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Capítulo 1 - Introdução Geral 

 

 Biomineralização é o processo em que organismos precipitam materiais 

sólidos para a formação de estruturas como endo e exoesqueleto, e é encontrado em 

todos os grandes Filos (Lowenstam, 1981). Em metazoários triploblásticos os 

biominerais podem ser construídos a partir da ectoderme ou da mesoderme, 

provavelmente indicando uma origem polifilética (Lowenstam e Weiner, 1989), e 

serem secretados tanto extra- como intracelularmente. Um exemplo é o que ocorre 

com equinóides (ouriços-do-mar), onde a formação do esqueleto inicia-se 

intracelularmente, mas seu crescimento e desenvolvimento completo ocorrem 

extracelularmente.  

Estes processos são resultantes de complexas interações físico-químicas, mas 

podem ser divididos em dois mecanismos básicos: um processo induzido e um 

processo controlado (Lowenstam e Weiner, 1989). No primeiro, o mineral é formado 

como resultado de interações entre a atividade do organismo e o ambiente físico que o 

cerca, isto é, entre metabólitos produzidos biologicamente e cátions presentes no 

ambiente externo. Tal processo é comum também entre algumas algas verdes e 

vermelhas (Lowenstam e Weiner, 1989). O processo controlado – ou mediado pela 

matriz – é efetuado sob um estrito controle genético. Uma matriz orgânica sempre 

ocorre e age como mediadora, facilitando e regulando o crescimento do cristal pelo 

suporte mecânico oferecido (Dubois e Chen, 1989). Íons são introduzidos de forma 

controlada em espaços contendo a matriz, onde a formação e crescimento do cristal 

são induzidos (Lowenstam, 1981). Este processo é mais comum em eucariontes 

(Dubois e Chen, 1989). 
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Os Echinodermata estão entre os metazoários que utilizam processos de 

biomineralização na formação do esqueleto, que apresenta formatos variados entre os 

representantes de suas cinco classes. O esqueleto mineral dos equinodermos é 

composto por CaCO3 na forma de calcita, rica em magnésio (Nichols, 1964; Raup, 

1966). Sua origem é mesodérmica, distinguindo o grupo dos demais invertebrados e 

aproximando-os dos Chordata (Dubois e Chen, 1989). A organização e a morfologia 

deste endoesqueleto variam consideravelmente entre as classes do filo, mas, com 

exceção dos Holothuroidea (Stricker, 1986), forma geralmente uma parede do corpo 

rígida. Nos Echinoidea, onde o processo de calcificação tem sido mais estudado, os 

sítios de formação do esqueleto são vacúolos intracelulares localizados em 

pseudópodos aparentemente sinciciais das células formadoras de esqueleto (Ameye et 

al., 1998). Nestes organismos, uma matriz orgânica composta por proteínas e 

glicoproteínas contém os sítios de calcificação e pode ser incluída no esqueleto 

durante sua formação (Benson e Chuppa, 1986). Acredita-se que esta matriz interage 

em fases específicas dos minerais e controla de crescimento e formação dos ossículos 

(Wilt et al., 2003). Alguns genes envolvidos nestes processos foram recentemente 

identificados e estudados em larvas de equinóides (Ameye et al., 1999; Urry et al., 

2000; Illies et al., 2002). No entanto, pouco tem sido estudado sobre calcificação em 

outras classes dos Echinodermata que não Echinoidea (Wilt et al., 2003).  

Em Holothuroidea, a maioria dos trabalhos ainda se detém a nível histológico 

(Stricker, 1985, 1986; Gibson e Burke, 1983), e poucos a nível celular (Garcia-

Arrarás et al., 1998). Este grupo constitui a classe mais abundante entre os 

equinodermos, compondo até 90% da biomassa do ecossistema marinho, além de 

ocorrer em todos os tipos de substratos (Hendler et al., 1995). Esse sucesso adaptativo 

está relacionado ao formato de se corpo e disposição de seus ossículos. Estes 
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constituem as unidades básicas do endoesqueleto, e têm grande importância como 

caráter sistemático para a identificação das espécies (Pawson e Fell, 1965). 

Encontram-se dispersos na derme, e apresentam uma grande variedade de formas, 

desde as mais simples, como bastões, até as mais elaboradas como placas 

ornamentadas e perfuradas (Delboni, 2008). Aparentemente são formados no interior 

de um sincício de esclerócitos situados na camada dérmica da parede do corpo 

(Stricker, 1986). Já foram observadas a presença de bainhas aparentemente completas 

ao redor de ossículos em desenvolvimento e tal fato sugere que, pelo menos em 

alguns casos, a calcificação é iniciada intracelularmente (Stricker, 1985). Apesar 

disso, ainda existem dúvidas se o depósito inicial de sais de cálcio é tipicamente 

localizado em um vacúolo intracelular, dentro do sincício esclerótico, ou dentro de 

um espaço extracelular intimamente envolvido por extensões dos esclerócitos. 

O principal interesse biológico no endoesqueleto destes organismos é dado 

pela imensa especialização funcional de seus componentes, diferente, por exemplo, 

da relativa simplicidade funcional das conchas de moluscos. Nos Equinodermata, os 

elementos esqueléticos representam um papel importante em uma variedade de 

processos fisiológicos, sendo um bom material de estudo por causa da riqueza de 

dados embriológicos, bioquímicos e ecológicos disponíveis para o grupo. 

Ultimamente, há também um considerável interesse biomédico em seus processos de 

formação, devido ao possível paralelo entre a sua calcificação e a dos mamíferos 

(Raup, 1966). E, além disso, há também o interesse taxonômico, tendo em vista a 

importância das peças calcárias como caráter sistemático para a identificação das 

espécies deste Filo. O sistema de classificação atual substitui o antigo baseado 

somente na observação dos tentáculos, utiliza ossículos também o formato do anel 

calcário e, principalmente, a forma e tamanho dos ossículos (Cutress, 1996). Para um 
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estudo mais detalhado das estruturas e dos mecanismos envolvidos nestes processos 

de calcificação seria interessante a manutenção das células em ambiente controlado, 

onde possam ser acompanhadas e manipuladas. Culturas de células de equinodermos 

durante os últimos 10 anos foram concentradas em vários aspectos de diferenciação 

celular. Diversos estudos foram baseados em culturas primárias de células de ouriços 

(Benson et al., 1990; Odintsova et al., 1994), de estrelas (Kaneko et al., 1995; 1997) e 

pepinos-do-mar (Blinova et al., 1993). A maior parte dos estudos realizados com 

culturas de células utiliza embriões e células de ouriços-do-mar (Benson et al., 1990; 

Ameye et al., 1998; 1999). 

O conhecimento, no entanto, ainda é restrito. De forma semelhante aos demais 

grupos de invertebrados marinhos, não existem linhagens celulares estabelecidas de 

equinodermos. Culturas in vitro de células diferenciadas em geral não ultrapassam 

cinco semanas (Poccia, 1988, Moss et al., 1998), independente de vários organismos 

e meios nutrientes já terem sido utilizados. Várias razões têm sido levantadas para 

explicar este fato e uma delas é a perda de substrato para adesão específica das 

células em cultura (Odintsova et al., 1994). Células embrionárias de equinóides 

mostram uma correlação direta entre a adesão e o aumento da atividade de síntese de 

RNA, evidenciada por culturas em placas recobertas por polilisina. Utilizando este 

substrato, estas células podem ser mantidas em cultura por meses (Odintsova et al., 

1994). Tendo em vista observações semelhantes em outros Filos de invertebrados 

marinhos uma nova linha de abordagem, de culturas tridimensionais, vem sendo 

testada para resolver estes problemas. Estas técnicas utilizam-se de agregados 

multicelulares para suprir as necessidades de contato/microambiente que as culturas 

necessitam para se tornarem viáveis. Desta forma, bons resultados foram obtidos em 

culturas de esponjas e cnidários (Custódio et al., 1998; Domart-Coulon et al., 2001; 
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Sipkema et al., 2003). No entanto esta abordagem ainda não havia sido tentada em 

equinodermos, sendo os resultados deste trabalho de suma importância para esse 

campo de pesquisa. 

Os capítulos que se seguem apresentam as pesquisas realizadas neste estudo 

com Holothuroidea, englobando desde métodos para o estabelecimento de culturas de 

células; descrição dos ossículos com base nas proteínas de calcificação e estruturas de 

conexão nas papilas, além da discussão das funções das estruturas calcárias para esses 

organismos. 
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Capítulo 2 - Estrutura conectora dos ossículos das papilas 

da holotúria ápoda Chiridota rotifera (Echinodermata) 

 

Resumo 

Chiridota rotifera é uma holotúria ápoda que apresenta papilas convexas dispersas 

pelo corpo. Cada papila contém um número variável de ossículos, em forma de rodas-

de-carroça com seis raios. Apesar da morfologia e o tamanho desses ossículos serem 

bases taxonômicas para a Classe Holothuroidea, a função biológica das papilas em 

ápodas ainda é pouco conhecida. A maioria dos trabalhos descreve o animal 

utilizando essas estruturas como um simples acessório de locomoção, auxiliando na 

escavação da areia e lama e ancorando em outros substratos. Outros apontam a 

participação em papéis defensivos, ou ainda, sensoriais. Este trabalho baseou-se em 

análises em microscopia ótica, de transmissão e de varredura para descrever a 

estrutura das papilas, indicando suas funções para a holotúria. Foi possível observar 

que as papilas apresentam estruturas colagenosas reticulares onde se inserem os 

ossículos, e que são ligadas ao tecido conjuntivo da parede corporal. Há somente uma 

estrutura ligante dos ossículos por papila, mas pode haver de três a mais de 100 

ossículos em cada. Apesar dos estudos indicando várias funções para as papilas, 

nossos resultados sugerem que elas controlam a orientação e disposição dos ossículos 

dentro das papilas. Esse controle pode auxiliar na utilização das papilas na 

locomoção, quando os animais se ancoram a algum objeto, ou na defesa quando o 

animal se encontra confrontado. 
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Abstract 

 
Chiridota rotifera is an apodan holothurian that presents convexes papillae.  Each 

papillae has a variable number of wheel ossicles with six rays. Despite the 

morphology and size of the ossicles are considered taxonomic tools to the 

Holothuroidea Class, the biological function of papillae in apodan specimens are still 

barely unknown. A great number of studies describe this animal just applying these 

structures as a locomotion accessory that helps in burrowing besides anchoring in 

other substratum. Some authors point their participation in defense and sensorial key 

roles. This work employed optical, transmission electron and scanning electron 

microscopies to describe the papillae structures and to find out their function to the 

holothurian. In the study it was possible to observe that each papillae show reticular-

collagenous structures where the ossicles insert, besides being linked to the 

connective tissue of body wall. There is only one connective structure of ossicles per 

papillae, but it can be counted three to more than one hundred ossicles in each 

papillae. Although some researchers show lots of functions to these papillae, our 

results suggest that they help the orientation and control of the ossicles inside the 

papillae. This control occurs when the papillae are used for locomotion, when animals 

move or anchor in some object and when they anchor to confront.  
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1. Introdução 

Chiridota rotifera Pourtalès (1851), é uma holotúria ápoda de pequenas 

dimensões, com cerca de 6 a 10 cm de comprimento e 0,25 a 0,5 cm de diâmetro 

quando relaxada (Clark, 1910; Deichmann, 1930; Ancona-Lopez, 1957; Tommasi, 

1969). Vive em poças de marés ao longo da costa, podendo ser encontrada na areia 

sob rochas, em algas (como Thalassia testudinum e Halodule wrightii) ou entre ramos 

de pequenos corais e algas coralinas, em ambientes de águas rasas expostas ao 

batimento das ondas (Clark, 1910; Deichmann, 1930; Ancona-Lopez, 1957; 

Engstrom, 1980). Sua distribuição geográfica estende-se do litoral da Flórida (EUA) 

até o Estado de São Paulo (Brasil) (Deichmann, 1930; Tommasi, 1969).  

O corpo é cilíndrico e alongado, sua pele é quase transparente e a coloração do 

animal vivo é rosa-avermelhada ou rosa-amarelada com papilas convexas brancas 

aleatoriamente distribuídas (Pourtalès, 1851; Ancona-Lopez, 1957; Tommasi, 1969). 

Cada papila contém um número variável de ossículos, corpos calcários em forma de 

rodas-de-carroça, cada um contendo seis raios (Pourtalès, 1851; Clark, 1910). 

Apesar da morfologia e o tamanho desses ossículos serem bases taxonômicas 

para a Classe Holothuroidea, a função biológica das papilas em ápodas ainda é 

pobremente conhecida. Diferenças específicas na forma são correlacionadas com 

padrões ecológicos e de comportamento entre espécies aparentadas (Nichols, 1966). 

No entanto, trabalhos que tratam especificamente da história de vida de holotúrias 

ápodas são raros (Clark, 1910; Engstrom, 1980). Nenhum estudo apresenta 

explicações de como cada formato dos ossículos e padrão de papilas atua em conjunto 

com o tecido mole em que são contidos. A maioria dos trabalhos descreve o animal as 

utilizando como um simples acessório de locomoção, escavando a areia e lama e 

ancorando em outros substratos (Clark, 1910; Olmsted, 1917). A presença de um 
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grande número de papilas com grande quantidade de ossículos em algumas espécies é 

também abordada por outros autores para sugerir papéis defensivos (Stricker, 1986; 

Bingham e Braithwaite, 1986). Entretanto, alguns apontam funções sensoriais mais 

refinadas. As papilas são capazes de responder rapidamente ao contato (Semper, 1868 

apud Olmsted, 1917; Nichols, 1966). Outros autores ainda conferem a estas estruturas 

funções quimiosensoriais, pois agregados de células especiais podem ser observados 

na superfície do corpo de uma forma agrupada (Nichols, 1966). Em adição, 

recentemente descobriu-se que cristais de calcita usados na formação do esqueleto em 

ofiuróides (e também em holotúrias) podem fazer parte de um sistema fotorreceptor 

semelhante a um olho composto (Aizenberg et al., 2001) . Existe, portanto, a 

possibilidade que o conjunto de papilas e ossículos nas ápodas desempenhe funções 

bem mais complexas do que o suposto atualmente. 

Utilizando microscopia ótica, de transmissão e de varredura, este trabalho 

descreve uma estrutura orgânica complexa, que organizada e interconecta os 

ossículos dentro das papilas, e discute os prováveis papéis dessa estrutura para este 

grupo de animais. 
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2. Material e métodos 

2.1. Organismos 

Espécimens de Chiridota rotifera (Figura 1) foram coletados na Praia Preta 

(23o 49’19.17”S, 45o24’39.21”W) e Praia Grande (23o49’23.76”S, 45o25’01.79”W) 

em São Sebastião (SP). Os animais foram acondicionados em caixas térmicas com 

temperatura constante (18oC), e trazidos para o Laboratório de Biologia Celular de 

Invertebrados Marinhos, (Departamento de Fisiologia, Instituto de Biociências, 

Universidade de São Paulo, São Paulo - SP). As holotúrias foram mantidas em 

aquários de 40x30x30 cm, montado com areia do ambiente natural e água do mar. Os 

animais foram alimentados semanalmente com ração para peixe macerada em água 

do mar (marca: Alcon-Guppy). 

 

 

 

Figura 1: Espécimen de Chiridota rotifera adulta. Os pontos brancos espalhados pelo corpo 

são papilas com ossículos. 



 23 

2.2. Processamento do material 

Com o intuito de se observar a ultraestrutura das papilas e a inserção dos 

ossículos nas mesmas, foi realizada a digestão da parede corporal e a análise 

histológica do tecido do animal. Para isso, os organismos foram anestesiados em 

MgCl2 7,5% por 20 minutos, em temperatura ambiente. A parte posterior do corpo foi 

seccionada e a parede corporal dissecada. Esse material foi então digerido em tripsina 

(2.5%, 30min, 20oC) em água do mar artificial sem magnésio e cálcio, com EDTA 

(CMFSW-EDTA - NaCl 460 mM, Na2SO4 7 mM, KCl 10 mM, HEPES (4-(2-

hydroxyethyl) piperazine-1-ethanesulfonic acid) 10mM, EDTA 

(ethylenediaminetetraacetic acid) 2.5 mM - pH 8.2. Dunham e Weissmann 1986). 

Após a digestão, as estruturas que unem os ossículos já se encontravam isoladas do 

tecido da parede corporal. 

 

2.4. Microscopia eletrônica 

As estruturas isoladas acima foram transferidas para lâminas por 

citocentrifugação (80 x g/5 min. Citospin 248-FANEN), fixadas com vapor de formol 

e coradas com HE (Hematoxilina-Eosina), Tricromo de Mallory e Fucsina de Ziehl 

(Behmer et al., 1976) para análise da composição do material ligado aos ossículos e 

do arranjo estrutural. Paralelamente, partes do tecido, com ossículos, foram 

desidratadas em séries gradativas de etanol até Xilol e embebido em parafina de 

acordo com métodos padrão de histologia (Martoja e Martoja-Pierson, 1967; Behmer 

et al., 1976). Em outros experimentos, o tecido foi anteriormente tratado com EDTA 

10% por 15 minutos (para remoção dos ossículos) e então desidratados em etanol 

como citados acima. Foram feitas lâminas destes dois tecidos com corte de 7 µm, 

coradas e analisadas em microscopia óptica.  
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2.4. Microscopia eletrônica 

Para a microscopia eletrônica de varredura, as estruturas ligantes dos ossículos 

foram retiradas do animal vivo anestesiado raspando uma pinça sobre o tecido e 

rompendo a epiderme que cobre as papilas. Para se conseguir uma quantidade maior 

de material, também foi utilizado o método acima (item 2.2) para dissociação do 

tecido. Depois de isoladas, as estruturas foram submetidas à desidratação seriada em 

etanol e, posteriormente, ao ponto crítico. Em seguida foram transferidas para stubs 

com fitas dupla-face, cobertas com camada de ouro e observadas em um microscópio 

TSM 940 ZEISS.   

Para uma análise mais detalhada da estrutura ligada aos ossículos, o tecido da 

parede corporal do animal foi analisado também em microscópio de transmissão. A 

amostra com papilas foi isolada e metade deste material foi fixada em glutaraldeído 

25% (1 vol), cacodilato de sódio 0,4M (4 vol) e água do mar (5 vol); e a outra parte 

em glutaraldeído 2% em água do mar (0.1 M, pH 7.8). Após a fixação o material foi 

centrifugado e o pellet incluído em solução de ágar 2% + glicerina 1% em água do 

mar filtrada. Após o endurecimento do ágar, o tecido foi transferido para 

CMFSW+EDTA e esterilizado por filtração. O material em ágar foi então transferido 

para uma solução de EDTA 10%, para dissolução da parte calcária (ossículos) por 2 

dias. Após a dissolução total dos ossículos, o tecido envolto com ágar foi retornado 

para o fixador. Após 30 min, o material foi lavado rapidamente em solução tampão de 

cacodilato de sódio 0,1M + 0,6 M de sacarose (900 milliosmol) para retirada do 

excesso de fixador, e transferido para tetróxido de ósmio 1%, por uma hora para uma 

pós-fixação. Depois, o material foi lavado três vezes em tampão cacodilato de sódio e 

transferido para uma solução de acetato de uranila 5% + sacarose 13,3% por 12 horas, 

para aumentar o contraste do material. O material então seguiu para a etapa de 
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desidratação seguida da inclusão em resina: duas trocas de 10 minutos de álcool 70%, 

duas trocas de 15 minutos de álcool 95%, três trocas 20 minutos de álcool PA, duas 

trocas de 15 minutos em óxido de propileno, 12 horas em solução de óxido de 

propileno 1:1 resina (Spurr), três horas em solução de óxido de propileno 1:3 resina, e 

finalmente, 3 horas em resina pura em rotação. Após essas etapas o material foi 

transferido para formas de silicone com resina pura, onde permaneceu por 12 horas 

para secagem em estufa. Depois de seco, o material foi trimado e os cortes realizados 

a 0,5 µm em micrótomo com navalha de diamante. Os cortes foram analisados e 

fotografados em um microscópio MET LEO 906E. 
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3. Resultados 

As papilas de Chiridota rotifera podem ser encontradas, espalhadas uma 

disposição desordenada, tanto na região dorsal quanto na ventral da parede corporal 

(Figura 1). A parede corporal é composta por cinco partes: uma cútis e a camada de 

células epiteliais, que juntas resultam na epiderme; uma camada de tecido conjuntivo 

em que encontramos as papilas com corpos calcários; uma camada de músculos 

circulares e a camada de epitélio interno ciliado, que delimita a cavidade corporal 

(Clark, 1910). Por meio das análises histológicas foi possível observar a disposição, e 

a localização das papilas entre os tecidos (Figura 2 A-B). Podemos notar os 

filamentos encontrados no interior das papilas, que representam as estruturas que 

conectam os ossículos ao tecido conjuntivo. A ausência dos ossículos foi devido à 

prévia descalcificação, mas a posição original deles seria na extremidade de cada um 

desses filamentos, mais próximo à epiderme. 
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Figuras 2 A-B: Cortes histológicos da parede corporal de Chiridota rotifera, corados com 

HE e analisados em microscópio ótico. Tecidos: ep. epiderme, tc. tecido conjuntivo, tm. 

tecido muscular circular, ec. epitélio ciliar, pa. Papila, MI. Meio interno e ME. Meio externo. 
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Na observação das estruturas conectoras dos ossículos de C. rotifera, 

separadas do tecido corporal, podemos notar sua conformação reticular com a 

disposição dos ossículos (Figura 3 A-B). Cada um dos ossículos por sua vez é 

envolvido por uma fina matriz de colágeno, aparentemente um prolongamento da 

estrutura de conexão, que se torna evidente após a remoção do carbonato de cálcio 

pelo EDTA (Figura 4). A coloração com Tricromo de Mallory mostra que as 

estruturas são compostas de colágeno, devido à afinidade com o azul de metila. Outro 

dado indicativo desta natureza é o fato dessas estruturas serem resistentes ao 

tratamento com tripsina. Podemos observar que há somente um ossículo conectado a 

cada extremidade estrutura. No lado oposto da estrutura ocorre a interligação da parte 

basal dessas extremidades, conferindo um aspecto reticular (Figura 3B).  

  

 

Figuras 3 A-B: Microscopia ótica. A. Estrutura conectora com ossículos nas extremidades 

isoladas, B. e sem ossículos, mostrando a formação reticular. 

 

Para as microscopias eletrônicas, os diferentes fixadores utilizados não 

apresentaram diferenças na aparência dos materiais fixados, sendo todos indicados 

para esse tipo de estudo. Com as análises das estruturas em microscopia de varredura, 
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foi possível observar novamente as extremidades isoladas que se ligam aos ossículos 

(Figura 5 A). Estas extremidades são formadas pela união de seis filamentos distintos, 

que próximo a sua região distal, cada um deles se separa para envolver as cavidades 

existentes na parte inferior central do ossículo, entre cada um dos raios (Figura 5 B-

C). Na parte oposta da estrutura, podemos notar que não há extremidade livres para 

conexão com os ossículos, esta é a região que se liga basalmente ao tecido, 

aparentemente no tecido conjuntivo da parede corporal (Figura 5 D).  

 

 

 

Figura 4. Ossículo em roda-de-carroça de C. rotifera após a remoção do carbonato de 

cálcio pelo EDTA, apresentando uma fina matriz de colágeno que circunda totalmente 

as partes calcárias.  
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Figura 5 A-D: Microscopia eletrônica de varredura: A. Extremidade da estrutura conectora dos 

ossículos dentro da papila, B. Extremidade fixa ao ossículo, com os filamentos, que compõem a 

estrutura, fixos à parte central do ossículo, C. Detalhe da inserção da estrutura no ossículo em roda 

de carroça quebrado. D. Vista oposta da estrutura conectora dos ossículos, região que se liga ao 

tecido conjuntivo. 

 

A análise dos cortes de tecido descalcificado em microscópio de transmissão 

apresenta a morfologia da estrutura toda estriada formada por denso feixe de fibrilas 

(Figura 6A), além das bandas características de estruturas compostas por colágeno 

(Figura 6B). 
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Figuras 6 A-B: Microscopia eletrônica de transmissão. A. Corte transversal de um dos ramos da  

estrutura de conexão, mostrando o denso feixe de fibrilas; B. Detalhe de um corte perpendicular,  

mostrando o padrão de bandas regulares característico de colágeno. 
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4. Discussão 

Ossículos de pepinos-do-mar ocorrem isolados ou em grupos, distribuídos 

pela camada dérmica da parede do corpo e assim podem ajudar a aumentar a rigidez 

do tegumento. Tal rigidez seria obtida por uma ação análoga a de vários tipos de 

estruturas biológicas encontradas em outros invertebrados, p.e. conchas de molusco 

(Koehl, 1982; Vincent, 1982). Nos equinodermos, a presença de ossículos poderia 

aumentar a rigidez causada por mudanças nas propriedades viscoelásticas dos tecidos 

dérmicos não calcificados, como o tecido conjuntivo mutável (Stott et al., 1974; 

Motokawa, 1984). 

O tecido conjuntivo mutável é encontrado em todo o corpo das holotúrias, 

fazendo parte inclusive dos apêndices ambulacrais (como pés ambulacrais, tentáculos 

e papilas). Esses apêndices realizam movimentos devido a estímulos externos, e por 

isso são considerados órgãos multifuncionais. Eles estão envolvidos na locomoção, 

alimentação, respiração e percepção sensorial (Lawrence, 1987), e essa variedade de 

funções freqüentemente vem acompanhada por uma variedade de formas. Em 

aspidoquirotídeos há os pés ambulacrais que são utilizados na locomoção e fixação 

dos animais ao substrato. As papilas são protuberâncias encontradas na superfície 

dorsal do animal, algumas das quais possuindo células secretoras, e são capazes de 

movimentos de protação e retração (VandenSpiegel et al., 1995).  

Em C. rotifera, as papilas podem ser encontradas dispersas por todo o corpo 

dos indivíduos adultos, e nos jovens, são limitadas a fileiras no interambúlacro 

(Engstrom, 1980). Nelas, foi possível observar conjuntos de ossículos conectados a 

uma estrutura colagenosa reticular que se apresenta intimamente ligada ao tecido 

conjuntivo da parede corporal, ocupando a parte central das papilas. Ela apresenta 

células com vacúolos eletrodensos que podem estar associados com a calcificação dos 
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ossículos, mas para essa confirmação são necessários estudos mais aprofundados. Há 

somente uma estrutura conectora dos ossículos por papila, mas pode haver de três a 

mais de 100 ossículos em cada. E diferente do observado em aspidoquirotídeos, em 

que as papilas possuem quatro camadas de tecido com os ossículos imbricados em 

seu interior (VandenSpiegel et al., 1995), as papilas de C. rotifera não são sólidas. 

Como não foram observados tipos celulares em suspensão, podemos inferir que pode 

haver somente líquido celomático em papilas de C. rotifera. Desta forma, diferenças 

de pressão do líquido no interior das papilas podem regular sua extensão e protação. 

Nas ápodas, o líquido deve criar um meio que evita o atrito entre os ossículos, 

possibilitando o movimento destes dentro da papila.  

As estruturas que se ligam aos ossículos e a parede corporal, observadas em C. 

rotifera, parecem ser semelhantes aos ligamentos relativamente flexíveis encontrados 

entre âncoras e placas de Leptosynapta clarki, que também são compostos por 

colágeno. Esses filamentos apresentam fibrilas bandeadas e lembram ligamentos 

inter-ossiculares descritos em outros equinodermos (Wilke, 1978; Holland e 

Grimmer, 1981). Segundo Östergren (1897) apud Stricker (1985) em seus estudos 

com sinaptídeos da Europa, esses ligamentos de colágeno deixariam os ossículos, que 

ocorrem na superfície da derme, mais expostos quando o corpo da holotúria se 

contrai. 

A utilização das papilas com ossículos pelos animais ainda não está 

devidamente definida. Por esse motivo, há várias especulações quanto às suas funções 

para as holotúrias, e uma das mais discutidas é para locomoção. Engstrom (1980) em 

seus estudos com C. rotifera, afirma que as papilas desempenham as mesmas funções 

dos pés ambulacrais de dendroquirotídeos e aspidoquirotídeos. Elas ajudariam as 

holotúrias a se ancorarem no substrato durante o deslocamento ou a se prenderem 
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rapidamente a algum objeto. Para Olmsted (1917), os ossículos de outra holotúria 

ápoda, Synaptula hydriformis participam das mesmas ações na locomoção desta. 

Östergren (1897) observou em Leptosynaptula clarki que o arranjo ordenado de 

placas e âncoras ao longo do comprimento do corpo juntamente com articulações 

flexíveis auxilia as âncoras a aderir o animal ao substrato. Isso pode ser observado 

quando manipulamos esse animal e suas âncoras o prendem ao nosso dedo. 

Ainda em relação à locomoção, Berrill (1966) afirma a participação dos 

ossículos no enterramento dos sinaptídeos. A substituição de peças esqueléticas 

grandes das outras classes de equinodermos, por ossículos na parede do corpo das 

holotúrias torna possível, para esses animais, movimentos peristálticos e cria a 

possibilidade deles participarem da endofauna (Martín et al., 2006). No entanto, o 

possível papel dos ossículos durante o enterramento em L. clarki ainda é incerto. A 

ação de se enterrar depende quase que exclusivamente dos movimentos dos 

tentáculos, mas dilatações da parte anterior do corpo auxiliam na escavação, 

alargando o espaço em que a parte posterior do corpo será puxada. Muitas âncoras 

podem ser pressionadas contra os lados do buraco ajudando a dar tração para a 

escavação dos tentáculos no sedimento. Os ligamentos de colágeno entre os ossículos 

aparentemente fornece uma articulação relativamente flexível que permite que a 

âncora se mova em um grande arco sem ser desalojado (Stricker, 1985). Em adição a 

essa possível função no enterramento, as âncoras de sinaptídeos podem servir como 

mecanismo contra predadores, pois prendem o animal em seu buraco durante o ataque 

(Östergren, 1897). 

A partir disso, podemos analisar a participação dos ossículos na defesa das 

holotúrias. A predação pode ser um componente importante da dinâmica de 

população de holotúrias. Na literatura, há registro de 69 referências que reportam a 
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existência de 76 predadores de holotúrias. Em termos de número de espécies de 

predadores, os mais significativos são os peixes (pelo menos 26 espécies), estrelas-

do-mar (19 espécies), e crustáceos (17 espécies). Pássaros e mamíferos marinhos 

também podem ser predadores acidentais (e.g. Sloan, 1985; Conand e Sloan, 1989; 

Conand, 1990). Em teoria, as holotúrias desenvolveram sete tipos de mecanismos 

anti-predadores (Bingham e Braithwaite, 1986; Lawrence, 1987): (1) espessura da 

parede do corpo (incluindo desenvolvimento dos ossículos), (2) pele e órgãos tóxicos, 

(3) inchamento ou endurecimento do corpo, (4) evisceração ou autotomia (incluindo 

túbulos de Cuvier), (5) natação, (6) atividade noturna, e (7) comportamento de 

enterramento (Francour, 1997). A maioria das holotúrias utiliza uma ou mais destas 

características (Bingham e Braithwaite, 1986) como é o caso de C. rotifera, que 

utiliza pelo menos quatro mecanismos. 

Os ossículos aparentam ter função primordial na defesa durante a história de 

vida de holotúrias (Stricker, 1986), mas essa hipótese ainda não foi conclusivamente 

testada. Algumas corroborações circunstanciais para a hipótese de participação dos 

ossículos para defesa vieram da observação do crescimento rápido desses ossículos 

no aspidoquirotídeo Parastichopus californicus após o fim de sua fase planctônica. 

Esses ossículos recentemente formados são localizados próximos a superfície do 

animal e constituem uma série de placas imbricadas. Recém metamorfoseado e 

assentado ao fundo marinho, P. californicus move os ossículos através de ondulações 

da parede do corpo, de maneira que desaloje uma variedade de pequenos crustáceos 

de sua epiderme. Com o crescimento do juvenil, o tecido conjuntivo mutável da 

parede do corpo engrossa substancialmente, e a flexibilidade é reduzida. Isso dificulta 

o movimento das placas imbricadas de ossículos e gradualmente o animal abandona o 

uso desse comportamento. Ao mesmo tempo, novos ossículos aparecem, mas esses 
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raramente são tão largos quanto aqueles do desenvolvimento do jovem de P. 

californicus após seu assentamento (Smiley, 1994).  

A utilização da armadura de ossículos contra predadores também pode ser 

observada em Psolus chitonoides, onde atua como uma barreira para desencorajar 

decápodas e gastrópodes predadores. Isso é confirmado pelo fato de que estes animais 

não acham o tecido da holotúria impalatável, desta forma somente a armadura deve 

servir como proteção (Bingham e Braithwaite, 1986). A parede do corpo também 

parece proteger essa espécie contra estrelas. Equipado com uma sola ventral achatada 

com pés ambulacrais, que é capaz de se aderir firmemente ao substrato rochoso, essa 

espécie expõe somente a grossa e ossificada da superfície do corpo para o ataque da 

estrela. A teoria de forrageamento ótimo prevê que os predadores procuram 

maximizar recompensas de energia relativas à energia exigida para capturar e 

consumir a presa (Pulliam, 1974; Estabrook e Dunham, 1976; Pyke et al., 1977; 

Allen, 1983). A possibilidade de baixas recompensas em relação ao tempo necessário 

para digerir partes do corpo, como a dorsal de Psolus chitonoides com ossículos em 

forma de armadura, pode explicar porque ela não é a presa preferida de qualquer 

estrela testada. P. chitonoides é predada somente quando as presas mais favoráveis 

estão indisponíveis (Bingham e Braithwaite, 1986). C. rotifera quando tocada, se 

contrai completamente, deixando somente os ossículos expostos protegendo as partes 

frágeis do seu corpo. Segundo Toscano e colaboradores (1991), todas as espécies de 

holotúrias percebem seus predadores muito tarde, geralmente quando elas foram 

tocadas em seus tentáculos, que é a parte mais sensível de seu corpo. Em 

experimentos de predação com o gastrópode Tonna galea, a resposta imediata da 

presa era inibir o início de engolfamento e escapar. Em graus variados, cada espécie 

apresenta uma ou mais reações para o ataque do gastrópode predador, que geralmente 
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envolve modificações no tamanho do corpo, forma e conformação da superfície, 

como a presença de papilas grandes na margem do corpo criando atrito (Kropp, 

1982). Geralmente, há imediata ereção das papilas e contração do corpo em forma de 

U (Toscano et al., 1991).  

Além disso, a proteção dos ossículos não está limitada à parte externa do 

corpo das holotúrias. Estudos mostram que os ossículos podem ser encontrados nos 

órgãos internos. Para Hendler (1991) e Smiley (1994), a presença de ossículos em 

órgãos internos e externos sugere que estes possam ter papel fundamental em reforçar 

essas estruturas protegendo partes internas de injúrias causadas por predadores. 

Stricker (1985) observou que bastões e grânulos miliares formam uma camada 

protetora do sistema hidrovascular e nervos radiais em Leptosynapta clarki. Em C. 

rotifera a posição das papilas podem oferecer o mesmo tipo de defesa. 

Há trabalhos que indicam que esses ossículos são meramente parte estrutural 

do animal, pois holotúrias são geralmente ingeridas intactas por estrelas-do-mar 

(Mauzey et al., 1968). A maioria dos autores descreve os asteróides como os 

principais predadores de holotúrias (Mauzey et al., 1968; Jangoux, 1982; Bingham e 

Braithwaite, 1986), que freqüentemente representam 90% do seu conteúdo estomacal 

(Sloan, 1980). Para as ápodas há registro de uma espécie de estrela-do-mar (Luidia 

foliata, que se alimenta de Leptosynapta spp.) (Mauzey et al., 1968) e duas de peixes 

(não identificadas) (Francour, 1997) como principais predadores.  

Em outros filos, entretanto, a função de defesa de estruturas semelhantes aos 

ossículos das papilas também tem sido questionada. Para esponjas as espículas e 

espongina desempenham um importante papel no suporte do organismo (Koehl, 

1982). Algumas evidências disponíveis sugerem que a maioria dos predadores de 

esponjas evita espongina e espículas (estrelas do mar: Dayton et al., 1974) ou 
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ingerem esse material sem mal aparente (ouriços: Birenehide et al., 1993; peixes: 

Randall e Hartman, 1968, tartarugas: Meylan, 1988). Mas resultados mais recentes 

revelam que predadores generalistas não são inibidos pelas espículas, com ou sem 

espongina (Chanas e Pawlik, 1996). Este é o caso das estrelas-do-mar Odontaster 

validus, que predam as esponjas evertendo o estômago sobre elas e digerindo a parte 

mole do corpo, restando somente o esqueleto inalterado. Isso é confirmado pela 

ausência de espículas no estômago das estrelas após se alimentarem (Cerrano et al., 

2000). Em Porifera, Randall e Hartman (1968) sugerem o uso de espículas para deter 

a predação por peixes. Neste estudo foi observado que de 212 espécies de peixes de 

recife da Índia Ocidental, somente 11 utilizavam esponjas como parte significante de 

sua dieta. Alguns autores revelam ainda que esponjas que não possuem toxinas 

compensam a predação com rápido crescimento e desenvolvimento, enquanto que as 

esponjas com toxinas, não ficam livres da predação pelos seus compostos (Pawlik et 

al., 1995). 

Em outro Filo, o esqueleto apresenta uma defesa efetiva, mas de uma forma 

diferenciada. É o que podemos observar com escleritos de octocorais também além de 

ter um importante papel estrutural (Lewis e Von Wallis, 1991) e podem inibir a 

predação de predadores generalistas (e.g., Harvell et al., 1988). A função defensiva de 

escleritos pode ser dependente de mecanismos químicos, tais como a alteração do pH 

do intestino pela dissociação da calcita. Desta forma, atuaria mais como uma defesa 

química inorgânica que como defesa estrutural, semelhante ao que tem sido sugerido 

para defesas de algas calcárias contra herbívoros (Hay et al., 1994).  

Aparentemente, uma combinação de características morfológicas, químicas e 

comportamentais parece ser mais especialmente efetiva contra predadores (Bingham 

e Braithwaite, 1986). A maioria das holotúrias é relativamente lenta, e a maioria de 
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seus potenciais predadores são animais com movimentos relativamente rápidos 

(exemplo, peixes - Bakus, 1974). Ambas, a toxicidade e a presença parede do corpo 

grossa e/ou resistente desencorajam a predação de holotúrias por peixes. A presença 

da armadura do corpo somente não pode assegurar proteção contra peixes tropicais. 

Grande parte das holotúrias jovens não possui tal proteção formada, e a maioria de 

invertebrados com estruturas protetoras mais evidentes, como moluscos e equinóides 

são consumidos por peixes tropicais (Randall, 1967). Por esse motivo, especula-se 

que a as espécies de holotúrias possuem mecanismo de defesa química (Bakus, 1968). 

Muitas holotúrias, principalmente as espécies tropicais, são conhecidas como 

tóxicas, e esta toxicicidade é dada como primeira razão para a escassez de predadores 

(Bakus, 1968, 1974, 1981). A toxina envolvida é a holoturina, uma saponina 

(Yamanouchi, 1955) encontrada em várias ordens de holotúrias (Nigrelli e Jakowska, 

1960) e muito tóxica para peixes marinhos (Yamanouchi, 1955; Bakus, 1968). 

Entretanto, tem pouca atividade para crustáceos (Yamanouchi, 1955; Kropp, 1982). A 

holoturina pode estar localizada na parede do corpo, vísceras, e/ou na nos túbulos de 

Cuvier, e é provável que a maioria das espécies tropicais contenha esta saponina 

esteróide. Em alguns casos, dois tipos de holoturinas podem ser encontrados no 

mesmo organismo. A presença de holoturina nos túbulos de Cuvier faz com que eles 

sejam mais efetivos contra a predação de peixes (Bakus, 1974).  

Chiridota rotifera, como toda ápoda não possui túbulos de Cuvier e testes 

toxicológicos com esses animais seriam importantes para responder se esta espécie 

possui alguma toxina de defesa contra predadores. Experimentos previamente 

realizados mostraram que os peixes Bathygobius soporator rejeitam imediatamente 

essa holotúrias (Kawauchi, 1999), indicando que os mesmos podem apresentar 

alguma substância impalatável. Para o animal essas características são bem 
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vantajosas, pois os peixes podem comer somente partes do corpo (por exemplo, as 

vísceras, Bakus (1968); tentáculos de Dendrochirotida, Mortensen (1927)) e rejeitar o 

resto do corpo por causa da presença de toxinas e ossículos (De Vore e Brodie, 1982). 

Holotúrias que se enterram, como é o caso de C. rotifera, podem sobreviver com 

tentáculos mordidos, já que os peixes não têm acesso ao resto do corpo (Francour, 

1997).  

Uma última hipótese de função para as papilas e ossículos de holotúrias seria 

sua ação sensorial. Semper (1868) apud Olmsted (1917) tentou mostrar que os corpos 

calcários na derme de sinaptídeos, especialmente as âncoras, servem como “órgãos de 

toque”. Mas depois declarou que isso não seria possível, pois não se verificou a 

ligação de nervos às âncoras para conferir tal habilidade. Além disso, em holotúrias 

não há junções verdadeiras músculo-esqueleto, os músculos são ligados somente ao 

tecido conjuntivo (Stauber e Märkel, 1988). Diferente do que ocorre em Holothuria 

forskali, em que as papilas têm função sensorial, pois são compostas por células 

ciliadas que transmitem impulsos para as células mioepiteliais via placa nervosa e 

plexo nervoso no tecido conjuntivo (Florey e Cahil, 1977). Mas a contração das 

células mioepiteliais causa a retração da papila (VandenSpiegel et al., 1995), que 

pode ser observada em C. rotifera. 

Apesar do grande número de estudos indicando várias funções para as papilas, 

nossos resultados sugerem que as estruturas que se conectam aos ossículos e ao tecido 

do animal parecem auxiliar na orientação e controle dos ossículos dentro das papilas. 

Isso ocorre quando os animais se locomovem ou se ancoram a algum objeto durante o 

enterramento, e quando o animal se encontra confrontado, expondo esses ossículos 

para proteção do corpo. Essas atuações das papilas são essenciais para a 

sobrevivência desta holotúria pertencente à fauna psâmica.  
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Nenhuma evidência direta neste estudo, ou em algum outro realizado com 

Holothuroidea nos leva a crer que estas estruturas sejam diretamente sensoriais, mas 

não descartamos essa hipótese. Isso porque trabalhos realizados com ofiuróides 

comprovam a utilização das estruturas esqueléticas em funções sensoriais. Alzenberg 

e colaboradores (2001) em suas pesquisas com o gênero Ophiocoma (Ophiuroidea) 

observaram que a construção do esqueleto com simples cristais de calcita na parte 

dorsal dos braços, é também componente de especializados órgãos fotossensoriais.  A 

periferia dos labirintos formados pelo esqueleto calcário se estende em 

microestruturas esféricas que possui duplas lentes, com uma função semelhante à de 

um olho composto. Essas microlentes guiam e dão foco na luz que incide no tecido e 

a distância focal estimada coincide com a localização de feixes de nervos. Estes, 

presumidos como fotorreceptores primários, transmitiriam as informações luminosas 

para o organismo detectar predadores e presas em seu ambiente natural.  

Para holotúrias faltam estudos mais detalhado que indiquem se as inserções 

das estruturas conectadas aos ossículos apresentam ligação com o sistema nervoso. 

Mas o uso demonstrado da calcita em ofiuróides, tanto como um elemento ótico e 

como um mecanismo de suporte, ilustra a marcante habilidade dos organismos, 

através do processo evolutivo, para otimizar um material para várias funções. 
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Capítulo 3 - Estabelecimento de culturas histotípicas de 

tecido corporal de holotúrias 

Resumo 

Cultura de células refere-se à manutenção de células dispersas, retiradas do tecido 

original, de uma cultura primária, ou de uma linhagem celular por meio de 

desagregação enzimática, mecânica ou química. Tem como objetivo básico estudar o 

comportamento de células, livres das variações sistêmicas apresentadas pelo animal 

na sua homeostase normal ou sob o estresse de um experimento. O estabelecimento 

de linhagens de células de invertebrados marinhos tem encontrado diversos 

problemas e as metodologias adequadas para manutenção das células em culturas 

encontram-se nos estágios iniciais, não sendo adequadas para manutenções a longo 

prazo. Além de problemas de contaminação por procariontes e eucariontes serem 

recorrentes em todos os filos marinhos estudados, condições específicas para 

obtenção, adesão, proliferação e caracterização celular não estão ainda definidos. Para 

Echinodermata, culturas primárias de células se concentram em aspectos de 

diferenciação celular, no entanto utilizando células germinativas ou embrionárias e 

por períodos relativamente curtos. Com base nisso, este trabalho teve como objetivo 

desenvolver metodologias adequadas para manutenção de células de holotúrias em 

cultura in vitro. Dos modelos utilizados, as holotúrias ápodas (Chiridota rotifera e 

Synaptula hydriformis) se mostraram mais adequadas para obtenção de células que a 

aspidoquirotida (Holothuria grisea), devido à matriz extracelular menos densa e de 

fácil dissociação. Experimentos usando suplementação com meio nutriente ou 

tratamentos para aumentar a adesão e espraiamento das células nas placas de cultura 

não mostraram diferenças significativas. Na manutenção das culturas o melhor meio 
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foi PANTIN (água do mar artificial), não suplementado, e usando em placas de 

cultura sem tratamento prévio. Foi verificado que agregados multicelulares cultivados 

em suspensão mostram tempo de cultura e viabilidade consideravelmente maiores em 

relação ao de células dissociadas ou de explantes aderidos. Estes resultados indicam 

que abordagens tradicionalmente utilizadas nas culturas de células destes organismos, 

adaptadas a partir de protocolos desenvolvidos para vertebrados, podem não ser 

adequados. 
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Abstract 

Cell culture refers to the culturing of dispersed cells, derived from original tissue, 

from a primary culture or from a cellular lineage by enzymatic, mechanic or chemical 

disaggregation. This procedure has the basic objective of studying the cell behavior, 

without systemic variations presented by the normal homeostasis of the animal body 

or under experimental stress. The establishment of cells lineages from marine 

invertebrates has found lots of troubles and the adequate methodologies to the 

maintenance of the cells in a culture are in the initials steps, not being appropriated to 

long term maintenance. Besides problems of contaminations by eukaryotes and 

prokaryotes have been recurrent in all marine phylum studied, specifics conditions for 

obtaining, adhesion, growth, and characterization cellular factors are not defined yet. 

To Echinodermata, cell primary culture concentrates a wide variety of cellular 

differentiation feature, besides focused in embryonic cells or germinative cells 

lineage by relatively short periods. Based on these data, we look afford to develop 

methodologies of cell cultures adequate to the maintenance of holothurian cells. 

Between the species analyzed, apodan holothurians (Chiridota rotifera and Synaptula 

hydriformis), were more efficient for obtaining cells than aspidochirote (Holothuria 

grisea), due to less thick extracellular matrix and of facility to dissociate the body 

tissue. In the culture maintenance, the efficient medium was the PANTIN (artificial 

sea water) without supplement, in polystyrene plates. It was observed that 

multicellular aggregates in suspensions in the medium showed greater viability in 

long time culture than dissociated cells or explants. These results indicate that used 

boarding traditionally in the cell cultures of these organisms, adapted from protocols 

developed for vertebrates, can not be appropriated. 
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1. Introdução 

Cultura de células refere-se à manutenção de células dispersas, que foram 

retiradas do tecido original, de uma cultura primária, ou de uma linhagem celular por 

meio de desagregação enzimática, mecânica ou química. Tem como objetivo básico 

estudar o comportamento de células, livres das variações sistêmicas apresentadas pelo 

animal na sua homeostase normal ou sob o estresse de um experimento. Tentativas de 

manutenção de células in vitro têm sido feitas há muito tempo na história. As 

primeiras culturas de tecido foram realizadas no início do século 20 (Harrison, 1907; 

Carrel, 1912), elaboradas a partir de tecido desagregado mecanicamente e o 

crescimento foi restrito a migração das células partindo dos fragmentos (Freshney, 

2000). Os estudos que se seguiram foram realizados em geral com vertebrados 

(especialmente mamíferos) e levaram ao desenvolvimento de uma enorme gama de 

protocolos e materiais específicos para sua cultura. Atualmente, é possível obter e 

manter linhagens primárias de praticamente qualquer tecido ou mesmo de subtipos 

celulares destes organismos. 

Estas técnicas, utilizadas e definidas para organismos mais derivados, 

começaram a ser testadas também em invertebrados. No entanto, em contraste com o 

que acontece para vertebrados, a cultura in vitro de células e tecidos para estes grupos 

ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento. Com a exceção de insetos, não se 

dispõe ainda de linhagens celulares estabelecidas e são poucos os protocolos 

padronizados (Rinkevich, 1999; Mothersill e Austin, 2000; Owens e Smith, 1999; 

Sipkema et al., 2005). Isso é particularmente notado em relação aos invertebrados 

marinhos. 

A atividade de cientistas em culturas/linhagens de células de invertebrados 

marinhos tem aumentado em anos recentes (Rinkevich, 2005), e se concentram em 
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animais de seis filos (Porifera, Cnidaria, Crustacea, Mollusca, Echinodermata e 

Urochordata). No entanto, dentro de cada filo somente um número bastante limitado 

de grupos e espécies já foi utilizado, e de uma maneira geral as culturas duraram 

pouco mais do que alguns dias (Rinkevich, 2005; Mothersill e Austin, 2000).  

Sistemas de manutenção de células e tecidos in vitro possuem diversas vantagens, 

entre elas: reduz a necessidade do uso de animais inteiros em experimentos; 

possibilita a produção de sistemas padronizados, algo especialmente importante em 

áreas como toxicologia e patologia; permite estudos de patógenos que necessitam de 

células vivas para seu desenvolvimento; oportunidade para estudos de bioquímica 

celular e para estudos de interações de células procariontes com eucariontes. O 

estabelecimento das técnicas de culturas de células permite também a padronização 

dos métodos para estudos bioquímicos, fisiológicos, toxicológicos e patológicos 

(Mothersill e Austin, 2000). Tendo em vista o potencial biotecnológico de animais 

marinhos, a identificação de novos fármacos, cosméticos, suplementos nutricionais, 

enzimas e pigmentos através do uso dessa ferramenta já têm sido tentados (Pomponi, 

1999). 

Apesar das vantagens mencionadas, o estabelecimento de linhagens de células 

de invertebrados marinhos tem encontrado diversos problemas. Comparado com 

culturas de células de mamíferos, peixes e insetos, onde o desenvolvimento de 

linhagens de células é rotineiro, o de invertebrados marinhos está atrasado. Todas as 

tentativas para isolar e desenvolver linhagens contínuas de células de invertebrados 

marinhos em todas as espécies estudadas não tem sido satisfatórias e nenhuma 

linhagem de células foi plenamente estabelecida. As metodologias adequadas para 

manutenção das células em culturas encontram-se nos estágios iniciais, não sendo 

adequadas para manutenções a longo prazo (Rinkevich, 1999). 
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Fatores específicos de crescimento, adesão e caracterização celular não estão 

ainda definidos (Domart-Coulon et al., 2001). Problemas de contaminação por 

eucariontes e procariontes são recorrentes em todos os filos estudados. Células de 

invertebrados marinhos são mantidas em culturas primárias com limitado ou nenhum 

crescimento, sobrevivendo por períodos de poucas horas a vários meses, e nenhuma 

linhagem de células imortalizada de invertebrados marinhos foi estabelecida 

(Rinkevich, 2005).  

Atualmente tem crescido o interesse no estabelecimento de protocolos de 

cultura de células de invertebrados marinhos em geral. Isso tem sido demonstrado 

pelo aumento no número de publicações na área. Enquanto que no período de 1988-

1998 havia cerca de 90 trabalhos publicados, no período de 1998-2004, o número 

aumentou para 180. Atualmente os grupos mais estudados nesta área são Porifera e 

Crustacea, que correspondem a 36,4% e 45,5%, respectivamente, das publicações na 

literatura (Rinkevich, 2005).  

Para Echinodermata, culturas primárias de células nos últimos 20 anos 

concentram uma variedade de aspectos de diferenciação celular. Os principais estudos 

foram feitos com ouriços-do-mar (Benson et al., 1990; Odintsova et al., 1994), 

culturas primárias de estrelas-do-mar (Kaneko et al., 1995, 1997) e culturas de 

pepinos-do-mar (Odintsova et al., 1994). A maioria deles se concentrou em células 

embrionárias ou linhagem de células germinativas e por períodos relativamente curtos 

de poucos dias a 40 dias (Mothersill e Austin, 2000). 

Características de desenvolvimento e fisiologia dos equinodermos trazem um 

particular interesse para a manutenção de células e tecidos de equinodermos in vitro.  

Elas podem ajudar a identificar e produzir novos compostos bioativos ou determinar 

processos imunológicos únicos. Similarmente, observações de células embriológicas 
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em cultura podem trazer significados adicionais para estudos dos mecanismos de 

desenvolvimento, como um complemento para o que já existe de informações 

genéticas e moleculares (Mothersill e Austin, 2000).  

Equinodermos mostram um arranjo único de vários tipos celulares interdigitadas, 

com poucas áreas de tecido homogêneo. Esses tecidos consistem de uma fina camada 

de células associadas com tecido conectivo e com esqueleto de calcita, e o número de 

células é comparativamente baixo em termos do total de massa corporal. Essas 

características podem indicar a necessidade de novas pesquisas em condições in vitro, 

especialmente em termos de escolha de tecidos iniciais, uso de populações de células 

mistas e a necessidade de ambientes e fatores físicos específicos (Mothersill e Austin, 

2000).  

Além disso, nestes animais, os elementos esqueléticos representam um papel 

importante em uma variedade de processos fisiológicos. Desta forma, são um bom 

material de estudo devido à riqueza de dados embriológicos, bioquímicos e 

ecológicos disponíveis para o grupo. Ultimamente, há também um considerável 

interesse biomédico em seus processos de formação. Grande atenção é dada às suas 

estruturas calcárias devido ao possível paralelo entre a sua calcificação e a dos 

mamíferos (Raup, 1966.). E, além disso, há também o interesse taxonômico, tendo em 

vista a importância das peças calcárias como caráter sistemático para a identificação 

das espécies deste filo. Tão importante é essa característica que Pawson e Fell (1965) 

propuseram um novo sistema de classificação para holotúrias. Nele os tentáculos 

deixaram de ser o principal critério de diagnose, sendo analisados juntamente com o 

formato do anel calcário e, principalmente, com a forma e tamanho dos ossículos. 

Como resultado de um número limitado de estudos que visaram a produção de 

culturas de células contínuas de equinodermos, há poucos dados para resposta de 
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células deste grupo em condições de longo prazo. Protocolos de dissociação, meios de 

cultura, condições gerais e tecido analisado, que podem ser usados como fontes para 

implementação das culturas, estão sendo definidos. Com base nisso, procuramos 

desenvolver metodologias de cultura adequadas para manutenção das células de 

organismos da classe Holothuroidea, além de identificar as células características para 

cada fase das culturas. 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

2. Material e métodos  

2.1. Organismos e dissociação 

Os estudos de estabelecimento de células da parede corporal de Holothuroidea 

in vitro foram realizados com três espécies: Chiridota rotifera Pourtalès, 1851, 

Holothuria grisea Selenka, 1867 e Synaptula hydriformis (Lesueur, 1824). 

Para os experimentos foram utilizados fragmentos da parede corporal, de 1-2 

mm3. Esses fragmentos foram utilizados diretamente nos experimentos de testes de 

meio de cultura e de explantes, e também foram dissociados para culturas de células 

isoladas. Para as duas primeiras espécies de holotúrias estudadas, os fragmentos do 

tecido foram seccionados da parede corporal da parte posterior do animal anestesiado 

em solução de MgCl2 7,5%. Já no caso de Synaptula hydriformis, devido ao seu 

reduzido tamanho, foram utilizados animais inteiros nos experimentos.  

Para a dissociação dos fragmentos, foi utilizada a dissociação por 

tripsinização, muito difundida em culturas de vertebrados e outros grupos de 

invertebrados marinhos (Freshney, 2000). Neste processo, os fragmentos do tecido 

das holotúrias foram imersos em uma solução contendo Tripsina 0,25% em CMFSW 

(NaCl 460mM, Na2SO4 7mM, KCl 10 mM, HEPES 10 mM, pH 8.0) e mantidos 

nessa solução por uma hora em temperatura ambiente. Após esse período, adicionou-

se CMFSW e agitou-se o meio delicadamente com uma pipeta. Após decantar, o 

líquido superficial foi retirado e centrifugado (600g/10 min). O sobrenadante foi 

desprezado e o pellet ressuspendido em SW com antibiótico (Ampicilina, 

Kanamicina-Tilosina, Gentamicina 100mg/L) e transferido para as placas de cultura.  

Todas as culturas foram observadas em intervalos de dois a sete dias para se 

observar o desenvolvimento e adesão celular.  
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2.3. Caracterização dos tipos celulares em cultura 

Células de Chiridota rotifera mantidas em culturas foram caracterizadas e 

contadas para se observar os tipos celulares predominantes para cada fase. Para isso 

os agregados mantidos in vitro foram dissociados segundo as técnicas de tripsinização 

descrita acima (2.2). Para validação e reconhecimento das células em cultura, após a 

dissociação, a densidade da suspensão foi verificada com uma câmara de Neubauer, 

ajustada para 5x105 células por mL e citocentrifugada – FANEM mod. Citospin 248 - 

(100uL por poço - 1000rpm x 5min.). Feito isso, as lâminas foram fixadas em vapor 

de formol por 45 min. ou em MFAA (Metanol – Formaldeído - Ácido acético - 

85:10:5, Reite, 1997), coradas por Tricromo de Mallory, e Fucsina de Ziehl (Martoja 

e Martoja, 1967) e montadas. 

Os intervalos das células em cultura avaliados foram: um dia (quando o tecido 

é recém-cortado do organismo e colocado em meio de cultura), três dias (quando o 

tecido se fecha em agregados), uma semana (quando os agregados estão se mantendo 

estáveis na cultura) e um mês (quando os agregados ainda estão viáveis nas culturas, 

mas alguns já iniciam uma regressão no tamanho). 

2.3. Explantes 

Fragmentos da parede corporal (sem dissociação) de C. rotifera e S. 

hydrifomis foram utilizados para experimentos de explante (Freshney, 2000). Este 

consiste em fragmentos do tecido (<1mm3) cortados em água do mar artificial 

(CMFSW) e colocados direto nas placas de cultura (sem dissociação) com meio de 

cultura. Para promover a aderência dos fragmentos, apenas a quantidade de meio de 

cultura mínima necessária para recobrir os tecidos é adicionada, sendo as placas 

mantidas em cubas fechadas com ambiente úmido. Com esse método, a tensão 

superficial do meio mantém os fragmentos no mesmo lugar até que eles adiram e se 
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desenvolvam na superfície da placa. As culturas foram acompanhadas diariamente, 

completando-se o volume normal de meio assim que era observada a adesão celular.  

2.4. Meios de cultura 

Os meios de cultura utilizados para os experimentos com holotúrias, foram 

escolhidos a partir de experimentos realizados anteriormente com outros 

invertebrados marinhos (principalmente esponjas e cnidários). Os meios de cultura 

utilizados foram quatro: DMEM, CMFSW, PBS e PANTIN (água do mar artificial), 

além de água do mar filtrada (como meio controle). As fórmulas dos meios estão 

detalhadas abaixo. 

O meio DMEM (GIBCO/BRL) foi reconstituído em 1L de água milliQ, 

suplementado com 0,52g KCl, 1,64g CaCl2, 6,07g MgSO4.7H2O, 21,2g Hepes, 3,7g 

NaHCO3, e o pH foi ajustado para 8,25 com 1M NaOH. Este meio foi utilizado na 

diluição de 50% em água do mar artificial, suplementado com 10% de soro fetal 

bovino e antibiótico (Domart-Coulon et al., 2001). 

O CMFSW (água do mar artificial sem cálcio e magnésio) foi utilizado nas 

concentrações de 100% (6,7g de NaCl, 0,245g de Na2SO4, 0,185g de KCl, 0,595g de 

HEPES/ 250 mL de água MilliQ) + antibiótico; na concentração de 90% com adição 

de glicose como suplemento para as células (Diluição: 100mL de CMFSW + 900 mL 

de água do mar filtrada + 6 g de glicose) + antibiótico; e na concentração 90% sem 

glicose + antibiótico. 

O PBS, assim como o CMFSW, foi testado em três concentrações: 100% 

(0,2g de KCl, 1,15g de Na2HPO4, 0,2g de KH2PO4/800 mL de água MilliQ + 0,14g 

de CaCl2/ 100 mL de água deionizada + 0,1g de MgCl2.6H2O/ 100 mL de água 

MilliQ) + antibiótico; 90% com glicose (Diluição: 100 mL dessa solução + 900 mL 
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de água do mar filtrada + 6g de glicose) + antibiótico; e 90% sem glicose + 

antibiótico. 

A água do mar artificial PANTIN foi testada para constatar se as células se 

mantêm viáveis em meio semelhante à água do mar, mas sem os possíveis 

contaminantes.  Para isso também foram utilizadas três concentrações: 100% (11,72g 

de NaCl, 0,36g de KCl, 14,43g de MgCl2.6H2O, 2,0g de Na2SO4, 0,02g de NaBr, 

0,74g de CaCl2.2 H2O, 0,1g de NaHCO3/ 500 mL de água MilliQ) + antibiótico; 90% 

com glicose (Diluição: 100mL dessa solução + 900mL de água do mar filtrada + 6g 

de glicose) + antibiótico; e 90% sem glicose + antibiótico. 

Durante os experimentos foram utilizados três diferentes antibióticos: 

Kanamicina, Ampicilina e Gentamicina. Esses antibióticos foram testados isolados ou 

em duplas para melhorar a eficácia contra os possíveis contaminantes provenientes do 

ambiente, ou do próprio animal ou de manuseio/material. O uso desses antibióticos 

foi controlado, devido ao fato de que grandes quantidade destes podem alterar 

também as funções normais das células de holotúrias. 

2.5. Substratos 

Foram testados diferentes tipos de substratos para se observar onde ocorre 

melhor adesão das células de holotúrias para o desenvolvimento das células em 

cultura. Os substratos selecionados foram placas de vidro, placas de poliestireno, 

placas recobertas com uma camada de colágeno tipo I (de tendão de rato), com 

colágeno de pepino do mar (Holothuria grisea), polilisina e gelatina.  

O colágeno de rato foi obtido a partir de caudas de animais mantidas em 

álcool 70%. Os tendões envolvidos pela pele foram removidos e transferidos para um 

recipiente com solução de ácido acético 1:1000 mL de água MilliQ e permaneceram 

por 12 horas a 4oC. Após esse período, os tendões apresentaram aspecto gelatinoso e 



 62 

a solução foi então centrifugada 11000 rpm/60 minutos para a remoção de impurezas. 

O sobrenadante foi então estocado pronto para ser utilizado. A gelificação se dá na 

proporção de colágeno 4:1 de CMFSW pentaconcentrado (6,7g de NaCl, 0,245g de 

Na2SO4, 0,185 g de KCl em 50 mL de água MilliQ) + 3 mL de DMEM 50% + 

antibióticos. 

Para a obtenção do colágeno de pepino do mar um animal foi anestesiado, 

sacrificado e a parede corporal seccionada em pequenos fragmentos, que foram 

mantidos em água MilliQ por 24 horas a 4oC, para remoção de detritos. O material foi 

centrifugado 9000 rpm/15 min e desprezado o sobrenadante. O pellet foi então 

colocado em uma solução de ácido acético 3% para a separação do colágeno deste 

tecido, mantido por 24 horas a 4oC. Após pernoitar, essa solução foi centrifugada 

11000 rpm/ 60 min. para a remoção de impurezas e contaminantes. E o sobrenadante 

foi armazenado para ser então utilizado para banhar a placa de poliestireno.  

As placas de vidro foram esterilizadas em autoclave (1200C/20min.), antes do 

uso nas culturas. Alguns trabalhos justificam a ausência de adesão celular nas placas 

plásticas devido a presença de possíveis resíduos do processo de fabricação que vêm 

na superfície das mesmas. Por esse motivo, além de testes com as culturas 

diretamente nas placas novas, outras foram lavadas com água quente (água milliQ a 

70oC) (Herrmann et al., 2003), isopropanol (Custódio et al., 2004), ou banhadas com 

uma camada de matriz (de rato ou de pepino) (Freshney, 2000), polilisina (Odintsova 

et al., 1994) ou gelatina (Freshney, 2000). Depois de retirado o excesso dessas 

soluções, as placas de poliestireno foram deixadas para secar dentro do fluxo laminar 

e lavadas com meio de cultura  imediatamente antes do uso. 
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3. Resultados  

O uso de Holothuria grisea nos experimentos de dissociação e cultura não foi 

satisfatório. Foram testados todos os métodos de dissociação citados, mas o único que 

isolou células dos fragmentos de tecido foi a utilização de uma solução de tripsina 

com EDTA e CMFSW. Mas mesmo assim, poucas células foram obtidas na 

dissociação desta espécie. Os experimentos com Chiridota rotifera e Synaptula 

hydriformis apresentaram resultados melhores do que com H. grisea, pois estas 

holotúrias apresentam a parede corporal mais delgada e com menos colágeno. O 

método de dissociação utilizado por tripsinização a quente resultou em um grande 

número de células viáveis para cultura para as duas holotúrias ápodas. Mas devido à 

dificuldade em se encontrar S. hydriformis na natureza e se manter em laboratório, a 

espécie utilizada como padrão para todos os testes e experimentos foi C. rotifera. Esta 

já tem a metodologia de manutenção desenvolvida para laboratório (Delboni, 2004), e 

o seu tamanho também facilita o manuseio nos experimentos.  

Os fragmentos de tecido da parede corporal de Chiridota rotifera (Figura 1 

A), logo após o corte, apresentam a parte original recoberta pelo tecido externo 

(epiderme), e a outra parte com matriz e células expostas. Com dois dias de cultura as 

bordas irregulares dos fragmentos são substituídas por uma epiderme contínua, 

possivelmente pela proliferação das células adjacentes (Figura 1 B). A superfície 

assume uma conformação lisa e homogênea, formando um agregado de células com 

uma forma geral bastante irregular, com dobras e projeções. Dentro dos agregados é 

possível observar papilas com ossículos e células pigmentadas durante todo período 

de cultura. Estes agregados se mantiveram viáveis mais freqüentemente em 

suspensão, mas por vezes aderiram parcialmente no fundo da placa (Figura 2 A-B). 
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Figuras 1 A-B: A. Fragmento de Chiridota rotifera recém cortado do tecido original; B. 

Agregado formado em dois dias. 

 

Já os testes com explantes de C. rotifera e S. hydriformis fixos ao fundo da 

placa não apresentaram bons resultados devido à dificuldade de manter o suporte 

posicionado acima dos fragmentos. Após o corte do tecido, os fragmentos se fecham 

em agregados e assumem um formato arredondado, impossibilitando o uso dos 

suportes. Por outro lado, os explantes que foram mantidos com pouco meio de 

cultura, aderiram em cerca de duas semanas. Mas quando a placa foi completada com 

o meio de cultura, esses fragmentos flutuaram, mostrando a fragilidade desta adesão. 

Explantes mantidos além desse período (cerca de 20 dias) com pouco meio de cultura, 

aderiram mais firmemente (Figura 3 A-B), mas o tempo de vida destes, depois da 

adesão, não passou de duas semanas, terminando com a degeneração dos agregados e 

morte das células.  

As células mantidas unidas em agregados apresentaram uma maior 

longevidade nas culturas do que células isoladas e explantes. O maior tempo que as 

células isoladas foram mantidas foi de 15 dias e de explantes, 20 dias, enquanto que 

os agregados puderam ser mantidos por até seis meses. Depois desse tempo, as 
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culturas com os agregados apresentaram contaminações ocasionando a morte das 

células em manutenção. 

 

 

Figuras 2 A-B: Agregados de Chiridota rotifera aderidos a placa. 

 

Os principais contaminantes de culturas de holotúrias foram bactérias, fungos 

(Figura 4A) e organismos identificados como traustocitrídios (filo Stramenopile, 

ordem Labyrinthulida) (Figura 4B).  A contenção dos três contaminantes foi realizada 

por meio da lavagem dos fragmentos de tecidos com meio de cultura novo com 

antibióticos (jateando os fragmentos com pipetas Pasteur) e a transferência desses 

para placas novas.  

 

 

Figura 3 A-B. Explantes de 20 dias aderidos com células espraiadas.   
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Figura 4 A-B: A. Fungos e B. Traustocitrídios, em cultura de agregados de Chiridota 

rotifera. 

 

Nos experimentos com diferentes meios de cultura foi observado que o 

PANTIN 100% se mostrou mais adequado para manutenção das células de Chiridota 

rotifera. As culturas feitas com esse meio se mantiveram estáveis, com agregados em 

suspensão por um tempo longo (seis meses). As culturas com PBS se mantiveram 

bem, mas as células apresentavam pouca adesão e espraiamento. A água do mar 
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filtrada, utilizada como controle, e a água do mar artificial (CMFSW) não 

apresentaram bons resultados para as células de C. rotifera, pois em duas semanas os 

fragmentos de tecido se desfizeram e as células morreram.   

Foram encontrados seis tipos celulares principais nas culturas de parede 

corporal de Chiridota rotifera. A caracterização e descrição dessas células seguem 

abaixo. 

As células tipo 1 (cerca de 15 µm) possuem um núcleo grande e central (10 

µm) com citoplasma periférico e reduzido (Figura 5A). Células tipo 2 (20 µm) 

apresentam várias inclusões translúcidas, sem conteúdo visível, dispersas no 

citoplasma, e um núcleo médio (8 µm) em posições variadas (Figura 5B). Células tipo 

3 (17 µm) possuem em núcleo pequeno basal (5 µm), deslocado lateralmente por um 

grande vacúolo que ocupa quase que totalmente o citoplasma (Figura 5C).  Células 

tipo 4 (20 µm) apresentam inclusões densas com aspecto refringente em todo o 

citoplasma e um núcleo com tamanho reduzido (4 µm) localizado entre as inclusões 

(Figura 5D).  Células tipo 5 (15 µm) possuem núcleo médio (7 µm), mais 

centralizado, com um citoplasma disperso irregularmente e com aspecto granulado e 

vacuolizado (Figura 5E).  Células tipo 6 (15 µm) apresentam núcleo médio (7 µm) e 

citoplasma com alguns vacúolos sem conteúdo visível ou apresentando conteúdo 

diverso (Figura 5F). 
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Figura 5 A-F: Tipos celulares dos agregados de Chiridota rotifera mantidos em cultura. A, C, D 

e E corados com Fucsina de Ziehl, B e F com Tricromo de Mallory. 

 

Foi observada a variação dos tipos celulares de acordo com o tempo de 

cultura. No tecido recém-retirado da holotúria, podemos observar proporções 

semelhantes entre os tipos celulares 1, 2, 3, 4 e 6 (em média 10% de cada tipo), 

havendo um predomínio do tipo 5 (47,5%) (Figura 6). Em três dias, quando o 
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agregado se encontra totalmente envolvido pela epiderme, há uma grande 

concentração de células do tipo 6 (de 14,5% para 44%), e redução das tipo 5 (47,5% 

para 19%). Esse padrão se repetiu nas culturas de uma semana, se modificando no 

tempo de um mês. Nesse caso, há um predomínio de 60% de células do tipo 4, poucas 

células (2%) do tipo 1, cerca de  7,5% dos tipos tipo 2, 3 e 5, e 17% do tipo 6.  
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Figura 6: Relação dos tipos celulares encontrados por período de um dia, três dias, uma semana 

e um mês. 

 

Todos os meios de cultura suplementados com glicose (CMFSW, PANTIN e 

PBS) foram descartados com cerca de duas semanas. A adição de nutriente fez com 

que as contaminações fossem recorrentes, mesmo após a lavagem dos 

agregados/culturas e com a utilização de antibióticos. De todos os antibióticos 

testados, a Gentamicina foi a que apresentou melhores resultados, pois a 

contaminação foi controlada e seu uso aparentemente não afetou as células do animal. 

Já a Kanamicina e a Ampicilina, utilizados isolados e em dupla, se mostraram menos 

eficientes na eliminação da contaminação por bactérias. As células das holotúrias 
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mantidas em meios com esses antibióticos acabaram morrendo, mas não foi possível 

verificar se foi pela alteração de suas funções pela ação desses componentes, ou pela 

ação dos contaminantes. 

Foi observado que placas de poliestireno estéreis são melhores para adesão 

celular do que as com algum tipo preparação (polilisina, colágeno de rato, colágeno 

de holotúria e gelatina incolor). Nas placas de poliestireno novas, células isoladas 

apresentaram adesão em períodos que variaram de dois a 10 dias (com os meios de 

cultura PBS e PANTIN). Já os fragmentos só aderiram firmemente à placa com cerca 

de dois meses de cultura e a partir disso, iniciaram a adesão de células espraiadas com 

grande extensão do citoplasma e alguma deposição de matriz. Em uma das placas 

com PANTIN 100%, as células cobriram quase metade do fundo da placa de 60 mm 

(Figura 7). Em placas banhadas com colágeno de holotúria, as células em suspensão 

aderiram em maior quantidade e de forma mais estável (espraiadas) do que naquelas 

sem colágeno. Mas nenhuma das culturas se manteve por mais que uma semana, pois 

as células morreram devido a contaminação de protozoários e bactérias. O mesmo foi 

observado em placas revestidas com colágeno de rato e polilisina. Não houve 

diferença de adesão em placas novas, banhadas com água quente ou isopropanol. 

Portanto, após esses resultados, placas de poliestireno novas foram utilizadas sem 

tratamento nos experimentos seguintes. 
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Figura 7: Células de C. rotifera mantidas com PANTIN, aderidas em placas de poliestireno. 
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4. Discussão  

Culturas de células de invertebrados marinhos podem fornecer sistemas 

modelos simples e adequados para estudar diferentes aspectos de complexos 

processos biológicos, com a vantagem adicional de possibilitar os estudos em 

condições experimentais controladas (Odintsova et al., 2005). Por esse motivo, os 

invertebrados podem ser considerados uma grande fonte para aplicações 

biotecnológicas e investigações patológicas, a partir do cultivo de suas células em 

condições in vitro. Estes animais compreendem mais de 95% das espécies existentes 

e incluem os invertebrados marinhos, que somam mais de 30% das espécies 

(Naganuma et al., 1994). Tentativas de manutenção e crescimento de células in vitro 

destes organismos são realizadas desde muito cedo na história de cultura de tecidos, 

há quase 100 anos atrás (apud Gomot, 1971; Rannou, 1968, 1971). Entretanto, 

enquanto há mais de 200 linhagens de células estabelecidas para insetos e aracnídeos 

(Mitsuhashi, 1989), todos os esforços para desenvolver culturas de células 

permanentes e proliferativas de invertebrados marinhos têm tido resultados limitados 

(Rinkevich, 2005). 

Embora se saiba que várias pesquisas têm sido feitas neste sentido, 

relativamente poucos artigos tem sido publicados (Rosenfield, 1993; Rinkevich, 

1999). Essa falta de progresso significante pode ser devido aos estudos serem 

adaptados a partir de condições de cultura de linhagens de células de vertebrados, que 

já se encontram bem estabelecidas (Goodwin, 1991). É plausível que estas técnicas 

possam ser adaptadas para outros organismos, mas aparentemente exigências 

especiais ou únicas devem ser necessárias para culturas de invertebrados (Bayne, 

1998). 
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Para equinodermos, um dos mais representativos grupos de invertebrados 

marinhos existentes, culturas primárias têm sido concentradas em aspectos de 

diferenciação celular em ouriços, estrelas e pepinos-do-mar (Poccia, 1988; Benson et 

al., 1990; Odintsova et al., 1994; Kaneko et al., 1995, 1997; Ermak e Odintsova, 

1996). No entanto, em sua grande maioria são utilizadas células embrionárias ou 

linhagens germinativas, e pouco se conhece a cerca dos aspectos morfológicos e 

fisiológicos das células dos demais tecidos desses animais. 

Neste trabalho foram utilizados para os ensaios in vitro, células e tecidos da 

parede corporal de três holotúrias. As tentativas de se isolar as células do tecido de 

Holothuria grisea não deram resultados satisfatórios. Esta espécie apresenta a parede 

corporal muito espessa, com uma matriz densamente colagenosa, o que dificultou a 

obtenção de suas células, assim como observado por Koob-Edmunds et al., (2001) em 

estudos com a espécie Cucumaria frondosa. Já os experimentos com as duas espécies 

ápodas Chiridota rotifera e Synaptula hydriformis demonstraram bons resultados 

devido ao tecido ser mais celularizado (Hyman, 1955) propiciando um bom 

rendimento na dissociação com tripsina.  

Contaminações iniciais por fungos e bactérias foram comuns, mas puderam 

ser contidas com uso de antibióticos e/ou descarte de tecidos contaminados. No 

controle das culturas, a Gentamicina apresentou melhores resultados, eliminando o 

crescimento de bactérias aparentemente com menor efeito sobre as células das 

holotúrias. Uma observação inesperada foi que com esse antibiótico não houve 

contaminação por fungos, que, no entanto apareceram nas culturas onde Ampicilina e 

Kanamicina eram utilizadas. A contaminação mais problemática encontrada foi por 

organismos identificados como traustocitrídios (filo Labyrinthulomycota). Estes 

organismos são um problema bastante comum em todas as culturas in vitro de células 
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de invertebrados marinhos (Rinkevich, 1999). Trata-se de protistas heterotróficos 

marinhos ou de água doce, que se alimentam como saprófagos, como parasitas ou 

como bacteriófagos (Porter, 1990; Raghukumar, 1992; Cavalier-Smith et al., 1994). 

Apresentam afinidades incertas, às vezes referidos como fungi-like protistans (Harel 

et al., 2008). Há evidências que sejam criptorganismos intracelulares, e, portanto, não 

poderiam ser completamente eliminados (Rinkevich et al., 1994). No caso das 

contaminações observadas por estes organismos, a lavagem exaustiva dos agregados 

ou descarte são as únicas opções disponíveis. 

Para as holotúrias, na comparação entre as abordagens de cultura de células 

isoladas e de agregados em explantes ou em suspensão, estas últimas apresentaram 

tempos de viabilidade significativamente maiores. Os explantes de C. rotifera 

apresentaram boa adesão a partir de duas semanas. Esses resultados concordam com 

estudos realizados por Frank et al. (1994) e Toullec et al. (1996), que afirmaram que 

culturas de células de explantes foram superiores a culturas obtidas de tecidos 

dissociados e forneceram células viáveis, e algumas vezes mais tipos celulares. No 

entanto, a longevidade dos mesmos foi baixa quando comparada com agregados em 

suspensão. Processo semelhante é observado em culturas histotípicas de células de 

Porifera, onde agregados aderidos também mostram uma sobrevida bem menor que 

quando em suspensão (Custódio et al., 1998, Müller et al., 1999). É possível que isto 

se deva à adesão e espraiamento das células, o que aumenta o seu gasto energético a 

partir de reservas, e que provavelmente não são totalmente repostas para um meio 

inadequado.  

Para culturas de células de vertebrados e invertebrados, o meio utilizado pode 

ser apenas uma salina fisiológica adaptada à osmolaridade do animal (se for de curta 

duração), ou pode conter também nutrientes como aminoácidos e carboidratos e ainda 
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fatores de crescimento, normalmente obtidos pela suplementação com soro fetal 

bovino (Mothersill e Austin, 2000). Nas culturas das células da parede corporal da 

holotúria Chiridota rotifera, o melhor meio de cultura foi o PANTIN. Mesmo não 

havendo adição de nutrientes neste meio, as células puderam ser mantidas por seis 

meses, tempo superior a qualquer trabalho realizado anteriormente com 

equinodermos, que utilizaram meios de cultura ou água do mar suplementada 

(Bertheussen e Seljelid, 1978, Moss et al., 1988; Poccia, 1988; Kaneko et al., 1990, 

1995, 1997; Benson e Chuppa, 1990). Holotúrias podem absorver substâncias através 

de sua epiderme (Bamford, 1982; Smiley, 1994), indicando que suas células em 

cultura poderiam ter a capacidade de utilizar meios líquidos. Entretanto, dado o curto 

tempo de manutenção registrado na maioria das culturas descritas na literatura, é 

possível que as células estejam se utilizando principalmente de reservas próprias, e 

não obtidas a partir do meio. Sendo esta uma situação semelhante a encontrada em 

outros invertebrados marinhos, é provável que as formulações de meios comerciais 

tradicionalmente utilizados (e.g. DMEM, RPMI, L15), tenham que ser ajustadas a 

partir de estudos mais detalhados das necessidades fisiológicas particulares de cada 

organismo. 

Nos estudos da composição celular dos agregados formados por fragmentos 

do tecido corporal de Chiridota rotifera, foram observados seis tipos principais. O 

primeiro apresenta características de uma célula vibrátil, com núcleo grande 

ocupando a maior parte do citoplasma, apesar de flagelos não serem visíveis no 

material fixado. Essas células monociliadas fazem parte da camada mais externa da 

parede corporal das holotúrias e são características comuns do epitélio de todos os 

equinodermos, podendo estar relacionadas com a distribuição de muco na epiderme 

(Märkel e Röser, 1985). Os tipos 2 e 4 apresentam um grande número de vacúolos, 
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que evidencia algum tipo de função secretória ou de reserva, sendo semelhantes aos 

esferulócitos encontrados em outras holotúrias. Estes têm sido descritos como parte 

do fluido celômico e do tecido conjuntivo, com vários nomes: mórulas, células 

migratórias do plasma, células muriformes, amebócitos incolores com esférulas 

(Endean, 1966), grandes esférulas amebócitas (Cowden, 1968), células esferulosas 

(D’Ancona e Canicatti, 1990) ou esferulócitos (Jans et al., 1996; García-Arrarás et 

al., 2006). Suas exatas funções ainda são debatidas, podendo atuar na regeneração, 

com a produção de matriz extracelular (Fontaine e Lambert, 1977; Byrne, 1986), ou 

na defesa, com a produção de antibióticos (Haug et al., 2002), compostos citotóxicos 

(Arizza et al., 2007) ou encapsulamento de debris (Dybas e Fankboner, 1986; Jans et 

al., 1996; Pagliara et al., 2003). As células de tipo 3 apresentam um núcleo 

homogêneo e citoplasma regular sem inclusões, podendo estar relacionadas a uma 

função epitelial. As células tipo 5 e 6 apresentam características de amebócitos 

fagocitários, com núcleo grande e citoplasma irregular bastante carregado com 

inclusões e vacúolos de conteúdo diverso. No entanto, o grau de inclusão e seus 

conteúdos são diferentes, sendo menor e menos denso no tipo 5, como verificado nas 

colorações de citocentrifugados.  

Foi observada a variação dos tipos celulares de acordo com o tempo de 

cultura. Podemos notar que o tecido recém cortado de holotúrias apresentavam uma 

proporção semelhante entre os tipos de células 1, 2, 3, 4 e 6, e um predomínio do tipo 

5 (amebóide fagocitário), uma característica normal do tecido de animais intactos. 

Com três dias em cultura, o tecido apresentou uma modificação na proporção dos 

tipos celulares, sendo que o tipo 6 se tornou predominante, voltando a reduzir sua 

participação nos tempos subsequentes. É possível que estes dois tipos, 5 e 6, 

representem apenas um tipo funcional, com as células do tipo 5 assumindo a 
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morfologia mais carregada a partir da fagocitose de restos celulares resultantes da 

reorganização dos agregados. Outro evento notado foi o crescimento da participação 

do tipo 4 (esferulócito) com um mês de cultura. A participação de esferulócitos no 

tecido em regeneração também foi observado em holotúrias de outras espécies como 

Holothuria glaberrima, em experimentos com regeneração intestinal (García-Arrarás 

et al., 2006). Os agregados de C. rotifera nesta fase apresentam uma camada epitelial 

completamente formada, tendo passado o período crítico de rearranjo dos tecidos. 

Desta forma, estas células podem estar relacionadas não especificamente com o 

processo regenerativo, mas com a manutenção de reservas obtidas talvez a partir da 

eliminação de debris e outras células. Um processo similar é observado durante a 

formação de agregados em Porifera (Custódio et al., 2002), onde células com funções 

mais especializadas (viz. coanócitos, esclerócitos) são eliminadas em favor de outras 

com função totipotente (arqueócitos) ou de estocagem (células esferulosas).  

Um dos vários fatores responsáveis pelas falhas nas culturas de células de 

invertebrados marinhos pode ser o uso de materiais e substratos impróprios. Já foi 

verificado que pólipos de Aurelia aurita e Nausithoe aurea (Scyphozoa, Cnidaria) são 

induzidos a estrobilização quando colocados em placas de poliestireno novas 

(Herrmann et al., 2003; Stampar et al., 2007). Segundo os autores, resíduos dos 

tratamentos realizados pelos fabricantes a fim de fazer a superfície das placas mais 

hidrofílica ou, alternativamente, dos agentes químicos aplicados para esterilização 

tais como óxido de etileno, podem alterar o comportamento do organismo em cultura. 

No caso de nossas culturas, as placas lavadas anteriormente com isopropanol e água 

quente não apresentaram resultados diferentes aos das placas não lavadas. No entanto, 

a adesão das células foi comparativamente menor do que as observadas em culturas 
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de vertebrados, sem espraiamento e formação de camadas mono ou multicelulares 

extensas. 

Uma adesão celular fraca na superfície da cultura pode impedir cultivos de 

longo prazo (Hetrick et al., 1981), pois as células mantêm expressão da maioria de 

suas funções diferenciadas somente se estiverem ancoradas em substratos adequados 

(Lee et al., 1984). Vários autores utilizam fatores (como os presentes no soro fetal 

bovino) em culturas de células de mamíferos para melhorar a adesão celular in vitro. 

Nesses estudos, um simples revestimento de vários substratos de cultura com 

polímeros básicos tem demonstrado que mesmo baixas concentrações de proteínas do 

soro melhoram a adesão e a taxa de proliferação de diferentes tipos celulares (Ham e 

McKeehan, 1979; Goodman et al., 1987). Entretanto, o uso do soro pode não ser 

apropriado como fonte dos fatores necessários para células de invertebrados 

marinhos, pois concentrações acima de 2% demonstram ser tóxicas para essas células 

(Voznesensky e Odintsova, 1990). Talvez por esse motivo, não foram encontradas 

células em aderidas nos meios de cultura suplementados com soro para C. rotifera.  

Nenhuma célula de C. rotifera aderiu às placas de vidro, concordando com a 

afirmação de Gaino et al. (1993) e Odintsova et al. (1994), de que a maioria das 

células de invertebrados marinhos não adere bem a este substrato. Isso se contrapõe 

aos estudos de Kaneko e colaboradores (1997) e de Bertheussen e Seljelid (1978), que 

observaram diferenciação celular e a adesão e propagação de fagócitos em placas de 

vidro. Odintsova et al. (1994) também mostrou que o tratamento da superfície de 

placas de cultura com componentes adesivos (polilisinas, colágeno, fibronectina) 

pode aumentar fortemente não somente a adesão de células de moluscos e 

equinodermos, mas também a síntese de RNA. Em nosso estudo, nas placas tratadas 

com colágeno de rato, gelatina e polilisina houve pouca adesão, e esses substratos 
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parecem ter facilitado também o aumento de contaminantes. Em estudo similar com 

células embrionárias de ostra, Hetrick e colaboradores (1981) não observou nenhuma 

diferença entre cultura de células em placas cobertas com colágeno e sem colágeno. 

Aparentemente, há diferenças na interação das células de invertebrados marinhos para 

substratos comumente utilizados para vertebrados. Desta forma, é possível que fatores 

de adesão específicos, e ainda não determinados, sejam necessários para o sucesso 

destas culturas (Odintsova et al., 1994). 

Os resultados obtidos demonstram que a cultura de células em agregados 

histotípicos pode ser um bom modelo para estudos de biologia celular em holotúrias. 

A formação destas estruturas facilita a manutenção das células, que preservam sua 

viabilidade no microhabitat criado pelo contato tridimensional. Desta forma, estes 

agregados puderam ser mantidos por vários meses, os tornando fontes de células 

viáveis para qualquer outro experimento. Essa metodologia deve ser ainda 

desenvolvida, principalmente no sentido de buscar formulações de meios de cultura 

que forneçam os nutrientes necessários e reproduzam mais adequadamente o 

microambiente encontrado no interior dos agregados.  
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Capítulo 4 - Estudo da matriz orgânica dos ossículos de 

Holothuroidea 

Resumo 

Biomineralização é o processo em que organismos precipitam materiais inorgânicos 

para a formação de estruturas como endo e exoesqueleto. Em eucariotos, uma matriz 

orgânica pode agir como mediadora, facilitando e regulando o crescimento do cristal 

pelo suporte mecânico oferecido, limitando o volume e construção da estrutura. Nos 

Echinodermata o esqueleto é composto por CaCO3, com uma organização e 

morfologia bastante variável entre as classes do filo. Nos Echinoidea, onde o processo 

de calcificação tem sido mais estudado, este esqueleto é representado por placas 

densamente calcificadas e unidas por colágeno, formando uma carapaça rígida. Neles, 

a matriz protéica de calcificação apresenta mais de 45 proteínas associadas. Pouco se 

sabe sobre biomineralização nas demais classes dos Echinodermata, principalmente 

em Holothuroidea. Nesta classe, o esqueleto é relativamente mais esparso, e 

composto principalmente por três tipos de peças calcárias: ossículos dos tentáculos, 

da parede corporal e um anel oral, cujas formas e tamanhos são fundamentais na 

sistemática do grupo. No presente estudo, foram comparadas as matrizes protéicas 

dos ossículos de três espécies de holotúrias: Holothuria grisea, Synaptula hydriformis 

e Chiridota rotifera, e dos três tipos de peças calcárias que compõem o esqueleto de 

uma mesma espécie (H. grisea). Para isso, as matrizes foram isoladas, fracionadas e 

analisadas em géis de eletroforese (uni e bidimensional) e em HPLC. Em géis 

unidirecionais foi possível observar diferenças nas proteínas entre 20-50 kDa, não 

observada nas acima de 50 kDa. Em géis bidimensionais foi possível observar um 

mesmo padrão nos componentes das três peças calcárias do esqueleto do mesmo 
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animal, e os pesos moleculares foram semelhantes aos encontrados em equinóides. 

Esse padrão de semelhança entre as peças calcárias foi confirmado nas análises em 

HPLC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

Abstract 

Biomineralization is a process in which the organisms precipitate solid material to the 

formation of structures as endo and exoskeleton. In eukaryotes, an organic matrix can 

act as a mediator that facilitates and regulates the crystal increase by the mechanic 

support offered, besides limiting the volume and construction of the structure. In 

Echinodermata, the skeleton is composed by CaCO3, presenting variable organization 

and morphology among the class of the phylum. In the Echinoidea, where the 

calcification process has been hardly study and analyzed, skeleton is formed for 

calcified plates linked by collagen, like a rigid test. In this class, the protein matrix 

shows more than 45 proteins related to their ossicles. Little has been studied about 

biomineralization in the others Echinodermata classes, mainly in Holothuroidea. In 

this class, the skeleton is composed randomly distributed, and is composed by three 

kinds of calcium parts: tentacles ossicles, body wall ossicles and an oral ring, where 

size and form are important to the taxonomy. In the present study with the group, the 

skeleton protein matrices from three holothurians species: Holothuria grisea, 

Synaptula hydriformis and Chiridota rotifera, and the three kinds of calcium parts 

that compose the skeleton of a specimen (H. grisea) has been compared. To this, the 

matrix was isolated, and analyzed in electrophoresis gel (uni and bidimentional) and 

in HPLC. In unidirectional gel it was possible to observe the difference in the proteins 

bands of 20-50 kDa, but this was not note with proteins with more than 50 kDa. In the 

2-DE gel a same pattern could be observed in the spots of the three different calcium 

parts of the skeleton from animal, and the molecular weights were similar to that 

found in Echinoidea. This pattern of similarity between the calcium parts was 

confirmed with HPLC analyses.  
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1. Introdução 

Biomineralização refere-se à deposição de materiais cristalinos mediados 

pelas células e é encontrado em todos os grandes Filos (Lowenstam, 1981). Wilbur e 

Simkiss (1979) distinguem três tipos básicos de biomineralização: (1) intracelular 

dentro de vesículas ou vacúolos, (2) extracelular por células simples e (3) extracelular 

por epitélio. Independente da deposição mineral intra ou extracelular os mecanismos 

de biomineralização coincidem grandemente nos grupos de animais (Wilbur, 1984).  

O esqueleto dos Echinodermata faz parte do mesênquima e consiste de 

numerosos ossículos, dispersos pelo corpo ou fundidos em uma carapaça. O principal 

interesse biológico no endoesqueleto deste grupo é dado pelas diversas 

especializações funcionais dos ossículos (entre elas locomoção e defesa), diferente, 

por exemplo, da relativa simplicidade funcional das conchas de moluscos. 

Atualmente, o processo de formação do endoesqueleto, vem sendo de interesse 

biomédico, devido ao possível paralelo com a calcificação nos mamíferos. (Raup, 

1966, Killian e Wilt, 1996; Wilt et al., 2003). Além disso, também existe a 

importância taxonômica, devido à uso das peças calcárias como caráter sistemático 

para a identificação das espécies deste Filo. 

Moss e Murchinson (1966) afirmaram que tanto o modo de calcificação intra 

quanto o extracelular ocorrem entre os equinodermos. Mas anteriormente, Woodland 

(1907) já havia afirmado que a calcificação ocorria intracelularmente, e a maioria dos 

estudos seguintes da formação do esqueleto em larvas e adultos de equinóides 

tenderam a suportar esta visão (Gibbins et al., 1969; Pilkington 1969; Millonig 1970). 

Alternativamente, Heatfield e Travis (1975) interpretaram em suas observações de 

regeneração dos espinhos em equinóides com indicativo de modelo de calcificação 

extracelular.  
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Apesar dessa incerteza no passado, atualmente grande parte dos pesquisadores 

concorda que o processo de calcificação em equinodermos é estritamente intracelular 

e necessita: de esclerócitos sinciciais que se fecha completamente, uma cavidade 

vacuolar que por sua vez contém uma cobertura de matriz orgânica (Stricker, 1985, 

1986; Märkel et al., 1989). Cada ossículo não é nada mais que um espaço vacuolar 

calcificado de um sincício simples dos esclerócitos. Em toda parte em crescimento, 

entretanto, a bainha contínua pode se abrir e o mineral coberto por matriz pode entrar 

em contato com o espaço extracelular (Stricker, 1985, 1986; Märkel et al., 1989). A 

fase mineral dos ossículos exibe uma estrutura esponjosa, mas que opticamente se 

comporta como um monocristal de calcita e magnésio (Märkel et al., 1989).  

No processo de biomineralização nos Echinodermata é comprovada a 

necessidade de uma matriz orgânica para a biomineralização, que cobre o 

componente mineral (Wilbur e Simkiss, 1979; Benson et al., 1983; Märkel e Röser, 

1983; Weiner, 1984; Wilbur, 1984; Stricker, 1985; Märkel et al., 1986; Märkel et al., 

1989). Análises bioquímicas da matriz indicam que ela provavelmente é composta de 

polissacarídeos e proteínas ou complexos de ambos que são muito solúveis em EDTA 

ou meio ácido (Märkel et al., 1989). A matriz esquelética é de grande interesse 

científico porque além do papel direto na calcificação, ela mostra um paralelo óbvio 

entre a biomineralização da hidroxiapatita em vertebrados e a calcita em 

invertebrados (Benson et al., 1986). 

 Devido a essa importância da formação do esqueleto, se tornam cada vez mais 

necessários, estudos aprofundados sobre sua constituição e morfologia. A composição 

protéica da matriz tem sido estudada em trabalhos baseados em eletroforese 

bidimensional, se estimando que existam de 40 a 50 diferentes proteínas associadas 

com os ossículos de equinodermos (Killian e Wilt, 1996). Em ouriços do mar, quatro 
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proteínas de matriz presentes na espícula já foram clonadas - PM27, SM30, SM37 e 

SM50 (Benson et al., 1987; George et al., 1991; Harkey et al., 1995; Katoh-Fukui et 

al., 1991; Lee et al., 1999). Sendo que PM27, SM37 e SM50 apresentam estruturas 

similares e são consideradas como proteínas fundamentais da matriz (Benson et al., 

1987).  

Todos esses resultados são concentrados somente na classe Echinoidea, 

havendo uma lacuna desse tipo de estudo para as demais classes de equinodermos. 

Por esse motivo resolvemos iniciar o estudo em Holothuroidea, baseando nas 

proteínas de matriz já definidas em equinóides por análise de seqüência e de peso 

molecular, para traçar uma comparação entre esses organismos. Para isso, a matriz 

protéica de calcificação de holotúrias foi isolada e analisada em géis de eletroforese 

(uni e bidimensional) e em HPLC.  
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2. Material e métodos 

2.1 Organismos e obtenção da matriz protéica dos ossículos 

 Para os estudos com a matriz dos ossículos de holotúrias foram escolhidas três 

espécies comuns ao litoral norte do Estado de São Paulo e já cultivadas em nosso 

laboratório: Chiridota rotifera, Synaptula hydriformis e Holothuria grisea.  

Para os experimentos, os ossículos isolados foram obtidos pela dissolução do 

tecido da parede corporal com o uso hipoclorito de sódio (2 ppm), por cerca de 30-

120 minutos (dependendo da espécie e da espessura da parede corporal). No caso de 

Chiridota rotifera foram utilizados, tanto animais fixados há três anos como recém 

fixados. Depois de isolados, os ossículos foram lavados repetidamente com água 

destilada e transferidos para uma solução de EDTA 10% em água Milli-Q, onde 

permaneceram por aproximadamente 3h até serem totalmente descalcificados. A 

seguir, essa solução foi centrifugada a 10000 rpm/20 min, desprezando o 

sobrenadante e adicionando um tampão de extração de proteínas (10 mM de PMSF, 

0,015 % de Triton X100, 5 mM de TRIS-HCl, pH=7,8) (modificado de Fischer et al., 

1984) aos ossículos descalcificados. Esse material foi homogeneizado por 

homogeneizador ultra-sônico (0,5 ciclo/amplitude de 50%) durante 30 segundos. 

Após uma nova centrifugação (10000 rpm/20 min), as proteínas presentes no 

sobrenadante foram precipitadas adicionando à solução o dobro do volume de etanol 

absoluto por 1 h a -20o C. As proteínas precipitadas foram centrifugadas, 

ressuspendidas em água MilliQ, e parte delas separadas por membranas de 

ultrafiltração de 3, 20 e 50 kDa, e depois de liofilizadas foram pesadas. 

A determinação do conteúdo de proteínas foi realizada pelo método de 

dosagem protéica com o Kit BCA (Thermo Scientific BCA Protein Assay), para 

separação da quantidade de proteínas necessárias para cada tipo de gel (uni e 
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bidimensionais). Após a dosagem, foram utilizados os materiais fracionados de 

proteínas das três espécies que apresentaram quantidades mínimas análises por 

eletroforese, 

 

2.2. Eletroforese unidimensional (SDS-PAGE) 

Para os géis unidimensionais foram utilizadas matrizes extraídas de ossículos 

das três espécies de holotúrias, com proteínas entre 20 e 50 kDa e maiores que 50 

kDa.  

Foram aplicadas as seguintes alíquotas de extrato protéico para o gel de 

proteínas entre 20-50 kDa: 0,45 µg de Holothuria grisea (Hg), 0,6 µg de Synaptula 

hydriformis (Sh), 2,4 µg de Chiridota rotifera fixada há três anos (Crm), 2,45 µg de 

Chiridota rotifera recém-fixada (Crn) e 6 µg Holothuria grisea bruto (HgBr). E para 

o gel com proteínas acima de 50 kDa, foram utilizadas alíquotas de: 5,7 µg de H. 

grisea (Hg), 1,5 µg de S. hydriformis (Sh), 2,0 µg de C. rotifera fixada há três anos 

(Crm) e  1,7 µg de C. rotifera recém-fixada (Crn). As alíquotas foram ressuspendidas 

em tampão de amostra contendo 0,5 M de Tris-HCl (pH 6,8), 10% de glicerol, 2% de 

SDS, 0,006% de azul de bromofenol e 1% de DTT. A eletroforese foi realizada sob 

condições desnaturantes em géis de 7 cm x 1 mm, contendo 12% de mistura 

acrilamida/bisacrilamida, 1,5 M de Tris-HCl (pH 8,8), 0,1% de SDS, 0,1% de 

persulfato de amônio e 0,04% de TEMED. O gel concentrador (1,5 cm x 1 mm) 

continha 5% de mistura acrilamida/ bisacrilamida, 1,5 M de Tris-HCl (pH 6,8), 0,1% 

de SDS, 0,1% de persulfato de amônio e 0,04% de TEMED. A corrida foi realizada 

em corrente constante de 20 mA por gel em uma cuba mini-Protean II (BioRad®). Foi 

utilizado um padrão de peso molecular P10 (Bio-Rad®) que apresentou 6 bandas de 
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proteína entre 14 e 94 kDa e Anidrase Carbônica que apresentou uma banda de 30 

kDa. 

 

 2.2.1. Eletroforese bidimensional (2-DE)  

Para realizar a separação das proteínas nos géis bidimensionais, foram 

utilizadas alíquotas do extrato protéico da matriz dos ossículos da parede corporal, 

dos ossículos dos tentáculos e do anel oral de Holothuria grisea, contendo em média 

0,180 mg/mL de proteínas. Visando a eliminação de interferentes, os extratos 

protéicos foram precipitados com ácido tricloroacético (TCA)/acetona de acordo com 

Silveira et al. (2007). Para isso, foram adicionados 0,111 mL de TCA 100% (p/v) em 

1,0 mL de extrato protéico para atingir a concentração final de TCA 10% (v/v). Após 

incubação por 30 min a -4 ºC, a amostra foi centrifugada por 10 min a 12.000 g, o 

sobrenadante foi descartado e o pellet lavado três vezes com acetona gelada, 

intercaladas por centrifugações de 5 min a 12.000 g. Em seguida, o pellet foi 

ressuspendido em 1 mL de tampão de extração uréia/tiouréia e foi vortexado 5 min, a 

4 ºC. O “pellet” resultante foi solubilizado em 375 µL de tampão de amostra 2-DE (7 

M de uréia, 2 M de tiouréia, 2% CHAPS, 0,5% IPG Buffer (pH 4-7), 1% de DTT, 

0,002% de azul de bromofenol). A reidratação e carregamento da amostra na tira de 

gel IPG (gradiente de pH imobilizado) foi realizada simultaneamente, com a 

aplicação direta das amostras solubilizadas no tampão 2-DE sob a tira de gel IPG 

(Silveira et al., 2007). Foram utilizados IPG de 11 cm com faixa linear de separação 

de pH 3-10 (GE-Healthcare®). Após 12h de reidratação, foi iniciada a focalização 

isoelétrica (IEF) em uma unidade IPGPhor (GE-Healthcare®), em condições de 

corrida específicas ao IPG utilizado. Antes de iniciar a segunda dimensão, as tiras de 

gel IPG foram reduzidas com solução de equilíbrio (50mM Tris-HCl, 6M de uréia, 
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30% de glicerol, 2% de SDS, 0,002% de azul de bromofenol) suplementada com DTT 

125mM  e alquiladas (solução de equilíbrio suplementada com iodoacetamida 

125mM). Na segunda dimensão, as tiras de gel foram dispostas horizontalmente na 

extremidade superior do gel de poliacrilamida 12%, em condições desnaturantes 

(SDS-PAGE). A separação eletroforética foi conduzida com corrente constante de 25 

mA por gel em um sistema vertical Protean II (Bio-Rad®), conectado a um sistema de 

resfriamento a 15ºC em Multitemp II (GE-Healthcare®). Foi utilizado um padrão de 

peso molecular P10 (Bio-Rad®) com 6 bandas de proteína entre 14 e 94 kDa. 

Foram feitos dois géis com extrato protéico dos ossículos da parede corporal, 

três dos ossículos dos tentáculos e dois do anel oral para comparação dos “spots” 

obtidos.  

 

2.2.2. Coloração dos géis 

As proteínas foram visualizadas pela coloração com prata de acordo com o 

método descrito por Shevchenko et al. (1996) com modificações. Os géis foram 

pernoitaram em uma solução de fixação, contendo 50% de metanol, 12% de ácido 

acético e 0,05% de formaldeído. Após duas lavagens de 30 min em solução de 50% 

de etanol, os géis foram incubados por 2 min em solução de tiossulfato de sódio 

(0,02%) e na seqüência foram lavados três vezes em água. Em seguida os géis foram 

incubados por 20 min em solução 0,2% de nitrato de prata (AgNO3) e 0,075% de 

formaldeído e novamente lavados três vezes em água. O revelado foi realizado 

incubando os géis numa solução de 6% de carbonato de sódio (Na2CO3), 0,16% de 

tiossulfato de sódio e 0,05% de formaldeído. Após a visualização dos polipeptídeos 

(“spots”), o revelado foi interrompido com a incubação dos géis na solução de fixação 
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descrita acima, e armazenados em uma solução 1% de ácido acético até a análise das 

imagens. 

 

2.2.3. Análise dos géis 

Os géis foram digitalizados com ImageScanner e analisados no programa 

Image Master Platinum (GE-Healthcare®). A autenticidade e o contorno de cada 

“spot” de proteína foram validados por inspeção visual e editados quando necessário.  

 

2.3. Cromatografia 

Para analisar as amostras de matriz dos ossículos de Chiridota rotifera foi 

realizada uma cromatografia de fase reversa em um HPLC Äcta Purifier, modelo 

P900, com detector de UV, sensor de salinidade e com sistema de bombas servo-

assistido. As amostras, diluídas em água Milli-Q numa proporção de 10ug/mL, foram 

injetadas (100 µL) numa coluna C4 - 4,6 x 250 mm, 5 um, Vydac (Grace Davison 

Discovery Sciences, USA), e uma pré-coluna de 7,5 x 4,6 nm, 5 um. A eluição das 

substâncias foi realizada em um fluxo de 1 mL/min com um tempo total de corrida de 

45 minutos, à temperatura ambiente. A detecção das substâncias foi realizada nos 

214nm de comprimento de onda. O gradiente de eluição foi de 0-100% de B nos 

primeiros 36 min, de 100% por 8 min e foi de 100-0% em1 min (solvente A: água 

MilliQ, solvente B: acetonitrila). 

Os picos foram coletados manualmente em tubos para centrífuga e liofilizados 

para uso posterior. 
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3. Resultados 

3.1. Eletroforese unidimensional (SDS-PAGE) 

 
Os estudos existentes sobre matriz protéica do esqueleto de Echinoidea 

revelam que as proteínas que participam do processo de biomineralização possuem 

peso molecular de 50, 37, 30 e 27 kDa. E por isso nos baseamos nas proteínas deste 

intervalo (20-50 kDa e acima de 50 kDa) para identificar quais são correspondentes 

nas holotúrias. Na análise por eletroforese na faixa de peso molecular de 20-50 kDa 

foi possível detectar diferenças entre os pesos moleculares das proteínas encontradas 

entre as espécies de holotúrias (Figura 1). Foram identificadas bandas muito evidentes 

em Crm com 30 e 27 kDa, além de bandas próximas a 16-17 kDa. Estas bandas não 

foram observadas nas outras espécies. Outra observação importante foi uma diferença 

entre as proteínas existentes em Chiridota rotifera fixadas há três anos e as recém 

fixadas. Estas últimas apresentaram um padrão de bandas semelhantes ao de 

Synaptula hydriformis com bandas entre 45 e 66 kDa. Já o extrato bruto e o dialisado 

de Holothuria grisea apresentaram o mesmo padrão, embora as bandas tenham sido 

muito fracas devido à pouca quantidade de material aplicado ao gel.  
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Figura 1: Gel de eletroforese corado com nitrato de prata - proteínas da matriz orgânica dos 

ossículos na faixa de 20 a 50 KDa, P10. Marcador. Hg. Holothuria grisea, Sh. Synaptula 

hydriformis, Crm. Chiridota rotifera fixada há três anos, Crn. Chiridota rotifera recém 

fixada, HgBr. Holothuria grisea Bruto (sem separação por peso molecular), A.C. Anidrase 

Carbônica. 

 

 No gel contendo proteínas com peso molecular acima de 50 kDa, não foi 

possível observar diferenças evidentes entre bandas de proteínas das espécies 

analisadas (Figura 2). Aparentemente o material não foi completamente dialisado na 

membrana de 50KDa, por isso podemos observar também algumas bandas abaixo 

deste peso molecular. Todas as espécies analisadas apresentaram duas bandas mais 

nítidas com pesos moleculares próximos aos 66 e 30 kDa. 



 102 

 

 

Figura 2: Gel de eletroforese corado com nitrato de prata - proteínas da matriz orgânica dos 

ossículos maiores que 50 KDa, Hg. Holothuria grisea, Sh. Synaptula hydriformis, Crm. 

Chiridota rotifera fixada há 3 anos, Crn. Chiridota rotifera recém fixada, A.C. Anidrase 

Carbônica. 

 

3.2. Eletroforese bidimensional (2-DE) 

Foram observados três spots principais presentes nos géis dos três extratos 

protéicos analisados: de ossículos da parede corporal (Figura 3), de ossículos dos 

tentáculos (Figura 4) e de anel oral (Figura 5). Os valores dos pesos moleculares 

desses spots são aproximadamente 60, 66 e 66 kDa respectivamente , e se localizaram 

na faixa de ponto isoelétrico (pI) de 5 e 6. 

No gel de extrato protéico de ossículos de tentáculos, foram observados mais 

spots entre pesos moleculares de 45 e 68 kDa, e um com cerca de 16 kDa. Esses spots 

não puderam ser observados nos demais géis, pois a quantidade de extrato protéico 

utilizado em cada gel foi muito baixa. 



 103 

 

 

 

Figura 3: Gel de eletroforese 2-DE de proteínas da matriz orgânica dos ossículos da parede 

celular, de Holothuria grisea, pI de 3 a 10, gel de 11 cm e coloração com nitrato de  prata. 
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Figura 4: Gel de eletroforese 2-DE de proteínas da matriz orgânica dos ossículos dos 

tentáculos, de Holothuria grisea, pI de 3 a 10, gel de 11 cm e coloração com nitrato de prata. 
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Figura 5: Gel de eletroforese 2-DE de proteínas da matriz orgânica do anel oral, de 

Holothuria grisea, pI de 3 a 10, gel de 11 cm e coloração com nitrato de prata. 

 

3.3. Cromatografia 

 Da injeção do extrato protéico da matriz de ossículos da parede corporal, de 

ossículos dos tentáculos e anel oral de Holothuria grisea foram obtidos dois picos 

principais em cada corrida. A coleta desses picos se deu entre 2 e 5 minutos, quando 

somente água MilliQ passava pela coluna, durante o restante da corrida não apareceu 

mais nenhum pico. 

Entre os diferentes materiais injetados só foi observada variação na 

concentração dos picos, quando comparados os perfis cromatográficos nos mesmos 
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tempos de corrida. Os dois picos principais da matriz de ossículos da parede corporal 

atingiram cerca de 300 mAU e 25 mAU (UV de 214 nm). Já os dois picos principais 

da matriz dos ossículos de tentáculos e do anel, apresentaram detecção em torno de 

3000-3500 mAU e 750-1000 mAU (em UV de 214 nm). Isso indica maior 

concentração de material destes dois últimos, embora o padrão obtido para os picos 

dos três materiais tenha sido o mesmo. 

 

 

 

Figura 6: Cromatograma representativo da cromatografia da amostra de matriz de ossículos 

da parede corporal de Holothuria grisea (100µL) analisada nos comprimentos de onda 

ultravioleta de 214 nm, com fluxo de 1 mL/min.  
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Figura 7: Cromatograma representativo da cromatografia da amostra de matriz de ossículos 

de tentáculos de Holothuria grisea (100µL) analisada nos comprimentos de onda ultravioleta 

de 214 nm, com fluxo de 1 mL/min. 
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Figura 8: Cromatograma representativo da cromatografia da amostra de matriz do anel oral 

de Holothuria grisea (100µL) analisada nos comprimentos de onda ultravioleta de 214 nm, 

com fluxo de 1 mL/min. 
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Figura 9: Cromatografia da amostra de matriz das três amostras analisadas (ossículos da 

parede corporal, ossículos dos tentáculos e anel oral) de Holothuria grisea (100µL) analisada 

nos comprimentos de onda ultravioleta de 214 nm, com fluxo de 1 mL/min. 
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4. Discussão 

Os ossículos constituem as unidades básicas do endoesqueleto e encontram-se 

dispersos na mesoderme. A formação destes ocorre no interior do sincício 

multinucleado de esclerócitos situados na camada dérmica da parede do corpo 

(Woodland, 1907; Stricker, 1985; 1986). De acordo com esses pesquisadores as 

células esclerobásticas podem ser derivadas tanto de células epiteliais como de 

células mesenquimais presentes no tecido conjuntivo.  

A matriz protéica que cercam os ossículos é de grande importância para 

estudos de biomineralização em invertebrados marinhos. Elas auxiliam na 

calcificação direcionando e induzindo a deposição de calcita para formação dos 

ossículos em Echinodermata (Wilt et al., 2003). 

A matriz pode se apresentar como uma bainha que circunda a estrutura de 

calcita ou como uma estrutura fibrosa que permeia todo o ossículo (Okazaki, 1975; 

Benson et al., 1983). A matriz de Echinoidea é composta de um número definido de 

glicoproteínas, uma composição similar à encontrada em proteínas de matriz de 

tecidos biomineralizados de moluscos, esponjas e artrópodes. Se desconhecendo 

evidências que indiquem a presença de colágeno como um componente da matriz 

(Benson et al., 1986). 

A espécie mais estudada entre os equinodermos é o ouriço-do-mar 

Strongylocentrotus purpuratus. As análises da matriz apresentaram mais de 45 

proteínas relacionadas a seus ossículos. Dessas 45, só há informações detalhadas de 

quatro delas (PM27, SM50, SM30, SM37) (Wilt, 2002).  SM30 não é associada com 

o envelope que circunda o mineral, ela se encontra embebida na própria fase mineral 

dos ossículos (Urry et al., 2000). É ácida e glicolisada e tem composição típica de 

aminoácido de proteínas de matrizes inorgânicas. A massa (deduzida pela sequência 
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de aminoácidos) da proteína secretada é 30,6 kDa, enquanto que sua mobilidade em 

gel de acrilamida desnaturada é na faixa de 42-43 kDa (Wilt, 2002). Kitajima e 

colaboradores (1996) propuseram que SM30 está associada com a regulação da 

direção do cristal em crescimento. 

As outras três proteínas de matriz caracterizadas integralmente são atípicas, 

pois têm pontos isoelétricos acima de 7. SM50 e PM27 não são glicolisadas e são 

abundantes na superfície do ossículo subjacente à célula da membrana (Harkey et al., 

1995; Urry et al., 2000; Kitajima et al., 1996; Wilt, 2002). SM37 (Lee et al., 1999) 

tem uma seqüência de aminoácidos similar à de SM50, se aproximando muito de seu 

genoma (Wilt, 2002). SM50, SM37, PM27 provavelmente representam uma 

subfamília de proteínas da matriz de ossículos, baseadas na seqüência primária, com 

expressão da regulação e localização dentro da espícula (Wilt, 1999; Illies et al., 

2002). 

A partir desses dados foi possível direcionar e comparar os resultados obtidos 

em nosso estudo com holotúrias e outros equinodermos. Mediante a análise do gel 

unidimensional foi possível comparar a composição protéica da matriz de três 

espécies em relação a seus pesos moleculares com base nas bandas encontradas.  

Foram observadas diferenças na composição protéica entre as espécies de holotúrias 

analisadas, na faixa de pesos moleculares de 20 a 50 KDa. Isso indica uma 

modificação na composição da matriz entre as espécies. Além disso, as bandas mais 

destacadas nos revelam pesos moleculares semelhantes aos das proteínas descritas 

para S. purpuratus, como 30 e 27 kDa. Já no gel com proteínas acima de 50 kDa as 

diferenças entre as espécies não foram tão evidente, apresentando um padrão de 

bandas semelhante, principalmente as de 66 e 30 kDa, aproximadamente. Este 
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resultado é semelhante ao encontrado no ouriço, lembrando da variação da 

mobilidade da proteína nos géis de acrilamida, como comentado acima para SM30. 

Nas análises dos géis bidimensionais, foram comparados os pesos moleculares das 

proteínas de estruturas diferentes de uma mesma espécie (Holothuria grisea). Foram 

observados três spots principais nos géis dos três extratos protéicos, com valores de 

aproximadamente 60, 66 e 66 kDa. Esses dados nos mostram que essas estruturas 

calcárias encontradas em diferentes regiões do corpo da holotúria (parede corporal, 

tentáculos e anel oral) apresentam a mesma composição protéica na matriz, embora 

tenham morfologias diferentes. 

Para complementar os estudos das proteínas da matriz dos ossículos das 

holotúrias, foi realizada a análise em HPLC do extrato das três estruturas estudadas 

em gel bidimensional (ossículos da parede corporal, dos tentáculos e anel oral). Nessa 

análise também foi observado o mesmo padrão dos picos para os três materiais, a 

única variação foi a concentração da proteína apresentadas no extrato de tentáculos e 

anel oral (em torno de 3000 mAU) e dos ossículos da parede corporal (300 mAU). 

Talvez isso seja devido a uma maior concentração de proteínas nos extratos dos dois 

primeiros. 

Estes experimentos são iniciais, e para um estudo mais conclusivo serão ainda 

necessários o isolamento e a caracterização dos componentes da matriz por 

sequenciamento ou espectro de massa. Desta forma, será possível uma melhor 

comparação com os elementos já identificados para equinóides. No entanto, os 

resultados obtidos nos dão uma primeira visão geral da disposição e composição da 

matriz orgânica dos ossículos de holotúrias, dados que ainda existem disponíveis na 

literatura.  
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Discussão Geral e Conclusões 

 

Holothuroidea é a classe de equinodermos que inclui os animais conhecidos 

como pepinos-do-mar ou holotúrias. Esses invertebrados marinhos são dominantes 

nas partes mais profundas dos oceanos, compondo cerca de 90% da biomassa de 

alguns ambientes. Em oposição aos outros equinodermos, possuem um corpo delgado 

e alongado no eixo oral-aboral, e apresentam o endoesqueleto formado por ossículos 

microscópicos com disposição descontínua na derme. Essas peças calcárias são de 

extrema importância para a sistemática do grupo, uma vez que elas não permanecem 

imutáveis ao longo da vida dos animais. Podem ocorrer alterações na forma e no 

tamanho dos ossículos entre as fases de jovem e adulto, e entre as partes do corpo de 

animal.  

Essas variações aparecem em várias espécies, mas os processos que as causam 

ainda são incertos, pois não se sabe se os antigos ossículos são substituídos por outros 

com formato diferente, ou se ocorre reabsorção e redeposição de calcita nos já 

formados. Desse modo se tornam necessários estudos relacionados diretamente com 

os processos de calcificação para responder essas questões. A manutenção de células 

e tecido dos animais em cultura representa um bom modelo para esse tipo de estudo, 

facilitando a observação, em ambiente controlado, das células responsáveis pela 

biomineralização e outros processos fisiológicos. 

Além do estudo da parte estrutural das peças calcárias, é importante também 

descobrir os mecanismos que são envolvidos. Mas para isso poucos pesquisadores se 

aventuram a estudar a calcificação dos ossículos de holotúrias. Os trabalhos que 

existem para a classe abrangem mais observações comportamentais do que 

fisiológicas e funcionais. Tanto que nesse trabalho descrevemos pela primeira vez a 
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uma estrutura específica de interligação e coordenação dos ossículos dentro das 

papilas de Chiridota rotifera, uma espécie de holotúria ápoda que foi descrita em 

1851.  

Além de desempenharem diversas funções para as holotúrias (como 

locomoção e defesa), os ossículos são importantes ferramentas para mineralização, 

pois fazem um paralelo com os ossos dos vertebrados, que apresentam a mesma 

composição. A vantagem das holotúrias nesses estudos é devido à grande capacidade 

de regeneração desses organismos. Estes ossículos são formados intracelularmente, e 

necessitam da participação de uma matriz inorgânica. Em equinóides, já há registro 

de 45 tipos de proteína da matriz, e até o momento pelo menos quatro delas possuem 

papel direto no processo de calcificação. Para holotúrias, conseguimos detectar três 

proteínas principais na composição da matriz dos ossículos, com pesos moleculares 

semelhantes àquelas registradas para ouriços, nos indicando uma grande similaridade 

entre as classes.  

Esses resultados nos revelam o grande campo de pesquisas que existe para ser 

explorado e que ainda há muito caminho a se percorrer até que possamos entender e 

responder as questões do processo de calcificação dos equinodermos. 
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Conclusões 

 

1) Ossículos de Chiridota rotifera, se encontram presos a uma estrutura 

colagenosa reticular dentro das papilas, que os liga ao tecido conjuntivo da 

parede corporal. 

2) As proteínas das matrizes dos ossículos de três espécies de pepinos-do-mar 

são diferentes entre si, mas por outro lado, apresentam semelhança com as 

proteínas de um equinóide (Strongylocentrotus purpuratus). 

3) Matrizes das diferentes estruturas calcificadas do mesmo organismo 

(Holothuria grisea) apresentam as mesmas proteínas. 

4) Culturas de células em agregados apresentam maior longevidade do que 

células isoladas. 

5) Há seis tipos celulares principais nos agregados de Chiridota rotifera, que se 

encontram em diferentes concentrações de acordo com o tempo de cultura. 
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Resumo 

 

 

Biomineralização é o processo em que organismos precipitam materiais sólidos para a 

formação de estruturas esqueléticas. Nos Echinodermata o esqueleto é composto por 

CaCO3, com uma organização e morfologia variável entre as classes do filo. Nos 

Echinoidea, onde o processo de calcificação tem sido mais estudado, os sítios de 

formação do esqueleto aparentemente são vacúolos sinciciais dos esclerócitos. Pouco 

tem sido estudado sobre calcificação nas demais classes dos Echinodermata, 

principalmente em Holothuroidea, onde os elementos esqueléticos têm uma 

distribuição esparsa, sem a mineralização densa encontrada nas demais classes. Neste 

grupo os ossículos se encontram em sua maioria agrupados em projeções da 

superfície corporal, ou papilas, cujas exatas funções na biologia do animal ainda são 

discutidas. Para um estudo mais detalhado da função destas estruturas e dos 

mecanismos envolvidos na calcificação, a manutenção das células em ambiente 

controlado, onde possam ser acompanhadas e manipuladas, seria de grande 

importância. O conhecimento, no entanto, ainda é bastante restrito, e não existem 

linhagens celulares estabelecidas de equinodermos. Neste trabalho foram realizados: a 

descrição morfológica e funcional da estrutura que conecta os ossículos dentro das 

papilas de Chiridota rotifera; análises da matriz orgânica dos ossículos, envolvidas na 

calcificação de Holothuria grisea, Synaptula hydriformis e Chiridota rotifera; e 

desenvolvidos protocolos adequados para manutenção das células de organismos da 

classe Holothuroidea em cultura. 
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Abstract 

 

 

Biomineralization is a process that organisms precipitate solid materials to the 

formation of skeletal structures. In Echinodermata the skeleton is composed by 

CaCO3, with an organization and variable morphology among phylum classes. In 

Echinoidea, where the calcification process has been hardly studied, apparently the 

sites of skeleton formation are vacuolar syncytia of sclerocytes. Little is known about 

calcification process in other Echinodermata classes, mainly in Holothuroidea, where 

skeletal parts are random distributed, without thick mineralization found in other 

classes. In this group, ossicles are found in clusters of papillae, that don’t have 

defined functions for biology to animal.  To a more specific and detailed study of the 

structures and mechanisms involved with calcification, it is necessary cell 

maintenance in a controlled environment, once these points can be accompanied and 

manipulated. However, the knowledge is extremely restricted and there is no cell 

lineages established of echinoderms. In this present study was performed the 

morphological and functional description of the structure that is responsible for the 

ossicles connection inside papillae of Chiridota rotifera; analyze of ossicles organic 

matrix involved with the Holothuria grisea, Synaptula hydriformis e Chiridota 

rotifera calcification, and development of adequate culture protocols to the 

maintenance of cell from Holothuroidea Class organisms.  

  

 

 

 


