou 

mortalidade dos animais, ou qualquer tipo de alterações físicas ou 

comportamentais e os mesmos mostraram-se saudáveis visualmente ao longo 

do período avaliado. De acordo com a tabela 5, a massa corpórea dos animais 

tratados com a fração F I não diferiu em comparação aos grupos controles 

salina (p>0,05) e com relação ao peso dos órgãos. Os valores encontrados 

demonstraram ausência de diferenças significativas em comparação ao grupo 

salina, sugerindo que o tratamento com o polissacarídeo sulfatado de S. 

filiformis não afetaram a massa relativa desses órgãos avaliados (p>0,05). 

Contudo, houve diferença significativa (p<0,05) do peso do baço dos 

camundongos em comparação com o grupo salina, possivelmente indicando 

uma propriedade imunoestimulante desses compostos (COURA et al., 2012; 

LINS et al., 2009). 
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As análises bioquímicas demonstraram que os valores obtidos para as 

enzimas alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) e 

fosfatase alcalina, utilizadas como marcadores de função hepática, não se 

alteraram, assim como, creatinina e uréia (parâmetros de função renal) em 

relação ao grupo salina (p>0,05). 

Além dessas investigações, o nosso estudo também avaliou alguns 

parâmetros hematológicos do sangue (Tabela 7). Os resultados mostram que 

todos os parâmetros avaliados foram considerados normais em comparação 

com o controle salina (p>0,05), apesar da leve redução de eritrócitos, 

hemoglobina e hematócrito.  

Segundo Assreuy et al. (2008), o tratamento sistêmico (48 h) de 

camundongos com um polissacarídeo sulfatado (30 mg/kg; i.v.) da alga 

marinha  C. feldmannii não resultou em sinais de toxicidade importantes. Assim 

como a utilização de um polissacarídeo sulfatado isolado por Siqueira et al. 

(2011) da alga marinha parda L. variegata para o tratamento (1mg kg-1; i.v.) de 

camundongos durante sete dias consecutivos. 

Recentemente, Souza et al. (2011) e Vanderlei et al. (2011) também 

averiguaram diversos parâmetros toxicológicos dos polissacarídeos sulfatados 

de algas marinhas vermelhas, observando que estes compostos são bem 

tolerados em experimentos com animais.   
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Tabela 7 - Avaliação sistêmica dos camundongos após  tratamento durante 14 dias com a 

fração F I (9 mg/kg; i.p.) de S. filiformis . Os resultados foram expressos como média ± E.P.M. de 

seis animais por grupo. *p<0,05 indica diferença estatística significante quando comparado ao grupo 

controle salina (t-Student para testes não pareados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tratamento (9  mg/kg; i.p.) 

Machos  

 
Parâmetros 

Salina F I  
Massa corpórea (g) antes 24,00 ± 0,85 

 
23,50 ± 0,42 

 
  

Massa corpórea (g) depois 
 

31,83 ± 1,01 31,00 ± 0,54   

Fígado (g)/ massa corpórea 
 

5,46 ± 0,14 5,45 ± 0,26   

Rim (g)/ massa  
corpórea 

0,76 ± 0,03 0,82 ± 0,03   

Coração (g)/ massa 
corpórea 

0,57 ± 0,04 0,49 ± 0,03   

Baço (g)/ massa corpórea 
 

0,43 ± 0,03 0,93 ± 0,05*   

Timo (g)/ massa corpórea 
 

0,29 ± 0,03 0,38 ± 0,06   

Linfonodo (g)/ massa 
corpórea 

0,20 ± 0,01 0,16 ± 0,02   

Uréia (mg/dL) 58,13 ± 0,12 36,90 ± 2,64   

Creatinina (mg/dL) 
 

0,68 ± 0,01 0,65 ± 0,03   

Fosfatase alcalina (U/L) 62,02 ± 9,40 64,06 ± 5,38   

AST (U/L) 48,41 ± 14,44 
 

68,06 ± 4,75   

ALT (U/L) 15,06 ± 1,06 
 

18,21 ± 1,99 
 

  

Eritrócitos (106/ µL) 8,86 ± 0,18 7,32 ± 0,14*   

Hemoglobina (g/dL) 14,25 ± 0,29 11,65 ± 0,09*   

Hematócrito (%) 45,78 ± 1,27 38,28 ± 0,32*   

MCV (fL) 50,62 ± 0,33 51,47 ± 1,04   

MCH (pg) 15,92 ± 0,11 15,80 ± 0,26   

MCHC (g/dL) 25,92 ± 0,32 30,73 ± 0,26   

Leucócitos (103/ µL) 4,16 ± 0,52 2,67 ± 0,46   

Linfócitos (%) 3,66 ± 0,41 1,65 ± 0,31*   

Monócitos (%) 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0   

Neutrófilos (%) 0,45 ± 0,10 0,70 ± 0,14   

Plaquetas (103/ µL) 977,40 ± 51,85 1202 ± 101,30   
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4.10.1. Análise histológica 

 

Adicionalmente, foram realizadas análises histológicas dos órgãos 

(coração, fígado, rim, baço, timo e linfonodos), retirados dos animais tratados 

com a fração F I de S. filiformis, a fim de verificar, a presença ou não, de 

alguma anormalidade na morfologia das células e tecidos (Figura 35). Os 

resultados mostraram que o tecido muscular estriado cardíaco não apresentou 

alterações. Com relação aos órgãos baço, timo e linfonodos, não foi 

encontrada nenhuma alteração significante. No fígado foram visualizadas 

pequenas tumefações celulares e uma leve infiltração subcapsular de células 

mononucleares. No entanto, necrose e fibrose intersticial não foram 

observadas (Figura 36). Além disso, o rim apresentou leve degeneração nas 

áreas tubulares e subcapsulares. Entretanto, estas degenerações foram 

consideradas reversíveis e nenhuma alteração nas cápsulas renais foram 

observadas (Figura 37).  

Desta forma, a F I da alga S. filiformis não apresentou expressiva 

toxicidade,  podendo ser utilizado como um agente terapêutico  seguro e eficaz, 

corroborando com estudos histopatológicos de polissacarídeos sulfatados de 

algas marinhas já relatados na literatura (LINS et al., 2009). 
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Figura 35 -  Fotomicrografias  dos órgãos de camund ongos após o tratamento com a fração F I (9 mg/kg; i.p.) da alga S. filiformis  durante 14 dias 

consecutivos.  Grupo salina: (A) coração, (C) fígado, (E) rim, (G), baço, (I) timo e (L) linfonodo. Grupo F I: (B) coração, (D) fígado, (F) rim, (H) baço, (J) 

timo e (M) linfonodo.  Os tecidos foram fixados, seccionados e corados com hematoxilina-eosina (HE). Os círculos pretos indicam tumefações celulares e 

leve infiltração subcapsular de células mononucleares no fígado (D), assim como degeneração nas áreas tubulares e subcapsulares do rim (F). Os 

círculos vermelhos indicam nenhuma alteração na cápsula renal. Os tecidos foram observados com um aumento de 400x
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Figura 36: Fotomicrografias do fígado de camundongo s após o 

tratamento com a fração F I (9 mg/kg; i.p.) da alga  S. 

filiformis  durante 14 dias consecutivos. Os tecidos foram 

fixados, seccionados e corados com hematoxilina-eosina (HE).  

(A) Hepatócitos e veia centrolobular normais. (B) Hepatócitos 

normais e ao centro uma célula de Kupffer. (C) Infiltrado de 

células mononucleares (setas brancas). (D) Discreta 

degeneração hidrópica em região subcapsular (setas brancas). 

Aumento de 1000X. 
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Figura 37:  Fotomicrografias do rim de camundongos após o trata mento 

com a fração F I (9 mg/kg; i.p.) da alga S. filiformis  durante 14 

dias consecutivos. Os tecidos foram fixados, seccionados e 

corados com hematoxilina-eosina (HE). (A) Túbulos renais normais. 

(B) Glomérulo e túbulos renais normais. (C) Discreta degeneração 

tubular (setas brancas). (D) Discreta degeneração  tubular 

subcapsular (setas brancas). Aumento de 1000X. 
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4.11. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Neste estudo, demonstramos que as frações polissacarídicas sulfatadas 

isoladas da alga marinha vermelha Solieria filiformis (F I e F II) foram 

identificadas como kappa (κ-) e iota (ι-) carragenanas, respectivamente por 

espectroscopia de infravermelho (IV), além disso apresentam um sistema 

heterogêneo de elevada massa molecular detectado por cromatografia de 

permeação em gel (GPC).  

A fração F I apresentou atividade antinociceptiva por ação periférica, 

quando administrada por via intravenosa (i.v.), em camundongos, porém não 

reduziu a inflamação de forma significativa, por via subcutânea (s.c.), no 

modelo de edema de pata em ratos. Quando o edema foi induzido com F I na 

pata de ratos, houve inflamação, sugerindo o envolvimento de COX-2, 

prostaglandinas, NO e citocinas primárias (IL-1 e TNF-α). 

No modelo de artrite induzida por Zy na ATM de ratos, a fração F I  

(administrada por via s.c.) promoveu a redução da hiperalgesia facial, mas não 

reduziu o infiltrado celular na membrana sinovial e potencializou a expressão 

relativa dos RNAm dos mediadores inflamatórios estudados (TNF-α, IL-1β e 

COX-2), além da HO-1. 

Por fim, a administração da fração F I, por via intraperitoneal (i.p), 

durante quatorze dias em camundongos não mostrou sinais de toxicidade em 

todos os parâmetros avaliados.  

 

4.12. CONCLUSÃO 

 

A fração F I da alga marinha Solieria filiformis isolada por cromatografia 

de troca iônica, caracterizada como kappa (κ-) carragenana, apresentou efeitos 

antinociceptivos (por via i.v e s.c.) e pró-inflamatórios (s.c.) em modelos 

utilizando animais, além de não promover toxicidade (por via i.p) quando 

administrado durante quatorze dias em camundongos. 
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ē ê©
 �F�
 S��
 ���G
 �
 �FeSF°C�S�
 �S�F̈FST������	BB	C�
 FS
 VF����
 ����
 G�	S
 ��FSF�����	�
 ��
 ��	
 ����	FC
 ��D�	
 �
�
 �	B��	
 �	��FSe
 D�FSe
 C����e		S�S
 ���	±���Sª
 XFS����]
 _�̈_B
 §®
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