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RESUMO 

A agregação plaquetária e a coagulação sanguínea são processos chaves 
no desenvolvimento dos distúrbios trombóticos, como a isquemia cerebral e a 
cardíaca. Estes distúrbios estão entre as principais causas de morte e 
incapacidade no mundo. Fármacos antiplaquetários e anticoagulantes são 
utilizados para o tratamento das tromboses; mas apresentam eficácia 
insatisfatória e podem produzir hemorragias. Portanto, há a necessidade de 
buscar novos fármacos para o tratamento e prevenção da trombose. As algas 
marinhas são uma grande fonte de moléculas bioativas e estão sendo 
investigadas como fonte de novos fármacos antitrombóticos. Neste contexto, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos polissacarídeos CAR, PFS e LQS 
isolados, respectivamente, das algas marinhas Hypnea musciformis, 
Pterosiphonia pennata e Laurencia dendroidea na agregação plaquetária induzida 
por colágeno, adenosina difosfato ou trombina, e na coagulação plasmática. Os 
polissacarídeos foram incubados com plasma humano, e os testes de 
coagulação: tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA), tempo de pró-
trombina (TP), tempo de recalcificação (TR), tempo de trombina (TT), e tempo de 
fibrinocoagulação (TF) foram realizados. A coagulação foi monitorada em um 
coagulômetro digital e o tempo de coagulação comparado com grupo controle, 
que continha apenas salina. Além disso, os polissacarídeos foram incubados com 
plasma rico em plaquetas (PRP) ou plaquetas lavadas (PL), e a agregação 
plaquetária iniciada pela adição ao meio reacional de colágeno, ADP ou trombina. 
Os polissacarídeos CAR e PFS induziram a agregação plaquetária em PRP, de 
maneira concentração-dependente (CE50 de 184 e 302 µg/mL, respectivamente). 
Ao contrário, o polissacarídeo LQS inibiu em 26,2% a agregação plaquetária 
induzida por colágeno. Em plaquetas lavadas, apenas o polissacarídeo PFS 
induziu a agregação plaquetária. No ensaio de TTPA, que avalia a via intrínseca 
da cascata de coagulação, o polissacarídeo CAR inibiu a coagulação do plasma, 
e os polissacarídeos PFS e LQS prolongaram em cerca de 16 e 2 vezes o tempo 
de coagulação, respectivamente. No ensaio de TP, que avalia a via extrínseca da 
cascata de coagulação, CAR e LQS promoveram aumento significativo do tempo 
de coagulação, respectivamente, de 28 % e 34 %, enquanto que o polissacarídeo 
PFS não interferiu na coagulação. No ensaio de TR, CAR preveniu a coagulação; 
enquanto que PFS e LQS prolongaram o tempo de coagulação em cerca de 202 e 
139 %, respectivamente. CAR e PFS preveniram a coagulação plasmática em TT. 
CAR prolongou em cerca de 20 vezes, LQS em cerca de sete vezes enquanto, e 
PFS preveniu a coagulação no teste TF. CAR e PFS inibiram a atividade catalítica 
da trombina, respectivamente em 27 e 87 %. Essa atividade foi avaliada através 
de um substrato cromogênico, o S-2238. Os polissacarídeos não apresentaram 
atividade tóxica em plaquetas e em hemácias pela dosagem, respectivamente, de 
lactato desidrogenase e de hemoglobina. Em conclusão, PFS induziu a 
agregação plaquetária em PRP e PL; CAR induziu somente em PRP e LQS inibiu 
a agregação plaquetária em PRP. Além disso, os polissacarídeos apresentaram 
efeito anticoagulante. E, não foram citotóxicos.  

Palavras-chave: anticoagulante, plaquetas, trombose, galactanas sulfatadas, 
macroalgas. 
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ABSTRACT 

Platelet aggregation and blood coagulation are key processes in the 
development of thrombotic disturbs, such as brain and heart ischemia. These 
disturbs are among the main causes of death and disabilities worldwide. 
Antiplatelets and anticoagulants drugs are used to treat thromboses; but they have 
unsatisfactory efficacy and may produce hemorrhage. Therefore, there is a need 
to search for new drugs to treat and prevent thrombosis. Seaweeds are an 
important source of bioactive molecules and are investigated in the development 
of new antitrombótics drugs. In this context, the aim of this work was to evaluate 
the effect of the polysaccharides CAR, PFS and LQS isolated, respectively of 
seaweeds Hypnea musciformis, Pterosiphonia pennata and Laurencia dendroidea 
on collagen or adenosine diphosphate or thrombin-induced platelet aggregation 
and on plasma coagulation. The polysaccharides were incubated with human 
plasma, and then, the following assays were performed: activated partial 
thromboplastin time (APTT), prothrombin time (PT), recalcification time (RT) and 
fibrinocoagulation time (FT). The coagulation was monitored in a digital 
coagulometer and the clotting time was compared with the control group (saline). 
The polysaccharides were also incubated with platelet rich plasma (PRP) or 
washed platelets (WP), and the platelet aggregation was triggered by the adition of 
collagen or ADP or thrombin. CAR and PFS induced platelet aggregation in 
platelet rich plasma (PRP) in a concentration-dependent manner (CE50, 
respectively, of 184 and 302 µg/mL). LQS inhibited in 26.2% the collagen-induced 
platelet aggregation. In washed platelets (WP), only PFS induced platelets 
aggregation. In the APTT assay, which evaluates the intrinsic pathway of blood 
coagulation cascade, the CAR prevented the plasma coagulation, the PFS and 
LQS promoted a significant increase of approximately 16 and two times of the 
clotting time, respectively. In the PT assay, which evaluates the extrinsic pathway 
of coagulation cascade, CAR and LQS promoted significant increases of the 
clotting time, respectively, of 28 and 34 %, and PFS did not alter it significantly. In 
the RT assay, CAR prevented the coagulation, and PFS and LQS provoked 
significant increases, respectively, of 202 and 139 % of the clotting time. CAR and 
PFS prevented the coagulation in TT. CAR increased 20 times, PFS seven times 
and PFS prevented the coagulation in FT. CAR and PFS inhibited catalytic activity 
of thrombin, respectively in 27 and 87 %. This activity was evaluated using a 
chromogenic substrate, the S-2238. The polysaccharides were not toxicity upon 
platelets or red blood cells by measuring release, respectively, of lactate 
dehydrogenase and hemoglobin of cells. As conclusion, PFS induced platelet 
aggregation in PRP and in WP; CAR induced aggregation only in PRP and LQS 
inhibited platelet aggregation in PRP. The polysaccharides showed anticoagulant 
activity. Moreover, polysaccharides had no toxicity. 

Key-words: anticoagulant, platelets, thrombosis, sulfated galactans, macroalgae. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. HEMOSTASIA 

A hemostasia é definida como um conjunto de processos cuja função é 

interromper eventuais hemorragias e ao mesmo tempo manter a fluidez do 
sangue. Alterações na hemostasia estão relacionadas a diversas patologias de 
grande importância, sendo a principal delas, a trombose (CARDENAS et al., 

2016). 

Quando ocorre lesão de um vaso sanguíneo, os principais processos 

ativados no local da lesão vascular para deter a hemorragia são: (i) 

vasoconstrição, (ii) hemostasia primária, que é constituída pela atividade das 

plaquetas com a formação do tampão plaquetário, (iii) hemostasia secundária, 

composta pelo sistema de coagulação do sangue com a formação do coágulo de 

fibrina e (iv) hemostasia terciária, que é a degradação desse coágulo pelo 
processo de fibrinólise (CARDENAS et al., 2016; JIN E GOPINATH, 2016). Esses 

mecanismos são responsáveis pela manutenção do equilíbrio hemodinâmico 

através de um refinado balanço, e, como veremos, eles estão interligados e 

ocorrem simultaneamente (Figura 1; ALLFORD E MACHIN, 2004; SIRA E EYRE, 
2016; SWIERINGA et al., 2018). 

 

Figura 1: Divisão geral da hemostasia. 
A hemostasia primária é basicamente a atividade plaquetária; a hemostasia secundária é 
composta pelas reações da cascata de coagulação; e a hemostasia terciária é a atividade 
do sistema fibrinolítico. 
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Os processos hemostáticos devem ocorrer rapidamente (de segundos a 

minutos) para minimizar a perda sanguínea e devem ser localizados no dano 

vascular para evitar a formação indesejada de trombos em outras regiões do 
organismo (SIRA E EYRE, 2016). 

 

1.1.1. HEMOSTASIA PRIMÁRIA 

As plaquetas são os principais componentes da hemostasia primária. Elas 

são formadas pela fragmentação do citoplasma de megacariócitos na medula 

óssea, e são as menores células1 do sangue (WHITE, 2013). Após serem 

geradas, as plaquetas adentram a circulação sanguínea. O tempo de vida das 

plaquetas varia entre 8 e 14 dias em adultos saudáveis (SIRA E EYRE, 2016). 

Aproximadamente 1011 plaquetas são produzidas e eliminadas diariamente, a fim 
de manter 1,5x1011 a 4x1011 células por litro de sangue (YUN et al., 2016).  

Os vasos sanguíneos são componentes muito importantes da hemostasia. 

As suas paredes, em geral, são formadas pelas túnicas íntima, média e 

adventícia. A túnica íntima é constituída pelo endotélio, (monocamada de células 

endoteliais) e pela lâmina basal, (tecido conjuntivo frouxo contendo, por exemplo, 

elastina e fatores pró-trombóticos, como colágeno, laminina, fibronectina e fator 
de von Willebrand (VWF). A túnica média é formada pelas células de músculo 

liso, e a túnica adventícia é formada principalmente por colágeno e por fibras 
elásticas (Figura 2; ANDREWS et al., 2014; LOWE E ANDERSON, 2015). 

 

                                            
1 Alguns autores não consideram as plaquetas como células. No entanto, outros as consideram e.g. CARDENAS et al., 

2016; GOTO et al., 2015; THON E ITALIANO, 2012, WHITE, 2013 e AUSTIN, 2017. 
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Figura 2: Histologia básica dos vasos sanguíneos. 
As paredes dos vasos sanguíneos são formadas, em geral, pelas túnicas íntima (I), 
média (M) e adventícia (A; adaptada de PAXTON et al., 2018). 

 

A composição e a disposição da estrutura vascular são essenciais para a 

manutenção da hemostasia. Uma vez que, as plaquetas circulam passivamente 

na forma inativa (quiescente) pela rede vascular, sendo impedidas de interagir 

com a matriz subendotelial (que contém fatores pró-trombóticos) devido a barreira 

anatômica do endotélio. Além da função de barreira física, a monocamada 

endotelial forma uma superfície que inibe a formação de trombos, devido à 
produção de inibidores da agregação plaquetária e da coagulação, além de 

ativadores da fibrinólise (Tabela 1; AUSTIN, 2017; KAZMI et al., 2015; SIRA E 
EYRE, 2016; YAU et al., 2015). 
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Tabela 1: Principais substâncias antitrombóticas produzidas pelo endotélio. 
Estão apresentados os inibidores da agregação plaquetária, da coagulação plasmática e 
os ativadores da fibrinólise (baseada em SIRA E EYRE, 2016). 

Efeitos Substâncias 

Antiagregantes plaquetários Prostaciclina 
Óxido nítrico 

ADPase 

Anticoagulantes Trombomodulina 
Heparam sulfato  

Inibidor da via do fator tecidual 

Fibrinolíticos Ativador do plasminogênio tecidual 

 

Quando um vaso sanguíneo é lesionado, o colágeno subendotelial é 

exposto pelo desnudamento do endotélio. Assim, as plaquetas se aderem ao local 

da lesão (principalmente ao colágeno) pela ligação de seus receptores de adesão, 

GPIb-IX-V, GPVI e α2β1, presentes em sua superfície. O complexo de receptor 

glicoproteína (GP) Ib-IX-V se liga ao colágeno através do fator de Von Willebrand 

(VWF). Já os receptores GPVI e integrina α2β1 se ligam diretamente ao colágeno. 

Durante a adesão e rolamento das plaquetas no local da lesão, inicia-se o 
processo de ativação (ANDREWS et al., 2014). Durante esse processo, as 

plaquetas que possuíam um formato discoide, sofrem mudanças conformacionais 
(shape change) devido a alterações no citoesqueleto de actina tornando-se 

esféricas. Essas mudanças são dependentes de íons Ca2+ e ocorrem rapidamente 

durante a ativação plaquetária. O resultado é a formação de pseudópodes, que 

aumentam a área de superfície das plaquetas, permitindo maior interação com as 
moléculas presentes no sangue (Figura 3; BYE et al., 2016).  
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Figura 3: Esquema dos processos gerais da ativação plaquetária a partir da 
exposição do colágeno subendotelial. 
1. O receptor GPIb-IX-V plaquetário se liga ao VWF que se liga ao colágeno 
subendotelial. 2. A plaqueta inicia a sua ativação e mudança conformacional. Ela está 
ligada diretamente ao colágeno via receptores GPVI e integrina α2β1. 3. Após a mudança 
conformacional, observam-se os pseudópodes. As duas plaquetas estão agregadas pela 
interação da integrina αIIbβ3 ao fibrinogênio presente no plasma (adaptada de DE GROOT 
et al., 2012). 

 

A ativação plaquetária promove a liberação de seus grânulos, e moléculas 
classificadas como agonistas. O ADP, assim como os íons Mg2+, Ca2+ e 

serotonina, são provenientes dos grânulos densos, já os  fatores de crescimento, 

quimiocinas, moléculas de adesão, fatores da cascata de coagulação, proteína S, 

VWF e fibrinogênio são secretados por estruturas granulares, denominadas de 

grânulos α, presentes no interior das plaquetas (Figura 4). Após a ativação, a 

membrana plaquetária funciona como um suporte para a promoção/aceleração da 
hemostasia e do reparo tecidual. 

Os principais agonistas plaquetários são o tromboxano A2 (TxA2) e a 
adenosina difosfato (ADP), moléculas capazes de ativar plaquetas adjacentes, 

induzindo a amplificação da ativação e da agregação plaquetária. Essa 
amplificação é importante na formação do tampão plaquetário.  
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No processo de ativação plaquetária, os receptores GPIIb/IIIa (também 

conhecidos como integrina αIIbβ3) são ativados nas membranas das plaquetas. 

Essa integrina se liga ao fibrinogênio e, com isso, ocorre a interação entre as 
plaquetas i.e. a agregação plaquetária (Figura 3 e Figura 4; CHEN et al., 2017; 

ESTEVEZ E DU, 2017; SHARDA E FLAUMENHAFT, 2018; SIRA E EYRE, 2016; 

WHITE, 2013). As vias de sinalização ativadoras e inibidoras da atividade 
plaquetária são de grande complexidade e se inter-relacionam em uma complexa 
rede de sinalização (BYE et al., 2016). 

 

Figura 4: Receptores e processos da ativação plaquetária. 
A ligação de um agonista ao receptor na superfície plaquetária, desencadeia a ativação 
de vias de sinalização intracelulares. Os efeitos finais dessas vias são: liberação do 
conteúdo dos grânulos, mudança conformacional, ativação da integrina αIIbβ3, exposição 
de fosfolipídios negativamente carregados e produção e liberação de tromboxano A2. 
PAR: receptor de trombina. TP: receptor de tromboxano A2. P2Y: receptor de ADP. 5-HT: 
serotonina. ATP: adenosina trifosfato (adaptada de DE GROOT et al., 2012). 
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Portanto, como consequência da ativação, secreção e agregação 

plaquetária, se forma o tampão plaquetário, que contribui para o controle da 

hemorragia em um quadro de rompimento de vasos sanguíneos (Figura 5; 
ANDREWS et al., 2014; AUSTIN, 2017; SIRA E EYRE, 2016). 

 

 

Figura 5: Formação do tampão plaquetário inicial no local de lesão endotelial.  
1. Adesão plaquetária. 2. Rolamento. 3. Ativação com mudança do formato e liberação de 
agonistas fisiológicos, como TxA2 e ADP. 4. Agregação mediada por fibrinogênio 
(adaptada de ANDREWS et al., 2014). 

 

1.1.2. HEMOSTASIA SECUNDÁRIA 

A hemostasia secundária é composta pelo sistema da coagulação, no qual 

ocorrem reações enzimáticas em série ou em cascata. Os fatores da cascata de 

coagulação são, majoritariamente, enzimas (serinoproteinases) que circulam no 

sangue passivamente, em um estado de zimogênio, e que são ativadas por 
clivagem proteolítica. No entanto existem exceções, como o íon cálcio (fator IV). 

Esses fatores são representados por algarismos romanos e acrescidos da letra 
“a” quando na forma ativada (AUSTIN, 2017; PALTA et al., 2014), como 

apresentado na Tabela 2 e Figura 6. 
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Tabela 2: Fatores da coagulação. 
Estão apresentados os respectivos números, nomes e funções dos fatores da coagulação 
(adaptada de PALTA et al., 2014). 

Nº Nome Função 

I Fibrinogênio Formação da malha de fibrina. 

II Protrombina Ativação dos fatores I, V, VII, VIII, XI, 
XIII, proteína C e plaquetas. 

III Fator tecidual Cofator de VIIa. Inicia a via 
extrínseca. 

IV Cálcio Facilita a ligação de fatores a 
fosfolipídios. 

V Fator lábil Cofator do complexo protrombinase, 
que ativa a protrombina. 

VII Fator estável, 
proconvertina 

Cofator do complexo tenase 
extrínseco; ativa IX e X. 

VIII Anti-hemofílico A Cofator do complexo tenase 
intrínseco. 

IX Anti-hemofílico B, 
christmas 

Forma o complexo tenase intrínseco 
com VIIIa. 

X Stuart-Prower Forma protrombinase com Va, 
ativando II. 

XI Antecedente 
tromboplastínico 

Ativa IX. 

XII Hageman Ativa XI, VII e pré-calicreína. 

XIII Estabilizador de fibrina Faz ligações cruzadas entre os 
polímeros de fibrina. 

XIV Pré-calicreína (Fletcher) Zimogênio serina protease. 

XV Cininogênio de alto peso 
molecular (Fitzgerald) 

Cofator. 

XVI Von Willenbrand (vWF) Proteína carreadora para a atividade 
coagulante de VIII. Medeia a adesão 

plaquetária. 
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O sistema da coagulação pode ser entendido por dois modelos: o fisiológico 

e o clássico. O modelo fisiológico também é conhecido como teoria da 

coagulação baseada em superfícies de células. Nesse modelo, os fatores 

interagem nas vias de iniciação, amplificação, propagação e estabilização. Esse 

modelo é reconhecido como o mais próximo do que ocorre no organismo vivo 

(AUSTIN, 2017; SIRA E EYRE, 2016). 

O modelo clássico é conhecido como cascata de coagulação. Ela pode ser 

dividida em vias intrínseca, extrínseca, sendo que ambas culminam em uma via 
comum (Figura 6; JIN E GOPINATH, 2016; PALTA et al., 2014; SIRA E EYRE, 

2016). Essa classificação didática é apropriada para o entendimento de ensaios in 

vitro e.g. tempo de pró-trombina e tempo de tromboplastina parcial ativada 

(AUSTIN, 2017; PALTA et al., 2014; SIRA E EYRE, 2016). Portanto, existem 

algumas diferenças entre o modelo fisiológico e o modelo clássico. Nesta tese, 

utilizaremos o modelo clássico para o entendimento dos resultados. 
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Figura 6: Esquema do modelo clássico da cascata de coagulação. 
A cascata de coagulação é divida didaticamente em vias extrínseca, intrínseca e comum. 
Os algarismos romanos representam os fatores: quando na forma ativa são acrescidos 
da letra “a”. As setas representam as reações de proteólise, as quais ativam fatores. PL: 
fosfolipídios (elaborada com base em CIMMINO et al., 2017 e PALTA et al., 2014). 

 

A via extrínseca da cascata de coagulação inicia-se pelo fator tecidual (FT), 

o qual é constitutivamente expresso no tecido subendotelial. Além disso, o 

endotélio ativado pela lesão, expressa esse fator em sua superfície. Portanto, 

quando ocorre uma lesão vascular, o FT entra em contato com o plasma e se liga 

ao fator VII, ativando-o a fator VIIa, o qual se liga ao cálcio, formando o complexo 

tenase extrínseco. Esse complexo ativa o fator X, dando origem ao termo tenase, 
do inglês ten = dez e ase = quebra (AUSTIN, 2017; PALTA et al., 2014). A via 

intrínseca começa pela ativação do fator XI a XIa pela ação do fator XIIa. O fator 

XIIa é ativado na presença de cininogênio de alto peso molecular, e converte pré-

calicreína à calicreína . O fator XIa ativa o fator IX em IXa. Este, juntamente com o 

fator VIIIa e o cálcio, formam o complexo tenase intrínseco em uma superfície de 

fosfolipídios carregados negativamente como por exemplo, na superfície das 
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plaquetas ativadas. Este complexo ativa o fator X em Xa. A partir da ativação do 

fator X, desenvolve-se a via comum: o fator Xa, juntamente com Va, cálcio e 

fosfolipídios de plaquetas, forma o complexo protrombinase, que converte a 
protrombina (fator II) em trombina (IIa; AUSTIN, 2017; PALTA et al., 2014; SIRA E 

EYRE, 2016). 

Portanto, as reações enzimáticas da cascata de coagulação culminam com 

a ativação da trombina, enzima que cliva o fibrinogênio (fator I), uma proteína 

solúvel, em fibrina (Ia), uma proteína insolúvel que se polimeriza e forma uma 

malha que envolve o tampão plaquetário. A força tênsil desta rede é aumentada 

pelas ligações cruzadas entre os polímeros de fibrina mediadas pelo fator XIIIa. 

Este último é ativado por trombina na presença de cálcio e responsável por 

estabilizar a rede de fibrina (Figura 6). A rede de fibrina torna o tampão 
plaquetário mais forte, estável e compacto, contribuindo para a interrupção de 

hemorragias. Assim forma-se o trombo, que é constituído pelo tampão 
plaquetário, pela malha de fibrina e outros componentes sanguíneos (PALTA et 

al., 2014; SWIERINGA et al., 2018). 

É importante ressaltar que o cálcio é um fator muito importante na 

hemostasia, participando em várias reações da coagulação e na ativação 

plaquetária, auxiliando na ligação dos fatores a fosfolipídios de membrana durante 
a formação dos complexos (AUSTIN, 2017; PALTA et al., 2014; SIRA E EYRE, 

2016). 

O sistema da coagulação é finamente balanceado por fatores pró e 

anticoagulantes (SWIERINGA et al., 2018), evitando a formação exagerada de 

coágulos e, a ocorrência de hemorragias. Assim, existem diversos 

anticoagulantes naturais no organismo; cada um deles atua inibindo determinados 
fatores pró-coagulantes (Tabela 3;  PALTA et al., 2014). A maioria dos fatores 

pró-coagulantes e dos anticoagulantes são produzidos pelo fígado, exceto os 
fatores III, IV e VIII (SIRA E EYRE, 2016). 
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Tabela 3: Anticoagulantes fisiológicos. 
Estão mostrados os respectivos nomes e mecanismos de ação dos anticoagulantes 
naturais (as informações foram baseadas em AUSTIN, 2017; PALTA et al., 2014 e 
VERSTEEG et al., 2013). 

Substância Mecanismo de Ação 
Antitrombina III Inativa a trombina e os fatores IXa, Xa, XIa e 

XIIa. 
Heparina É um polissacarídeo. Melhora a atividade 

catalítica da antitrombina III. 
Inibidor da via do fator 

tecidual 
É uma proteína produzida pelas células 

endoteliais. Inibe a via extrínseca pela inibição do 
complexo FT-VIIa.  

Trombomodulina Localiza-se na superfície do endotélio e 
participa, juntamente com a trombina, da ativação 

da proteína C. 
Proteína C É ativada pela trombina e inibe (juntamente 

com seus cofatores proteína S e fosfolipídios) os 
fatores Va e VIIIa. 

 

 A hemostasia primária (a atividade plaquetária) e a hemostasia secundária 

(a cascata de coagulação) estão intrínseca e complexamente interligadas 
(SWIERINGA et al., 2018). Por exemplo, a trombina, fator chave da coagulação, é 

um agonista da ativação plaquetária. As plaquetas ativadas liberam fatores pró e 

anticoagulantes que atuam na cascata de coagulação. Esses fatores estão 

contidos nos grânulos α (fatores V, IX, XIII, antitrombina, proteína S, inibidor da 

via do fator tecidual) e nos grânulos densos (cálcio), sendo liberados após a 
ativação plaquetária (FLAUMENHAFT, 2013; GOTO et al., 2015). As plaquetas 

ativadas expõem lipídios do tipo fosfatidilserina em suas membranas, os quais 
fornecem uma superfície favorável à formação dos complexos de fatores da 

coagulação (PALTA et al., 2014; SIRA E EYRE, 2016; SWIERINGA et al., 2018). 

Portanto, a ativação plaquetária interfere na atividade da cascata de coagulação e 
vice-versa. 
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1.1.3. HEMOSTASIA TERCIÁRIA 

A hemostasia terciária é a atividade do sistema fibrinolítico. A formação do 

coágulo é limitada em tamanho e ao local da lesão principalmente por esse 

sistema (AUSTIN, 2017; SIRA E EYRE, 2016). É importante relembrar que a 

hemostasia primária, a secundária e a terciária agem simultânea e 

integradamente (Figura 1). Elas são apresentadas nessa ordem meramente por 
questões didáticas. 

O sistema fibrinolítico está exemplificado na Figura 7. O plasminogênio 

forma um complexo com o ativador do plasminogênio do tipo tecidual (t-PA) ou do 

tipo uroquinase (u-PA). A plasmina é formada pela clivagem do plasminogênio 

pelo t-PA ou pelo u-PA. O t-PA é liberado na corrente sanguínea pelo endotélio 

ativado devido a lesão. A plasmina, por sua vez, degrada os polímeros de fibrina 
em produtos de degradação da fibrina (ILICH et al., 2017; SIRA E EYRE, 2016). 

Um exemplo desses produtos é o D-dímero, que é um biomarcador muito utilizado 
para o diagnóstico de tromboembolismo venoso (SCHAEFER et al., 2017). 

O sistema fibrinolítico é regulado por diversos inibidores. O inibidor do 

ativador do plasminogênio (PAI) inibe o t-PA. Ele é liberado por células ativadas 

como as plaquetas e as células endoteliais. O inibidor da fibrinólise ativado pela 

trombina (TAFI) previne a formação do complexo t-PA-plasmigonênio-fibrina. Já a 

α2-antiplasmina e a α2-macroglobulina agem diretamente sobre a plasmina 
inibindo-a (Figura 7; ILICH et al., 2017; SIRA E EYRE, 2016; WEISEL E 

LITVINOV, 2017; DEL ZOPPO, 2016). 
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Figura 7: Processos gerais do sistema fibrinolítico.  
O plasminogênio (plg) se liga aos polímeros de fibrina e pode ser convertido em plasmina 
(plm) pelo ativador do plasminogênio do tipo tecidual (t-PA). A plasmina degrada os 
polímeros de fibrina em produtos da degradação de fibrina. TAFI: inibidor da fibrinólise 
ativável por trombina; PAI: inibidor do ativador do plasminogênio (adaptada de ILICH et 
al., 2017). 

 

1.2. TROMBOSE 

Como discutido, existe um equilíbrio fisiológico entre os fatores pró e 

anticoagulantes no sistema hemostático. Quando este equilíbrio é alterado para a 

formação exagerada e prejudicial de trombos, em detrimento da fibrinólise, pode 

ocorrer a trombose. Opostamente, a atividade fibrinolítica exagerada, em 
detrimento da formação de trombos, pode desencadear hemorragia (Figura 8). 

Portanto, a trombose é uma patologia caracterizada pela formação excessiva de 

trombos, os quais podem obstruir vasos sanguíneos e com isso interromper ou 

reduzir o fluxo de sangue em determinada região do corpo. A redução de fluxo 

sanguíneo gera redução do aporte de oxigênio e nutrientes ao tecido, o que pode 

causar necrose tecidual. A trombose confere alto risco de morte e morbidade aos 
pacientes se não tratada imediatamente (CARDENAS et al., 2016; MONIE E 

DELOUGHERY, 2017). 



15 

 

 

 
Figura 8: Esquema representando o balanço da hemostasia. 
A trombose e as hemorragias são oriundas de desequilíbrios entre a formação e a 
degradação dos trombos. Quando a formação de trombos supera sua degradação, pode 
ocorrer o desenvolvimento da trombose; de maneira oposta, quando a degradação de 
trombos ocorre com maior incidência do que a sua formação, podem haver as 
hemorragias (adaptada de WEISEL E LITVINOV, 2017). 
 

1.2.1. FISIOPATOLOGIA 

A trombose pode ocorrer em artérias e veias. Dessa forma, elas são 

classificadas, respectivamente, em arterial e venosa. A trombose arterial, assim 

como a isquemia cardíaca e o acidente vascular encefálico (AVE) do tipo 

isquêmico são geralmente causados pela ruptura de placas ateroscleróticas. O 

conteúdo dessas placas estimula rapidamente a produção de trombos, os quais 
migram na corrente sanguínea e podem ocluir artérias (BADIMON E VILAHUR, 
2014; CARDENAS et al., 2016). A fibrilação atrial pode gerar estase ou redução 

do fluxo sanguíneo em determinada região do coração, podendo contribuir na 
formação de trombos (COSMI, 2016; GOTO et al., 2015). 

A trombose venosa é a presença de trombos nas veias. Os exemplos são a 

trombose venosa profunda (TVP) e o embolismo pulmonar (EP). A TVP é a 

presença de trombos nas veias profundas, principalmente dos membros 

inferiores. O EP ocorre quando um coágulo da TVP é liberado e percorre a rede 

vascular até os pulmões, onde bloqueia ou reduz o fluxo sanguíneo em 
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determinadas regiões (CARDENAS et al., 2016; HATTAB et al., 2017; MYERS, 

2015; STONE et al., 2017; WOLBERG et al., 2015). Em geral, o trombo arterial é 

mais rico em plaquetas (trombo branco) e o do tipo venoso é mais rico em fibrina 

e em hemácias (trombo vermelho). Essas diferenças são devidas a diferenças 

entre as taxas de cisalhamento da parede das artérias e da parede das veias 
(SWIERINGA et al., 2018). 

A causa da trombose pode ser explicada pela tríade de Virchow 
(CARDENAS et al., 2016; CURNOW et al., 2016; MONIE E DELOUGHERY, 

2017): 

i. Alterações da parede do vaso sanguíneo: dano no endotélio, ativação da 

cascata de coagulação e liberação do fator tecidual. Essas alterações 
podem ser causadas por aterosclerose, trauma e inflamação crônica. 

ii. Hipercoagulabilidade do sangue causada, por exemplo, por alterações 

genéticas, trombofilia, cirurgia, trauma, gravidez, terapias com 
estrogênio. 

iii. Alteração do fluxo sanguíneo e.g. mobilidade reduzida, insuficiência 

venosa, fibrilação atrial, válvulas mecânicas. 

 

1.2.2. EPIDEMIOLOGIA 

As doenças cardiovasculares (DCV) são constituídas por uma ampla 

variedade de doenças do sistema circulatório. Alguns exemplos são a isquemia 

cardíaca, o AVE, o tromboembolismo venoso e a doença congênita cardíaca. Os 

fatores de risco das DCV podem ser tratados e controlados, tais como: 

hipertensão sanguínea, hiperglicemia, hipercolesterolemia, obesidade, falta de 
atividade física, tabagismo e uso excessivo de álcool (OECD, 2016; WHO, 2017).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças 

crônicas não transmissíveis foram responsáveis por 52% dos óbitos em indivíduos 

com menos de 70 anos, em 2012, no mundo. Dentre essas, as doenças 

cardiovasculares foram responsáveis por 37% dos óbitos, estando na frente das 
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neoplasias malignas (27%), doenças respiratórias (8%) e diabetes do tipo mellitus 

(4%; WHO, 2014).  

Em 2015, as DCV contabilizaram 31% de todas as mortes no mundo, 
(WHO, 2017) sendo a isquemia cardíaca foi a causa principal, com cerca de 8,7 

milhões de óbitos, seguido pelo AVE, responsável pela morte de cerca de 6,2 

milhões de pessoas (WHO, 2018). A trombose arterial e a venosa são 

responsáveis por uma parcela importante da mortalidade e morbidade mundiais. 

Doenças como isquemia cerebral, doença cardíaca e gangrena periférica são 

causadas por tromboses arteriais e levam a mais de 10 milhões de mortes por 
ano mundialmente (KOENIG-OBERHUBER E FILIPOVIC, 2016). No mundo, a 

isquemia do miocárdio e o AVE foram responsáveis por 25% das mortes em 2010 
(RASKOB et al., 2014). Dentre as causas de mortes por doenças 

cardiovasculares, o tromboembolismo venoso (TEV) é a terceira maior causa, 

estando atrás apenas da doença cardíaca coronariana e do AVE isquêmico. Além 

disso, o TEV é uma das principais causas de dias utilizados em hospitalização 
(WOLBERG et al., 2015). 

A principal causa de morte no Brasil são as DCV, sendo responsáveis por 

pelo menos 20% das mortes na população com mais de 30 anos. As maiores 
taxas das DCV são das regiões sul e sudeste do país. Em 2015, foram 

registradas 113.817 internações causadas por trombose, e entre janeiro a julho de 

2016, foram observadas 65.316 internações (PORTAL BRASIL, 2017).   

Portanto, as DCV, e especificamente as tromboses, são patologias de 

grande importância no mundo e no Brasil, como mostrado pelos dados 
epidemiológicos. 

 

1.2.3. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 

Tendo em vista a grande importância mundial da trombose, foram 

desenvolvidos vários fármacos para o tratamento e prevenção desse grupo de 

patologias. Esses fármacos são, basicamente, classificados em anticoagulantes, 

antiplaquetários ou fibrinolíticos. Essa classificação é baseada na atuação desses 
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fármacos nas etapas ou processos hemostáticos. Os antiplaquetários inibem a 

ativação e agregação plaquetária, os anticoagulantes limitam a formação do 

coágulo de fibrina pela cascata de coagulação e os fibrinolíticos atuam 

promovendo a formação de plasmina, que degrada a fibrina.  As ações gerais e 

os mecanismos específicos da atividade desses fármacos estão representados na 

Tabela 4 (COSMI, 2016). 

 

Tabela 4: Fármacos aprovados pela Food and Drug Administration para o 
tratamento e/ou prevenção da trombose.  
Estão apresentados fármacos antiplaquetários, anticoagulantes e fibrinolíticos e seus 
respectivos mecanismos de ação (BICKMANN et al., 2017; COSMI, 2016; KLUFT et al., 
2017; KOENIG-OBERHUBER E FILIPOVIC, 2016; MCFADYEN et al., 2018; MEGA E 
SIMON, 2015). 

Fármaco Mecanismo de Ação 

Antiplaquetários 

Aspirina (ácido 
acetilsalicílico) 

Inibe a produção do agonista tromboxano A2 nas 

plaquetas pela acetilação irreversível da 
ciclooxigenase. Via oral. 

Ticlopidina, 
Clopidogrel, 
Prasugrel, 
Ticagrelor, 
Cangrelor 

Bloqueiam irreversivelmente os receptores de ADP P2Y12 

plaquetários. Via oral. 

Abciximabe, 
Tirofibano, 
Eptifibatide 

Bloqueiam a integrina α2β3, que é o receptor de fibrinogênio 

na agregação plaquetária. Via intravenosa. 

Vorapaxar Inibe o receptor de trombina PAR-1 plaquetário. Via oral. 

Anticoagulantes 

Heparina, 
Enoxaparina e 

Aumentam a atividade da antitrombina. Via subcutânea 

(heparina também por via intravenosa). 
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Fondaparinux 

Rivaroxabana, 
Apixabano, 
Edoxabano 

Inibem o fator Xa na via comum. Via oral. 

Dabigatrano, 
Argatrobano, 
Melagatrano  

Ligam-se diretamente ao sítio ativo da trombina, inibindo-a. 

Via oral. 

Varfarina Inibe a redução da vitamina K para sua forma ativa. Esta é 

necessária para a síntese de fatores da coagulação. Via 

oral. 

Fibrinolíticos 

Estreptoquinase, 
Uroquinase, 
Anistreplase, 

Alteplase, 
Reteplase e 

Tenecteplase 

Catalisam a formação da plasmina a partir de 
plasminogênio i.e. ativam a fibrinólise. Via intravenosa. 

 

Apesar desse grande repertório, os fármacos antitrombóticos atuais 
possuem muitas limitações, como por exemplo, causar diversos efeitos 

indesejados nos pacientes. O principal efeito indesejado é o aumento do risco de 

hemorragias. Outras limitações incluem: a variabilidade de efeitos entre os 

pacientes devido a influências genéticas, a necessidade de monitoramento 

médico-laboratorial durante o tratamento e o alto custo dos medicamentos. 

Portanto, o desenvolvimento de novos agentes antitrombóticos se torna 
extremamente relevante, uma vez que as terapias disponíveis são insuficientes 

para o controle efetivo desses eventos tromboembólicos e dos  efeitos 

indesejados nos pacientes. Dessa forma, existe uma demanda crescente na 

procura por novos alvos e novas moléculas com atividade antitrombótica que 
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apresentem as seguintes características: (i) causem nenhuma ou pouca 

hemorragia; (ii) sejam mais específicas; (iii) mais eficientes; (iv) de menor custo 

de produção e (v) que possam ser utilizadas no desenvolvimento de novas 

terapias alternativas ou complementares ao tratamento dos distúrbios 
tromboembólicos (ANDREWS et al., 2014; BICKMANN et al., 2017; COSMI, 2016; 

GIMBEL et al., 2018; KLUFT et al., 2017; MCFADYEN et al., 2018; MONIE E 
DELOUGHERY, 2017; PLOW et al., 2018; SWIERINGA et al., 2018). 

 

1.3. POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DAS ALGAS MARINHAS 

Os produtos naturais são bastante explorados na busca por novos fármacos 

para o tratamento de diversas doenças. Muitos exemplos podem ser encontrados 

na extensa literatura científica sobre o potencial biotecnológico e farmacológico 

desses produtos de diferentes origens para o tratamento e prevenção das mais 
variadas patologias, tais como tuberculose (LIU et al., 2012), alopecia (LEEM et 

al., 2018), infecções por microorganismos (NOR AZMAN et al., 2018), 

esquizofrenia (AL-NEMA et al., 2018) e inflamações crônicas e.g. doença de 

Alzheimer, parada cardíaca e artrite (KILLEEN et al., 2014), além de trombose 
(CHEN, C. et al., 2015; EL HAOUARI E ROSADO, 2016) e isquemia cerebral 
(MENG et al., 2018), dentre outros.  

As algas marinhas, organismos semelhantes as plantas, são consideradas 
uma fonte inexplorada de produtos naturais valiosos, tendo em vista sua 

diversidade taxonômica, genética e química (STENGEL E CONNAN, 2015). 

Esses organismos são divididos em três grupos: algas pardas (Filo Ochrophyta), 

verdes (Filo Chlorophyta) e as algas vermelhas (Filo Rhodophyta) as quais 

formam o grupo com a maior biodiversidade (RENGASAMY et al., 2020). 

Geralmente vivem fixados nas superfícies das rochas, e nas costas dos mares 

desempenhando um papel muito importante na ecologia das áreas costeiras, 

como produtores primários, competidores e engenheiros de ecossistemas 
(PEREIRA et al., 2017). 
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Há séculos as macroalgas marinhas têm sido usadas na alimentação, em 

medicamentos e em fertilizantes. Produtos derivados dessas algas são utilizados 

na indústria alimentícia, por exemplo, como emulsificantes. Na indústria 

farmacêutica e biomédica, alguns desses produtos são utilizados em sistemas de 

administração de fármacos, curativos para feridas e em engenharia tecidual 
(KIURU et al., 2014). 

As algas são fontes de um largo espectro de substâncias, e.g. proteínas, 

lipídios, polissacarídeos, vitaminas, antioxidantes e elementos inorgânicos (iodo e 
ferro; WELLS et al., 2017). Diversas atividades biológicas foram relatadas em 

substâncias, de diversas classes químicas, obtidas de algas marinhas, como por 

exemplo, propriedades antitumoral, imunomodulatória (ZHOU et al., 2004), 

antiviral (DUARTE et al., 2001), antioxidante, citotóxica (GHANNADI et al., 2016) 

e, em destaque, antitrombótica e trombolítica (CHOI et al., 2014; MOURAO, 

2015). 

Os polissacarídeos de algas marinhas estão sendo muito investigados. Eles 

apresentaram diversas atividades biológicas, além dessas supracitadas, como, 

por exemplo, antibacteriana, antiproliferativa, hipotensiva, dentre outras (DE 
JESUS RAPOSO et al., 2015; XU et al., 2017). Destacamos a atividade 

antitrombótica desses polissacarídeos, como apresentado por vários estudos 

(USTYUZHANINA et al., 2016; XIN et al., 2016) e revisado por MOURAO e 

colaboradores (2015). 

Previamente, foi descrito que polissacarídeos derivados da alga vermelha 
Hypnea musciformis apresentaram efeito anti-inflamatório (DE BRITO et al., 2013) 

e de redução de colite em estudos in vivo (BRITO et al., 2016). Em um estudo 

recente, pesquisadores demonstraram que o polissacarídeo kappa-carragenana 

dessa alga apresentou potencial antimicrobiano, anticâncer, e neuroprotetor 
(SOUZA et al., 2018). kappa-carragenana é o principal polissacarídeo produzido 

pela Hypnea musciformis. A estrutura desse polissacarídeo já foi bastante 

investigada, como apresentada por diversos estudos (COSENZA et al., 2014; 
NAIK et al., 1980; ZHU et al., 2018). 
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Polissacarídeo da alga Laurencia dendroidea apresentou atividade 

antiveneno. As espécies do gênero Laurencia produzem agaranas sulfatadas de 

alta complexidade e variedade estrutural, além de potencial atividade biológica 
(FERREIRA et al., 2019).  

Até o momento, não há estudos publicados que evidenciem efeitos de 
polissacarídeos da alga vermelha Pterosiphonia pennata. 

Portanto, as algas marinhas, e em especial seus polissacarídeos, possuem 

um grande potencial biotecnológico para o desenvolvimento de novos fármacos, 
inclusive do tipo antitrombótico (CHEN, C. et al., 2015). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar o efeito dos polissacarídeos CAR, PFS e LQS isolados, 
respectivamente, das macroalgas marinhas Hypnea musciformis, Pterosiphonia 

pennata e Laurencia dendroidea na agregação plaquetária e na coagulação 
plasmática, através de ensaios in vitro e ex vivo. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Avaliar o efeito dos polissacarídeos sobre a agregação plaquetária em plasma 
rico em plaquetas e em plaquetas lavadas. 

o Avaliar o efeito dos polissacarídeos sobre a coagulação com os métodos de 

tempo de pró-trombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, tempo de 

recalcificação do plasma, tempo de fibrinocoagulação e tempo de trombina. 

o Avaliar o efeito dos polissacarídeos sobre a atividade catalítica da enzima 

trombina, através do uso do substrato cromogênico S-2238. 
o Avaliar a citotoxicidade dos polissacarídeos sobre plaquetas e hemácias. 
o Avaliar o efeito ex vivo dos polissacarídeos sobre a coagulação em 

camundongos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. COMITÊ DE ÉTICA 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 

Fluminense (CEP-UFF) para a utilização de sangue de cedentes humanos 
voluntários e para o estabelecimento de um biorrepositório de plasma, de acordo 

com os métodos descritos abaixo. Utilizamos o sangue de cedentes que não 

estavam fazendo uso de algum medicamento que tenha atividade na hemostasia. 

CAAE: 96576318.5.0000.5243. Parecer: 2.972.570. A aprovação deste CAAE e 

do parecer pode ser verificada em: http://plataformabrasil.saude.gov.br (Anexo 3). 

Este trabalho também foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da 
Universidade Federal Fluminense (CEUA-UFF) sob o número: 9128110718.  

 

3.2. OBTENÇÃO DOS POLISSACARÍDEOS 

Os polissacarídeos das macroalgas marinhas (Tabela 5) foram gentilmente 

cedidos pelo Dr. Miguel Duarte Noseda e Drª. Maria Eugênia Duarte Noseda do 
Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Paraná. Os 

polissacarídeos foram ressuspensos em salina 0,9% de modo a se obter a 

concentração de 10 mg/mL (solução de uso nos experimentos). Eles foram 

mantidos a -20 ºC até o momento dos ensaios biológicos. Os espécimes foram 

identificados pela Drª. Mutue Toyota Fujii do Instituto de Botânica do Centro de 

Pesquisas em Plantas Avasculares e Fungos do Núcleo de Pesquisa em Ficologia 
de São Paulo. As macroalgas da espécie P. pennata foram colhidas na Praia 

Brava (Ubatuba – SP) e as da espécie L. dendroidea foram colhidas em Ponta da 

Fortaleza (Ubatuba – SP). Ambas foram colhidas em 2007. Os polissacarídeos da 
L. dendroidea foram isolados de acordo com (FERREIRA et al., 2019). 

 
 
 

http://plataformabrasil.saude.gov.br
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Tabela 5: Polissacarídeos avaliados. 
Estão mostrados os respectivos códigos de identificação, tipo do polissacarídeo, espécie 
de origem, descobridores e ano de descoberta das espécies. 

Código Tipo Espécie Autor e Ano 
CAR Galactana sulfatada 

(kappa-carragenana) 
Hypnea musciformis J.V.Lamouroux, 1813 

PFS Galactana sulfatada Pterosiphonia 
pennata 

Sauvageau, 1897 

LQS Galactana sulfatada Laurencia dendroidea Montagne, 1845 

 

3.3. AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA IN VITRO 

A agregação plaquetária foi avaliada através do ensaio de turbidimetria por 

emissão de luz visível. Os ensaios foram realizados de acordo com Fuly e 

colaboradores (2002) e de Andrade e colaboradores (2014), com modificações. 
Foi utilizado um agregômetro (modelo 490 2D, Chrono-log Corporation) e o 

programa Aggrolink 5.2.3. Todos os ensaios foram realizados utilizando-se 300µL 

de plasma rico em plaquetas (PRP) ou de suspensão de plaquetas lavadas (PL) 

mantidos em agitação constante a 37 ºC em cubetas de vidro revestidas no 
interior por silicone. O ensaio foi monitorado por cerca de 10 minutos. 

 

3.3.1. OBTENÇÃO DO PLASMA RICO E POBRE EM PLAQUETAS 

O sangue de doadores sadios foi coletado através de punção venosa, 

utilizando-se como anticoagulante citrato de sódio 3,8 % p/v (1 parte de citrato 

para 9 partes de sangue). Para obtenção do PRP, o sangue foi centrifugado a 635 
x g por 12 minutos à temperatura ambiente, obtendo-se cerca de 50 % de PRP 

em relação ao volume de sangue. O PRP foi retirado para outro tubo e o sangue 
restante foi novamente centrifugado a 1.129 x g por 10 minutos para a obtenção 

do plasma pobre em plaquetas (PPP). 
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3.3.2. OBTENÇÃO DAS PLAQUETAS LAVADAS 

Para a obtenção de plaquetas lavadas (PL), o sangue foi coletado em 0,2 M 

EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) na proporção de 1 parte de EDTA para 
9 partes de sangue, e centrifugado a 635 x g por 12 minutos. O PRP obtido foi 

novamente centrifugado a 1.129 x g por 10 minutos e o pellet de plaquetas 

formado foi ressuspendido em tampão Tyrode (0,137 M NaCl, 2 mM KCl, 11 mM 

NaHCO3, 0,4 mM NaH2PO4, 5,5 mM glicose, 0,35 % p/v albumina bovina). Para a 

lavagem das plaquetas foi utilizado 30 mL de Tyrode (pH=6,5), acrescido de 30 

µL do quelante de cálcio EGTA (ácido tetracético etilenoglicol, 0,1 M) e de 15 µL 
de MgCl2 (1 mM). A etapa de lavagem foi repetida novamente e o pellet final foi 

ressuspendido em um volume final de Tyrode (sem EGTA e sem MgCl2), pH=7,5, 
equivalente a cerca de 70 % do volume do PRP inicial. 

 

3.3.3. AVALIAÇÃO DE INDUÇÃO DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA 

PRP ou PL foram mantidos por 2 minutos sob agitação constante a 37 ºC. 
Em seguida, diferentes concentrações (definidas conforme a resposta a testes de 

padronização) de polissacarídeos foram adicionadas ao meio reacional e a 

agregação plaquetária foi monitorada até a formação de um platô, que indica a 

agregação plaquetária máxima. Em PL, foram realizados experimentos na 

ausência e na presença de CaCl2. Neste último caso, foram adicionados 1,7 mM 

de CaCl2 (concentração final) em cerca de 2 minutos antes da adição dos 

polissacarídeos. Como controles positivos (100 % da agregação plaquetária), 

consideramos as respostas obtidas com as concentrações supramáximas dos 

agonistas: colágeno (Chrono-Par; volume de 5 µL a 1 mg/mL); ADP (Chrono-Par; 

volume de 10 µL a 0,4 mM) e trombina humana (Haematologic Technologies Inc; 

4 µL de trombina 1mM), de acordo com a indicação nos resultados. Cada 

experimento teve seu próprio controle positivo.  Os controles negativos (0 % de 

agregação plaquetária) foram obtidos pela transmitância causada pelo PPP (no 

caso do ensaio em PRP) ou tampão Tyrode (no caso do ensaio em PL). Nos 

casos em que os polissacarídeos não induziram a agregação plaquetária, 



27 

 

realizamos o ensaio de avaliação da inibição da agregação plaquetária, conforme 
o item 3.3.4 a seguir. 

 

3.3.4. AVALIAÇÃO DE INIBIÇÃO DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA 

A fim de avaliar os efeitos dos polissacarídeos no ensaio de inibição da 
agregação plaquetária, foram utilizados os seguintes agonistas:  ADP (Chrono-

Par), colágeno (Chrono-Par) ou por alfa trombina humana (Haematologic 

Technologies Inc.). PRP ou PL foram mantidos por 2 minutos sob agitação 

constante a 37 ºC. Em seguida, diferentes concentrações (definidas conforme a 

resposta a testes de padronização) de polissacarídeos ou salina (grupo controle) 
foram adicionadas ao meio reacional e incubados por 5 minutos. Para PRP 

adicionamos 5 µL de colágeno (1 mg/mL) ou 10 µL de ADP (1 mM) ao meio 

reacional. Em PL, utilizamos 5 µL colágeno (1 mg/mL) ou 4 µL de trombina (1 

mM). Em todos os ensaios a agregação plaquetária foi monitorada, como descrito.  

 

3.3.5. AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE AGLUTINANTE EM PLAQUETAS 

Realizamos este experimento para avaliar se os polissacarídeos induziriam 

aglutinação ou agregação plaquetária. A agregação plaquetária é um fenômeno 

ativo e dependente de cálcio. Já a aglutinação é um fenômeno passivo, que 

ocorre na ausência do cálcio. Dessa forma, realizamos este ensaio no 

agregômetro, incubando 300 µL de PRP ou PL com 30 µL de EDTA (18 mM final) 

por 5 minutos. Em seguida foram adicionados à mistura, o agonista (colágeno) ou 
os polissacarídeos, e a agregação foi monitorada como descrito anteriormente. 

 

3.4. COAGULAÇÃO PLASMÁTICA IN VITRO 

Os ensaios de coagulação plasmática foram realizados de acordo com de 

Andrade e colaboradores (2011, 2014) com modificações. Os ensaios foram feitos 

em um Coagulômetro Digital Multicanal (Amelung, modelo KC4A micro) em 

cubetas próprias. A cinética de coagulação foi registrada em um leitor de 
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microplacas (Molecular Devices, modelo SpectraMax M4), utilizando-se o 

software SoftMax Pro 6.3. Os experimentos de coagulação plasmática foram 

realizados utilizando-se PPP humano doado do banco de sangue do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, e armazenado 

a -20 ºC até o momento dos ensaios. O plasma antes de ser doado passou por 

uma bateria de exames, sendo não reagente para hepatites B e C, HIV1 e 2, 
sífilis, HTLV I/II e Chagas, além de hemoglobina S negativo. Utilizamos como 

controles solução salina (0,9 %) ou água destilada, conforme especificado em 
cada ensaio. 

 

3.4.1. TEMPO DE RECALCIFICAÇÃO DO PLASMA (TR) 

Os polissacarídeos de interesse (50 µL) foram incubados com 100 µL de 

plasma diluído em salina (1:1). Após 10 minutos a 37 ºC, foram adicionados ao 

meio reacional 50 µL de CaCl2 50 mM (12,5 mM, concentração final), e o tempo 

de recalcificação do plasma foi monitorado no coagulômetro, e comparado com o 
controle contendo apenas salina. 

 

3.4.2. TEMPO DE PROTROMBINA (TP) 

Este ensaio avalia a atividade dos fatores II, V, VII e X da via extrínseca da 

cascata de coagulação (Figura 6). Utilizaram-se os kits Soluplastin (Wiener Lab) 

ou TP (Wama Diagnóstica), onde 100 μL de plasma (diluído 1:1 em salina) foi 

incubado com 50 μL de polissacarídeos ou salina (controle) por 10 minutos a 37 

ºC, e essa mistura foram adicionados 100 μL de tromboplastina cálcica, iniciando 

a reação. O tempo de coagulação na presença dos polissacarídeos foi comparado 

com o do controle, que continha apenas salina. 

 

3.4.3. TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA) 

Este ensaio avalia a atividade da via intrínseca da cascata de coagulação 

(Figura 6). Utilizaram-se os kits TTPa ellágico (Wiener Lab) ou TTPA (Wama 
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Diagnóstica). Neste ensaio, foram incubados 100 μL de plasma (diluído 1:1 em 

salina) com 50 μL de solução dos polissacarídeos ou salina (controle) e com 50 

μL de cefalina ativada por 3 minutos a 37 ºC. A reação foi iniciada pela adição de 

50 μL de CaCl2 25 mM e o tempo de coagulação foi monitorado. O tempo de 

coagulação na presença dos polissacarídeos foi comparado com o do controle 

(ausência dos polissacarídeos). 

 

3.4.4. TEMPO DE FIBRINOCOAGULAÇÃO (TF) 

Este ensaio avalia o efeito dos polissacarídeos diretamente sobre a 

formação de fibrina a partir do fibrinogênio. Um volume de 10 μL de 
polissacarídeos ou salina (controle) foi incubado com 100 μL de solução 2 mg/mL 

de fibrinogênio bovino comercial (Sigma) por 10 minutos a 37 ºC. Em seguida, o 

ensaio foi iniciada pela adição de 50 μL de trombina (584 nM, concentração final) 

e a coagulação foi monitorada no coagulômetro durante 600 segundos. O tempo 

de coagulação na presença dos polissacarídeos foi comparado com o do controle 
(ausência dos polissacarídeos). 

 

3.4.5. TEMPO DE TROMBINA (TT) 

Este ensaio avalia o efeito dos polissacarídeos diretamente sobre a 

formação de fibrina a partir do fibrinogênio em PPP. Um volume de 10 μL de 

polissacarídeos ou salina (controle) foi incubado com 100 μL de PPP por 10 

minutos a 37 ºC. Em seguida, 3 µL de trombina (26,5 Nm, concentração final) foi 

adicionada ao meio para iniciar a coagulação. O tempo de coagulação na 

presença dos polissacarídeos foi comparado com o do controle (ausência dos 

polissacarídeos). 

 

3.5. COAGULAÇÃO PLASMÁTICA EX VIVO EM CAMUNDONGOS 

Avaliamos o efeito dos polissacarídeos sobre a coagulação ex vivo do 

plasma de camundongos através do TP e do TTPA. Foram utilizados 
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camundongos (Mus musculus) da linhagem BALB/c de ambos os sexos, de 5 a 10 

semanas de vida, pesando entre 18 a 21 g. Os animais foram mantidos em gaiola 

com maravalha, no Núcleo de Animais de Laboratório da UFF. Condições de 
alojamento: (a) iluminação: 12h claro-escuro; (b) alimentação: ração comercial ad 

libitum; (c) fonte de água: filtrada ad libitum; (d) exaustão de ar: ar condicionado. 

Os experimentos foram realizados na sala de experimentos in vivo do laboratório 

de venenos e toxinas de animais e avaliação de inibidores (LAVENOTOXI) e na 

sala de experimentos do biotério do Departamento de Imunologia do Instituto de 
Biologia da UFF. 

Os animais foram divididos em seis grupos de acordo com as substâncias 

administradas por via intraperitoneal (i.p.): Grupo 1: CAR; Grupo 2: PFS; Grupo 3: 

LQS; Grupo 4: salina; Grupo 5: heparina; Grupo 6: sem administração de 

substâncias (S.I.). Os polissacarídeos ou salina foram administrados por via 

intraperitoneal em um volume de 150 µL por animal. Os polissacarídeos estavam 

na concentração de 10 mg/mL, totalizando 1,5 mg de cada polissacarídeo por 

animal. A heparina foi administrada em um volume de 50 µL por animal. A 

heparina estava na concentração de 10 mg/mL, totalizando 0,5 mg por animal. Os 
grupos 4, 5 e 6 representam os controles (ausência dos polissacarídeos). 

Após 5, 30 ou 60 minutos da administração das substâncias, o sangue dos 

camundongos foi coletado pela veia temporal superficial da face (bochecha) por 

flebotomia, com anticoagulante citrato de sódio 3,8 % (1:9) e centrifugado a 1125 
g por 12 minutos. Não foram utilizados anestésicos durante os procedimentos. 

Após a coleta de sangue, os animais foram eutanasiados por deslocamento 
cervical. O plasma obtido foi mantido em tubos de plástico para posterior 

utilização nos testes de coagulação: tempo de trombina (TP) e tempo de 

tromboplastina parcial ativada (TTPA), através de kits comerciais, como descrito 

anteriormente no item 3.4. A coagulação foi monitorada durante 600 segundos em 

um coagulômetro multicanal digital (Amelung, modelo KC4A micro ou Urit, modelo 

610).  
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3.6. ATIVIDADE AMIDOLÍTICA DA TROMBINA SOBRE O 
SUBSTRATO S-2238 IN VITRO 

Este método é utilizado para avaliar a atividade amidolítica da trombina, 

assim como a atividade trombina-símile de outras moléculas, e baseia-se na 

diferença entre a densidade óptica do produto formado (pNA) e a densidade 

óptica do substrato cromogênico específico para a trombina, S-2238 
(Chromogenix; Figura 9).  

 

 

Figura 9: Reação de detecção da atividade amidolítica da trombina sobre o S-2238. 
Reação de hidrólise do S-2238 catalisada por trombina-símile, com a formação de pNA. 
 

 

Tendo em vista que essa diferença é diretamente proporcional à atividade 

catalítica da trombina sobre o S-2238, calculamos a atividade relativa da 

trombina. Foram utilizadas placa de 96 poços e os experimentos realizados em 

triplicata. Os polissacarídeos, ou controle (água destilada) foram incubados com 

uma solução contendo trombina (43 nM, concentração final) e tampão contendo 
Tris-HCl 20 mM, NaCl 0,9 % por 10 min. Em seguida, a reação foi iniciada pela 

adição de S-2238 (2,5 mM, concentração final). A hidrólise deste substrato foi 

monitorada no leitor de microplacas em A405 nm (Molecular Devices, modelo 

SpectraMax M4), utilizando-se o software SoftMax Pro 6.3. Essa reação foi 

acompanhada em tempo real a 37 ºC durante 1200 segundos. Foram escolhidos 

dois tempos de reação para análise: tempo um (T1) = 189 segundos e tempo dois 
(T2) = 1134 segundos. T1 se refere aproximadamente a metade da velocidade 

máxima de reação, enquanto que T2 se refere a velocidade máxima. 

 



32 

 

3.7. CITOTOXICIDADE EM PLAQUETAS IN VITRO 

Este ensaio avalia a citotoxicidade dos polissacarídeos em plaquetas, 

através da quantificação da enzima lactato desidrogenase (LDH) presente no 

PRP. A LDH é uma enzima intracelular, no caso de rompimento das membranas 

das plaquetas ocorre extravasamento dessa enzima para o plasma. Este método 
foi feito conforme de Andrade e colaboradores (2011) com modificações. Foi 

utilizado o kit LDH-P (Wiener Lab), conforme as instruções do fabricante. Os 

polissacarídeos foram incubados a 37 ºC por 5 minutos com o PRP em cubetas 

no agregômetro. Em seguida, uma alíquota de 20 µL foi retirada e adicionada a 1 

mL de solução do kit, contendo 800 µL de solução A e 200 µL de solução B. A 

solução A contém tampão Tris-HCl pH=7,2; 1,6 mmol/L de piruvato e NaCl 200 
mmol/L. O reagente B contém NADH 0,2 mmol/L. A medida da absorbância foi 

feita em espectrofotômetro (Hitachi, modelo U-5100) em 340 nm. Essa dosagem é 

feita pela reação de redução do piruvato por NADH (Figura 10). Como controle de 

alto nível de LDH, o PRP foi congelado e descongelado 4 vezes para o 

rompimento das plaquetas. O nível basal de LDH do plasma foi aferido no PRP na 

ausência dos polissacarídeos. O resultado obtido na presença dos 
polissacarídeos e o do controle de alto nível de LDH foi comparado com o nível 
basal. 

 

Figura 10: Reação que fundamenta o método de detecção do nível de LDH. 
Reação de redução do piruvato por NADH catalizada pela LDH, com a formação de L-
lactato e NAD+. 
 

3.8. CICITOTOXICIDADE EM HEMÁCIAS IN VITRO 

Este ensaio avalia a citotoxicidade dos polissacarídeos em hemácias através 

da quantificação de hemoglobina livre presente na suspensão de hemácias. Esta 

metodologia foi realizada de acordo com Bauer e colaboradores (2012) com 
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modificações. As hemácias foram obtidas conforme o protocolo de obtenção do 
PRP, descrito 3.3.1.  

Um volume de 150 µL de polissacarídeos ou salina (controle do nível basal 
de hemoglobina livre) foi incubado com 150 µL de uma suspensão de hemácias, a 

13% (v/v) em salina NaCl 0,9%, por 3 h a 37 ºC. Em seguida, as amostras foram 
centrifugadas a 806 x g por 6 minutos, e o sobrenadante foi medido em A578 nm 

no leitor de microplacas (Molecular Devices, modelo SpectraMax M4), utilizando-

se o programa SoftMax Pro 6.3, para se estimar a quantidade de hemoglobina 

liberada na solução. Obtivemos 100% de atividade hemolítica após lise das 
hemácias pela adição de água destilada em vez de NaCl. Os resultados obtidos 

na presença dos polissacarídeos e após a lise das hemácias foram comparados 
com o nível basal. 

 

3.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (SEM) 

de um número de experimentos realizados indicado nas figuras. Os resultados 

foram analisados através do teste ANOVA com pós-teste de Dunnet. Além disso, 

foi utilizado o teste t não pareado em alguns casos, quando indicado. Os gráficos, 

o cálculo do CE50 e as análises estatísticas foram realizadas no programa Graph 

Pad Prism 6. Valores de p<0,05 foram considerados significativos. Os valores 
individuais expressos em porcentagens estão relativizados com a média do 

controle dentro de cada experimento individual.  
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4. RESULTADOS 

4.1. AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA EM PRP IN VITRO 

O polissacarídeo CAR induziu a agregação plaquetária em plasma rico em 

plaquetas (PRP) de maneira concentração-dependente (Figura 11 e 12), com 
concentração eficaz média (CE50) igual a 184,7 µg/mL. Neste ensaio, o colágeno 

(15 µg/mL) foi usado como 100 % de agregação plaquetária (controle positivo). 

Nas concentrações 323 µg/mL e 1177 µg/mL, não houve diferença significativa no 

percentual de agregação plaquetária induzida por CAR, quando comparado ao 

colágeno. 

 
 

 
Figura 11: Efeito do polissacarídeo CAR sobre a agregação plaquetária em PRP.  
O PRP foi mantido durante 2 min em agitação constante a 37 0C. Em seguida, diferentes 
concentrações de CAR (33 a 1177 µg/mL) foram adicionadas ao meio reacional e a 
agregação plaquetária foi monitorada, como descrito em métodos. A agregação 
plaquetária de 100% foi obtida com concentração supramáxima de colágeno (15 µg/mL) e 
comparada com valores obtidos com CAR. Resultados expressam a média ± SEM de 
dois experimentos individuais em duplicata. Teste one way ANOVA, teste de 
comparações múltiplas de Dunnett; *p<0,05 comparado ao colágeno. 



35 

 

 

 
Figura 12: Registros representativos do efeito de CAR na agregação plaquetária em 
PRP. 
O PRP foi mantido durante 2 min em agitação constante e 37 0C. A: agregação 
plaquetária de 100% foi obtida com concentração supramáxima de colágeno (15 µg/mL) 
após a adição de NaCl (controle). Diferentes concentrações de CAR (B) 33, (C) 99, (D) 
164, (E) 323 e (F) 1177 µg/mL foram adicionadas ao meio reacional e a agregação 
plaquetária foi monitorada, como descrito na metodologia. As setas indicam o momento 
da adição das respectivas substâncias. Figuras obtidas com o programa Aggrolink 5.2.3. 
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Assim como apresentado para o polissacarídeo CAR, PFS induziu a 

agregação plaquetária em PRP de maneira concentração-dependente (Figura 13 

e 14), com concentração eficaz média (CE50) igual a 302 µg/mL. Do mesmo 

modo, as concentrações 625 µg/mL e 909 µg/mL não mostraram diferença 
significativa quanto comparada ao colágeno. 

 
Figura 13: Efeito do polissacarídeo PFS sobre a agregação plaquetária em PRP.  
O PRP foi mantido durante 2 minutos em agitação constante e a 37 0C. Em seguida, 
diferentes concentrações de PFS (de 66 a 909 µg/mL) foram adicionadas ao meio 
reacional e a agregação plaquetária foi monitorada, como descrito na metodologia. A 
agregação plaquetária de 100% foi obtida com concentração supramáxima de colágeno 
(cerca de 15 µg/mL) e comparada com valores obtidos com PFS. Resultados expressam 
a média ± SEM de dois experimentos individuais em duplicata. Teste one way ANOVA, 
teste de comparações múltiplas de Dunnett; *p<0,05 comparado ao colágeno. 
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Figura 14: Registros representativos do efeito de PFS na agregação plaquetária em 
PRP.  
O PRP foi mantido durante 2 minutos em agitação constante e a 37 0C. A: agregação 
plaquetária de 100% foi obtida com concentração supramáxima de colágeno (15,9 µg/mL) 
após a adição de NaCl (controle). Diferentes concentrações de PFS (B) 66, (C) 164, (D) 
323, (E) 625 e (F) 909 µg/mL foram adicionadas ao meio reacional e a agregação 
plaquetária foi monitorada, como descrito na metodologia. As setas indicam o momento 
da adição das respectivas substâncias. Figuras obtidas com o programa Aggrolink 5.2.3. 
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Como CAR e PFS foram capazes de induzir a agregação plaquetária (Figura 

11-14), em seguida foi avaliado se esse resultado foi realmente de indução da 

agregação plaquetária ou se, na verdade, foi observada aglutinação das 

plaquetas. A agregação plaquetária é um fenômeno ativo, o qual depende de 

cálcio. Enquanto que a aglutinação é um fenômeno passivo, que ocorre na 

ausência do cálcio. Dessa forma, realizamos um ensaio na presença e na 
ausência do quelante de cálcio, EDTA. Foi observado que na presença do EDTA, 

não havia aumento de transmitância, ou seja, não ocorria  agregação. No entanto, 

na ausência do quelante os polissacarídeos CAR e PFS (909 µg/mL) eram 

capazes de induzir a agregação plaquetária. O mesmo resultado foi observado 

com o colágeno (Figura 15), indicando que o resultado observado anteriormente 
corresponde a uma agregação, e não a uma aglutinação plaquetária. 
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Figura 15: Efeito dos polissacarídeos CAR e PFS sobre a atividade aglutinante das 
plaquetas em PRP.  
O PRP foi mantido durante 2 minutos em agitação constante e a 37 0C. Em seguida ele 
foi incubado por 5 minutos com concentrações supramáximas de EDTA) concentrações 
finais: 18,2 mM quando sozinho; 17,9 mM na presença de colágeno e 16,7 mM na 
presença  dos polissacarídeos. A seguir foi adicionado colágeno (col; concentrações 
finais: 16,4 µg/mL quando sozinho; 15 µg/mL quando com EDTA) ou polissacarídeos PFS 
ou CAR (concentrações finais: 909 µg/mL quando sozinho e 833 µg/mL quando com 
EDTA) ao meio reacional. A agregação plaquetária foi monitorada em tempo real, como 
descrito na metodologia. Resultados expressam a média ± SEM de dois experimentos 
individuais em duplicata. Teste one way ANOVA, teste de comparações múltiplas de 
Dunnett; *p<0,05 comparado ao colágeno (col). #p<0,05 comparado a NaCl. 
 



40 

 

 
O polissacarídeo LQS (317 µg/mL), ao contrário de CAR e PFS, não induziu 

a agregação, mas inibiu a agregação plaquetária induzida por colágeno em PRP 

em 26,2 % (Figura 16A). Em uma concentração similar, LQS não foi capaz de 
inibir a agregação plaquetária induzida por ADP (Figura 16B). 
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Figura 16: Efeito do polissacarídeo LQS na agregação plaquetária em PRP induzida 
por colágeno ou ADP. 
O PRP foi mantido durante 2 minutos em agitação constante e a 37 0C. Em seguida, NaCl 
no controle ou diferentes concentrações de LQS foram adicionadas ao meio reacional e 
incubadas por 5 min. Então foi adicionado 15 µg/mL de colágeno (A) ou 12 µM de ADP 
(B), e a agregação plaquetária foi monitorada, como descrito na metodologia. A 
agregação plaquetária de 100% foi obtida com concentração supramáxima de colágeno 
(15 µg/mL) ou de ADP (12 µM). Resultados expressam a média ± SEM de dois 
experimentos individuais em duplicata. Teste one way ANOVA, teste de comparações 
múltiplas de Dunnett; *p<0,05 comparado a NaCl. 
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4.2. AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA EM PL IN VITRO 

CAR e LQS não apresentaram efeito inibitório significativo na agregação 

plaquetária em PL induzida por colágeno ou por trombina (Figura 17A e 17B). 

PFS induziu, significativamente, a agregação plaquetária em PL em 48 % 

comparado com a agregação induzida por colágeno (Figura 17C). Na presença de 
cloreto de cálcio (2 mM), PFS induziu a agregação em 80 %, porém a adição de 

EDTA foi capaz de impedir essa ação(Figura 17D). A fim de comparar o efeito do 

PFS com agonistas fisiológicos, o mesmo foi realizado com colágeno e trombina, 

entretanto a adição do cálcio exógeno promoveu nenhuma diferença significativa 

na indução da agregação. E, como esperado, EDTA inibiu totalmente a agregação 

induzida pelos agonistas (Figura 17E e 17F). 
 

 

Figura 17: Efeito dos polissacarídeos sobre a agregação plaquetária em PL. 
Plaquetas lavadas (PL) foram mantidas sob agitação por 2 minutos a 37 ºC. CAR (895 
µg/Ml, A ou LQS (898 µg/mL, B) foram incubados por 5 min com PL; então colágeno ou 
trombina foram adicionados. Painel C: NaCl mais colágeno ou PFS (909 µg/mL) foram 
adicionados às PL e a agregação foi monitorada. Painel D, E e F: PFS, colágeno ou 
trombina foram adicionados às PL na ausência ou após a incubação com CaCl2 (1,7 
mM) ou EDTA (18 mM). Resultados expressam a média ± SEM de três experimentos 
individuais em duplicata. Teste one way ANOVA, teste de comparações múltiplas de 
Dunnett; *p<0,05 comparado com a coluna branca. 
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4.3. COAGULAÇÃO PLASMÁTICA IN VITRO 

O efeito dos polissacarídeos sobre a coagulação do plasma humano foi 

avaliado através de diversos métodos, alguns inclusive, usados na rotina clínica 

de diagnóstico: tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA), tempo de pró-

trombina (TP), tempo de recalcificação do plasma (TR), tempo de trombina (TT) e 
tempo de fibrinocoagulação (TF). Cada um desses ensaios é utilizado para a 

avaliação de determinados processos ou vias da cascata da coagulação 

plasmática. O tempo de coagulação obtido na presença de cada polissacarídeo 

foi comparado com o do controle, que foi obtido na ausência do polissacarídeo. 

Cada um dos três polissacarídeos (0,91 mg/mL), por si só, não induziu a 

coagulação plasmática no tempo observado de 1.000 segundos (dados não 
mostrados). 

No teste TTPA (Figura 18A), CAR promoveu uma inibição total da 

coagulação no tempo avaliado de 600 segundos. PFS promoveu um aumento do 

tempo de coagulação de, aproximadamente, 16 vezes em relação ao controle; 

enquanto que LQS não interferiu. 

No teste TP (Figura 18B), CAR e LQS prolongaram o tempo de coagulação 

em 28,8 % e 34,5 %, respectivamente, já PFS não alterou significativamente esse 
tempo. 

Em TR (Figura 18C), todos os polissacarídeos promoveram aumentos 

significativos do tempo de recalcificação, com destaque para CAR, que inibiu 

totalmente a coagulação no tempo avaliado de 1.000 segundos, seguido de PFS 

(202 %) e LQS (139,7 %).  

No teste TT, CAR e PFS inibiram a coagulação. LQS não alterou 
significativamente o TT (Figura 18D). 

No teste TF, todos os polissacarídeos inibiram a fibrinocoagulação, porém 

destacamos a ação de PFS, que inibiu totalmente a coagulação no tempo 

avaliado de 600 segundos, seguido de CAR (20,2x maior) e LQS (7,6x maior)  no 
prolongamento do tempo de coagulação (Figura 18E). 
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Figura 18: Efeito dos polissacarídeos sobre a coagulação plasmática. 
O plasma foi incubado com os polissacarídeos CAR, PFS e LQS na concentração de 1,5 
mg/mL, em seguida os ensaios de coagulação TTPA (A) e TP (B) foram realizados. Em 
C, o plasma foi incubado com CAR, PFS e LQS (2,5 mg/mL), e em seguida o ensaio de 
coagulação TR foi realizado. O plasma também foi incubado com os polissacarídeos na 
concentração, respectivamente, de 885 µg/mL (D) e de 625 µg/mL (E), em seguida os 
ensaios de coagulação TT (D) e TF (E) foram realizados Resultados expressam a média 
± SEM de dois experimentos individuais em triplicata ou duplicata. Teste one way 
ANOVA, teste de comparações múltiplas de Dunnett; *p<0,05 comparado com o grupo 
NaCl (controle). #O tempo máximo de observação foi de 600 segundos. ##O tempo 
máximo de observação foi de 1000 segundos. Observar a escala dos eixos verticais. 
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4.4. COAGULAÇÃO PLASMÁTICA EX VIVO EM CAMUNDONGOS 

Neste ensaio, os polissacarídeos foram injetados por via i.p. em 

camundongos, e após diferentes intervalos de tempo (5, 30 e 60 min.), o sangue 

foi coletado, centrifugado e a coagulação do plasma foi avaliada através dos 

métodos TTPA e TP. 
No teste TTPA (Figura 19A), não foram encontradas diferenças 

significativas entre os diferentes polissacarídeos e o grupo que recebeu injeção 

de salina (controle). Neste caso, somente nos animais que receberam injeção de 

heparina foi observado o prolongamento no tempo de coagulação. 

No teste TP (Figura 19B), também não foram observadas diferenças 

significativas entre os animais injetados com os polissacarídeos ou heparina e o 
grupo que recebeu salina.  

  De maneira geral, os polissacarídeos não prolongaram a coagulação em 
nenhum dos dois métodos ex vivo utilizados. 
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Figura 19: Efeito dos polissacarídeos sobre a coagulação plasmática ex vivo em 
camundongos.  
CAR, PFS, LQS, Heparina ou NaCl foram administrados por via i.p. nos camundongos. 
Após 5, 30 ou 60 min, o sangue desses animais foi coletado. O plasma foi obtido por 
centrifugação e utilizado nos testes de TTPA (A) e de TP (B). Teste one way ANOVA, teste 
de comparações múltiplas de Dunnett; *p<0,05 comparado com o grupo NaCl. S.I.: 
controle sem injeção de substâncias. N = 5 de três experimentos individuais. 
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4.5. ATIVIDADE AMIDOLÍTICA DA TROMBINA SOBRE O 
SUBSTRATO S-2238 IN VITRO 

Os polissacarídeos CAR, PFS e LQS foram avaliados em relação à atividade 

catalítica da trombina, através do uso de um substrato cromogênico (S-2238) que 

é específico de enzimas do tipo trombina. A atividade da trombina foi 

acompanhada em tempo real pela variação da densidade óptica do meio 
reacional (Figura 20). O efeito dos polissacarídeos foi investigado em dois 

diferentes tempos desta cinética, que foi no tempo 189 segundos (T1 = metade da 

velocidade máxima) e no tempo 1134 segundos (T2 = velocidade máxima). CAR 

(571 µg/mL) inibiu a atividade da trombina em 27 % no tempo T1, mas não alterou 

significativamente no tempo T2. LQS nessa mesma concentração não apresentou 

efeito inibitório significativo em T1 e T2 (Figura 21A e 21B). Em T1, PFS (286, 571 
e 1143 µg/mL) inibiu a atividade da trombina, respectivamente, em 62,4; 86,8; e 

62,4 % (não houve diferença significativa entre esses valores). Em T2, PFS as 

concentrações de 571 (61,6 %) e 1143 µg/mL (26,1 %) inibiram a atividade da 

trombinae (Figura 21C e D). Os polissacarídeos não foram capazes de hidrolisar 
S-2238, portanto não têm atividade amidolítica (dados não mostrados). 
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Figura 20: Resultado representativo da cinética da reação da trombina sobre o 
substrato S-2238. 
A trombina foi incubada durante 10 minutos com os polissacarídeos CAR e LQS na 
concentração de 571 µg/mL (A) e com PFS nas concentrações de 286, 571 e 1143 
µg/mL (B). Em seguida o substrato S-2238 foi adicionado ao meio reacional e a cinética 
da atividade catalítica da trombina foi monitorada em tempo real a 37 ºC durante 1200 
segundos. Resultado representativo da média da triplicata de um experimento. Observar 
os tempos de reação escolhidos para a análise: T1 e T2. DO: densidade óptica. 
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Figura 21: Efeito dos polissacarídeos sobre a atividade catalítica da trombina sobre 
o substrato cromogênico S-2238. 
Análise da atividade da trombina em T1 (189 segundos de reação; A e C) e em T2 (1134 
segundos de reação; C e D). Resultados expressam a média ± SEM de três 
experimentos individuais em triplicata. Teste one way ANOVA, teste de comparações 
múltiplas de Dunnett; *p<0,05 comparado com o controle (ctrl). #Teste t não pareado; 
p<0,05 comparado com PFS = 571 µg/mL em T1. †Teste t não pareado; p<0,05 
comparado com PFS = 571 µg/mL em T2. 
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4.6. CITOTOXICIDADE EM PLAQUETAS IN VITRO 

A toxicidade dos polissacarídeos (CAR, PFS e LQS) foi investigada através 

da incubação dos polissacarídeos com as plaquetas (PRP), e em seguida a 

dosagem da enzima lactato desidrogenase (LDH) fora realizada. Além das 

condições testadas, utilizamos dois grupos comparativos: o PRP sem incubação 
(basal) e o PRP congelado e descongelado quatro vezes para promover a lise das 

plaquetas (CTRL, 100 %). Observou-se que na presença dos polissacarídeos 

CAR, PFS e LQS não houve aumento significativo dos níveis de LDH em PRP. 

Portanto, os polissacarídeos não foram citotóxicos para plaquetas (Figura 22).  

 
 

Figura 22: Citotoxicidade dos polissacarídeos CAR, PFS e LQS em plaquetas pelos 
níveis de LDH em PRP.  
O PRP (plasma rico em plaquetas) foi mantido durante 2 minutos em agitação constante 
e a 37 0C. Em seguida, diferentes concentrações de (A) CAR (1177, 323 e 33 µg/mL), (B) 
PFS (909 e 323 µg/mL) e (C) LQS (909, 625 e 323 µg/mL) foram incubadas com PRP por 
5 minutos. Então se retirou uma alíquota e aferiram-se os níveis de LDH (lactato 
desidrogenase) por kit comercial, conforme descrito nos métodos. Basal: PRP sem 
incubação. Ctrl: controle com rompimento das plaquetas por congelamento e 
descongelamento. Resultados expressam a média ± SEM de dois experimentos 
individuais em duplicata ou triplicata. Teste one way ANOVA, teste de comparações 
múltiplas de Dunnett; *p<0,05 comparado ao basal. 
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4.7. CITOTOXICIDADE EM HEMÁCIAS IN VITRO 

A toxicidade dos polissacarídeos (CAR, PFS e LQS), também foi avaliada 

em hemácias, através da quantificação de hemoglobina liberada. O 100 % de lise 

(Ctrl) foi obtida através da adição de água destilada à suspensão das hemácias. 

E, o 0 % de lise (basal) correspondeu à adição de salina às hemácias. Observou-
se que não houve aumento significativo na liberação de hemoglobina. Portanto, 

os polissacarídeos CAR, PFS e LQS não foram tóxicos para as hemácias 
humanas (Figura 23). 

 

Figura 23: Citotoxicidade dos polissacarídeos CAR, PFS e LQS em hemácias pelos 
níveis de hemoglobina. 
Cada um dos polissacarídeos (333 ou 1000 µg/mL) ou salina (nível basal) foi incubado 
por 3 h a 37 ºC com uma suspensão de hemácias. Em seguida, as amostras foram 
centrifugadas e o sobrenadante foi medido em A578 nm para se estimar a quantidade de 
hemoglobina liberada. Ctrl: controle da atividade hemolítica de 100%, obtido após lise das 
hemácias pela adição de água destilada. Resultados expressam a média ± SEM de dois 
experimentos individuais em triplicata. Teste one way ANOVA, teste de comparações 
múltiplas de Dunnett; *p<0,05 comparado com basal. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA 

Diversos pesquisadores estudaram o efeito de polissacarídeos e de outras 

substâncias na agregação plaquetária pelo método de turbidimetria. Em nosso 
estudo, os polissacarídeos CAR, PFS e LQS foram avaliados em relação a 

agregação plaquetária em PRP e em PL. Para essa avaliação, quantificamos a 

variação da turbidez do plasma por transmissão de luz no agregômetro. Esse 

teste é considerado o padrão-ouro para a avaliação da função plaquetária. 

Utilizando-se esse método, é possível avaliar a ativação e agregação plaquetária, 

que ocorre por meio da ativação de diferentes receptores de superfície por 
moléculas, denominada agonista plaquetário (Figura 4; PANICCIA et al., 2015). 

Nós observamos que tanto CAR (CE50 = 184,7 µg/mL), como PFS (CE50 = 302 

µg/mL) induziram, na ausência de agonistas fisiológicos, a agregação plaquetária 

em PRP de maneira concentração-dependente (Figura 11-14), porém CAR foi 

mais potente que PFS. LQS, entretanto, inibiu em aproximadamente 26% a 

agregação plaquetária induzida por colágeno em PRP (Figura 16A). 

Ustyuzhanina e colaboradores (2016) produziram, através de diversas 

modificações, polissacarídeos fucoidans a partir de um polissacarídeo xilofucan 
sulfatado derivado da alga marinha Punctaria plantaginea. Eles descobriram que 

alguns desses polissacarídeos inibiram a agregação plaquetária, enquanto outros 

não apresentaram tais efeitos. Em outro estudo, Souza e colaboradores (2015) 
observaram que polissacarídeos da planta Geoffroea spinosa possuíam efeito 

antiagregante plaquetário em PRP, porém uma dessas moléculas não apresentou 

esse efeito. Portanto, assim como nossos achados, os polissacarídeos podem 
apresentar ou não efeitos na hemostasia primária em PRP. 

O método de agregometria por transmissão de luz pode detectar os 

processos de agregação e de aglutinação das plaquetas. Como vimos, a 
agregação plaquetária ocorre após sua ativação, que é um processo dependente 

do aumento da concentração intracelular de cálcio. Este cálcio vem do sistema 
tubular denso e do meio extracelular (DAVLOUROS et al., 2016), sendo essencial 
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em várias reações intracelulares relacionadas a mudanças conformacionais e de 

liberação do conteúdo dos grânulos (AUSTIN, 2017). Ao contrário da agregação, 
a aglutinação é um processo passivo e independente de cálcio (GACHET et al., 

1996). Para confirmar que os polissacarídeos CAR e PFS induziram a agregação 

e não a aglutinação das plaquetas, estes foram incubados com PRP na presença 

de EDTA, que é um quelante irreversível de cálcio, o qual forma complexos 
solúveis e estáveis com os íons cálcio, provocando uma redução na concentração 

desse íon livre no plasma (NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY 

INFORMATION, 2018). Sendo, portanto, considerado um reagente importante 

para diferenciar os dois fenômenos, a agregação e aglutinação. 

Os polissacarídeos avaliados, assim como o colágeno, somente induziram a 

agregação plaquetária na ausência do EDTA (Figura 15). Portanto, nossos 

resultados indicam que as plaquetas foram ativadas pelos polissacarídeos CAR e 
PFS e não sofreram o processo passivo da aglutinação.  

Em pouquíssimos experimentos não observamos agregação plaquetária 

induzida por CAR ou por PFS em PRP (resultados não mostrados), e acreditamos 

que isso se deve a variações na composição do plasma (KNÖFLER et al., 1995), 

e/ou na heterogeneidade intrínseca das plaquetas (e.g. variação entre 
megacariócitos e idade das plaquetas; BAATEN et al., 2017). Existem diversos 

estudos que apontam que variações genéticas das plaquetas influenciam suas 

respostas frente a agonistas e a antiplaquetários (BACKMAN et al., 2017; 

BAJRANGEE et al., 2016; EICHER et al., 2017; GEISLER et al., 2013; KUNICKI 

et al., 1993; O’HALLORAN et al., 2006; XIANG et al., 2013; ZHU et al., 2010). 

Além disso, é possível que durante o processo de isolamento dos 

polissacarídeos, ocorram variações em suas composições. 

Os polissacarídeos também foram avaliados na agregação plaquetária em 

PL, onde as plaquetas estão isoladas do plasma e apresentam-se em suspensão 

de tampão Tyrode. Na prática, as substâncias que estão solúveis no PRP não 

estão presentes em PL, pois elas foram bastante diluídas/retiradas durante as 

sucessivas lavagens, como descritas no item 3.3.2 da metodologia. Uma vez que 

as plaquetas interagem com diversos fatores plasmáticos durante a sua adesão, 
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ativação e agregação (AUSTIN, 2017; PALTA et al., 2014), é possível que elas se 

comportem de maneira diferente quando isoladas do plasma. Além disso, as 

substâncias avaliadas na agregação podem interagir com substâncias presentes 

no plasma, alterando seus efeitos. Portanto, avaliamos a agregação plaquetária 

em PL para verificar se as substâncias presentes no plasma interfeririam na 

agregação obtida em PRP. 

CAR, que é uma kappa-carragenana induziu a agregação em PRP (Figura 

11 e 15), mas não em PL (Figura 17A e B). Isto indica que a indução na 

agregação plaquetária por CAR foi dependente de componentes plasmáticos. Por 
outro lado, Hatmi e colaboradores (1993) observaram que uma Lambda-

carragenana induziu a agregação plaquetária em PL. Sokolova e colaboradores 

(2014) investigaram a ação de polissacarídeos sulfatados das algas vermelhas 
Chondrus armatus e Tichocarpus crinitus, e três tipos de carragenanas inibiram a 

agregação induzida por colágeno em PRP e PL, mas somente uma inibiu a 

agregação induzida por trombina em PL. Em outro estudo, Zhu e colaboradores 

(2010), observaram que polissacarídeos do tipo fucoidans derivados da alga 
marinha Laminaria japonica apresentaram diferentes efeitos em PL. Um dos 

polissacarídeos inibiu a agregação plaquetária induzida por trombina, enquanto 

outros induziram a agregação plaquetária e a coagulação plasmática. Portanto, 

polissacarídeos podem ter efeitos diversificados na agregação das plaquetas em 
PL.  

PFS induziu a agregação plaquetária em PRP (Figura 13-Figura 15) e em PL 

(Figura 17C-D), indicando que esse efeito foi independente do plasma. Além 
disso, ensaios posteriores, confirmaram o fenômeno de agregação plaquetária e 

não aglutinação, uma vez que esta ocorreu de maneira similar às respostas aos 

agonistas colágeno e trombina somente na ausência de EDTA (Figura 17E-F). 

Esses resultados sugerem que PFS tem um papel direto na indução da 
agregação plaquetária, semelhantemente aos agonistas colágeno e trombina. 

LQS inibiu a agregação induzida por colágeno em PRP (Figura 16), mas não 

em PL (Figura 17A). Portanto, o plasma pode influenciar no efeito dos 
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polissacarídeos na agregação plaquetária. A seguir está apresentado um resumo 
dos resultados obtidos na agregação plaquetária (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Visão geral dos resultados obtidos na agregação plaquetária.  
Está apresentado um resumo das atividades dos polissacarídeos na agregação 
plaquetária. Atividade na agregação plaquetária: indução (verde), inibição (vermelho), 
sem atividade (cinza) e não testado (N.T). 

 

 

5.2. COAGULAÇÃO PLASMÁTICA E ATIVIDADE DA TROMBINA 

CAR, PFS e LQS foram avaliados na coagulação plasmática através dos 
testes de TTPA, TP, TR, TT e TF. Os dois primeiros testes foram realizados in 

vitro e ex vivo, enquanto que os outros três foram realizados somente in vitro. 

Tendo em vista a complexidade da cascata da coagulação (Figura 6), utilizamos 

esses cinco testes para investigar se e como esses polissacarídeos atuariam no 

sistema da coagulação. Os polissacarídeos mostraram efeito anticoagulante 
nesses ensaios in vitro. As exceções são: LQS não alterou o TTPA e o TT; e PFS 

não alterou o TP. No geral, CAR apresentou o melhor efeito de inibição nesses 

ensaios de coagulação (Figura 18). Os polissacarídeos isoladamente não 
apresentaram atividade pró-coagulante sobre o plasma (dados não mostrados). 

O teste TTPA avalia a via intrínseca da cascata de coagulação, enquanto que 

o TP avalia a via extrínseca dessa cascata (Figura 6). Esses dois métodos são 

utilizados em pesquisa e na rotina clínica, para avaliação da atividade de fatores 

específicos da coagulação em diagnósticos de distúrbios hemostáticos (WAHED 
E DASGUPTA, 2015). Dessa forma, nossos resultados in vitro sugerem que CAR 

interagiu, direta ou indiretamente, com as vias intrínseca e extrínseca. LQS 

somente interferiu na via extrínseca, enquanto que PFS somente interferiu na via 
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intrínseca. Essa diferença de ação pode ser devido a diferenças na estrutura das 

moléculas dos polissacarídeos, como por exemplo, o grau de sulfatação de cada 
uma delas (MOURAO, 2015; PEREIRA et al., 2002). Na avaliação ex vivo, os 

polissacarídeos não mostraram efeito significativo sobre o TTPA e o TP, na 

avaliação de 5, 30 e 60 min após a injeção nos camundongos. Já a heparina 

prolongou significativamente o TTPA e não o TP nos três tempos (Figura 19A e 
B). Portanto, a farmacocinética dos polissacarídeos CAR, PFS e LQS limitaram 

seus efeitos de inibição da coagulação por esses métodos, o mesmo, porém, não 

ocorreu com a heparina, que também é um polissacarídeo. Por exemplo, os 

polissacarídeos podem não ter sido absorvidos adequadamente ou terem sofrido 

efeito de primeira passagem. A injeção de salina não alterou significativamente o 

TTPA e o TP em relação ao grupo sem injeção. Isso mostra que somente a 
injeção não afetou significativamente a cascata de coagulação. 

O ensaio de TR avalia a cascata de coagulação como um todo, tendo em 

vista que a coagulação é induzida por adição de cálcio ao meio reacional e que 

este fator atua em múltiplas reações dessa cascata (Figura 6). Os três 

polissacarídeos promoveram um aumento significativo do tempo de coagulação 
em TR, indicando efeito anticoagulante.  

 Ustyuzhanina e colaboradores (2016) avaliaram diferentes fucoidans no 
ensaio de TTPA in vitro. Eles encontraram que a maioria dos polissacarídeos 

avaliados inibiu a coagulação nesse método, enquanto outros não tiveram esse 

efeito anticoagulante. Xin e colaboradores (2016) avaliaram derivados de 

polissacarídeos sulfatados do tipo alginato extraídos de algas marinhas pardas e 
encontraram efeito anticoagulante em TTPA in vitro em plasma de ratos. Xie e 

colaboradores (2011) encontraram efeitos anticoagulantes de polissacarídeos da 
alga marinha Laminaria japonica de maneira dose-dependente em TP e TTPA in 

vitro em plasma humano. Eles também encontraram aumento do TTPA ex vivo 

nm plasma de ratos,na maior dose testada . Semelhantemente, Suleria e 

colaboradores (2016) avaliaram polissacarídeos do molusco australiano Haliotis 

rubra e encontraram efeitos anticoagulantes em TTPA e TP in vitro. Luo e 

colaboradores (2017) investigaram a coagulação utilizando os métodos TR, TP e 
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TTPA in vitro. Eles encontraram atividades anti e pró-coagulantes de ácidos 

fenólicos. Em um estudo do nosso grupo, de Andrade e colaboradores (2011) 
encontraram atividades anticoagulantes in vitro em TR, TTPA e TP de diterpenos 
isolados de algas marinhas pardas Canistrocarpus cervicornis. 

Portanto, as algas marinhas são fontes de moléculas anticoagulantes, em 

especial os polissacarídeos. Como indicado por nossos resultados e pelos da 

literatura, polissacarídeos podem atuar inibindo a coagulação em uma ou mais 

vias ou podem não interferir na coagulação. Os polissacarídeos CAR, PFS e LQS 

teriam, potencialmente, aplicação biotecnológica na ação antitrombótica, tendo 
em vista suas ações anticoagulantes in vitro. 

A trombina é uma enzima de grande importância na hemostasia. Ela catalisa 

a ativação de vários fatores da cascata de coagulação, como os fatores V, VIII, XI, 

XIII e o fibrinogênio (Figura 6). Além disso, ela é um agonista da ativação 

plaquetária (Figura 4). Portanto, ela é um alvo importante da ação antitrombótica. 
Diversos fármacos utilizados na clínica têm ação direta na trombina e.g. 

argatroban, melagatran e dabigatrano (Tabela 4). Por isso, realizamos os ensaios 

de TT e TF, além da mensuração da atividade catalítica da trombina utilizando um 
substrato específico de enzimas da trombina-símile, o S-2238. 

Os polissacarídeos CAR e PFS prolongaram significativamente o tempo de 

coagulação nos métodos TT e TF (Figura 18D-E). LQS apresentou essa atividade 
em TF (Figura 18D) e não em TT (Figura 18E).  

O ensaio de TT avalia a produção do coágulo de fibrina após a adição de 

trombina ao plasma. Esse teste é utilizado na clínica para a detecção de 

desordens da formação de fibrina (HAYWARD, 2018; UNDAS, 2017). Chen e 

colaboradores (2015) utilizaram esse método para avaliar a atividade 

anticoagulante de polissacarídeos sulfatados isolados da alga vermelha 
Grateloupia filicina. Estes autores demonstraram um prolongamento do tempo de 

coagulação bem menor (cerca de 2x) comparada com o efeito dos 
polissacarídeos CAR e PFS (cerca de 10 x; Figura 18D). 
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No ensaio de TF, utilizamos uma solução de fibrinogênio bovino em lugar de 

plasma e avaliamos a produção do coágulo de fibrina por ação direta da trombina 

sobre o fibrinogênio. De Andrade e colaboradores (2014) utilizaram esse teste 

para avaliar o efeito de diterpenos sobre a coagulação. Eles encontraram um 

prolongamento do tempo de coagulação de cerca de três vezes. Nós 

encontramos um prolongamento maior cerca de 20x (CAR) e 7x (LQS), ou 
incoagulável para PFS no tempo avaliado (Figura 18E). 

Portanto, a comparação de nossos resultados com os da literatura, indica 

que os polissacarídeos CAR e PFS mostraram um efeito significativo e importante 
de inibição da conversão do fibrinogênio em fibrina por ação da trombina. 

Para avaliar a atividade dos polissacarídeos diretamente sobre a ação 

catalítica da trombina, realizamos o ensaio da atividade da trombina sobre o 

substrato S-2238. Este substrato é específico para enzimas trombina-símiles. 

Portanto, através deste ensaio, podemos avaliar a atividade direta da trombina 

sobre seu substrato e avaliar se os polissacarídeos possuem ação enzimática 

semelhante à trombina. Outros pesquisadores como Jablonka e colaboradores 

(2015), Dahmer e colaboradores (2012) e De Andrade e colaboradores (2014) 

utilizaram esse ensaio para avaliar a atividade da trombina. Neste último estudo, 
eles encontraram cerca de 50% de inibição causada pelos diterpenos avaliados. 

Como vimos, PFS reduziu significativamente a atividade da trombina sobre o 

substrato S-2238 em 87% (em T1) e 62% (em T2). CAR inibiu significativamente 

essa atividade em 27% em T1 (Figuras 20 e 21). Portanto, a inibição no TT e TF 

promovida por CAR e PFS (Figura 18D e E) pode ser devido à inibição direta da 
ação catalítica da trombina, diferentemente de LQS. Apesar desse efeito inibitório 

nestes ensaios, os polissacarídeos não inibiram a ativação plaquetária induzida 
por trombina em PL (Figura 17). 

Os polissacarídeos CAR e PFS mostraram indução da agregação em PRP 

(Figura 11-15) e ao mesmo tempo apresentaram atividade anticoagulante (Figura 

18). Esse tipo de atividade dupla já está descrita na literatura para alguns 
polissacarídeos sulfatados derivados de algas (SOKOLOVA et al., 2014). Em um 

estudo de Dürig e colaboradores (1997), foram avaliados os efeitos de 
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polissacarídeos da alga parda Fucus Vesiculosus na hemostasia, onde foram 

observados resultados semelhantes aos desta tese, uma vez que os 

polissacarídeos inibiram a coagulação plasmática e induziram a agregação 
plaquetária em PRP. 

Os resultados da literatura juntamente com os achados desta tese mostram 

que os polissacarídeos possuem atuações diversas na agregação plaquetária 

(Tabela 6) e coagulação plasmática (Tabela 7), como as capacidades de induzir, 

inibir ou até mesmo não apresentar efeito algum. São necessários novos estudos 

para entender melhor essa diversidade de atividade dos polissacarídeos na 
coagulação plasmática e na agregação plaquetária, e essas informações poderão 

ser utilizadas no desenvolvimento de novos fármacos antitrombóticos. 

 

Tabela 7: Visão geral dos resultados obtidos na coagulação plasmática.  
Está apresentado um resumo das atividades dos polissacarídeos na coagulação 
plasmática. Inibição da agregação plaquetária (vermelho) e sem atividade (cinza). 

 

 

5.3. TOXICIDADE EM PLAQUETAS E HEMÁCIAS 

A fim de avaliar a toxicidade dos polissacarídeos CAR, PFS e LQS em 

plaquetas, realizou-se a dosagem dos níveis de LDH em PRP. Este método 

consiste em dosar a concentração da enzima LDH presente no plasma, uma vez 

que essa enzima é extravasada para o meio extracelular quando ocorre lesão nas 

membranas das plaquetas, sendo utilizado para avaliar a citotoxicidade de 

substâncias sobre plaquetas, como abordado em outros estudos (DE ANDRADE 
et al., 2011; KWON et al., 2016; LI et al., 2017; LIEN et al., 2017). Kwon e 

colaboradores (2016) avaliaram atividades antitrombóticas de substâncias 
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derivadas do fungo Cordyceps militaris. Eles não encontraram citotoxicidade em 

plaquetas pelo método de dosagem da LDH. 

Os polissacarídeos também não apresentaram atividade tóxica em hemácias 

pelo método de avaliação dos níveis de hemoglobina. Este método consiste em 

dosar a concentração da hemoglobina livre presente na suspensão de hemácias, 

uma vez que essa molécula é extravasada para o meio extracelular quando 
ocorre lesão sobre a membrana das hemácias, sendo comumente utilizada para 
avaliar a citotoxicidade de substâncias sobre hemácias (BAUER et al., 2012; 
MERCADO-PAGÁN et al., 2014). 

A ausência de atividade citotóxica dos polissacarídeos CAR, PFS e LQS em 

hemácias e em plaquetas é uma característica favorável dessas moléculas para 
estudo em animais e em potenciais aplicações biotecnológicas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1. CONCLUSÕES 

o CAR e PFS mostraram efeito pró-agregante plaquetário concentração-

dependente em PRP. Eles não mostraram efeito aglutinante em plaquetas em 
PRP. LQS apresentou um pequeno efeito de inibição da agregação 

plaquetária induzida por colágeno (e não por ADP) em PRP. 

o PFS induziu a agregação plaquetária em PL, enquanto CAR e LQS não o 

fizeram. PFS não mostrou efeito aglutinante em PL. CAR e LQS não inibiram 

a agregação de PL induzida por colágeno ou por trombina. 
o Os polissacarídeos mostraram efeito anticoagulante nos métodos in vitro de 

TTPA, TR, TP (neste último exceto PFS), TF, TT (nesse último exceto LQS). 

Os três polissacarídeos por si só não induziram coagulação em plasma in 

vitro. Os polissacarídeos não mostraram efeitos significativos nos métodos ex 

vivo de TTPA e TP. 

o CAR e PFS inibiram a atividade da trombina sobre seu substrato S-2238. LQS 

não apresentou efeito significativo. Os três polissacarídeos não apresentaram 
atividade semelhante à trombina sobre o S-2238. 

o Os três polissacarídeos não foram tóxicos em plaquetas e em hemácias. 
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8. APÊNDICES E ANEXOS 

8.1. APÊNDICES 

8.1.1. ARTIGOS 

O artigo que está sendo preparado sobre esta tese: 

 

Apêndice 1: Artigo sobre os dados desta tese. 
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O artigo de revisão que foi defendido na minha qualificação do doutorado e 
que está sendo preparado para publicação: 

 
Apêndice 2: Artigo do meu exame de qualificação. 
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8.2. ANEXOS 

8.2.1. APRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO 

48ª Reunião anual da sociedade brasileira de bioquímica e biologia 
molecular. Título do trabalho: Effects of polysaccharides derived from seaweeds 

on hemostasis. 

 

Anexo 1: Certificado de apresentação em congresso. 
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75 

 

8.2.2. APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 

Anexo 3: Confirmação da aprovação pelo comitê de ética. 

 


