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resumo 

Toxicologia, fibroses, aderências, biomaterial, quitosano, cardosinas. 

O objectivo desta dissertação é a avaliação dos possíveis efeitos tóxicos de 
dois compostos, o quitosano e a cardosina, para uma futura aplicação como 
biomaterial na prevenção de aderências pós-cirúrgicas. 
A aderência resulta de uma acumulação anormal de fibras de colagénio entre 
órgãos, como resposta do organismo a um traumatismo, como a prática 
cirúrgica. Este é um problema recorrente em medicina e em última instância 
pode conduzir a morte do paciente. Uma das possíveis abordagens para a 
solução deste problema é a aplicação de biomateriais que funcionem como 
barreira mecânica entre órgãos. 
O quitosano é um polímero natural abundante, amplamente utilizado como 
biomaterial, dadas as suas características de biocompatibilidade e ausência de 
toxicidade. A sua aplicação como barreira mecânica para a prevenção de 
aderências abdominais tem sido estudada com bons resultados. As cardosinas 
são proteinases aspárticas que têm capacidade de hidrolisar os colagénios e 
que têm sido imobilizadas com sucesso em esponjas de quitosano. A 
associação destas enzimas em moldes de quitosano quando aplicadas em 
modelos animais sujeitos a laparotomia mostrou uma redução significativa da 
frequência de aderências. 
Neste trabalho foram aplicadas concentrações crescentes de cardosinas a 
ratinhos ICR-CD1 para avaliação do seu potencial toxicológico ao longo do 
tempo. Para o efeito recorreu-se a técnica histológica de Hematoxilina-Eosina. 
Todas as concentrações foram bem toleradas pelos animais, tal como é 
possível avaliar pela histologia de órgãos com funções metabólicas (fígado e 
rim), imunitárias (timo e baço) e reprodutivas (testículo). Pela análise do baço 
verifica-se uma resposta inflamatória as 24 horas e que diminui até aos 7 dias, 
sinal de uma adaptação do organismo a esta substância estranha. A solução 
de quitosano utilizada para a realização das esponjas também é bem tolerada 
pelo organismo. 
Com este trabalho espera-se dar um bom contributo a área da biomedicina, 
uma vez que fica provada a biocompatibilidade desta associação com 
potencialidade para aplicação na prevenção da formação de aderências pós- 
cirúrgicas. 



abstract 

Toxicology, fibrosis, adhesions, biomaterial, chitosan, cardosins 

The purpose of this thesis is to evaluate any possible toxicological effects of 
two compounds - chitosan and cardosin - towards a possibie application as 
biomaterial to prevent post-surgkal adhesions. 
Adhesions result from abnormal deposition of collagen fibbers between organs 
as a response from the organism to trauma, such as surgical practices. This is 
a recurrent problem in medicine and may ultimately lead to patient's death. One 
possible approach to solve this problem lies in applying biomaterial that work 
as mechanical barriers between organs. 
Chitosan is an abundant natural polymer widely use as a biomaterial dueto its 
biocornpatibility characteristics and absence of toxicity. Studies of its use as 
mechanical barrier for preventing abdominal adhesions have yielded good 
results. 
Cardosins are aspartic proteinases capable of hydrolysing collagen molecules 
and that have been successfully irnmobilized in chitosan sponges. In vivo 
studies with animal models that were submitted to abdominal surgery followed 
by the application of cardosins in chitosan scaffolds showed a significant 
reduction in the frequency of post-surgical adhesions. 
In the present work ICR-CD1 mice were submitted to increasing concentrations 
of cardosins in order to evaluate its toxicological potential throughout periods of 
time. For that purpose the current histological haernatoxylin-eosin staining 
technique was applied. All concentrations were well tolerated by the animals, 
which is confirrned by the histology of metabolic (liver and kidney), irnmune 
(thymus and spleen) and reproductive organs (testicle). An inflamrnatory 
response was obsewed in rnice spleen at 24 hours decreasing until the 
seventh day, which indicates that the organism is able to adapt to this foreign 
cornpound. The chitosan solution used for producing the sponges was equally 
well tolerated by the organism. 
It is hoped that a good contribute to the biomedical field will stem from this 
work, as it proves the biocompatibility of this association with future application 
in the prevention of the formation of post-surgical adhesions. 
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Introdução 
 

I. INTRODUÇÃO 

 
1.1. Fibroses e aderências 

 

O processo de formação de fibroses e aderências corresponde, 

essencialmente, a uma reacção inflamatória com a libertação de 

factores, como a histamina, que aumentam a permeabilidade vascular, 

conduzindo ao influxo de fibrinogénio e deposição local de fibrina que 

estimula a invasão por fibroblastos, com subsequente deposição de 

colagénio. Forma-se então, ao fim de cinco a sete dias após o trauma, 

uma matriz – coágulo – que pode incorporar leucócitos, eritrócitos, 

plaquetas, detritos celulares e cirúrgicos. Num processo normal de 

cicatrização a fibrina é completamente degradada pela plasmina 

durante o processo fibrinolítico. Se a actividade fibrinolítica estiver 

suprimida há uma deposição excessiva de colagénio que vai alterar a 

estrutura original do tecido, comprometendo o normal funcionamento 

do órgão afectado (diZerega & Campeau, 2001). 

Actualmente sabe-se que a fibrose não consiste apenas numa 

activação do processo normal de síntese de colagénios, envolvendo 

também alterações na distribuição das fibras de colagénio, na sua 

organização estrutural e na proporção e organização dos diferentes 

tipos de colagénio. 

 

As fibroses e consequente formação de aderências surgem de um 

modo imprevisível como resposta do organismo a vários traumatismos 

tais como a isquémia, o aquecimento de órgãos, a infecção ou a 

presença de corpos estranhos. A maioria destas situações ocorre após 

trauma cirúrgico (Kennedy et al, 1996). 

 

As aderências peritoneais, membranas ou cordões de tecido 

fibroso que ligam órgãos adjacentes, constituem a principal causa de 

dor pélvica, obstrução intestinal, infertilidade e ocasionalmente podem 

causar a morte (Chegini, 2002). Com uma superfície de 10.000cm2 num 
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adulto, quase igual à da pele, o peritoneu é uma membrana serosa que 

reveste interiormente as paredes do abdómen e recobre os órgãos nele 

contidos, cuja função é a redução da fricção entre as vísceras 

abdominais, permitindo o seu movimento livre. Os folhetos visceral e 

parietal do peritoneu estão cobertos por uma camada de células 

epiteliais escamosas, designada de mesotélio. A camada submesotelial 

consiste em fibroblastos, macrófagos e vasos sanguíneos. A prática 

cirúrgica leva à libertação para o local lesionado de células do 

mesotélio, macrófagos, fibroblastos e sangue contendo citocinas e 

diversos tipos celulares. A coagulação do sangue cria uma massa 

fibrosa entre superfícies lesadas. Em alguns pacientes a fibrinólise do 

coágulo, seguida de proliferação de células mesoteliais cobre a ferida. 

Em outros casos a falha da fibrinólise, seguida de proliferação e 

migração de fibroblastos para o coágulo gera tecidos fibrosos de adesão. 

Consequentemente, o processo de formação de aderências inclui 

resposta inflamatória, deposição de fibrina, proliferação, diferenciação, 

migração e morte celular, angiogénese, tunover da matriz extracelular 

regulado por citocinas, hipoxia e factores genéticos (Rout et al, 2005). 

 

 Dada a dificuldade em eliminar os efeitos do traumatismo 

associado à manipulação cirúrgica podem ser consideradas três 

aproximações para a resolução do problema das fibroses (Vlahos et al, 

2001): 

 

(I) Minimizar o trauma cirúrgico quer pelas técnicas quer 

pela instrumentação utilizada no acto, reduzindo o 

contacto da cavidade abdominal com materiais 

estranhos; 

(II) Administrar fármacos que alterem o processo 

inflamatório responsável pela formação da adesão. 

Foram já testados agentes farmacológicos como: 

anticoagulantes, fibrinolíticos, corticosteróides e anti-
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histamínicos, anti-inflamatórios e bloqueadores dos 

canais de cálcio; 

(III) Utilizar barreiras mecânicas entre as superfícies 

traumatizadas durante o período de cicatrização. A 

barreira ideal deve permanecer no local específico 

durante o processo de reepitelização sem sutura, 

continuar activa na presença de sangue, ser 

biodegradável e não interferir com a cicatrização, 

nomeadamente não desenvolvendo processos 

inflamatórios ou originando ela própria a adesão. 

 

Nesta dissertação será estudada a associação de uma enzima com 

propriedades colagenolíticas – a cardosina – com um polímero natural – 

o quitosano – como possível barreira mecânica na prevenção da 

formação de adesões pós-cirúrgicas e analisado o seu potencial 

toxicológico. 
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1.2. Cardosinas – proteinases aspárticas 

 

 As proteinases aspárticas (PAs) são uma família de enzimas 

amplamente distribuídas na natureza, identificadas em diversos grupos 

de seres vivos, desde microorganismos até mamíferos. Estão envolvidas 

numa série de fenómenos fisiológicos e patológicos, tais como: controlo 

da pressão sanguínea (renina), infecção retroviral (proteinase do vírus 

da imunodeficiência humana), degradação da hemoglobina na malária 

(plasmepsina), proteólise intracelular (catepsina D) e digestão (pepsina). 

As potencialidades destas enzimas têm sido exploradas, por exemplo, 

na indústria alimentar no fabrico de queijos (Frazão et al, 1999). Estas 

enzimas são caracterizadas por: actividade óptima a pH acídico, inibição 

pela pepstatina, presença de dois resíduos de ácido aspártico no local 

catalítico e preferência pela clivagem de ligações peptídicas entre 

resíduos hidrofóbicos. Estas enzimas, tal como a maioria das proteases, 

são sintetizadas sob a forma de zimogénios, com um segmento de 45 

resíduos no terminal amínico que é removido aquando da activação da 

enzima (Veríssimo et al, 1996). 

 

 Nas proteínases aspárticas de origem vegetal existe uma 

sequência interna com cerca de 100 aminoácidos que não apresenta 

homologia com as proteinases aspárticas dos animais, dos fungos ou 

das bactérias. Esta região, que se assemelha a proteínas que se ligam a 

lípidos designadas de saposinas, tem a designação de PSI (plant-specific 

insert) e não é necessária para a actividade enzimática, uma vez que é 

removida parcial ou totalmente durante o processamento e maturação 

dos percursores deste tipo de proteinases aspárticas. Estudos de Egas e 

colaboradores (2000) indicam que o PSI parece estar relacionado com a 

mediação da interacção dos percursores das cardosinas com 

membranas fosfolipídicas, induzindo a permeabilização da membrana. 

De acordo com Simões e Faro (2004) o PSI está relacionado com 
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mecanismos defensivos contra agentes patogénicos e morte celular 

programada (apoptose). 

 As cardosinas são proteínases aspárticas isoladas dos carpelos do 

cardo Cynara cardunculus L. (Veríssimo et al, 1996), da Família 

ASTERACEAE, uma planta abundante na Península Ibérica (Figura 1). 

Em Portugal esta é utilizada no fabrico tradicional de queijos graças à 

sua actividade coagulante do leite. 

Figura 1 – Inflorescência de Cynara cardunculus L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Até à data, foram descritas duas cardosinas, A e B, responsáveis 

pela actividade proteolítica no extracto da inflorescência de Cynara 

cardunculus L.. Apesar da cardosina A ser mais abundante que a 

cardosina B, juntas, correspondem a cerca de 60% do total de proteínas 

solúveis presentes nos estigmas maduros da planta. São ambas 

constituídas por duas cadeias polipeptídicas, com massas moleculares 

aparentes de 31kDa e 15kDa para a cardosina A e de 34kDa e 14kDa 

para a cardosina B. Através da comparação das sequências de 

aminoácidos da porção N-terminal das duas enzimas, foi possível 

concluir que se trata do produto de genes diferentes, embora 

relacionados. Estas duas enzimas, tal como já foi referido para a 

maioria das proteínases aspárticas, são sintetizadas sob a forma de 

zimogénios inactivos com uma única cadeia polipeptídica. A forma 

hetero-dimérica activa resulta da remoção de um propeptídeo localizado 
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na porção N-terminal e do PSI que se encontra entre as duas cadeias 

(Ramalho-Santos et al, 1998). 

 

 A cardosina A é expressa nos estádios iniciais do desenvolvimento 

da flor. É convertida na sua forma madura com a maturação da flor e é 

acumulada até aos estádios finais de senescência. A proteína acumula-

se principalmente nos vacúolos de armazenamento de proteínas do 

estigma, embora também possa ser encontrada nos vacúolos das 

células epidérmicas do estilete (Ramalho-Santos et al, 1997). A 

cardosina B é uma proteína extracelular expressa especificamente na 

matriz extracelular do tecido de transmissão – porção de tecido do 

estilete, entre o estigma e a cavidade do ovário, através do qual o tubo 

polínico cresce. Embora apresentem um elevado grau de homologia, há 

diferenças nas suas propriedades catalíticas; enquanto que a cardosina 

B tem uma maior actividade proteolítica, a cardosina A apresenta uma 

maior especificidade. 

 

 A cardosina A apresenta uma particularidade que a distingue das 

restantes proteínases aspárticas de origem vegetal, a sequência Arg-Gly-

Asp (RGD). Pensa-se que esta sequência possa estar envolvida na 

interacção da proteinase presente no estigma e uma proteína de 

100kDa do grão de pólen (Frazão et al, 1999). 

 

 Descoberta pela primeira vez em 1984 na fibronectina, a região 

RGD é das mais reconhecidas em biologia molecular. A sequência RGD, 

que pode ser encontrada em proteínas da matriz extracelular como o 

colagénio, desempenha um papel crucial na adesão celular mediada por 

integrinas (Aguzzi et al, 2004). 
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1.2.1. Acção das cardosinas sobre o colagénio tipo I 

 

 Tal como foi referido em 1.1. a deposição de fibras de colagénio 

em excesso é responsável por um fenómeno anormal de cicatrização – a 

fibrose. Estas fibras são um dos principais constituintes da matriz 

extracelular do tecido conjuntivo. 

 

 Os colagénios correspondem à família de proteínas mais 

abundante do corpo humano, representando 30% do total das proteínas 

do organismo. São sintetizados por diversos tipos celulares 

(fibroblastos, osteoblastos, condroblastos, odontoblastos, entre outros) e 

distinguem-se pela composição bioquímica, características 

morfológicas, distribuição, função e patologias. 

 As moléculas de colagénio são sintetizadas sob a forma de 

percursores – procolagénio – que, por clivagem, originam a unidade 

proteica – tropocolagénio – que se polimeriza para formar fibras de 

colagénio. Cada monómero de procolagénio consiste em três cadeias 

polipeptídicas, duas 1 e uma 2, dispostas em hélice, excepto ao nível 

dos terminais (telopeptídeos) (Junqueira & Carneiro, 1999). As 

diferenças na estrutura química dessas cadeias são responsáveis pelos 

vários tipos de colagénio, aos quais é atribuída uma numeração romana 

para a sua designação. 

O colagénio do tipo I é o constituinte primário da matriz 

extracelular de vários tecidos, constituindo cerca de 90% do colagénio 

total de um organismo. 

 

Os vários componentes da matriz extracelular podem ser 

processados enzimaticamente. Um exemplo de enzimas envolvidas na 

degradação do colagénio são as metaloproteinases (MMPs), enzimas 

associadas à renovação normal do tecido conjuntivo e à reparação de 

tecidos após lesão. Pertencem a uma família de endopeptidases 

dependentes de zinco (Chegini, 2002) e são produzidas por diferentes 
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tipos celulares – nomeadamente por macrófagos, em resposta ao 

processo inflamatório – sendo capazes de hidrolisar o colagénio fibrilar. 

A actividade colagenolítica das metaloproteinases é controlada por 

inibidores específicos os TIMPs (tissue inhibitor of metalloproteinases). 

Estes inibidores são expressos pelas mesmas células e em simultâneo 

com as metaloproteínases. Em situações em que o equilíbrio de 

expressão das MMPs e TIMPs é alterado, como em algumas patologias, 

pode ocorrer a formação de fibrose. 

 

O colagénio no seu estado nativo apresenta resistência à acção da 

maioria de outras enzimas proteolíticas. Estão descritos três 

mecanismos de hidrólise de colagénios em Mamíferos (Figura 2):  

(1) clivagem específica por metaloproteinases entre os 

aminoácidos Gly775 e Ile776 nas cadeias 1 e entre os aminoácidos Gly775 

e Leu776 na cadeia 2, tanto no procolagénio como no colagénio, 

produzindo dois fragmentos; 

(2) clivagem na região dos telopeptideos do colagénio do tipo I 

nativo pela maioria das proteinases com especificidade alargada levando 

à desnaturação do colagénio e sua posterior degradação; 

(3) clivagem das moléculas de colagénio na região dos 

telopeptídeos e em vários locais dentro da tripla hélice, produzindo 

fragmentos de diferentes dimensões (Garnero et al, 1998). Este 

mecanismo foi recentemente descrito para a catepsina K (proteinase 

cisteínica), enzima envolvida em processos de artrite reumatóide 

(Skoumal et al, 2005). 
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Proteases não 
específicas 

Catepsina K Colagenases 
intersticiais 

 

Figura 2 – Mecanismos de degradação de colagénios em Mamíferos (Adaptado 

de Garnero et al, 1998). O colagénio tipo I consiste em três cadeias 

polipeptídicas, duas 1 e uma 2, dispostas em hélice, excepto ao nível dos 

terminais (telopeptídeos). As proteinases não específicas (L) clivam o colagénio 

apenas na região dos telopeptídeos e nunca dentro da tripa hélice, formando 

monómeros de colagénio tipo I. As colagenases intersticiais (C) clivam o 

colagénio dentro da tripla hélice num único local (entre os aminoácidos 775 e 

776) formando dois fragmentos: 3/4N-terminal (TCA) e 1/4C-terminal (TCB). A 

catepsina K (K) cliva a molécula quer na região dos telopetídeos quer em 

múltiplos locais dentro da tripla hélice, formando fragmentos de diversos 

tamanhos. 

 

Duarte (2001) procedeu à caracterização, in vitro, da acção 

hidrolítica da cardosina A sobre o colagénio do tipo I (humano). Os 

resultados da hidrólise do colagénio tipo I com as cardosinas mostram 

um padrão de hidrólise bem definido que se mantém até às 48 horas de 

digestão, sugerindo a hidrólise da molécula de colagénio em ligações 

peptídicas específicas e no interior das hélices. Este autor sugere que o 

mecanismo de acção da cardosina A seja semelhante ao da catepsina K, 

clivando a molécula em vários locais do interior da tripla hélice. 

 

 Curiosamente, uma catepsina (a catepsina D), proteinase 

aspártica cuja origem não é vegetal, apresenta uma semelhança de 45% 
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na sequência de aminoácidos nos domínios N- e C- terminal com as 

proteinases aspárticas de origem vegetal (Simões & Faro, 2004). 

 

A presença de uma região RGD na cardosina A, nas 

metaloproteinases e no colagénio sugere a intervenção deste fragmento 

da cardosina A para promover a eventual adesão e consequente 

degradação do colagénio I, semelhante ao mecanismo proposto para as 

metaloproteinases. 
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1.3. Quitosano 

 

O quitosano, do ponto de vista estrutural, é um polímero de 

glucosamina e de N- acetil- glucosamina que se obtém da desacetilação 

alcalina da quitina. 

 

A quitina é o segundo polissacarídeo mais abundante na 

natureza. Encontra-se no exoesqueleto de crustáceos, nos anelídeos, 

nos moluscos, nas asas de insectos e na parede celular de leveduras, 

cogumelos e outros fungos (Kubota & Kikuchi, 1998). 

Trata-se de um polissacarídeo facilmente transformado numa 

variedade de materiais com propriedades mecânicas e químicas 

variáveis. A modificação mais comum é mesmo a da quitina em 

quitosano, que foi descoberta em 1859 por Rouget. As principais fontes 

de quitosano são os crustáceos devido à grande quantidade de 

exoesqueletos disponíveis como sub-produto da indústria de 

processamento alimentar (Li et al, 1992 & Shepherd et al, 1997). 

Estima-se que a quantidade anualmente desaproveitada de quitina 

proveniente de crustáceos ronde as 40000 a 60000 toneladas (Amiji, 

1999). 

 

A quitina e o quitosano são ambos quimicamente muito 

semelhantes à celulose (Figura 3), podendo ser considerados como seus 

derivados, diferindo apenas no grupo funcional ligado ao átomo de 

carbono dois, de cada monómero. No caso da celulose é um grupo 

hidroxilo (-OH) que na quitina é substituído por um grupo amina 

acetilado (-NHCOCH3) e no quitosano por um grupo amina (-NH2). Estes 

grupos amina no quitosano aumentam a sua solubilidade e reactividade 

relativamente à quitina e à celulose. 
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Quitosano 

Quitina 

Celulose 

Figura 3 – Estrutura química 
da quitina, quitosano e celulose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Propriedades fisico-químicas 

 

Quitosano é o nome colectivo atribuído a moléculas poliméricas, 

longas e lineares, de glicanos com ligações ß(1-4). Resulta da 

desacetilação alcalina da quitina (geralmente, em NaOH ou KOH a 

100ºC durante 1-2 horas) e compreende uma série de polímeros que 

variam no grau de pureza, no grau de desacetilação (geralmente entre 

os 75 e os 95%), no peso molecular (que pode variar entre os 10.000 e 

os 1.200.000 Daltons), na viscosidade e no pKa, entre outros, (Singla & 

Chawla, 2001) devido a vários factores que durante o processo de 

manufactura podem influenciar as características do produto final. O 

grau de desacetilação é uma das principais características que pode 

afectar o desempenho do quitosano em muitas das suas aplicações.  

 

O quitosano é insolúvel em água, alcoóis e solventes orgânicos e 

solúvel na maioria das soluções de ácidos orgânicos quando o pH da 

solução é inferior a seis (Li et al, 1992). Os ácidos acético e fórmico são 

os mais utilizados na dissolução do quitosano. Alguns ácidos 

inorgânicos diluídos, como o ácido nítrico, o ácido clórico e o ácido 

14 



Introdução 
 

perclórico também podem ser usados na preparação de uma solução de 

quitosano, mas apenas após uma agitação e aquecimento prolongados. 

 

Quitosanos solúveis em água são frequentemente necessários em 

aplicações nas quais os ácidos são indesejados, como nos cosméticos, 

alimentos e fármacos (Chenite et al, 2000 e 2001). Um quitosano com 

uma distribuição homogénea dos grupos amino, é hidrossolúvel. 

Modificações químicas como a carboximetilação, levam à produção de 

derivados do quitosano, também solúveis em água. 

 

Por último, o quitosano também é um bom agente de coagulação 

e um bom floculante graças à elevada densidade de grupos amino, que 

interagem com as substâncias de carga negativa, como as proteínas, 

tintas e polímeros. No entanto, o azoto presente nos grupos amino é 

responsável pela quelatação selectiva com iões metálicos. 

 

Sendo composto por glucosamina e N- acetil- glucosamina, ambos 

constituintes dos tecidos de mamíferos e possuindo propriedades anti-

inflamatórias (Muzzarelli et al, 1999), o quitosano é considerado um 

polímero não tóxico, biocompatível e biodegradável (Peh et al, 2000). A 

sua abundância na natureza, o seu baixo preço, as suas propriedades 

químicas, físicas e mecânicas e a sua disponibilidade em variadas 

formas (géis, pós e soluções) tornam-no num bom produto para 

comercialização (Li et al, 1992; Lee et al, 2000). 

  

A quitina e os seus derivados, em particular o quitosano, são uma 

possibilidade para uma variedade de aplicações. Mas, apesar do ênfase 

nestas duas substâncias, os termos quitina e quitosano são ainda 

muitas vezes confundidos e usados com o mesmo sentido. 
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1.3.2. Aplicações do quitosano 

 

 Uma das propriedades mais úteis do quitosano é a quelatação (Li 

et al, 1992). Este polímero tem a capacidade de se ligar selectivamente 

ao colesterol, às gorduras, aos iões metálicos, às proteínas e a células 

tumorais. A quelatação tem sido aplicada nas áreas de preparação de 

alimentos, da saúde, de melhoramento das águas e da farmacologia. 

Outras propriedades que tornam o quitosano útil incluem a inibição de 

crescimento de células tumorais, efeitos antifúngicos, aceleração de 

cura de feridas, estimulação do sistema imunitário e aceleração da 

germinação de plantas. 

 

 O quitosano é um bom polímero poli-catiónico para a formação de 

membranas que podem ser exploradas para clarificação de águas, 

filtração, conservante de alimentos (Oh et al, 2001), revestimentos 

cirúrgicos e de libertação controlada de fármacos (Kofuji et al, 1999, 

2000, 2001). As membranas e fibras de quitosano são facilmente 

formadas, dadas as eficientes ligações de hidrogénio inter – e 

intramoleculares (Amiji, 1999). 

 

Na tabela 1 está representada, de uma forma resumida, a 

diversidade de aplicações do quitosano. 
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Tabela 1 – Algumas aplicações do quitosano. 

 

  Medicina: - Ligaduras e esponjas 

- Vasos sanguíneos artificiais 

- Controlo do colesterol no sangue 

- Libertação controlada de fármacos 

- Queimaduras de pele/ Pele artificial 

- Lentes de contacto 

  Biotecnologia: - Imobilização enzimática 

- Imobilização de células 

- Separação de proteínas 

- Recuperação de células 

- Cromatografia 

  Membranas: - Controlo de permeabilidade 

- Osmose reversa 

- Separação de solventes 

  Agricultura: - Película envolvente para sementes 

- Fertilizante 

- Libertação controlada de agroquímicos 

  Cosmética: - Hidratante 

- Loções faciais e corporais 

- Loções de banho 

- Pastas dos dentes 

  Pasta e Papel: - Tratamento de superfície 

- Papel fotográfico 

  Tratamento de águas residuais: - Remoção de iões metálicos 

- Floculante / coagulante: 

      Proteínas 

      Tintas 

      Aminoácidos 

- Filtração 

  Indústria alimentar: - Remoção de tintas, sólidos e ácidos 

- Conservante 

- Estabilização da cor 

- Aditivo para rações alimentares 
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1.3.2.1. Medicina 

  

Uma vez que o quitosano é considerado um polímero não tóxico, 

biodegradável, biocompatível e anti-alérgico e apresenta propriedades 

anti-bacterianas, anti-fúngicas e anti-víricas, está especialmente 

indicado para utilizações biomédicas e farmacêuticas (Felt et al, 1998). 

 

Estudos realizados por Suzuki e colaboradores (1984) apontam 

para o efeito protector da quitina e do quitosano contra a infecção 

causada por microorganismos, nomeadamente Candida albicans. 

 

Apesar do quitosano ser, por si só, um agente hemostático (isto é, 

suprime hemorragias) alguns dos seus derivados, como o quitosano 

sulfatado, são anticoagulantes (Anderson et al, 2001). Tendo em conta o 

seu efeito hemostático, têm sido utilizadas ligaduras e esponjas para 

tratamentos cirúrgicos e protecção de feridas. Por outro lado, materiais 

de quitosano com as superfícies sulfatadas têm sido usados em vasos 

sanguíneos artificiais e fibras como produtos anti-trombogénicos (Li et 

al, 1992). Membranas anti-coagulantes para a ultra-filtração do sangue, 

com utilidade no processo de hemodiálise, podem ser preparadas pela 

incorporação de moléculas bioactivas como a heparina, PGE1 ou anti-

trombina (Amiji, 1996). 

 

Esponjas de quitosano e membranas porosas têm sido propostas 

como material de revestimento para feridas acelerando o processo de 

cicatrização (Halim et al, 1998; Muzzarelli et al, 1999; Khan e tal, 2000 

& Peh et al, 2000), como barreiras físicas para reduzir 

significativamente a incidência e a intensidade das aderências pós-

cirúrgicas (Kennedy et al, 1996), como pele artificial (Howling et al, 

2001) e como potenciadores da formação de tecido ósseo (Lee et al, 

2000) pela activação da fosfatase alcalina (Li et al, 1992). As fibras de 

quitosano, quando testadas como material de sutura, mostram um 

acelerar do fenómeno de recuperação (Muzzarelli et al, 1999). 
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 De acordo com Hasegawa e colaboradores (2001) o quitosano 

apresenta um efeito inibitório no crescimento de células tumorais da 

bexiga. Foram observados a fragmentação de ADN, característico de 

apoptose, e o aumento na actividade da caspase-3 nas células tumorais 

tratadas com este polissacarídeo. 

 

 Na indústria farmacêutica são várias as aplicações para este 

polissacarídeo. É usado na compactação de comprimidos de modo a 

influenciar a ligação, desintegração e propriedades do invólucro, 

proporcionando uma libertação controlada das dosagens ou uma 

melhor dissolução da própria droga. O quitosano tem sido usado na 

produção de sistemas responsáveis pela libertação controlada de 

hormonas e, recentemente, as características de promoção da absorção 

transmucosa (muco-adesivo) têm sido exploradas na distribuição de 

drogas polares para incluir péptidos, proteínas e genes a nível oral e 

nasal (Felt et al, 1998; Hutmacher et al, 2001; Singla & Chawla, 2001). 

A grande afinidade do quitosano para várias biomoléculas também pode 

ser usada na redução dos efeitos secundários causados pela 

administração de algumas drogas (Li et al, 1992). 

 

 

1.3.2.2. Biotecnologia e Biomateriais 

 

O quitosano apresenta grandes vantagens na engenharia de 

tecidos, onde a maioria dos materiais utilizados apresenta uma 

integridade estrutural fraca, taxas de degradação variáveis, penetração 

inadequada nos tecidos e reactividade por parte do sistema imunitário 

do hospedeiro (Lee et al, 2000). 

 

Uma vez que o pKa dos resíduos de D-glucosamina ronda os 6.5, o 

quitosano, em soluções ácidas diluídas apresenta uma carga positiva 

com elevada densidade. Este carácter poli-catiónico do quitosano, que 

faz com que o polímero seja solúvel em água, permite a complexação 
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com polímeros aniónicos e com compostos de baixo peso molecular. As 

complexações são cruciais para as propriedades bioadesivas do 

quitosano, que também são úteis em muitas aplicações farmacêuticas e 

cosméticas. 

 

Quando não desacetilado, o grupo amina acetilado é usado como 

alvo para interacções hidrofóbicas. Estas interacções podem, de certo 

modo, contribuir para as características bioadesivas do polímero. O 

carácter hidrofílico e hidrofóbico do quitosano torna-o um potente 

contribuinte para a estabilidade de emulsões, que pode ser adequado 

para aplicações de baixo pH. 

 

Géis e microcápsulas de quitosano, obtidas por complexação poli-

electrolítica, podem ser usados para a imobilização de células, enzimas 

e outras proteínas (Amiji, 1996). Uma das características mais 

promissoras do quitosano é mesmo a capacidade de processamento em 

estruturas porosas – membranas – com aplicações no transplante de 

células, na imobilização de enzimas (Carneiro-da-Cunha et al, 1999) e 

na regeneração de tecidos. Estes poros podem ser obtidos por 

congelação ou liofilização em soluções de ácido acético (Hutmacher et 

al, 2001). 

 

Actualmente, nesta área da engenharia de tecidos, procura-se 

optimizar a biocompatibilidade do quitosano. Ho e colaboradores (2005) 

imobilizaram sequências RGD em membranas de quitosano e 

verificaram um aumento da afinidade de células semelhantes a 

osteoblastos ao biomaterial. 

 

Têm sido feitas associações de quitosano a formulações de 

lágrimas artificiais e a lentes de contacto (Felt et al, 2000) dados os 

efeitos antibacterianos. Às lentes de contacto, exige-se que sejam 

opticamente claras, seguras, molháveis e permeáveis a gases. A 

permeabilidade a gases é uma das características mais importantes, 
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uma vez que o oxigénio tem de ser transportado desde as lágrimas até à 

superfície do olho, tendo o dióxido de carbono que realizar o percurso 

inverso. 

 

 

1.3.3. Resposta do organismo à presença do biomaterial 

 

1.3.3.1. Regeneração de ferimentos 

 

O processo de regeneração de ferimentos pode ser resumido em 

três estádios (Muzzarelli et al, 1999): 

(1) as células inflamatórias do tecido envolvente movem-se em 

direcção ao local de lesão; 

(2) os fibroblastos aparecem e iniciam a produção de fibras de 

colagénio que conferem força tensil ao tecido regenerado. 

Simultaneamente, começam-se a formar numerosos capilares que vão 

fornecer nutrientes e oxigénio ao local e as células epiteliais dos bordos 

das feridas começam a encher todo o espaço por baixo da crosta da 

ferida; 

(3) forma-se novo epitélio e a ferida fica sarada. 

 

 Materiais biodegradáveis e não tóxicos capazes de activar as 

defesas do hospedeiro por forma a prevenir infecções e acelerar a 

regeneração de feridas, são altamente desejáveis. Ferimentos tratados 

com quitosano não sofrem uma regeneração comum, mas simplesmente 

uma regeneração de elementos normais dos tecidos, sem formação de 

cicatriz visível (Shigemasa e Minami, 1995). 

 

 De entre as características mais relevantes da quitina e do 

quitosano estão a sua: biodegradabilidade, biocompatibilidade, 

semelhança com o ácido hialurónico e capacidade de libertação de 

oligómeros e monómeros de N-acetilglucosamina (Muzzarelli et al, 

1999). O ácido hialurónico é um glicosaminoglicano de ácido 
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glucorónico e N-acetilglucosamina, que é encontrado nas matrizes 

extracelulares de vários tecidos conjuntivos. 

 

 As moléculas de quitina e quitosano são degradadas no 

organismo por uma enzima muito abundante nos locais de ferimento, a 

lisozima (Tomihata & Ikada, 1997). Os revestimentos à base destes 

polímeros são hidrolisados em monómeros de N-acetilglucosamina, um 

amino açúcar comum no organismo, que pode ser incorporado em 

glicoproteínas ou excretado sob a forma de dióxido de carbono, e que 

funciona como anti inflamatório. Os oligómeros de quitosano funcionam 

como moldes para a síntese de ácido hialurónico, o que tem como 

resultado uma diminuição do risco de formação de cicatriz e 

complicações relacionadas, como as aderências intraperitoneais. 

 

 A quitina e o quitosano são capazes de activar os macrófagos de 

animais de laboratório para actividades anti-tumorais e produção de 

interleucina-1 (IL-1) (Nishimura et al, 1984; Ueno et al, 2001). O 

quitosano é ainda capaz de estimular a produção de óxido nítrico (NO) e 

a quimiotaxia. 

 A IL-1 produzida pelos macrófagos tem a capacidade de acelerar a 

formação de tecido de granulação e de activar os fibroblastos. A quitina 

e o quitosano induzem a libertação de IL-8 pelos fibroblastos in vivo o 

que conduz à angiogénese e migração de neutrófilos. Durante a 

primeira fase de regeneração tecidular – inflamação – estes polímeros 

também estimulam a infiltração de células mononucleares e 

polimorfonucleares (Usami et al, 1994) sem os desconfortáveis efeitos 

secundários de febre e de dor. 

 Num local de lesão tratado com quitina ou quitosano verifica-se 

um aumento da vascularização no recém-formado tecido de granulação, 

em relação a uma situação controlo (Stone et al, 2000). 

 O tecido de granulação pode ser dividido em saudável e não 

saudável. Um tecido de granulação saudável desenvolve-se na ausência 

de corpos estranhos (como bactérias e fragmentos). A quitina é capaz de 
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induzir a formação deste tipo de tecido de granulação saudável em fases 

iniciais da regeneração do ferimento. A actuação da quitina neste 

processo é, até à data, desconhecida. O quitosano tem um efeito 

superior, relativamente a esta característica da quitina. 

 

 A formação da cicatriz depende de uma continuada síntese e 

degradação do colagénio. Este é um problema sério no processo de 

regeneração. Na proximidade de implantes de quitosano verifica-se uma 

activação dos fibroblastos (Mori et al, 1997) e uma mínima formação de 

cicatriz. 

 

 Pensa-se que os implantes de quitosano aceleram a síntese de 

colagénio nas fases iniciais da regeneração (Yeo et al, 2000), mas este 

colagénio sintetizado será degradado a quantidades apropriadas nas 

fases subsequentes da regeneração por uma série de colagenases 

presentes nos granulócitos, macrófagos, células epidérmicas, 

neutrófilos e fibroblastos. Estas células inflamatórias que se acumulam 

no local do ferimento são atraídas e activadas pelo próprio implante 

(Howling et al, 2001). 

 

1.3.3.2. Interacção sangue – biomaterial 

 

Para aplicações em que há contacto com o sangue, o quitosano, 

tal como outros materiais poliméricos, promove tromboses e embolias 

(Amiji, 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; Anderson et al, 2001). 

 

 Quando o sangue entra em contacto com o polímero ocorre uma 

adsorção inicial de proteínas plasmáticas, seguida pela adesão e 

activação de plaquetas. As plaquetas aderentes disseminam-se pela 

superfície do biomaterial através da emissão de pseudópodes e sofrem 

uma reacção de libertação, secretando conteúdos granulares tais como 

o ADP, serotonina, trombina, entre outros. O ADP e outros ajudantes 

interagem com as plaquetas em repouso conduzindo à sua activação e à 
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formação de um agregado de plaquetas. Também ocorre uma activação 

simultânea da reacção intrínseca de coagulação. A consequência global 

da activação das plaquetas na superfície do biomaterial é a formação de 

um trombo consistindo em plaquetas e outras células sanguíneas 

aprisionadas numa rede de fibrina. O coágulo pode facilmente ser 

desalojado da superfície do biomaterial e entrar na circulação sistémica 

como uma embolia. 

 

 Uma vez que as interacções entre o sangue e o biomaterial que 

conduzem à trombose e à embolia ocorrem na superfície deste, foi 

proposto por Amiji (1999) que modificações da superfície de 

biomateriais com polímeros solúveis em água seriam efectivas na 

prevenção da adsorção das proteínas do sangue e adesão celular, pelo 

mecanismo de repulsão estérica. Essas modificações de superfície 

também iriam preservar a maioria das propriedades do biomaterial 

necessárias às aplicações farmacêuticas e médicas. 

 

 

1.3.3.3. Resposta histológica ao quitosano e à quitina 

 

Os estudos de Hasegawa e colaboradores (2001) com ratinhos 

sugerem precaução nos usos clínicos da quitina e/ou quitosano por 

longos períodos de tempo. 

Foram observados macrófagos com hiperplasia no mesentério e 

células gigantes do tipo corpo estranho no baço, aquando da 

administração por via intraperitoneal de 5mg de quitina cada duas 

semanas ao longo de doze semanas. Estes policariócitos, e nenhuma 

outra alteração foram observados no baço de ratinhos injectados, por 

via sub-cutânea, com 5mg de quitina. 

 

Quando, por via intraperitoneal, foram injectados 5mg de 

quitosano verificou-se uma diminuição no peso corporal e uma 

inactividade dos animais, ao fim de cinco semanas. Do ponto de vista 
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histológico, observaram-se muitos macrófagos com hiperplasia no 

mesentério. A injecção sub-cutânea da mesma quantidade de quitosano 

não induziu qualquer tipo de anomalia, mas a administração oral de 5% 

de quitosano na dieta dos ratinhos levou à redução do peso corporal dos 

animais e à diminuição do número de microorganismos dos géneros 

Bifidobacterium e Lactobacillus na flora do tracto intestinal. 

 

 

1.4. Imobilização da cardosina A no quitosano 

 

 Dada a actividade colagenolítica das cardosinas (Duarte, 2001) e 

a capacidade de imobilização enzimática (Bisset & Sternberg, 1978; 

Muzzarelli, 1980; Carneiro-da-Cunha et al, 1999) e de prevenção das 

aderências pós-cirúrgicas (Kennedy, 1996) do quitosano, com o 

objectivo de produzir uma barreira mecânica para a prevenção pós-

cirúrgica das aderências, Pereira (2001) imobilizou a cardosina A em 

membranas de quitosano. Para o efeito foi utilizado um método físico 

por oclusão, segundo o qual a enzima se encontra na forma solúvel com 

o seu movimento restringido por uma rede polimérica insolúvel em 

água. As membranas tipo esponja foram preparadas por liofilização. 

 Após seis dias de incubação, a quantidade de cardosina liberta é 

de cerca de 10-15% da proteína inicialmente imobilizada. Este processo 

de imobilização não provocou alterações de especificidade da cardosina 

A testada com diferentes substratos, incluindo o colagénio. 

 

 Em paralelo, Cartucho (2001) procedeu à aplicação de esponjas 

de quitosano, com e sem enzima imobilizada, in vivo, a ratos Wistar 

fêmeas. Estes animais foram submetidos a cirurgia abdominal, por 

laparotomia, seguida de implantação do biomaterial. 

 Em comparação com as situações controlo (com e sem trauma), 

observou-se uma menor frequência de aderências nos animais 

implantados com membranas de quitosano, tal como esperado com 

base nos ensaios de Kennedy (1996), valor superado apenas nos 
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animais implantados com cardosina imobilizada em quitosano. Assim 

se conclui acerca da acção preventiva da associação cardosina-

quitosano na formação de aderências pós-cirúrgicas. 

 Ao nível histológico, verificou-se uma resposta inflamatória com 

invasão celular na periferia do suporte, nomeadamente por neutrófilos. 

Estas respostas inflamatórias são respostas normais do organismo à 

presença de um corpo estranho e a proliferação celular aponta para a 

biocompatibilidade do implante quitosano com cardosina A (Cartucho, 

2002).  
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1.5. Razões e objectivos do trabalho 

 

 As aderências abdominais surgem de uma forma inesperada como 

consequência da prática cirúrgica, causando uma série de danos que 

podem conduzir à morte do paciente (Chegini, 2002). Tal como já foi 

referido uma das abordagens utilizadas para minimizar a formação 

destas aderências é a aplicação de barreiras mecânicas entre superfícies 

traumatizadas. 

 

 As cardosinas, proteinases aspárticas extraídas dos carpelos de 

Cynara cardunculus, apresentam um padrão de hidrólise específico 

sobre as fibras de colagénio tipo I (Duarte, 2001), as principais 

responsáveis pelo desenvolvimento de fibroses. A aplicação de 

cardosinas, proteinases aspárticas cuja actividade colagenolítica não é 

inibida pelas TIMPs (inibidores das metaloproteínases), surge assim 

como uma alternativa para a resolução do problema das fibroses e/ou 

aderências. 

 

 A facilidade de manipulação, a biocompatibilidade, a resposta 

anti-inflamatória e a capacidade de reduzir a incidência de aderências 

pós-cirúrgicas (Kennedy et al, 1996 e Cartucho, 2001) foram algumas 

das propriedades que levaram à escolha do quitosano como membrana 

para a imobilização das cardosinas. A capacidade do organismo em 

proceder à sua degradação natural constituiu uma outra vantagem ao 

permitir uma mais rápida libertação das enzimas e ao evitar a 

necessidade de novas intervenções cirúrgicas para a remoção do 

biomaterial. 

 

 A imobilização de cardosinas em membranas de quitosano 

(Pereira, 2001) não altera a especificidade destas proteinases e, aplicado 

como biomaterial em modelos animais (Cartucho, 2001), é responsável 
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por um decréscimo estatisticamente significativo de aderências pós-

cirúrgicas. 

 

 Uma vez no organismo, estas membranas vão ser naturalmente 

degradadas por hidrólise enzimática o que permitirá uma maior taxa de 

libertação de cardosinas e formação de oligossacarídeos de quitosano. 

No entanto, como é que o organismo vai reagir a estes fragmentos 

postos em circulação? É nosso objectivo avaliar o potencial toxicológico 

destes oligossacarídeos de quitosano e, pela primeira vez, o efeito 

toxicológico das cardosinas A e B no ratinho. 

 

 

 Espera-se, portanto, com esta dissertação no âmbito do Mestrado 

em Toxicologia, contribuir para uma aplicação segura desta associação 

quitosano-cardosina como biomaterial para a prevenção e/ou 

regeneração de aderências pós-cirúrgicas. 
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II. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1. Preparação das soluções de cardosinas 

 

 As soluções de cardosina utilizadas no estudo histopatológico 

foram obtidas a partir das amostras liofilizadas. Com base nos 

resultados da quantificação de proteína foram realizadas as diluições 

adequadas usando como solvente uma solução estéril de cloreto de 

sódio a 0.9%. Prepararam-se concentrações de: 240, 480, 1200 e 

2400µg/mL de mistura de cardosinas. 

 

 

2.1.1. Purificação das cardosinas A e B 

 

 O método de purificação das enzimas foi realizado de acordo com 

o estabelecido por Sarmento (2002). 

 

Carpelos de flores frescas de Cynara cardunculus L. (2g) foram 

macerados em 12ml de tampão citrato de sódio 100mM, pH 3.0 e 

centrifugados a 14000rpm durante 10 minutos. O sobrenadante obtido 

foi filtrado utilizando-se para o efeito um filtro com 0.2µm de poro e 

aplicado numa coluna Hiload Superdex 75 semiprep (Pharmacia), 

previamente equilibrada com Tris-HCl 25mM pH 7.6, a um fluxo de 

4mL/min. 

 

A remoção do sal das amostras obtidas foi efectuada numa coluna 

de exclusão molecular Hiprep 26/10 Desalting (Pharmacia). 

Todos os solventes utilizados foram previamente desgaseificados com 

hélio. A detecção de proteína decorreu a 280nm em ambas as 

cromatografias efectuadas. 

 

As amostras obtidas foram congeladas em azoto líquido e 

imediatamente liofilizadas num aparelho Dura-Dry, a 200mtorr e a -
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50ºC. Previamente, foram retiradas alíquotas para determinação da 

concentração de proteína pelo método Micro BCA (Pierce) e 

quantificação da actividade enzimática. O estado de pureza das 

preparações enzimáticas foi avaliado por SDS-PAGE. 

 

 

2.1.2. Avaliação do estado de pureza das enzimas obtidas 

 

A electroforese em condições desnaturantes foi utilizada para a 

avaliação do estado de pureza das cardosinas purificadas segundo o 

método de Laemmli (1970). 

 

A electroforese de proteínas foi realizada num sistema “Mini-

Protean II” (BioRad) acoplado a uma fonte de alimentação (Power Pac 

300, BioRad). Prepararam-se géis de acrilamida:bis-acrilamida (29:1) a 

15%, contendo 3.35ml de 1.5M de Tris, pH 8.8; 3.75ml de 

acrilamida:bisacrilamida a 40% (v/v) e 100µL de SDS a 10% (m/v) num 

volume final de 10mL, iniciando-se a polimerização do gel pela adição 

de 100µl de persulfato de amónia a 10% (v/v) e 5µl de TEMED. Após 

homogeneização da mistura foi aplicado um volume de 3.5ml em cada 

suporte ao qual se adicionou isopropanol a 50%, deixando-se 

polimerizar. De seguida prepararam-se os géis de concentração a 4%, 

contendo 1.25ml de 0.625M de Tris, pH 6.8; 488µL de 

acrilamida:bisacrilamida a 40% (v/v); 100µl de SDS a 10% (m/v); 50µl 

de persulfato de amónia a 10% (m/v) e 2.5µl de TEMED. Após 

homogeneização da mistura foi aplicada sobre o gel de separação, 

deixando-se polimerizar. O excesso de isopropanol foi removido. As 

amostras foram coradas com bromofenol azul a 0.008% (m/v) e 50% de 

glicerol (v/v) numa razão de 1:5 (v/v) e desnaturadas por fervura a 

100ºC em solução de desnaturação 1:1 (v/v) contendo Tris:Bicina 

100mM, 2% ß-mercaptoetanol, 2% de SDS (m/v) e 8M de ureia, e então 

aplicados no gel. Como referência utilizaram-se os padrões de pesos 

moleculares Pre-Stained Molecular Weight Standard (BioRad) e Dalton 
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Mark VI (Sigma). A electroforese decorreu a 100 volts, durante 90 

minutos, num tampão contendo 100mM de (1:1, m/m) Tris:Bicina e 

0.1% de SDS (m/v). 

 

A fixação e a coloração de proteínas foi simultaneamente obtida 

mergulhando os géis numa solução com 0.25% de Coomassie Brilliant 

Blue R-250 (Sigma) (m/v), 50% de metanol e 10% de ácido acético (v/v). 

Seguiu-se a descoloração dos géis, até se atingir o fundo desejado, com 

uma solução de 25% (v/v) de metanol e 5% (v/v) de ácido acético. 

 

 

2.1.3. Quantificação de proteína: Método de Smith – “BCATM 

Protein Assay” (Pierce) 

 

Na determinação da concentração de proteína em solução foi 

utilizado o kit comercial desenvolvido pela Pierce – “BCATM Protein 

Assay”, segundo as instruções do fabricante e tendo como padrão 

albumina sérica bovina. Este ensaio colorimétrico baseia-se no Método 

de Smith (1985) em que ocorre a redução do Cu2+ a Cu+ na presença de 

proteínas em condições alcalinas. Duas moléculas de BCA (Ácido 

bicinconínico) quelatam o Cu+ formando um complexo de cor púrpura, 

detectável a 562nm. 

 

 

2.1.4. Determinação da actividade enzimática das cardosinas – 

Hidrólise de um péptido sintético 

 

A hidrólise do péptido sintético Lys-Pro-Ala-Glu-Phe-Phe(NO2)-

Ala-Leu pelas cardosinas ocorre na ligação Phe-Phe(NO2) (Raymond et 

al, 1973). Este péptido foi sintetizado num sintetizador de péptidos 

Miligen 9050, pelo Prof. Doutor Arthur J. G. Moir no Departamento de 

Biologia Molecular da Universidade de Sheffield, Inglaterra. 
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O substrato peptídico (85µl de uma solução a 3mg/ml em 80% 

DMSO) foi adicionado a 1395µl de tampão de ensaio (4% DMSO, 0.2M 

NaCl, 50mM NaAc, pH 4.7) iniciando–se o ensaio enzimático com a 

adição de 10µl da mistura de cardosinas (21674µg/ml). A hidrólise foi 

seguida por espectrofotómetro (Cary 50, Varian) a 300nm durante 300 

segundos e à temperatura ambiente.  

 

 

2.2. Preparação das soluções de quitosano 

 

As soluções de quitosano foram preparadas a partir de uma 

solução a 2% (m/v) de quitosano em 2% (v/v) de ácido acético. A 

solução permaneceu sob agitação magnética durante 16-20 horas à 

temperatura ambiente, por forma a assegurar uma completa dissolução 

do quitosano.  

As soluções foram esterilizadas por filtração utilizando-se para o 

efeito um filtro de poro 0.45µm. 

 

 

2.3. Estudos de toxicidade 

 

 

2.3.1. Manutenção dos Animais 

 

Neste estudo foram utilizados murganhos machos da estirpe ICR-

CD1, fornecidos pelo Biotério de Harlan Interfauna Ibérica (Barcelona), 

com 1 a 3 meses de idade e pesando entre 20 a 25g. 

 

Durante todo o ensaio os animais foram acondicionados e 

mantidos em gaiolas de policarbonato transparente (Tecniplast, 1284L) 

com tampa metálica e sob dieta apropriada e água ad libitum em 

câmara climatizada (ARALAB) no biotério do Departamento de Biologia 

da Universidade de Aveiro. Em conformidade com as directivas 
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comunitárias, respeitantes ao acondicionamento temporário de 

pequenos animais, as condições ambientais mantidas na câmara foram: 

temperatura (21-23ºC), humidade relativa (55% ± 10%), ciclos de 

luz/obscuridade de 12 horas e caudal de renovação do ar (15 ren/hr). 

Em média, foram mantidos seis animais por gaiola. 

 

Por forma a garantir um período de aclimatação às condições do 

biotério, todos os ensaios in vivo foram realizados sete dias após a 

chegada dos animais. 

 

 

2.3.2. Administração da solução de cardosinas A e B 

 

A grupos de seis animais foram injectados, por via subcutânea, 

0.5ml de soluções de cardosina liofilizada dissolvida numa solução 

estéril veículo, de cloreto de sódio a 0.9% (soro fisiológico). Foram 

injectadas as concentrações de 240µg/ml, 480µg/ml, 1200µg/ml e 

2400µg/ml. Como controlo, administrou-se 0.5ml de veículo. 

Após as injecções os animais foram mantidos nas condições 

descritas em 2.7.1. 

 

 

2.3.3. Administração das soluções de quitosano 

 

 A grupos de seis animais foram injectados por via subcutânea, 

0.5ml da solução de quitosano descrita em 2.6. Como controlo optou-se 

pela administração de 0.5ml de soro fisiológico. 
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2.3.4. Recolha dos órgãos para análise 

 

Os animais foram sacrificados por estiramento cervical, 24 horas 

e 7 dias após a aplicação das injecções. Efectuou-se, de imediato, a 

pesagem dos animais. Após a abertura da cavidade abdominal e 

observação macroscópica dos órgãos, foram removidos e pesados o 

timo, o fígado, o baço, o rim e o testículo. Foi determinado o índice 

hepatossomático. 

 

Índice hepatossomático (%) = (peso do fígado / peso do corpo) x 100 

 

2.3.5. Estudos histopatológicos 

 

Após as pesagens, os órgãos (timo, baço, fígado, rim e testículo) 

foram colocados numa solução de Bouin durante aproximadamente 

duas horas, ao fim das quais os rins foram cortados sagitalmente, os 

testículos transversalmente e todos os órgãos foram submetidos às 

etapas subsequentes da técnica histológica. O líquido de Bouin tem 

propriedades de fixador, o que permite manter intactas as estruturas 

dos órgãos após o corte. 

 

No presente trabalho foi aplicada a técnica histológica tradicional 

(Hematoxilina-Eosina). Os fragmentos dos órgãos foram mergulhados 

no líquido de Bouin durante 24 horas para fixação. Em seguida, estes 

fragmentos foram desidratados em concentrações crescentes de álcool 

(70º, 90º e 100º), impregnados e incluídos em parafinas com diferentes 

graus de fusão para aumento da consistência dos órgãos. Seguiu-se a 

formação dos blocos utilizando para o efeito moldes de plástico 

apropriados (Polyscience Inc.). Efectuaram-se cortes com cerca de 5µm 

de espessura, utilizando um micrótomo (Leitz, 1512) com facas 

descartáveis (Leica – Modelo 819). As ténias foram colocadas em 

lâminas de vidro previamente cobertas com água albuminada e 
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mantidas na estufa a 40ºC durante 24 a 48 horas. Procedeu-se então à 

desparafinação em xilol durante 10 minutos, rehidratação por séries de 

alcoóis de graduação decrescente (100º, 95º, 75º e 50º), coloração 

(Hematoxilina: 15 minutos; água corrente: 15 minutos e eosina-

phloxina: 3 minutos), nova desidratação com álcool a 95º e 100º e 

clareamento por xilol. Por fim foi realizada a montagem com EukittTM, 

por aplicação directa na lâmina após o que foram colocadas na estufa a 

40ºC, onde foram mantidas por um período de 3-5 dias. Posteriormente 

foram efectuadas as observações utilizando para esse fim um 

microscópio óptico (Olympus BX 41 TF) e realizadas fotografias dos 

aspectos considerados relevantes para este trabalho numa máquina 

analógica (Olympus C-35 AD-4) com um rolo Kodak 100 Asa. 

 

 

2.3. Análise estatística 

 

 A variação dos pesos dos animais, dos órgãos e dos índices 

hepatossomáticos nas situações controlo e tratados com cardosinas ou 

quitosano foi analisada estatisticamente recorrendo ao teste não 

paramétrico Mann-Whitney U do programa SPSS – Versão 10.0. Valores 

de p<0,05 foram considerados significativos. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Purificação das cardosinas A e B 

 

 A purificação das cardosinas foi realizada tendo como base o 

procedimento descrito por Sarmento (2002). Após a purificação, as 

amostras foram liofilizadas e mantidas a -20ºC até à sua utilização. 

 Para uma correcta avaliação da toxicidade das cardosinas foi 

necessário proceder a uma prévia avaliação do estado de pureza e de 

actividade das amostras. 

 

3.1.1. Avaliação do estado de pureza das amostras 

 

 Após a maceração das flores em tampão citrato de sódio 100mM, 

pH 3.0 e posterior homogeneização, o extracto foi aplicado a uma 

coluna de exclusão molecular. Na figura 4 está representado o perfil de 

exclusão molecular correspondente à fracção enzimática das cardosinas 

A e B e a seta indica o pico correspondente às mesmas. 

 

 A figura 5 refere-se à análise SDS/PAGE dos resultados do 

protocolo de purificação das cardosinas. A coluna II corresponde ao 

perfil electroforético do extracto de Cynara cardunculus e a coluna III 

corresponde ao perfil electroforético da fracção enzimática obtida por 

exclusão molecular. Pela análise dos pesos, os fragmentos obtidos em 

III correspondem às subunidades das cardosinas A e B. 
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Figura 4 – Perfil cromatográfico (280nm) de exclusão molecular 

correspondente à fracção enzimática da mistura de cardosinas A e B. As 

amostras de extracto acídico obtidas dos carpelos de Cynara cardunculus 

foram aplicadas a uma coluna Hiload Superdex 75 semiprep (Pharmacia) 

previamente equilibrada com 25mM Tris-HCl, pH 7.6, a um fluxo de 4mL/min. 

A seta indica o pico relativo à fracção com actividade enzimática. 
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Figura 5 – SDS-PAGE relativo às etapas de purificação enzimática. I – 

marcador de pesos moleculares pré-corado (BioRad); II – extracto proteico dos 

carpelos de Cynara cardunculus; III – cardosinas A e B obtidas após exclusão 

molecular; IV – marcador de pesos moleculares Dalton Mark VI (Sigma). As 

setas correspondem às duas subunidades da cardosina A (aproximadamente 

31 e 15kDa) e às duas subunidades da cardosina B (aproximadamente 34 e 

14kDa). 
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3.1.2. Ensaio de actividade enzimática 

 

 Para o estudo de actividade enzimática das amostras foi realizada 

a hidrólise de um péptido sintético, específico para a cardosina A: Lys-

Pro-Ala-Glu-Phe-Phe(NO2)-Ala-Leu. Verificou-se que as amostras 

apresentavam actividade enzimática aquando da administração nos 

ratinhos. 

 

 

3.2. Estudos de toxicidade 

 

 Todos os estudos de toxicidade foram realizados in vivo em 

ratinhos macho da estirpe ICR-CD1. As soluções de cardosinas e 

quitosano foram administradas por via subcutânea utilizando sempre 

um volume final de 0.5mL. 

 

 Em todas as situações foram pesquisados sinais de toxicidade nos 

órgãos: 

 

(a) do sistema imunitário – timo e baço; 

(b) de destoxificação de substâncias estranhas – fígado; 

(c) de excreção e de osmorregulação – rim e 

(d) reprodutores – testículo. 
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3.2.1. Comportamento dos animais, aspecto macroscópico dos 

órgãos e pesos 

 

 O comportamento dos animais não sofreu qualquer alteração 

relativamente ao controlo, para todas as concentrações de enzimas 

testadas. Não foi observada apatia ou hiperactividade após a 

administração das soluções. Durante todas as experiências registou-se 

uma taxa de sobrevivência de 100%. 

 

 Após a abertura da cavidade abdominal, ao fim de 24h ou de 7 

dias, procedeu-se à análise macroscópica dos órgãos. Por comparação 

com as situações controlo não foram detectadas quaisquer alterações 

na cor, textura ou dimensão dos órgãos para todas as situações 

analisadas. 

 

 Com uma excepção, não ocorreram alterações estatisticamente 

significativas nos pesos médios dos murganhos, órgãos e índices 

hepatossomáticos, durante as experiências. Verificou-se, no entanto, 

para os ratinhos injectados com a mistura de cardosinas e sacrificados 

ao fim de 24h, um aumento gradual nos pesos do baço. Apenas entre o 

controlo e a concentração máxima de enzimas administrada, 

2400µg/mL, a diferença é estatisticamente significativa (p<0,05). 
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24 horas Timo Baço Fígado Rim Testículo 

Controlo 0,020 0,071 1,350 0,250 0,128 

240µg/mL 0.009 0,073 1,680 0,240 0,115 

480µg/mL 0,041 0,078 1,503 0,257 0,115 

1200µg/mL 0,036 0,095 1,518 0,258 0,111 

2400µg/mL 0,032 0,103 1,505 0,257 0,112 

 

 

7 dias Timo Baço Fígado Rim Testículo 

Controlo 0,025 0,112 1,882 0,261 0,141 

240µg/mL 0,020 0,102 1,995 0,254 0,114 

480µg/mL 0,041 0,109 1,910 0,284 0,142 

1200µg/mL 0,036 0,102 1,925 0,288 0,172 

2400µg/mL 0,032 0,110 1,922 0,301 0,135 

 

Tabela 2 – Valores médios (em gramas) obtidos para o peso dos órgãos dos 

animais testados com cardosinas e respectivos controlos, para as 24 horas e 

os 7 dias de tratamento. 

 

 

3.2.2. Histologia dos órgãos 

 

 Foram analisados os efeitos histopatológicos de diferentes 

concentrações de cardosinas. Uma vez que, para todas as 

concentrações os resultados foram semelhantes, foram apenas 

seleccionadas imagens para a concentração mais elevada estudada 

(2400µg/mL). 
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 Timo 

 

 Em todos os ensaios é visível a estrutura normal do órgão, com os 

corpúsculos de Hassal, com os lóbulos distintos e envolvidos pela 

cápsula de tecido conjuntivo e com as zonas cortical (periférica), mais 

escura devido à abundante população de linfócitos, e medular (central) 

bem distintas (Figura 6). Em 6B visualiza-se uma pequena 

desorganização resultado da migração da medula para o córtex 
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______________________________________________________________________ 
Figura 6 – Cortes histológicos de timo (HE). 

6A – Controlo (100x); 

6B – Injecção de 2400µg/mL de cardosinas e sacrifício ao fim de 24h (400x); 

6C – Injecção de 2400µg/mL de cardosinas e sacrifício ao fim de 7 dias (400x); 

6D – Injecção de quitosano e sacrifício ao fim de 24 horas (400x). 

Córtex (C); Medula (M); Macrófago (seta). 
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 Baço 

 

 A estrutura normal do baço é verificada na situação controlo. A 

cápsula de tecido conjuntivo emite trabéculas que dividem o 

parênquima em compartimentos e as duas polpas, vermelha e branca, 

são bem visíveis e distintas (Figura 7A). 

 Verifica-se, no entanto, para os ensaios com cardosinas e com 

quitosano, depleção celular, uma pequena desorganização das polpas e 

um ligeiro aumento do número de macrófagos, em particular nos 

ratinhos sacrificados 24h após as administrações (Figura 7B). 
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T  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
Figura 7 – Cortes histológicos de baço (HE).  

7A – Controlo (100x); 

7B-C – Injecção de 2400µg/mL de cardosinas e sacrifício ao fim de 24h: B – 100x e C – 

400x; 

7D-E – Injecção de 2400µg/mL de cardosinas e sacrifício ao fim de 7 dias: D – 100x e 

E – 400x; 

7F-G – Injecção de quitosano e sacrifício ao fim de 24 horas: F – 100x e G – 400x. 

Macrófagos (setas); Zona de depleção celular (asteriscos); Trabéculas (T); Polpa branca 

(WP); Polpa vermelha (RP). 
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 Fígado 

 

 O fígado é essencialmente constituído por células hepáticas – os 

hepatócitos. Estas células agrupam-se em placas orientadas 

radialmente formando unidades morfológicas poliédricas chamadas 

lóbulos hepáticos. A presença de hepatócitos binucleados foi frequente. 

 Este arranjo característico é mantido em todas as situações 

analisadas (Figura 8). No ensaio com o quitosano verificou-se a 

vacuolização generalizada dos hepatócitos e esvaziamento do conteúdo 

celular num dos seis animais tratados (8D). 
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______________________________________________________________________ 
Figura 8 – Cortes histológicos de fígado (HE). 

8A – Controlo (400x); 

8B – Injecção de 2400µg/mL de cardosinas e sacrifício ao fim de 24h (400x); 

8C – Injecção de 2400µg/mL de cardosinas e sacrifício ao fim de 7 dias (400x); 

8D – Injecção de quitosano e sacrifício ao fim de 24 horas (400x). 

Hepatócitos binucleados (setas); Hepatócitos vacuolizados (*); VC – veia central. 

 

 

 

 

50 



Resultados 
 

 

8B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8C  

 

8D 

* 
* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 



Resultados 
 

 

 Rim 

 

 A unidade funcional do rim é o nefrónio. Cada nefrónio é 

constituído pelo corpúsculo de Malpighi, pelo tubo contornado proximal 

(ramo descendente, ansa de Henle e ramo ascendente) e pelo tubo 

contornado distal. Este órgão é constituído por uma cápsula de tecido 

conjuntivo denso, por uma zona cortical – que inclui o corpúsculo de 

Malpighi, tubo contornado proximal e tubo contornado distal e uma 

zona medular – que inclui a ansa de Henle e tubos colectores (Figura 9). 

 Da análise microscópica deste órgão não se verificou nenhuma 

alteração no padrão normal histológico em nenhum dos animais 

testados com cardosinas e testados com quitosano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

9A 

M 

C 

G 

9B 

Figura 9 – Cortes histológicos de rim (HE). 

9A-B – Controlo: A – Aspecto geral do órgão (100x) e B – detalhe do córtex (400x); 

9C-D – Injecção de 2400µg/mL de cardosinas e sacrifício ao fim de 24h: C – Aspecto 

geral do órgão à esquerda (100x) e D - detalhe do córtex à direita (400x); 

9E-F – Injecção de 2400µg/mL de cardosinas e sacrifício ao fim de 7 dias: E - Aspecto 

geral do órgão à esquerda (100x) e F - detalhe do córtex à direita 400x); 

9G-H – Aspecto geral do córtex após injecção de quitosano e sacrifício ao fim de 24 

horas: G -  Aspecto geral do órgão à esquerda (100x) e H - detalhe do córtex à direita 

(400x). 

Zona cortical (C); Zona medular (M); Glomérulo de Malpighi (G) 
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 Testículo 

 

 Cada testículo está envolvido por uma cápsula de tecido 

conjuntivo – a albugínea e que divide o órgão em lóbulos testiculares. 

Estes últimos são constituídos por túbulos seminíferos. No seu interior 

encontram-se células de Sertoli e células da linhagem espermatogénica 

ou seminal. Entre os túbulos encontram-se as células de Leydig. 

 Em todas as imagens (Figura 10) são visíveis os vários estádios 

de espermatogénese. No lúmen dos túbulos são bem visíveis as caudas 

dos espermatozóides). Não foram, portanto, observados sinais de 

toxicidade em nenhuma das situações analisadas. 
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_____________________________________________________________________________________ 

Figura 10 – Cortes histológicos de testículo (HE). 

10A – Controlo (400x); 

10B – Injecção de 2400µg/mL de cardosinas e sacrifício ao fim de 24h (400x); 

10C – Injecção de 2400µg/mL de cardosinas e sacrifício ao fim de 7 dias (400x); 

10D – Injecção de quitosano e sacrifício ao fim de 24 horas (400x). 

Células de Leydig (L); espermatozóides (*). 
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IV. DISCUSSÃO 
 

4.1. Extracção das cardosinas A e B 

 

A análise do gel de electroforese (Figura 5), no qual foram 

observadas apenas as subunidades das cardosinas A e B, permitiu 

verificar que a extracção das enzimas a pH acídico eliminou a maioria 

dos contaminantes proteicos. 

 Com o ensaio da hidrólise do péptido sintético foi possível verificar 

que a solubilização das cardosinas em solução fisiológica não provocou 

alterações na actividade enzimática das mesmas. Assim, assegura-se 

que, em teste, estão apenas as cardosinas activas e com actividade 

hidrolítica. 

 

 

Quando um material é implantado no organismo, contacta 

naturalmente os tecidos causando, eventualmente, a lesão dos mesmos. 

O grau de reacção do tecido afectado e a reparação da lesão vai 

depender da biocompatibilidade dos materiais utilizados no implante, 

assim como da capacidade de regeneração do próprio tecido. No 

entanto, o biomaterial, para além de interferir localmente nas funções 

biológicas do indivíduo, também o poderá fazer ao nível sistémico, uma 

vez que os materiais podem entrar em circulação. No caso concreto da 

associação quitosano-cardosina como biomaterial, é importante 

compreender a reacção do organismo aos fragmentos de quitosano que 

resultam da hidrólise enzimática e que são postos em circulação. Por 

outro lado, à medida que as esponjas de quitosano vão sendo 

naturalmente degradadas, a taxa de libertação das cardosinas vai 

aumentando. Até à data não são conhecidos os efeitos destas 

proteinases vegetais no organismo. 
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4.2. Estudos de toxicidade das cardosinas 

 

 Este estudo de toxicidade, tal como já foi referido na introdução 

desta dissertação, resulta do cruzamento de algumas informações 

importantes, nomeadamente a capacidade das cardosinas em hidrolisar 

a molécula de colagénio I e de imobilizar estas enzimas num substrato 

biocompatível e com características anti-inflamatórias. No estudo de 

imobilização realizado por Pereira (2001) foram obtidas percentagens de 

libertação de cardosina A na ordem dos 20%, ou seja, 120µg de enzima 

libertada para cada 550µg aplicados nas esponjas de quitosano. Este 

valor serviu de concentração mínima administrada aos ratinhos. Uma 

vez que para esta concentração não foram encontrados sinais de 

toxicidade (Andrade et al, 2002), procedeu-se ao estudo dos efeitos de 

concentrações crescente: 240, 480, 1200 e 2400µg/mL (Andrade et al, 

2002). 

 

4.2.1. Comportamento dos animais, aspecto macroscópico dos 

órgãos e pesos 

 

 A ausência de alterações no comportamento dos animais, nos 

seus pesos e no aspecto macroscópico e peso dos seus órgãos foi por 

nós considerado como um bom indicador de biocompatibilidade. Por 

exemplo, o timo, um órgão que sofre involução com a idade, pode sofrer 

uma involução mais rápida com a consequente perda de massa como 

resultado de uma situação de “stress” (Milicevic & Milicevic, 1989), o 

que não se verificou neste trabalho. 

 

O aumento gradual do peso do baço verificado em ratinhos 

injectados com a mistura de cardosinas e sacrificados ao fim de 24h 

pode estar relacionado com um aumento da actividade deste órgão do 

sistema imunitário face à administração de um composto estranho ao 

organismo. Esta ideia é reforçada pela comparação com os animais 
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sacrificados ao fim de 7 dias nos quais não se verificou esse aumento do 

peso do baço. 

 

4.2.2. Histologia dos órgãos após administração de cardosinas 

 

 Este é um estudo pioneiro sobre toxicidade das cardosinas em 

modelos animais. Com este trabalho foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre estudos toxicológicos realizados com proteases 

aspárticas. Os únicos testes efectuados até à data referem-se ao estudo 

da acção toxicológica de inibidores da actividade de proteinases 

aspárticas, como por exemplo dos inibidores utilizados na luta contra o 

HIV-1. 

 

Timo 

  

O timo é um órgão linfático que participa na resposta imunitária 

específica, mais concretamente na imunidade celular. Aí se verifica a 

maturação de linfoblastos originários da medula óssea em linfócitos T. 

 Em algumas das secções observadas verificou-se um ligeiro 

aumento da população de macrófagos e uma pequena desorganização 

do aspecto normal do córtex-medula. No entanto, na maioria das 

situações não foram observadas alterações na histologia do órgão. 

 

Baço 

  

Este é também um órgão pertencente ao sistema imunitário e, na 

espécie humana, é o único órgão linfóide interposto na circulação 

sanguínea. A sua riqueza em células fagocíticas e o contacto íntimo com 

o sangue fazem deste órgão um importante filtro fagocítico e imunitário, 

sendo também responsável pela destruição de eritrócitos envelhecidos 

ou anormais. 
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Em comparação com as situações controlo, após 24h da injecção 

das cardosinas verificou-se uma depleção de linfócitos, uma pequena 

desorganização das polpas e um aumento do número de células 

fagocíticas – nomeadamente macrófagos. 

 

 Estudos histológicos da associação quitosano – cardosina A 

aplicada na cavidade abdominal de ratinhos por laparotomia realizados 

por Cartucho (2002) referem a presença de numerosos neutrófilos na 

periferia das esponjas de quitosano bem como a invadir este biomaterial 

em profundidade. A envolver o quitosano e os neutrófilos, observou 

ainda uma faixa de tecido conjuntivo, por vezes com numerosos 

fibroblastos, vasos e muito raramente algumas células multinucleadas. 

Estes resultados sugerem que o biomaterial desencadeia uma resposta 

inflamatória no local de aplicação. 

 

 O aumento do número de macrófagos no baço dos animais aos 

quais foram administradas as concentrações crescentes de cardosinas 

pode estar relacionado com as observações deste, e outros, 

investigadores. Uma resposta inflamatória pode ser responsável pelo 

aumento do número de células fagocíticas no baço e pela depleção 

celular. 

 

Ao fim de 7 dias já não se verifica a mesma intensidade na 

resposta, como resultado provável da adaptação do organismo ao corpo 

estranho. 

 

 É importante realçar que, no baço, tal como nos restantes órgãos 

linfóides, é ténue a linha que separa uma patologia de uma reacção 

fisiológica essencial. Um baço normal pode apresentar variações 

morfológicas devido à variedade de funções que desempenha (Han et al, 

1997). Torna-se, portanto, difícil a interpretação de alterações. 
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Fígado 

  

Tal como referido nos resultados, não se verificam alterações na 

organização dos hepatócitos em lóbulos. Em algumas imagens são 

visíveis hepatócitos binucleados (Figura 8A e 8B). Esta situação não é 

patológica, mas sim resultado da intensa actividade metabólica que se 

verifica neste órgão. Podemos inferir que o fígado dos animais 

submetidos a este estudo têm uma boa capacidade de metabolizar as 

enzimas libertas. 

 

Rim 

  

 O rim é um órgão metabólico com uma estrutura complexa, 

resultado da variedade de funções desempenhadas. É responsável pela 

excreção, pela produção de hormonas e pela regulação dos fluidos 

corporais e da pressão sanguínea. Para todas as concentrações de 

cardosinas testadas não foi observada qualquer alteração na 

arquitectura do órgão. Não se espera portanto, interferências por parte 

destas enzimas nas actividades metabólicas do rim. 

 

Testículo 

  

O testículo é o órgão de produção de espermatozóides. Não se 

verificou nenhuma alteração nos diferentes tempos de administração e 

nas diferentes concentrações de cardosinas. Para todas as 

concentrações testadas é visível a produção de espermatozóides, o que 

significa que a administração das cardosinas não provoca qualquer 

alteração na espermatogénese. 
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4.3. Estudos de toxicidade do quitosano 

 

 No domínio da toxicidade do quitosano, vários têm sido os 

estudos realizados. Este polímero é descrito na literatura como sendo 

biocompatível e não tóxico (Bernkop-Schnurch, 2000; Muzzarelli et al, 

1999), daí a sua vasta aplicação actual como biomaterial. Uma vez 

introduzido no organismo, o quitosano é naturalmente degradado por 

enzimas como a lisozima. No entanto, até à data, a informação 

disponível sobre a toxicidade desses fragmentos de quitosano é escassa. 

Kim e colaboradores (2001) submeteram ratos Sprague-Dawley a uma 

dieta rica em oligossacarídeos de quitosano durante 28 dias e não 

verificaram quaisquer alterações histopatológicas nos órgãos em estudo. 

Yeo e colaboradores (2000), utilizando o mesmo modelo animal, não 

encontraram sinais de toxicidade após aplicação subcutânea de 

revestimentos de quitosano e quitosanos modificados. 

 

Tal como foi descrito na introdução, o quitosano é muito pouco 

solúvel em água. As soluções são geralmente obtidas em meios acídicos. 

A dificuldade em manter o quitosano em solução a pH fisiológico tem 

sido o principal obstáculo no desenvolvimento de certas aplicações 

biomédicas (Chenite et al, 2000). A literatura sugere cuidado com os 

solventes usados, uma vez que eles podem ser uma fonte de toxicidade. 

 

Neste trabalho a solubilização do quitosano foi realizada em ácido 

acético a 2% (tal como descrito em 2.2). Khan e colaboradores (2000) 

compararam a adequação de biofilmes de quitosano preparados com 

dois solventes orgânicos diferentes, o ácido acético e o ácido láctico, 

para o revestimento de ferimentos. Três dos vários testes por estes 

autores realizados foram: (a) teste de irritação cutânea primária em 

coelhos; (b) teste intracutâneo em coelhos e (c) injecção sistémica em 

ratinhos. Os resultados obtidos indicam que o ácido acético provoca 

irritações cutâneas; em particular, no teste de irritação cutânea 

primária essa irritação é 16 vezes superior à da solução de quitosano 
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em ácido láctico. A injecção sistémica mostra a ausência de qualquer 

reacção adversa por parte dos ratinhos. 

 

Com base nesta revisão bibliográfica optou-se por analisar a 

resposta histológica dos ratinhos à administração subcutânea da 

solução de quitosano. 

 

 Os resultados obtidos no presente trabalho estão de acordo com 

os dados disponíveis na literatura, não tendo sido encontrados sinais de 

toxicidade em nenhum dos órgãos analisados. Na figura 8D é visível a 

vacuolização generalizada dos hepatócitos e o esvaziamento do 

conteúdo celular, no entanto este resultado não foi associado à 

administração do quitosano, uma vez que apenas um dos animais 

(sacrificado ao fim de 24 horas) apresentou estes resultados. 

 

 Um ligeiro aumento no número de macrófagos do baço dos 

animais tratados com quitosano pode estar associado ao efeito de 

activação de macrófagos descrito para a quitina e seu derivado, o 

quitosano (Shigemasa & Minami, 1995). 

 

 

 Esta boa tolerância por parte do organismo à administração de 

cardosinas e administração de quitosano, aliada à capacidade de esta 

associação, de uma forma significativa, reduzir a frequência de fibroses 

leva-nos a sugerir a sua utilização na prevenção das aderências pós-

cirúrgicas. 
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V. CONCLUSÕES 
 

Esta dissertação teve por objectivo a análise toxicológica de dois 

compostos, o quitosano e as cardosinas, para uma futura aplicação 

biomédica da sua associação na prevenção das aderências pós-

cirúrgicas. 

 

Após a realização do presente trabalho podem ser dadas duas 

contribuições: 

- Confirma-se a ausência de toxicidade por parte do polímero 

natural quitosano quando dissolvido em ácido acético; 

- Verifica-se a ausência de toxicidade para concentrações 

crescentes de cardosinas no modelo animal estudado. Das 

concentrações testadas não foi encontrada uma concentração mínima 

para lá da qual a enzima causaria toxicidade. 

 

 Assim sendo, e pela combinação destas informações com os dados 

de Cartucho (2002), podemos inferir que as esponjas de quitosano com 

cardosinas imobilizadas constituem um biomaterial biocompatível – 

pela proliferação celular na região do implante – e não tóxico – tal como 

verificado pelas análises histopatológicas dos órgãos em estudo, órgãos 

com funções metabólicas (fígado e rim), imunitárias (timo e baço) e 

reprodutoras (testículo). 
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VI. TRABALHO FUTURO 
 

 Os resultados histopatológicos obtidos na presente dissertação 

permitem inferir que as esponjas de quitosano com cardosinas 

imobilizadas constituem uma associação biocompatível e não tóxica. 

Como tal poderá estar viabilizada a sua aplicação biomédica visando a 

prevenção das aderências pós-cirúrgicas. 

 

 Este trabalho pode, no entanto, ser complementado por um outro 

estudo histológico dos tecidos das regiões adjacentes ao local do 

implante de quitosano mais cardosinas ao longo do tempo e da 

biodegradação das esponjas in vivo. 

 

 Actualmente, na área da engenharia de tecidos procuram-se 

formulações injectáveis (Gutowska et al, 2001) que apresentam 

vantagens sobre os moldes pré-formados: (a) a possibilidade de 

minimizar a implantação invasiva; (b) a capacidade de preenchimento 

de formas desejadas e (c) a facilidade de incorporação de agentes 

terapêuticos. Chenite e colaboradores (2000) têm desenvolvido 

trabalhos no sentido de produzir soluções neutras de quitosano capazes 

de formar géis in situ. Numa aplicação futura da associação quitosano – 

cardosinas para a prevenção das aderências pós-cirúrgicas, 

nomeadamente no caso concreto das aderências abdominais, será mais 

fácil uma manipulação deste biomaterial sob a forma de gel. 
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