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RESUMO 

 

Assim como visto nos vertebrado, os invertebrados também possuem um sistema imune 

bastante complexo, apresentando respostas humorais e celulares. Esta última é a principal forma 

de defesa, envolvendo células amebóides móveis capazes de isolar e/ou eliminar material 

estranho. Em equinodermos, as células envolvidas nestas respostas são categorizadas como 

celomócitos, uma denominação genérica que engloba vários tipos celulares encontrados nas 

cavidades corporais e no tecido conjuntivo. Entretanto, além da função imune, são reportados 

como tendo outros papéis diversos, como excreção, digestão, transporte e estocagem de 

nutrientes e a síntese e deposição de fibras de colágeno e da matriz extracelular Não existe 

consenso sobre quais os papéis específicos desempenhados por estas células num organismo 

saudável e nem diante de um processo inflamatório. Assim, o presente trabalho foi realizado 

para caracterizar o processo inflamatório no espinho de Eucidaris tribuloides causado por 

sabinella troglodytes, um molusco ectoparasita no espinho. A primeira parte do trabalho traz a 

caracterização das células da cavidade celomática. Para investigá-las foi realizada uma 

abordagem integrada onde os celomócitos foram descritos por meio da utilização de células 

vivas, citoquímica e microscopia eletrônica de transmissão. Foram encontrados sete tipos 

celulares, sendo um novo e dois pouco conhecidos. Com esta abordagem inicial, foi possível 

obter as ferramentas necessárias para investigar o processo inflamatório. Para estudar o processo 

inflamatório no espinho de E. tribuloides, utilizou-se uma abordagem estrutural, combinando 

histologia, microscopia eletrônica de varredura e microtomografia computadorizada, assim 

como celular/molecular. Os dados indicam que a inflamação causada pelo molusco parece ser 

um evento local, que altera tanto a matriz orgânica quanto a calcária, mas parece não se 

propagar para a cavidade celomática do hospedeiro. 

 

Palavras Chave: Echinodermata, espinho, Eulimidae, inflamação, ouriço-do-mar 
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ABSTRACT 

 

The invertebrates, as well as vertebrates, also have a very complex immune 

system, presenting humoral and cellular responses. The latter is their main form of 

defense, involving mobile amoeboid cells capable of isolating and/or eliminating 

foreign material. In Echinodermata, the cells involved in these responses are categorized 

as coelomocytes. This is a generic term that encompasses various cell types found in the 

body cavities and connective tissue. However, in addition to immune function, they are 

reported as having various other roles, such as excretion, digestion, transport and 

nutrient storage and the synthesis and deposition of collagen fibers and extracellular 

matrix. There is no consensus on what the specific role played by each one of these cells 

in healthy individuals and the knowledge about the inflammatory process is much 

worse. Thus, the present study was performed to characterize the inflammatory process 

in the spine of Eucidaris tribuloides caused by Sabinella troglodytes, a spine 

ectoparasites gastropod. The first part of the study provides the characterization of the 

cells of the coelomic cavity. To investigate them, an integrated approach was used, 

where the coelomocytes were described through the use of living cells, 

immunocytochemistry and transmission electron microscopy. Seven cell types were 

found: one new and two poorly known. This initial approach enables us to obtain the 

necessary tools to investigate the inflammatory process. To study the inflammatory 

process in the spine of E. tribuloides, we used a structural approach, combining 

histology, scanning electron microscopy and computed microtomography, and the 

cellular/molecular one. The data indicate that inflammation caused by snail appears to 

be a local event, which alters both the organic and calcareous matrix, but does not seem 

to be reflected within the coelomic cavity of the host. 

 

Keywords: Echinodermata, Eulimidae, inflammation, sea urchin, spine. 
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INTRODUÇÃO 

“…solving the self/nonself problem became perhaps the most critical driving force in 

the evolution of the modern immune system” (Paul, 2010). 

 

 Apesar de utilizada em um contexto um pouco distante do original, essa frase 

retrata perfeitamente o quão importante se tornou mecanismo de reconhecimento, ao 

longo da evolução dos seres vivos. A habilidade em diferenciar o que é próprio do que é 

estranho (self and nonself) é uma característica que permeia os grupos biológicos e pode 

ser encarado como o passo inicial dos mecanismos imunológicos. Assim, estes 

processos se mostram fundamentais durante a evolução dos mecanismos de imunidade 

inata e são filogeneticamente bastante conservados (Stuart e Ezekowitz, 2008; Dzik, 

2010). Em diferentes graus de organização e particularidades, podem ser observados em 

fungos (Kahmann e Bölker, 1996; Hall et al., 2010), plantas (Karban e Shiojiri, 2009; 

Sanabria et al., 2010), protozoários (Waddell e Duffy, 1986; Chen et al., 2007) e 

animais. Nestes últimos, ocorre desde os grupos mais basais, tais como esponjas 

(Amano, 1990) e cnidários (Rinkevich, 2012) até os mais derivados. 

Além de reconhecer uma partícula como estranha, ter a capacidade de eliminá-

la (fagocitose) também é de suma importância. A fagocitose pode ser sucintamente 

definida como o processo pelo qual partículas são reconhecidas e internalizadas por uma 

determinada célula (Stuart e Ezekowitz, 2008). Elie Metchnikoff foi o primeiro a sugeri-

la como um mecanismo evolutivo destinado a proteção (Metchnikoff, 1884). Este 

fenômeno é universal dentro do reino animal, contudo, sua origem parece preceder seu 

surgimento, uma vez que mecanismos muito similares são observados em seres 

unicelulares (Chen et al., 2007). Um exemplo da ancestralidade deste mecanismo é vista 

na comparação entre amebas e macrófagos, uma vez que ambos são capazes de: (i) 

reconhecer seu alvo através de receptores de superfície (Allen e Dawidowicz, 1990) e 

(ii) eliminá-lo por meio da produção de radicais de oxigênio (Davies et al., 1991).  

Assim, é possível observar que muitos dos mecanismos geralmente 

considerados como sendo específicos do sistema imune de metazoários mais derivados, 

na verdade, surgiram para atender funções completamente distintas, sendo 

subseqüentemente integrados ao sistema imune. Isto pode ser visto com os mecanismos 

de reconhecimento self/nonself e fagocitose. Ambos os processos são altamente 

especializados em vertebrados, mas suas origens parecem anteceder o surgimento de 
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organismos multicelulares, e, por conseguinte, anterior a qualquer esboço de sistema 

imunológico. 

 

1 – Imunidade e sistema imune 

A palavra imunidade, originada do latim (immunitate), pode significar 

privilégio, isenção, liberdade ou prerrogativa. No entanto, a conotação biológica ainda é 

a mais comumente associada ao termo, significando “o estado de um organismo que 

resiste a infecções ou infestações, por possuir anticorpos específicos contra o agente 

agressor” (Michaelis, 2009). Dicionários específicos da área médica mostram um 

significado bastante similar para esta palavra, sendo definida como: “Acquired or innate 

resistance or protection from a pathogenic microorganism or its products or from the 

effects of toxic substances such as snake or insect venom” (Cruse e Lewis, 2009). Em 

contrapartida, livros textos que abordam o tema podem apresentar conceitos muito mais 

concisos, cuja definição é: a resistência a doenças, mais especificamente as doenças 

infecciosas (Abbas e Lichtman, 2012). Assim, pode-se observar que a imunologia, que é 

o ramo da ciência destinado a estudar a imunidade e seus mecanismos subjacentes, visa 

entender os processos fisiológicos pelos quais os animais mantêm a homeostase frente a 

microorganismos invasores (Parham, 2009). 

É conhecido o fato de que, para a maioria das infecções, o número de 

indivíduos comprometidos é bem menor que o de expostos, indicando que a maioria dos 

organismos tem condições de combater esses agentes e impedir a sua progressão 

(Janeway, 2001; Machado et al., 2004). Para se entender como ocorre o processo de 

combate às infecções, é necessário conhecer as partes que formam o sistema imune. 

Este é composto de órgãos/tecidos, células e moléculas, tais como os gânglios linfáticos, 

os fagócitos e os anticorpos respectivamente, que medeiam à resistência no indivíduo.  

Sendo assim, pode-se dizer que a função fisiológica do sistema imunológico é prevenir 

infecções e erradicar as já estabelecidas (Abbas e Lichtman, 2012). Para atuar contra 

infecções, animais se utilizam de dois mecanismos distintos: o sistema imune inato e o 

adquirido. 

 

1.1 – Imunidade inata 

A imunidade inata, também conhecida como imunidade nativa ou natural, é 

assim denominada devido ao fato de que todo organismo saudável a possui e esta 

sempre se encontra preparada para bloquear e/ou eliminar rapidamente os 
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microorganismos invasores. O conhecimento dos mecanismos e processos relacionados 

a immunidade inata em vertebrados é muito amplo. Sabe-se que em mamíferos, a 

primeira barreira da imunidade inata pode ser física ou química e isto é visto com as 

barreiras epiteliais (epitélio e mucosas) e o suco gástrico, respectivamente (Diamond et 

al., 2000; Algood e Cover, 2006). O epitélio atua tanto por meio da contínua formação 

de células queratinizadas (Shetty e Gokul, 2012) quanto através da produção de 

substâncias antimicrobianas, tais como as defensinas (Klotman e Chang, 2006). Em 

contrapartida, o suco gástrico é efetivo como barreira, pois diminui o pH da cavidade 

estomacal até valores muito baixos, e este meio ácido inibe o crescimento da maioria 

dos microorganismos (Algood e Cover, 2006).  

Caso um microorganismo consiga ultrapassar tais barreiras em um hospedeiro 

vertebrado, e chegar ao seu meio interno (e.g. tecidos ou corrente sanguínea), entra em 

ação o segundo nível da imunidade inata, no qual se encontram os fagócitos, as células 

natural killer (NK) e diversas proteínas plasmáticas, como por exemplo, o sistema 

complemento (Janeway et al., 2001; Greenberg e Grinstein, 2002; Hamerman et al., 

2005). Nos mamíferos, as principais células fagocitárias são os neutrófilos e monócitos. 

Os neutrófilos são o primeiro tipo celular a responder a maioria das infecções, 

principalmente às causadas por fungos e bactérias. São capazes de infiltrar em tecidos 

infectados, fagocitando os patógenos e morrendo após algumas horas (Kumar e Sharma, 

2010). Os monócitos também possuem o mesmo tipo de atividade fagocítica, contudo, 

eles se diferenciam em macrófagos ao entrar nos tecidos (Van Ginderachter et al., 

2006). As células NK são um tipo de linfócito, responsáveis pelo reconhecimento e 

destruição de células danificadas ou infectadas por microorganismos, principalmente 

vírus e protozoários (Korbel et al., 2004). Em contrapartida, o sistema complemento é 

composto por proteínas plasmáticas ligadas à membrana, que são de extrema 

importância na defesa contra microorganismos invasores (Janeway et al., 2001). 

Similarmente aos vertebrados, invertebrados também utilizam a imunidade 

inata como à primeira linha de defesa (Salzet, 2001; Iwanaga e Lee, 2005). A epiderme 

poder ser encarada como a barreira inicial que os microorganismos devem superar a fim 

de infectá-los. Em artrópodes, esta defessa já se inicia com a cutícula, que pode ser mais 

espessada, menos reticulada ou conter uma maior concentração de melanina. Neste 

último aspecto, este pigmento pode exibir papel tanto físico, fortificando a cutícula, 

quanto químico, uma vez que este pigmento também é tóxico para microorganismos 

(Moret e Moreau, 2012). Além disso, o trato intestinal também é recoberto por uma 
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matriz quitinosa, que formam a membrana peritrófica, diminuindo assim o acesso de 

microorganismos atrvéz da alimentação. Também já se sabe que insetos são capazes de 

produzir moléculas similares a defensinas (Bulet et al., 1999).  Somando-se a isso, o 

lumen do trato intestinal é mantido como um ambiente hostil, graças à secreção de 

lisosimas e espécies reativas de oxigênio (Daffre et al., 1994; Há et al., 2005).  

Caso um agente infeccioso consiga invadir os tecidos de um invertebrado, 

entra em ação o segundo nível da imunidade inata (os fagócitos) capazes de engolfar 

qualquer partícula estranha (Reade, 1968). A fagocitose, como descrita por Ellie 

Metchnikoff, é um mecanismo ancestral de defesa, sendo observado desde Porifera até 

grupos mais derivados, tais como Mollusca e Insecta (Amano, 1990; Sauvé et al., 2002; 

Rosales, 2011). Porém, diferentemente do observado em mamíferos, invertebrados não 

possuem células altamente especializadas em fagocitose, tais como os neutrófilos e 

monócitos. Estes fagócitos especializados parecem ter surgido nos vertebrados basais, 

como por exemplo, os ciclostomados (Takahashi, 2001). Assim, nos invertebrados, as 

células que exercem a função de fagocitose, são grosseiramente chamadas de 

amebócitos ou fagócitos. Contudo a nomenclatura varia muito a depender do grupo em 

questão (Söderhäll, 2010). Além dos fagócitos, uma possível célula natural killer 

(Porchet-Henneré et al., 1992; Khalturin et al., 2003) já foi registrada. Foi observado 

que a ascídia Botryllus schlosseri expressa a proteína CD94, um receptor 

transmembrana relacionado ao receptor de lectina tipo-C (Khalturin et al., 2003). Esta 

proteína é um marcador característico das células NK de vertebrados (Biassoni et al., 

2001). Um arcabouço de sistema complemento também já foi detectado (Nonaka e 

Yoshizaki, 2004; Nonaka, 2011). Foi visto um aumento da fagocitose pelos celomócitos 

de equinodermos quando leveduras opsonizadas com a proteina C3 do sistema 

complemento de mamíferos foram oferecidas a estas células (Bertheussen, 1982). Já nos 

artrópodes, o sistema profenoloxidase (proPO) é conhecido, e atua similarmente ao 

sistema complemento de vertebrados. Este sistema consiste de proteínas e capazes de se 

liagar a polisacarídeos e outros compostos associados a microorganismos (Cerenius e 

Söderhäll, 2004).  

Apesar da comprovada eficiência de todos os mecanismos citados, eles não 

são efetivos em todas as situações de infecção. Assim como seus hospedeiros, os 

microorganismos patogênicos também sofreram pressões evolutivas, que os 

direcionaram a maneiras cada vez mais eficientes de resistir e/ou burlar as defesas 

proporcionadas pela imunidade inata (Hornef et al., 2002). Concomitante a isso, a 
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imunidade inata também não é capaz de lidar com substâncias estranhas e não 

infecciosas. Nesse sentido, o sistema imunológico adquirido é necessário para combater 

estes tipos de desordem.  

 

1.2 – Imunidade adquirida  

A imunidade inata lida com aspectos comuns a classes de organismos 

invasores, meramente reconhecendo como estranho algo que consiga chegar ao meio 

interno. O sistema imune adquirido por outro lado tem uma alta especificidade pelos 

seus alvos, sendo capaz de tratar exclusivamente de cada substância produzida por um 

dado microorganismo ou de substâncias não infecciosas (Eales, 2003). Em mamíferos, 

sabe-se que a imunidade adquirida tem dois componentes principais: os linfócitos T e B, 

e os anticorpos produzidos por este último, que são liberados na circulação e nas 

mucosas. Devido a isso, em vertebrados, a imunidade adquirida é dividida em dois 

ramos: humoral e celular (Dempsey et al., 2003). 

A imunidade humoral tem como componentes principais os anticorpos 

(imunoglobulinas-Ig) e os linfócitos B. A síntese de anticorpos começa após os 

antígenos passarem pelos órgãos linfóides e estimularem os linfócitos. Estes se 

diferenciam em plasmócitos secretores, que passam a produzir diferentes tipos de 

imunoglobulinas (Bishop et al., 2003). Estes anticorpos são secretados no sistema 

circulatório e nas mucosas, neutralizando e destruindo os microorganismos e toxinas 

presentes fora da célula. Assim, uma das funções mais importantes da imunidade 

humoral é impedir que patógenos presentes nos fluídos corporais consigam ter acesso as 

células ou ao tecido conjuntivo do hospedeiro, evitando assim o estabelecimento de 

infecções (Rote, 2012). Contudo, quando os microorganismos se encontram no interior 

de suas células alvo, os anticorpos não têm mais nenhum efeito direto sobre eles, e neste 

caso, entra em ação a imunidade celular.           

A imunidade celular recebe este nome, pois, seus principais efetores são os 

linfócitos-T. No estado de repouso estas células são precursores inativos que necessitam 

ser estimuladas por antígenos, e geralmente por outros sinais, antes que eles se tornem 

completamente ativadas. Estes linfócitos dividem-se em duas categorias, cujas funções 

são distintas, mas complementares em muitas ocasiões (Rote, 2012). Os linfócitos-T 

auxiliares (helper T cells) possuem um receptor CD4 em sua superfície e são 

diretamente responsáveis pela ativação dos macrófagos, fazendo com que a atividade 

microbicida deste último seja aumentada e atuam indiretamente na produção de 
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anticorpos. Estes linfócitos produzem citocinas e expressam moléculas de superfície, as 

quais se ligam a receptores nos linfócitos B, estimulando a síntese de imunoglobulinas, 

ou a macrófagos, promovendo a morte dos microorganismos fagocitados (Broere et al., 

2011). Já os linfócitos T citotóxicos (cytotoxic T cells) sintetizam os receptores CD8, e 

sua função é destruir células que contenham patógenos ou proteínas microbianas em seu 

citoplasma. As células T citotóxicas reconhecem os peptídeos associados ao complexo 

maior de histocompatibilidade (Major Histocompatibility Complex – MHC) presentes 

nas células infectadas e as induzem a entrar em apoptose, erradicando assim o 

reservatório de infecção (Sigal et al., 1999; Zhang e Bevan, 2011). 

Com relação à imunidade adquirida, o conhecimento para os invertebrados é 

bastante restrito. Primeiramente, tem-se adimitido que eles contam somente com a 

imunidade inata, não possuindo o sitema imune adaptativo. Isto também implica na 

ausência de linfócitos e de um sistema humoral baseado em anticorpos (Murphy et al., 

2007; Schmid-Hempel, 2011). De fato, invertebrados não possuem as tão conhecidas 

imunoglobulinas presentes em vertebrados (Ota et al., 2000). No entanto, alguns 

estudos vêm mostrando que apesar de não terem tais proteínas, estes animais possuem 

moléculas naturalmente presentes em seus fluidos corporais que apresentam 

similaridades com as imunoglobulinas de vertebrados (Smith e Taylor, 1975). Tais 

moléculas parecem ser as lectinas (Arason, 1996), caracterizadas como sendo 

glicoproteínas que portam um ou mais sítios de ligação a açucares e que são capazes de 

aglutinar células ou precipitar glicoconjugados (Malagoli et al., 2010). Em 

invertebrados, as lectinas têm sido sugeridas por atuarem na resposta imune através da 

indução da aglutinação de bactérias ou da atuação como opsoninas e aumento da 

atividade fagocítica dos celomócitos (Bayne, 1990). Assim, de uma maneira geral, 

mesmo não apresentando moléculas tão específicas e diversificadas quanto às 

imunoglobulinas dos vertebrados, as lectinas dos invertebrados parecem exercer muito 

bem este papel. Adicionalmente, estudos com o genoma de Drosophila melanogaster e 

Caenorhabditis elegans tem identificado superfamílias de imunoglobulinas nestes dois 

filos (Vogel et al., 2003).  

Nos invertebrados, a imunide celular é muito conhecido, sendo encarada como 

o principal mecanismos combate a infecções. Estes animais também são ditos por não 

possuírem linfócitos, tal como visto em vertebrados. Porém, células similares a 

linfócitos (“lymphocyte-like” cells - LLC) têm sido encontradas em alguns grupos e 

têm-se visto que suas funções são bastante semelhantes as dos linfócitos de vertebrados. 
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Estudos morfológicos das LLC têm mostrado uma enorme similaridade (Scippa et al., 

1982). Além disso, em tunicados, estas células têm sido relacionadas a três tipos de 

eventos muito inportantes: (i) rejeição de aloenxertos (Raftos et al., 1987a; 1987b) e não 

fusão entre colônias (Sabbadin et al., 1992); (ii) citotoxicidade, possuindo mecanismos 

similares aos observados em células T de vertebrados (Parrinello et al., 1993; 1994) e 

(iii) proliferação celular em resposta a mitógenos (Tam et al., 1976). Pode-se somar a 

estes eventos a existência de um arcabouço do complexo maior de histocompatibilidade 

(Major Histocompatibility Complex-like Systems) (Raftos e Briscoe, 1990; Raftos, 

1994).    

Assim, é possível ver que o sistema imunológico é um complexo e intrincado 

conjunto de mecanismos, destinados a manter o correto funcionamento dos organismos. 

Primeiramente se observa a ação da imunidade inata, destinada ao combate de corpos 

estranhos, mas que não apresentam especificidade aos seus alvos. Caso esta primeira 

etapa da defesa não consiga conter o invasor, entra em ação a imunidade adquirida, com 

seus dois tipos de mecanismos, a fim de tornar a resposta imune mais eficiente. Para os 

mamíferos, pode-se ver uma dualidade de mecanismos: de um lado estão os linfócitos 

B, produzindo anticorpos que atacam os microorganismos e substâncias não infecciosas 

presentes na corrente sanguínea e do outro os linfócitos T (auxiliares e citotóxicos), que 

combatem os microorganismos intracelulares. Nos invertebrados, os mesmos princípios 

e às vezes até os mesmos mecanismos são observados. A imunidade innata se constitiu 

como sua primeira linha de defesa, porém a imunidade celular é o principal mecanismo 

a combater infecções. Assim, pode ser visto que o sistema imune destes organismos 

exibe uma “simplicidade” real, que só pode ser correlacionada com os vertebrados mais 

basais. 

 

2 – Processo inflamatório  

A inflamação é uma resposta dos tecidos conjuntivos vascularizados a 

agressões de diversas naturezas, visando destruir, diluir ou limitar a disseminação do 

agente agressor. Além da função voltada para a defesa, a resposta inflamatória deflagra 

uma série de fenômenos que atingem o auge após a eliminação do agente estressor, 

visando o reparo dos tecidos lesados (Medzhitov, 2008; Ashley et al., 2012). 

Em vertebrados, principalmente mamíferos, os mecanismos teciduais, 

celulares e moleculares subjacentes ao processo inflamatórios são relativamente bem 

conhecidos (Lawrence et al., 2002; Medzhitov, 2008; Ricciotti e Fitzgerald, 2011; 
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Ashley et al., 2012). Sabe-se que fenômenos vasculares e celulares tais como o 

movimento de proteínas do plasma e de leucócitos do sangue, para o tecido 

extravascular, que levam ao surgimento de quatro sinais cardeais para a detecção da 

inflamação, principalmente observados em mamíferos: calor, vermelhidão, inchaço 

(edema) dor e por último a perda de função (Lawrence et al., 2002; Luengo, 2005). 

 No entanto, quando se trata do processo inflamatório em invertebrados, a 

situação é complicada, pois, nem mesmo a definição comumente utilizada para o 

processo pode ser empregada, uma vez que muitos dos táxons de invertebrados, nem 

sequer possuem um sistema circulatório. Assim, para o estudo dos mecanismos 

inflamatórios em invertebrados, um conceito “mais simplificado” e abrangente deve ser 

utilizado. A definição de inflamação, elaborada por Ellie Metchnikoff, satisfaz a grande 

variedade de padrões corporais observados entre os invertebrados (Metchnikoff, 1968a, 

1968b). Este autor definiu o processo inflamatório como sendo: uma migração celular 

seguida de fagocitose. Assim, sabendo-se que a fagocitose é observada desde os 

metazoários mais simples (Wilson, 1907), até os mais derivados (Sauvé et al., 2002), 

esta definição se mostra mais adequada para o estudo da inflamação em animais não 

vertebrados.  

De maneira geral, a resposta inflamatória em invertebrados tem dois processos 

principais: fagocitose e encapsulamento. As células envolvidas no primeiro processo 

são os fagócitos, que na maioria, mas não em todos os invertebrados, são compostos por 

um único tipo. Contudo, o bivalve Mytilus edulis e o tunicado Ciona intestinalis 

possuem dois tipos, descritos como granulócitos basofílicos e eosinofílicos (Rowley, 

1996) e amebócitos hialinos e granulares (Rowley, 1981). Após a fagocitose, o processo 

evolui para a degradação intracelular do material fagocitado, com os fagócitos 

produzindo diversos compostos reativos tais como radicais de oxigênio, óxido nítrico e 

enzimas hidrolíticas (Cheng et al., 1975; Radomski et al., 1991; Pipe, 1992). O 

encapsulamento consiste primeiramente na atividade de células granulares que 

envolvem o alvo e liberam fatores pró-inflamatórios e após isso, se dá o 

encapsulamento de fato, que é mediado por fagócitos, que efetivamente envolvem e 

isolam o corpo estranho (Ratcliffe e Rowley, 1985; Pech e Strand, 1996). Na ascídia 

Ciona intestinalis, parece existir certa especificidade em relação ao material 

incapsulado. Em reações de encapsulamento frente a endoparasitas, a cápsula formada 

parece ser cosntituída por epitélio similar ao dos canais ciliados (Dudley, 1968). Em 

contrapartida, em experimentos induzindo a mesma resposta, por meio da injeção de 
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eritrócitos de ovelha, o processo ocorreu por meio da infiltração de hemócitos na área, 

isolamento do material estranho, culminando na degranulação e liberação de substâncias 

para destruir o corpo estranho ao mesmo tempo em havia o reparo do ferimento (De Leo 

et al., 1996).  

Já os mecanismos moleculares inerentes ao processo inflamatório de 

invertebrados não tem sidomuito estudados, mas sabe-se que estes organismos são 

capazes de produzir vários mediadores inflamatórios. Existem moléculas pró-

inflamatórias similares a citocinas (Cytokine-like molecules). Na áscídia solitária Syela 

clava, moléculas similares a interleucina (IL-1α e IL-1β) foram encontradas e a 

hemolinfa deste animal foi capaz de estimular a proliferação mitogênica dos hemócitos 

deste invertebrado assim como timócitos de roedores (Raftos et al., 1991). No bivalve 

Mytilus edulis, a estimulação de seus hemócitos por meio do desafio com 

lipopolissacarídios é capaz de causar a liberação de TNF ou fatores similares a 

interleucina (Hughes et al., 1991). Estas moléculas são capazes de alterar o 

comportamento aderente (Hughes et al., 1990) e estimular atividade quimiotáctica dos 

seus celomócitos (Stefano et al., 1993). Além das citocinas, são registrados nos 

invertebrados, o sistema de ativação da profenoloxidase, que consiste na formação de 

quinonas tóxicas, intermediárias na formação da melanina (Taylor, 1969) e  

eicosanóides, fatores altamente envolvidos nas reações imunes, especificamente na 

formação de nódulos, de insetos (Miller et al., 1994).  

Novamente, é possível observar que, similarmente ao observado para 

vertebrados, os invertebrados são capazes de reações inflamatórias bastante intrincadas, 

comtam com um repertório de processos e mecanismos muito complexos.             

 

3 – Resposta imune a parasitas 

Na área médica, o termo parasita tem sido utilizado para se referir a eucariotos 

unicelulares e metazoários patogênicos. Estes organismos podem ser considerados os 

invasores biologicamente mais sofisticados que o sistema imune dos vertebrados já 

encontrou (Sacks e Sher, 2002; Zambrano-Villa et al., 2002). Apesar da sua diversidade 

filogenética, organismos parasitas compartilham muitas características biológicas 

(Poulin e Morand, 2000; Poulin, 2006). Freqüentemente, estes animais apresentam 

ciclos de vida complexos, consistindo de estágios morfológicos e antigênicos muito 

distintos (Parker et al., 2003; Ferreira et al., 2004; Gatton e Cheng, 2004) que produzem 

infecções crônicas, garantindo assim a transmissão entre seus hospedeiros. O sistema 
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imunológico desempenha um papel central na determinação do sucesso de infecções 

parasitárias, através do estabelecimento de um equilíbrio crítico destinado a garantir a 

sobrevivência tanto do hospedeiro como do patógeno.  

Uma vez que os parasitas tenham suplantado as defesas inatas de um 

hospedeiro vertebrado, a resposta imune humoral e a celular são invariavelmente 

induzidas, geralmente contra uma ampla gama de componentes antigênicos de cada 

patógeno. O grande problema é que, devido à natureza da relação parasita-hospedeiro, 

poucos (e algumas vezes nenhum) destes processos são capazes de erradicar os 

parasitas. Estes mecanismos efetores podem ser amplamente classificados de acordo 

com o tipo de parasita (endo ou ectoparasita) contra o qual eles são direcionados. 

 

3.1 – Endoparasitas  

Parasitas extracelulares compreendem um grande grupo compostos pelos mais 

diversos táxons (i.e. Platyhelminthes, Acanthocephala, Nematoda, Nematomorpha). 

Devido à variação de tamanho, locais de preferência, e mecanismos de evasão da 

resposta imune, não é surpreendente que a resistência contra muitos desses patógenos, 

muitas vezes requer ambos os mecanismos celulares e humorais (Montesano et al., 

1999; MacDonald et al., 2002). Resistência a infecção parasitária é mediada em parte 

por fatores solúveis preexistentes, que reconhecem e destroem invasores ou os marcam 

para serem eliminados pelas células efetoras. A ativação do complemento é a primeira 

linha de defesa contra os parasitas extracelulares. Além desta cascata, outros produtos 

do SC são utilizados para desencadear resposta imune celular no local da infecção.  

Helmintos parasitas são muito grandes para serem fagocitados e alguns 

estudos têm sugerido que em vez dos macrófagos, os eosinófilos poderiam desempenhar 

uma função importante na defesa contra estes organismos. Estas células são capazes de 

matar várias espécies diferentes helmintos, quando na presença de anticorpos e de 

moléculas do sistema complemento (Klion e Nutman, 2002). Outras células do sistema 

imune, tais como as células natural killer e os linfócitos T também são apontados como 

efetores na luta contra parasitas extracelulares (Scalise et al., 1992; Kasper et al., 1996; 

Hunter et al., 1997; Scharton-Kersten e Sher, 1997).  

Considerando os invertebrados como hospedeiros, o conhecimento acerca dos 

mecanismos de defesa contra infecções parasitárias é limitado, mas sabe-se que eles 

também utilizam mecanismos celulares e humorais.  A maior parte do que se sabe é 

derivado de estudos com artrópodes. Em relação aos endoparasitas, insetos são capazes 



                                                                                                               Introdução Geral 

 13 

de reconhecer e combater tais microorganismos, primeiramente pelo reconhecimento de 

moléculas características dos parasitas, tais como os lipopolissacarídeos e os padrões 

moleculares associados a patógenos (Microbe-associated molecular pattern – MAMP) 

(Kim et al., 2008; Pal e Wu, 2009). No caso de infecções por metazoários parasitas (e.g. 

Nematoda) a imunidade humoral e celular também entram em ação. No caso da 

primeira, já foi registrado que o mosquito Aedes aegypti, é capaz de produzir defensinas 

quando esta infectada com o nemátódio Brugia pahangi (Chalk et al., 1994). Além das 

defensinas, também existe aumento na concentração de cecropinas e transferinas, em 

mosquitos parasitados por outros nematóides (Chalk et al., 1995; Magalhães et al., 

2008). Em relação a imunidade celular, situação muito similar acontecem em 

invertebrados. Devido ao tamanho avantajado de certos endoparasitas, a fagocitose não 

consegue ser realizada com eficiência. Assim, nas espécies A. aegypti e Armigeres 

subalbatus, infectasdas por Dirofilaria immitis e B. malayi respectivamente, existe uma 

interação entre os hemócitos estes nemátodes parasitas (Christensen e Forton, 1986; 

Zhao et al., 1995). O processo, caracterizado como captura e destruição dos parasitas, 

consiste numa interação do sistema imune humoral (melanização) e celular 

(encapsulamento) do hospedeiro e o nematóide (Liu et al., 1998). 

Contudo, apesar dos eficientes mecanismos imunes, muitos endoparasitas 

desenvolveram estratégias sofisticadas para driblar este tipo de ataque, tanto em 

hospedeiros invertebrados (Aliota et al., 2007; Erickson et al., 2009) que sabidamente 

possuem o sistema imune mais “simplificado”, como em vertebrados (Joiner, 1988; 

Pearce et al., 1990; Saraiva et al., 1995; Goto e Sanches, 2013), onde as respostas mais 

sofisticadas são encontradas. 

    

3.2 – Ectoparasitas 

Além dos organismos invasores que habitam as cavidades internas do corpo, 

denominados assim de endoparasitas, existem parasitas que se fixam à parte externa e lá 

sobrevivem, sendo conhecidos como ectoparasitas (Rohde, 2005). Como já detalhado 

anteriormente, é possível observar que os hospedeiros apresentam complexas respostas 

imunes para lidar com infecções parasitárias. Contudo, diferente do que poderia se 

esperar, ectoparasitas também desencadeiam intrincadas reações imunes (Wikel, 1999). 

De uma forma generalizada, mamíferos respondem a artrópodes ectoparasitas, evocando 

a maioria dos recursos oferecidos pelo sistema imune, tais como os linfócitos T, B, 

mastócitos, granulócitos, sistema complemento e produção de anticorpos (Arlian, 1996; 
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Jones, 1996; Sandeman, 1996; Wikel, 1996; Wrenn, 1996). Porém, apesar do amplo 

repertório de defesas imunes em seus hospedeiros, estes parasitas também são capazes 

de driblar o sistema imunológico de seus alvos. Por exemplo, a picada de um inseto, em 

geral, desencadeia uma coceira local. Contudo, a saliva do carrapato Ixodes dammini 

contém carboxipeptidase, capaz de hidrolisar a bradiquinina, que é um mediador 

envolvido em tal sensação (Ribeiro et al., 1985).  

Estudos sobre as respostas imunes de invertebrados frente a ectoparasitas são 

quase inesistentes. Mesmo com artrópodes, um dos grupos melhor estudados quando se 

fala de respostas imunes, o conhecimento é pequeno. Um estudo com a abelha Apis 

mellifera (Yang e Cox-Foster, 2005) mostrou que indivíduos parasitados pelo ácaro 

Varroa destructor tornam-se imunossuprimidos. Neste trabalho, foi analisada a 

expressão de genes codificando peptídios antimicrobianos (abaecinas, defensinas e 

himenoptaecina) e enzimas relacionadas à imunidade (fenol oxidase, glicose 

desidrogenase, glicose oxigenase e lisozima). Os resultados mostraram que houve uma 

diminuição nos marcadores analizados e isto indica que ectoparasitas também são 

capazes de prejudicar hospedeiros invertebrados 

Assim, durante infestações parasitarias, é visível que o sistema imune é 

completamente capaz de identificar e responder a tais agentes estressores. Contudo, em 

situações naturais, que são o resultado de um longo processo evolutivo entre parasitas e 

hospedeiros, a resposta imune deste último fornece somente um moderado nível de 

proteção e raramente erradica todos os parasitas (Allen, 1994) e algumas vezes pode ser 

diminuída, tornando o hospedeiro imunossuprimido (Yang e Cox-Foster, 2005). O que 

geralmente se observa é um equilíbrio entre as respostas imunológicas dos hospedeiros 

e sua eficácia em combater os parasitas, transformando-se assim em uma espécie de 

inflamação crônica. 

 

4 – Imunidade em Echinodermata 

A percepção acerca das respostas imunes em invertebrados tem mudado 

drasticamente nos últimos anos. Inicialmente acreditava-se que estes organismos 

contavam somente com o reconhecimento não-específico, contudo, é agora conhecido 

que o sistema imunológico destes animais é muito mais complexo e diversificado do 

que se podia imaginar (Hoffmann e Reichhart, 2002; Ghosh et al., 2011). Neste 

contexto, é possível encontrar mecanismos ou princípios similares aos descritos para 

vertebrados (Iwanaga & Lee, 2005). Metchnikoff (1892) observou a atividade fagocítica 
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de arqueócitos (Porifera) e notou que estas células são capazes de reconhecer e eliminar 

partículas estranhas ao organismo. Assim, a partir de seus estudos pioneiros, a resposta 

imune em invertebrados começou a ser desvendada ao passo que abordagens evolutivas 

dos mecanismos imunológicos ganharam destaque (Gigli e Austen, 1971; Smith e 

Davidson, 1992; Müller e Müller, 2003; Litman et al.,2005). O estudo da imunidade em 

Echinodermata também começou com os experimentos de Ellie Metchnikoff (1968a; 

1968b) que ao inserir um inserir um espinho de rosa em uma larva de estrela do mar, 

observou algum tempo depois que este objeto foi “atacado” por células da cavidade 

celomática da larva (Beck e Habicht, 1996).  

Equinodermos podem ser definidos como animais celomados, não coloniais, 

inicialmente bilaterais, pentarradialmente simétricos quando adultos e exclusivamente 

marinhos (ainda que algumas formas suportem a água salobra) (Hyman, 1955; Fell & 

Pawson, 1966; Pawson, 2007). Como sinapomorfias, pode-se citar a presença do 

sistema vascular aqüífero, que se origina do celoma (hidrocele) e pode ser entendido 

como um sistema de canais revestido por epitélio e preenchido por fluido semelhante à 

água do mar. No entanto contêm proteínas e aminoácidos, além dos celomócitos, que 

formam a linha de frente do seu sistema imune (Fell & Pawson, 1966; Endean, 1966). 

Outra sinapomorfia importante é o endoesqueleto de carbonato de cálcio, que é derivado 

da mesoderme e coberto por uma epiderme freqüentemente ciliada. Ele é composto de 

cristais de calcita magnesiana que formam o estereoma. Este endoesqueleto é poroso, 

sendo preenchido por tecido vivo, o estroma. (Hyman, 1955; Fell & Pawson, 1966; 

Pawson, 2007). 

Atualmente, os Echinodermata, juntamente com os Hemichordata, são 

considerados os grupos mais antigos na evolução dos Deuterostomia (Chea et al., 2005; 

Edgecombe et al., 2011). Esta posição basal dos equinodermos os tornam importantes 

para entendimento da evolução dos padrões e mecanismos relacionados aos vertebrados 

(Long et al., 2003; Whittaker et al., 2006; Ikuta, 2011), e um importante aspecto a ser 

desvendado é a evolução do sistema imune (Smith e Davidson, 1992; Smith e Davidson, 

1994; Vetvicka e Sima, 1998). 

O sistema imune dos Echinodermata, assim como o de outros invertebrados, 

tem as células da cavidade celomática como sendo seu principal mecanismo de defesa. 

De maneira geral, equinodermos são ditos por possuir seis categorias de células 

celômicas: hemócitos, células cristal, células progenitoras, esferulócitos e células 

vibráteis (Smith, 1981; Chia e Xing, 1996). Os celomócitos são ditos por possuir 
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diversas funções (Smith et al., 2010; Ramirez-Gomes e García-Arrarás, 2010), mas 

pouquíssimos são os trabalhos que abordam especificamente estas questões (Arizza et 

al., 2007).  

 

4.1 – Imunidade inata  

Em echinodermos, a imunidade inata também se constitui como a primeira 

linha de defesa. Assim como outros visto para outros invertebrados (Moret e Moreau, 

2012), equinodermos paracem apresentar defesas epiteliais atuando como primeira 

barreira para a invasão de microorganismos. Sabe-se que estes organismos posseum, 

mesmo que muito fina, uma cutícula que parece estar relacionada com proteção contra 

abrasão mecânca (Campbell e Crawford, 1991) e invasão de microorganismos 

(McKenzie e Grigolava, 1996). Além desta barreira física, existe a secreção de 

moléculas biologicamente ativas, que parece ter a função de proteção contra 

microorganismos (Canicatti e D´Ancona, 1990). O segundo nível de imunidade innata 

em Echinodermata é composto pelos fagócitos. Nestes animais, não existem indícios de 

célula tão especializadas como os neutrófilos ou monócitos, e os amebócitos fagociticos 

(fagócitos) são os responsáveis, entre outras coisas (Ramírez-Gómez e García-Arrarás, 

2010), pela regeneração de ferimento (Johnson e Chapman, 1970) e pela fagocitose de 

corpos estranhos (Borges et al., 2002). Além disso, um sistema complemento muito 

intrincado é emcontrado neste filo (Gross et al., 1999). Já foi documentado que, após a 

injeção de eritrócitos opsonizados pela proteína C3 humana, o ouriço S. droebachiensis 

mostrou um aumento na atividade fagocítica (Bertheussen, 1981; 1982; Bertheussen e 

Seljelid, 1982). Isto sugere que os celomócitos deste ouriço possuem os receptores para  

C3b or C3bi.  

 

4.2 – Imunidade adaptativa  

Com relação à imunidade adaptativa, invertebrado de uma maneira geral, são 

encarados por não a possuírem e equinodermos também seguem o padrão, tendo a 

imunidade celular como seu principal mecanismo de defesa. Recentemente foram 

identificadas células similares aos linfócitos B e T de vertebrados (Leclerc, 2012a; 

2012b 2013). Além disso, células com potencial para atividade citotóxica (Arizza et al., 

2007) e a produção de anticorpos, já foram verificadas (Delmotte et al., 1986; Leclerc, 

2013; Vincent et al., 2014). Estudos com os celomócitos do ouriço Paracentrotus 

lividus, mostraram ativiade citotóxica para a fração contendo os esferulócitos 
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ttransparente (Arizza et al., 2007). Neste trabalho foi visto que a fração enriquecida com 

tais esferulócitos quando na presença de amebócitos, apresentou alta atividade 

citotóxica contra eritrócitos de coelho e células tumorais da linhagem K562, através da 

liberação de lisinas. Em se ratando da produção de anticorpos, desde 1973, exitem 

indícios de que equinodermos são capazes de respostas mais específicas atravéz da 

produção de fatores humorais leberados no líquido celomático. No entanto, so 

recentemente (Leclerc, 1973; 2013; Vicent et al., 2014) esta questão foi de fato 

desvendada. Foi encontrado, na estrela do mar Asterias Rubens, o gene Ig kappa e sua 

possível sequência de aminoácidos foi então deduzida (Vicent et al., 2014).  

    

4.3 – Inflamação e reações a parasitas  

A fagocitose e o encapsulamento também são os principais mecanismos 

inflamatórios observados em equinodermos. A capacidade fagocítica já é muito 

conhecida nestes organismos (Chia e Xing, 1996; Gross et al., 1999) e trabalhos 

mostrando que equinodermos tem a capacidade de encapsular corpos estranhos também 

não são incomuns (Bertheussen, 1981; Canicatti e D'Ancona, 1989). No que diz respeito 

aos aspectos moleculares do processo inflamatório em equinodermos, pouco é sabido. 

Conhece-se mediadores inflamatórios, como por exemplo, as moléculas similares a 

citocinas. Já foi observado que, o fluido celomático de Asterias forbesi possui fatores 

similares a citocinas, denominado de “sea star factor”, que foram capazes de ativar 

macrófagos e estimular quimiotaxia em monócitos de vertebrados (Prendergast e Liu, 

1976) e esta molécula também é capaz de desencadear processos similares a uma reação 

inflamatória. 

Com relação aos organismos parasitando o equinodermos, a maioria dos 

trabalhos foram feitos no sentido de identificar o simbionte ou caracterizar a associação 

(Jangoux, 1987a; 1987b). Pouscos são os trabalhos tratando dos aspectos fisiológicos ou 

imunes da interação. Destes, boa parte tratam de endoparasitas, principalmente bactérias 

e protozoários (Jellett et al., 1978; Taylor e Bang, 1978; Messer e Wardlaw, 1980; Yui e 

Bayne, 1983) e comumente apresentam uma abordagem morfológico-estrutural, restritas 

a caracterização das modificações teciduais na área lesada. Investigações dos aspectos 

moleculares inerentes as infecções parasitárias são muito raras.  

Ponderando a quantidade de registros os abordando ectoparasitas de 

equinodermos (Jangoux, 1987a; 1987b), pode-se considerar que são quase inesistentes 

trabalhos sobre a resposta fisiológicas dos hospedeiros frente a estas infecções. Um 
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exemplo muito claro pode ser visto com os moluscos eulimídios que são gastrópodes  

parasitas específicos de Echinodermata. É visível que a taxonomia do grupo caminha a 

largos passos (Waren, 1983), relatos de associação (Queiroz et al., 2011; 2013) e 

aspectos do desenvolvimento (Queiroz e Sales, 2013) são relativamente comuns, mas 

pouco se sabe sobre o que estes moluscos provocam a seus hospedeiros. Sabinella 

traoglodytes é um destacado exemplo de como estes parasitas podem alterar o 

hospedeiro. Este eulimídio vive dentro de galhas formadas nos espinhos do ouriço 

Eucidaris tribuloides, cujas alterações morfológicas são bastante evidentes, mas os 

aspectos fisiológicos são completamente desconhecidos 

Assim, o presente trabalho foi realizado para caracterizar o processo 

inflamatório no espinho de Eucidaris tribuloides e será apresentado em dois capítulos. 

O primeiro traz a caracterização das células da cavidade celomática e para investigá-las 

foi realizada uma abordagem integrada. Os celomócitos foram descritos por meio da 

utilização de células vivas, citoquímica e microscopia eletrônica de transmissão. Com 

este capítulo foi possível obter as ferramentas necessárias para investigar o processo 

inflamatório. O capítulo II trata da inflamação do espinho, utilizando abordagem 

estrutural (histologia, microscopia eletrônica de varredura e microtomografia 

computadorizada) e celular/molecular. Os dados obtidos neste último indicam que a 

inflamação causada pelo molusco parece ser um evento local, não se refletindo dentro 

da cavidade celomática do hospedeiro. 

     
 



                                                                                                                             Objetivos 

 19 

OBJETIVOS 
 
 
 
Investigar as respostas fisiológicas de equinodermos frente ao parasitismo por moluscos 
eulimídios, caracterizando: 
 
 
- As alterações quantitativas e qualitativas nos celomócitos; 
 
- As modificações estruturais e teciduais na área da lesão; 
 
- A expressão de marcadores ligados a processos inflamatórios. 
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Capítulo I 

 

Caracterização dos celomócitos do ouriço-do-mar  

Eucidaris tribuloides Lamarck, 1816 
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RESUMO 

 

Nos equinodermos, o líquido celomático e seus componentes celulares estão 

envolvidos em diversas funções, tais como nutrição e imunidade. Estas células são 

denomindas de celomócitos e neste filo existem registros de seis principais tipos: 

fagócitos, hemócitos, células cristal, células progenitoras, esferulócitos e células 

vibráteis. Comumente são estudadas por meio de células vivas em suspensão ou 

microscopia eletrônica de transmissão (MET) e procedimentos citoquímicos, são 

raramente utilizados. Assim, o presente capítulo visa caracterizar os celomócitos 

presentes no fluido celomático de Eucidaris tribuloides por meio de três técnicas 

distintas, mas integradas: suspensão de células visvas, preparações citoquímicas e 

microscopia eletrônica de transmissão. Foram identificados sete tipos diferentes de 

celomócitos, totalizando quatro grandes categorias: fagócitos, células progenitoras, 

células vibráteis e esferulócitos. Esta última apresentou quatro subpopulações: 

vermelho, transparente, granular e uma ainda não descrita: o esferulócito irregular. 

Para os esferulócitos (exceto o irregular) e a célula vibrátil, observou-se um processo 

contínuo de maturação e preenchimento citoplasmático respectivamente. Os 

esferulócitos foram divididoz em três categorias, inicial, intermediário e final, cuja 

maturação consiste numa contínua diminuição do tamanho nuclear concomitante ao 

aumento do tamanho das esférulas citoplasmáticas. Já a célula vibrátil foi categorizada 

de acordo com o nível de preenchimento do citoplasma em baixo, médio e alto. O 

processo começa com células de núcleo pequeno, citoplasma grande, homogêneo e uma 

baixa razão núcleo/citoplasma (RN/C), e segue até células com nucleo grande, citoplasma 

pequeno e uma alta (RN/C). Assim, é possível observar que a falta de correspondência 

entre células vivas e MET têm se mostrado como o grande obstáculo no reconhecimento 

de novos tipos celulares e no estudo de suas respectivas funções. Pela utilização de 

suspensão de células vivas, preparações citoquímicas e MET, foi possível observar tipos 

novos (esferulócitos granular e irregular), pouco abordados (a célula progenitora) e o 

processo de maturação. Portanto, este tipo de abordagem integrativa se mostrou 

extremamente necessária para a o estudo dos diferentes tipos de celomócitos em 

Echinoidea, podendo ser extendida para Echinodermata.   

 

Palavras chave: Celomócitos, esferulócitos, processo de maturação 
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INTRODUÇÃO  

 

O filo Echinodermata é formado por organismos deuterostomados basais 

exclusivamente marinhos (Edgecombe et al., 2011), cujas características distintivas são: 

endoesqueleto composto por carbonato de cálcio na forma de calcita, sistema vascular 

aquífero e simetria radial pentâmera (Pawson, 2007). Estes animais são desprovidos de 

sistemas respiratório e circulatório especializados, como visto nos deuterostômios mais 

derivados (e.g. Vertebrata) contudo, estas funções são realizadas pelo fluido celomático 

e seus componentes celulares (Endean, 1966). Além das funções citadas, o celoma 

também participa nos processos de nutrição e imunidade, onde os celomócitos 

(definidos como células livres que circulam na cavidade celomática) são os principais 

componentes no mecanismo de resposta imune (Arizza et al., 2007; Smith et al., 2010). 

Existem registros de seis principais tipos de celomócitos em equinodermos: 

fagócitos (ou amebócitos fagocíticos), hemócitos, células cristal, células progenitoras, 

esferulócitos e células vibráteis (Smith, 1981; Chia e Xing, 1996; Xing et al., 2008; 

Smith et al., 2010). Contudo, alguns tipos celulares são restritos a certos grupos 

taxonômicos. Um exemplo é visto com a classe Echinoidea (ouriço-do-mar), que 

apresenta somente três grandes categorias de celomócitos: os fagócitos, as células 

vibráteis e os esferulócitos. Este último é subdividido em duas categorias: esferulócitos 

vermelhos e transparentes (Johnson, 1969a; 1969b; Smith, 1981; Chia e Xing, 1996). 

Apesar das funções fundamentais que os celomócitos desempenham na 

fisiologia dos equinodermos, tais como fagocitose ou encapsulamento, trabalhos que 

delimitem funções específicas para estas células ainda são muito raros. Mesmo dados 

acerca de sua origem e capacidade de diferenciação são desconhecidos ou estão sobre 

intensos debates (Chia e Xing, 1996; Silva, 2013). Para que estas questões possam ser 

melhor abordadas, é necessário que se tenha uma base sólida de conhecimento das 

características destas células e sua variabilidade. 

Usualmente, os celomócitos são definidos somente com base em sua morfologia 

e características citoplasmáticas (e.g. ambebócito petalóide ou filiforme, esferulócito 

vermelho ou transparente) (Liebman, 1950; Johnson, 1969a; 1969b; Service e Wardlaw, 

1984). Grande parte destes estudos são feitos utilizando duas metodologias básicas: 

observações de células vivas em suspensão (Johnson, 1969a; Bertheussen e Seljelid, 

1978; Smith, 1981; Pinsino et al., 2008; McCaughey e Bodnar, 2012) ou microscopia 

eletrônica de transmissão (Chien et al., 1970; Vethamany e Fung, 1972; Heatfield e 
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Travis, 1975a, 1975b). Outras técnicas, como os procedimentos citoquímicos, são 

raramente utilizados (Liebman, 1950; Holland et al., 1965; Johnson, 1969b).  

Os métodos citoquímicos são capazes de combinar aspectos particulares de cada 

uma das técnicas consagradas no estudo dos celomócitos de Echinodermata. Pode-se 

observar um grande número de células em um mesmo campo, tal como é feito em 

suspensões; e informações sobre a morfologia e a natureza química dos componentes 

celulares podem ser obtidas, assim como é visto em microscopia eletrônica de 

transmissão. No entanto, não existem estudos integrando estas abordagens para o estudo 

de celomócitos em Echinoidea. Neste contexto, o objetivo deste capítulo é caracterizar 

os celomócitos do ouriço-do-mar Eucidaris tribuloides Lamarck, 1816, utilizando para 

isso a observação de células vivas, células submetidas a diferentes tećnicas de coloração 

e a microscopia eletrônica de transmissão. 

            

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Coletas e extração de líquido celomático 

Dez espécimes do ouriço Eucidaris tribuloides foram coletados no Canal de São 

Sebastião e mantidos em temperatura ambiente num aquário marinho no Laboratório de 

Biologia Celular de Invertebrados Marinhos, IB-USP. O fluido celômico foi coletado 

através da inserção da agulha de uma seringa previamente carregada com 1,5 ml de uma 

solução isosmótica anticoagulante (0,02 M EDTA, NaCl 460mM, Na2SO4 7mM, KCl 

10mM, HEPES 10mM, pH 8,2 - Dunham e Weissmann, 1986) na membrana 

peristomial do ouriço. Foi retirada a mesma quantidade de fluido celomático 

(totalizando 3 ml), e a densidade celular foi ajustada para 5x105 cells/ml, utilizando-se a 

câmara de Neubauer e a mesma solução anticoagulante. 

 

Microscopia de luz 

Foram examinadas células vivas em suspensão e lâminas de citocentrifugado. 

Para a observação de células vivas, o fluido celomático foi delicadamente espalhado 

sobre uma lâmina imediatamente após ser coletado e 20 células de cada tipo foram 

medidas a partir do sistema de imagens digitais (Opton). Algumas das preparações 

também foram observadas por microscopia de contraste de fase no microscópio 

invertido Nikon TE 300. Lâminas de citocentrifugado foram preparadas usando uma 

citocentrífuga (Fanen 248, 100 µl por poço, 80 x g / 5 min) e então fixadas por 45 
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minutos em vapor de formol. Em seguida, ou as lâminas foram montadas imediatamente 

(Entellan, Merck) sem mais preparações ou então foram coradas com Azul de 

Toluidina, Hematoxilina e Eosina ou Tricromo de Mallory (Martoja & Martoja 1967, 

Behmer et al. 1976). Para a observação das células vibráteis, modificações deste 

procedimento foram realizadas a fim de uma melhor preservação do flagelo. Após a 

retirada do líquido celomático, uma parte foi fixada por 3h em gluteraldeído 2,5% a 

temperatura ambiente antes da prepração das lâminas de citocentrifugado. A partir de 

então, o procedimento foi igual ao das preparações fixadas em vapor de formol.  

Os tipos celulares foram determinados por meio da morfologia apresentada em 

tais preparações. As identificações basearam-se na forma geral e nas características 

nucleares e das inclusões citoplasmáticas, assim como descrito na literatura (e.g. 

Liebman, 1950; Holland et al., 1965; Johnson, 1969b). Possíveis estágios de 

diferenciação foram observados para algumas subpopulações de esferulócito e para a 

célula vibrátil. Estes estágios foram determinados de acordo com suas características 

citoquímicas e diferenças estruturais do conteúdo citoplasmático destas células. 

Mensurações foram realizadas em lâminas de citocentrifugado, onde 50 células de cada 

estágio de diferenciação foram medidas, usando o mesmo sistema de imagem digital 

mencionado previamente.  

 

Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

O fluido celômico foi coletado e imediatamente fixado em glutaraldeído 2,5% 

por 12h, em temperatura ambiente. Os celomócitos foram então ressuspendidos em 

solução anticoagulante, embebidos em ágar 2,5% e pós-fixados com tetróxido de ósmio 

a 1% em tampão cacodilato por 2h a 4°C (Taupin, 2008). Os celomócitos foram então 

desidratados em uma série gradativa de etanol (50, 70, 90 e 100%) e posteriormente 

embebidos em resina (Embed-812, EMS). Seções ultrafinas (5 to 7 µm) foram coradas 

com acetato de uranila por 30 min e contrastadas com citrato de chumbo por 5 min. Em 

seguida, os cortes foram analisados em um microscópio eletrônico Zeiss EM900.  

 

Análise estatística 

Dados do diâmetro nuclear, diâmetro citoplasmático e da Razão 

núcleo/citoplasma (RN/C), provenientes de lâminas de citocentrifugado, são apresentados 

como média ± desvio padrão para estruturas grandes (e.g. núcleo ou citoplasma) ou 

como diâmetro máximo e mínimo para as menores (e.g. esférulas). Uma análise de 
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variância (One-way ANOVA. GraphPad InStat Statistical Software v3.0) foi utilizada 

para testar as diferenças entre o diâmetro do núcleo dos diferentes estágios de 

maturação dos esferulócitos (inicial, intermediário e final) e do nível de preenchimento 

citoplasmático da célula vibrátil (baixo, médio e alto). Diferenças foram consideradas 

significativas se p < 0,05.    

 

RESULTADOS 

Foram identificados sete tipos diferentes de celomócitos no liquido celomático 

de Eucidaris tribuloides, totalizando quatro grandes categorias: fagócitos, células 

progenitoras, células vibráteis e esferulócitos. Esta última se subdivide em quatro tipos: 

vermelho, transparente, granular e uma subpopulação ainda não identificada, tratada 

aqui como esferulócito irregular. Para os esferulócitos (exceto o irregular) e a célula 

vibrátil, foi possível observar um processo contínuo de maturação e preenchimento 

citoplasmático respectivamente, dividido em três categorias. Nos esferulócitos, estes 

estágios foram denominados de: inicial (células com o maior diâmetro nuclear e 

citoplasma reticulado e/ou sem esférulas); intermediário (células cujo diâmetro do 

núcleo diminui ao passo que o citoplasma é preenchido e torna-se mais esferuloso); 

final (células com o menor diâmetro nuclear, comumente periférico e cujo citoplasma é 

bastante esferuloso). O diâmetro do núcleo entre estes estágios de maturação diferiu 

significativamente (P<0.05) (Fig. 1). 

 

 

Figura 1 – Diâmetro do núcleo dos esferulócitos de Eucidaris tribuloides (exceto o esferulócito 
irregular). Para cada tipo celular, letras diferentes indicam significância estatística entre os estágios de 
maturação (p < 0.05). 
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Para a célula vibrátil, os estágios de preenchimento do citoplasma foram 

avaliados através da afinidade ao azul de toluidina e denominados de uma forma geral 

pela razão núcleo/citoplasma, como: baixo (com um pequeno diâmetro do núcleo, 

grande diâmetro citoplasmático, com aparência homogênea e um baixo RN/C); médio 

(com valores intermediários de diâmetro nuclear e citoplasmático, com aspecto 

heterogêneo devido a algumas regiões de alta intensidade ao corante e um RN/C médio) e 

alto (com diâmetro nuclear maior e diâmetro citoplasmático pequeno, mas que possuem 

a maior RN/C e a afinidade ao azul de toluidina muito alta). O diâmetro do núcleo não foi 

significativamente diferente (P = 0.0744), mas houve diferenças para o diâmetro do 

citoplasma (P = 0.0003) e para a Razão núcleo/citoplasma (P = 0.0001) (Fig. 2). 

 

 

Figura 2 – Diâmetros do núcleo (A); do citoplasma (B) e Razão núcleo/citoplasma - RN/C - (C), da célula 
vibrátil de Eucidaris tribuloides. Letras diferentes indicam significância estatística entre os estágios de 
preenchimento (p < 0.05). 

 
 
Fagócitos  

Células vivas (Fig. 3A-F) e preparações não coradas (Fig. 3G): Este celomócito 

apresenta duas morfologias diferentes quando em suspensão: petalóide e filopodial (Fig. 

3A e B). Contudo, ao passo que estas células espraiam, podem ser observadas três 

subpopulações distintas: fagócitos pequenos, células discoidais e poligonais (Fig. 3C-E 

respectivamente). O núcleo teve forma e posição variáveis, podendo ser bem evidente, 

arredondado e central ou pouco evidente, excêntrico e alongado, medindo (4,4 – 7,9 

µm). O citoplasma foi bastante evidente, principalmente nas células discoidais e 

poligonais e  variou  muito  em  diâmetro,  dependendo principalmente da subpopulação  
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Figura 3 – Fagócito. (A-E) Célula viva em contraste de fase; (F) Célula viva; (G) Célula fixada e não 
corada; (H-J) Célula corada com Azul de Toluidina, Hematoxilina e Eosina e Tricromo de Mallory 
respectivamente; (K-N) Microscopia Eletrônica de Transmissão. (K) Célula fagocitando; (L) Detalhe 
evidenciando algumas organelas e o núcleo; (M) Fagócito com o citoplasma bastante vacuolizado; (N) 
Fagócito com uma célula vibrátil sendo digerida. Legenda: CV – célula vibrátil; CN – cristal nuclear; ET 
– esferulócito transparente; EV – esferulócito vermelho; M - mitocôndria; MF – material fagocitado; N = 
núcleo, Nu – nucléolo; RER – retículo endoplasmático rugoso, Seta – membrana nuclear. Escala: A-J = 
10 µm; K e M = 2 µm; L = 1 µm; N = 5 µm. 

 

considerada e do tempo de espraiamento. Foi comum a observação de fagócitos cujo 

citoplasma continha outros tipos de celomócitos (Fig. 3F). Células fixadas e não coradas 

têm um núcleo grande e avermelhado. O citoplasma também é avermelhado, espraiado e 

apresenta muitos vacúolos, o que lhe confere uma aparência reticulada. 
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Preparações coradas (Fig. 3H-J): Núcleo grande (6,5 ± 0,61 µm), pouco condensado, 

com posição bastante variável (central, subcentral ou periférico) e afinidade média ao 

azul de toluidina e hematoxilina e eosina, mas baixa ao tricromo de Mallory (Fig. 3H-J). 

Algumas vezes é possível ver um nucléolo (Fig. 3I) O citoplasma é espraiado, mas de 

formato variável, bastante vacuolizado em algumas células (Fig. 3H) e não apresenta 

afinidade a nenhum dos corantes utilizados. 

 

Microscopia eletrônica de transmissão (Fig. 3K-N): Célula geralmente arredondada ou 

oval, com núcleo grande, geralmente subcentral ou periférico (Fig 3K, M-N), 

apresentando muita cromatina periférica. Algumas vezes é possível observar um cristal 

intranuclear (Fig. 3M) e um nucléolo (Fig. 3N). O citoplasma pode ser bem espalhado e 

vacuolizado (Fig. 3M), conter material desconhecido proveniente de atividade 

fagocítica (Fig. 3K e L) ou até mesmo outros celomócitos (Fig. 3N). Muitas 

mitocôndrias também foram observadas.  

 

Células progenitoras 

Células vivas (Fig. 4A) e preparações não coradas (Fig. 4B): Células arredondadas ou 

ovais, muito pequenas (5,8-7,6 µm), sendo geralmente confundidas com detritos. 

Quando visualizado em contraste de fase, o núcleo, que é dificilmente visível, ocupa a 

parte central da célula e comumente tem cor esverdeada ou amarelo-esverdeada. O 

citoplasma é tênue e apresenta-se refringente, com cor amarelada ou esverdeada. Não 

foram observados movimentos para este celomócito. Células fixadas e não coradas têm 

um núcleo grande, central e avermelhado, e o citoplasma resume-se a uma fina camada 

margeando o núcleo (Fig. 4B). 

 

Preparações coradas (Fig 4C-E): Núcleo grande (5,7±1,14 µm), pouco condensado e 

central, com afinidade média ao azul de toluidina e hematoxilina e eosina e baixa ao 

tricromo de Mallory (Fig 4E). O citoplasma é pequeno, com diâmetro de 9,0±1,9 µm e 

limita-se a uma estreita faixa adjacente ao núcleo. Esta célula apresenta uma alta razão 

núcleo/citoplasma (0,64±0,09). 
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Figura 4 – Célula progenitora. (A) Célula viva em contraste de fase; (B) Célula fixada e não corada; (C-
E) Célula corada com Azul de Toluidina, Hematoxilina e Eosina e Tricromo de Mallory respectivamente; 
(F) Microscopia Eletrônica de Transmissão Legenda: M - mitocôndria; N = núcleo, RER – retículo 
endoplasmático rugoso, Seta – membrana nuclear. Escale: A-E = 10 µm; F = 1 µm. 

    

Microscopia eletrônica de transmissão (Fig. 4F): Formato geralmente redondo, mas 

pode ser oval. O núcleo é central e bastante grande em comparação com a célula (Fig 

4F), com muita cromatina periférica condensada e geralmente com a membrana nuclear 

bem evidente. O citoplasma é pequeno e foi possível observar algumas mitocôndrias e 

retículo endoplasmático rugoso. 
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Esferulócitos  

 

Esferulócito vermelho 

Células vivas (Fig. 5A) e preparações não coradas (Fig. 5B): As células vivas têm 

formato esférico a oval, com um diâmetro de 11,58±2,77 µm. O núcleo, quando visível, 

é arredondado e freqüentemente excêntrico, possuindo 3,1-3,8 µm de diâmetro. O 

citoplasma é preenchido com esférulas de 1,54±0,55 µm, cujo conteúdo é um pigmento 

vermelho denominado Equinocromo-A (Fig. 5A). Quando essas células são tratadas 

sem solução anticoagulante apresentam um formato alongado com movimentos 

amebóides bastante pronunciados. Células fixadas e não coradas têm um núcleo 

periférico e avermelhado e o citoplasma é marrom e desorganizado, com aspecto 

achatado (Fig. 5B).  

 

Microscopia eletrônica de transmissão (Fig. 5A-D): As células têm formato oval, com 

um núcleo grande e periférico (Fig. 5A-C). A cromatina é condensada, distribuída em 

aglomerados e algumas vezes foi possível ver um nucléolo. Em algumas células, o 

citoplasma mostrou vacúolos aparentemente vazios, enquanto outros estavam 

preenchidos com uma grande quantidade de esférulas de tamanhos diferentes e com um 

conteúdo bastante elétron-denso (Fig. 5A-C). Uma grande quantidade de mitocôndrias 

(Fig. 5C, D), um Complexo de Golgi bem desenvolvido e pseudópodes (Fig. 5A, B) 

puderam ser observados. Uma possível seqüência de maturação, com os estágios inicial, 

intermediário e final correspondendo aos das preparações citoquímicas, foi também 

observada (Fig. 5A-C). 

 

Preparações coradas: Estágio inicial (Fig. 6A, G e M): Núcleo geralmente central, 

condensado, com uma alta afinidade ao azul de toluidina e com um diâmetro de 

5,0±0,43 µm. Ele não cora com os demais corantes, contudo apresenta uma coloração 

avermelhada, provavelmente devido à presença do Equinocromo-A. O citoplasma é 

bastante espraiado, cuja aparência reticulada é bem característica. Estágio intermediário 

(Fig. 6B-E; H-K e N-Q): Núcleo levemente condensado, excêntrico (sendo periférico 

em alguns casos), com um pequeno nucléolo (Fig. 6E), apresentando forte afinidade ao 

azul de toluidina e medindo 3,9±0,43 µm de diâmetro. O citoplasma é disperso e a 

aparência reticulada inicial diminui durante a maturação, à medida que ocorre um 

aumento nas esférulas, que coram somente com azul de toluidina. Estágio final (Fig. 6F, 
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L e R): núcleo pequeno e periférico (2.8±0.39 µm), com menor afinidade ao azul de 

toluidina que o citoplasma circundante e levemente eosinofílico/acidofílico com os 

demais corantes. Citoplasma com muitas esférulas, que mostram alta afinidade ao azul 

de toluidina, mas pouca para os outros corantes. 

   

 

 

Figura 5 – Esferulócito vermelho. (A) Célula viva em contraste de fase; (B) Célula fixada e não corada; 
(C-F) microscopia eletrônica de transmissão. (C) Estágio inicial; (D) Estágio intermediário; (E) Estágio 
final; (F) Detalhe da célula no estágio final. Legenda: M - mitocôndria; N - núcleo; V - vacúolo vazio; VI 
- vacúolo inicial, VF - vacúolo final; Setas - vacúolo cheio; Asterisco – pseudópodes. Escalas: A e B = 10 
µm; C e D = 2 µm; E = 1 µm; F = 0,5 µm. 
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Figura 6 – Esferulócito vermelho corado em diferentes estágios do processo de maturação. (A, G e M). 
Estágio inicial; (B-E, H-K e N-Q) Estágio intermediário; (F, L e R) Estágio final. (A-F) Azul de 
Toluidina; (G-L) Hematoxilina e Eosina; (M-R) Tricromo de Mallory. Escala = 10 µm. 

 
 
Esferulócito transparente  

Células vivas (Fig. 7A) e preparações não coradas (Fig. 7B): Esta célula é muito 

semelhante ao esferulócito anterior, possuindo uma forma esférica a oval, com 

aproximadamente 12,36±1,1 µm de diâmetro. O núcleo é redondo, freqüentemente 

excêntrico e mede entre 3.2-3.8 µm. O citoplasma é levemente achatado e preenchido 

por esférulas hialinas medindo 2.22±0.31 µm de diâmetro (Fig. 7A), cujo conteúdo é 

desconhecido. A morfologia também é bastante similar à do esferulócito vermelho, pois 

quando são tratadas sem solução anticoagulante, apresentam movimentos amebóides e 

forma alongada. Células fixadas e não coradas têm um núcleo avermelhado e periférico 

e o citoplasma é organizado com uma coloração esverdeada (Fig. 7B). 

 

Microscopia eletrônica de transmissão (Fig. 7A-D): Célula com formato arredondado, 

cujo núcleo é pequeno e periférico (Fig. 7A), similarmente ao encontrado nas 

preparações coradas (Fig. 7L) O citoplasma apresenta uma grande quantidade de 

vacúolos, preenchidos com um material centralizado e elétron-denso (Fig. 7C e D). Foi 

possível observar poucas mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso e um grande 

complexo de Golgi (Fig. 7B-D). Além das organelas citadas, também foi observado 

uma possível seqüência de maturação vesicular próximo ao Complexo de Golgi, onde 

um núcleo vesicular central é formado e torna-se mais elétron-denso (Fig. 7D). 
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Figura 7 – Esferulócito transparente. (A) Célula viva; (B) Célula fixada e não corada; (C-F) 
microscopia eletrônica de transmissão. (C) Visão geral da célula mostrando o núcleo periférico; (D) 
Esférulas em detalhe; (E) Complexo de Golgi; (F) Diferentes estágios de maturação das vesículas 
próximas ao Complexo de Golgi. Legenda: G - Complexo de Golgi; M - Mitocôndria; N - Núcleo; 
RER – Retículo Endoplasmático Rugoso; 1-3 Maturação das vesículas (esférulas) Escala: A e B = 10 
µm; C = 2 µm; D-F = 0,5 µm. 
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Células coradas: Estágio inicial (Fig. 8A, E e I): núcleo excêntrico, pouco condensado, 

medindo 4,5±0,46 µm de diâmetro e com alta afinidade ao azul de toluidina e a 

Hematoxilina. O citoplasma é disperso, não apresenta uma delimitação clara. É muito 

reticulado, com retículos maiores que os do esferulócito vermelho no mesmo estágio, e 

não apresenta afinidade a nenhum dos corantes utilizados. Estágio intermediário (Fig. 

8B-C; F-G e J-K): Núcleo menor que o do estágio anterior (4,0±0,54 µm), periférico e 

pouco condensado, com nucléolo algumas vezes visível e também sem afinidade ao 

tricromo de Mallory. O citoplasma é disperso homogeneamente, mas perde esta 

característica ao longo do processo de maturação, tornando-se visivelmente mais 

compacto e esferuloso. Mostra afinidade ao azul de metila presente no tricromo de 

Mallory e à hematoxilina e eosina. Estágio final (Fig. 8D, H e L): Núcleo pequeno, 

condensado e geralmente centralizado, medindo 2,6±0,27 µm de diâmetro. Citoplasma 

bastante organizado, mostrando esférulas bem desenvolvidas e com a mesma afinidade 

que o estágio anterior, mas com um núcleo central mais escuro (Fig. 8L).  

 

 

 

Figura 8 - Esferulócito transparente corado em diferentes estágios do processo de maturação. (A, E e I) Estágio 
inicial; (B-C, F-G e J-K) Estágio intermediário; (D, H e L) Estágio final. (A-D) Azul de Toluidina; (E-H) 
Hematoxilina e Eosina; (I-L) Tricromo de Mallory. Escala = 10 µm. 
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Esferulócito granular 

Células vivas (Fig. 9A) e preparações não coradas (Fig. 9B): Poucas células deste tipo 

de esferulócito foram detectadas neste tipo de preparação. Apresentam uma forma 

arredondada, de aproximadamente 12,2 µm de diâmetro. O núcleo é arredondado, 

periférico e tem entre 3,4-4,0 µm. O citoplasma é preenchido por grandes esférulas 

(1,54±0,55 µm) de conteúdo amarronzado cuja natureza é desconhecida (Fig. 9A). Para 

este esferulócito não foram observados movimentos amebóides. Células não coradas 

mostram um núcleo grande, avermelhado e periférico. O citoplasma é preenchido com 

esférulas esverdeadas bem delimitadas (Fig. 9B).   

 

Microscopia eletrônica de transmissão (Fig. 9A-E): Células ovais ou arredondadas, 

com um núcleo grande e de formato regular, situado na periferia pelo menos nos 

estágios intermediário e final (Fig. 9E-G). A cromatina é condensada, distribuída em 

aglomerados e a observação de um nucléolo não é incomum, algumas vezes possuindo 

uma estrutura elétron-densa (Fig. 9F). O citoplasma é preenchido com esférulas 

possuindo um conteúdo bastante elétron-denso cujo diâmetro aumenta ao longo do 

processo de maturação, provavelmente por fusão vesicular (Fig. 9C-G). Um grande 

número de mitocôndrias, polirribossomos ou ribossomos livres, e retículo 

endoplasmático rugoso foram observados. Também foi possível detectar uma possível 

seqüência de maturação, similar a observada em preparações citoquímicas e dividida em 

estágio inicial (Fig. 9C e D), intermediário (Fig. 9E e F) e final (Fig. 9G). 

 

Células coradas: Estágio inicial (Fig. 10A, D e G): O núcleo é grande (6,4±0,58 µm), 

arredondado, centralizado, pouco condensado e apresenta uma leve afinidade ao azul de 

toluidina e a hematoxilina e eosina. O citoplasma é compacto, claramente delimitado e 

tem uma aparência homogênea. Não tem afinidade ao azul de toluidina, mostrando 

apenas uma coloração amarelo-acinzentada, mas cora levemente com hematoxilina e 

eosina e com a fucsina ácida do tricromo de Mallory. Estágio intermediário (Fig. 10B, E 

e H): o diâmetro do núcleo é menor que o do estágio anterior (5,4±0,6 µm). Geralmente 

está localizado na periferia e possui afinidade intermediária ao azul de toluidina (Fig. 

10B) e leve com os demais corantes. O citoplasma mostra o início da formação das 

esférulas e tem afinidade a fucsina ácida do tricromo de Mallory e a hematoxilina e 

eosina, mas não ao azul de toluidina. Estágio final (Fig. 10C, F e I): núcleo sempre 

periférico e mais condensado, medindo 5±0,38 µm de diâmetro. O citoplasma é 
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organizado, apresentando esférulas individualizadas bem desenvolvidas e de conteúdo 

desconhecido, com alta afinidade a fucsina ácida do tricromo de Mallory.   

            

 

Figura 9 - Esferulócito granular. (A) Célula viva; (B) Célula fixada e não corada; (C-G) microscopia 
eletrônica de transmissão. (A e B) Estágio inicial; (C e D) Estágio intermediário; (E) Estágio final. 
Legenda: N - núcleo; P - poliribossomos; RER – retículo endoplasmático rugoso; V – vacúolo vazio. 
Escala: A e B = 10 µm; C e E-F = 2 µm; D = 0,5 µm. 
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Esferulócito irregular 

Células vivas (Fig. 11A e B) e preparações não coradas (Fig. 11C): Este esferulócito 

não foi muito abundante nas preparações. Células vivas são geralmente arredondadas, 

mas de estrutura bastante irregular (Fig. 11A e B). O núcleo é grande, amarronzado e 

subcentral (Fig. 11B) e o citoplasma mede 18,6±2,6 µm, com esférulas evidentes, 

possuindo coloração verde-amarronzada e medindo 1.5-2.7 µm. Em preparações não 

coradas, mostram um núcleo avermelhado subcentral a periférico, que possui um cristal 

alongado em seu interior. O citoplasma não possui uma delimitação clara e é composto 

por um aglomerado de esférulas de tamanhos variados, mas bem estruturadas, com 

coloração amarronzada ou cinza-esverdeada (Fig. 2C). 

 

Figura 10 - Esferulócito granular corado em diferentes estágios do processo de maturação. (A, D e G) 
Estágio inicial; (B, E e H) Estágio intermediário; (C, F e I) Estágio final. (A-C) Azul de Toluidina; (D-F) 
Hematoxilina e Eosina; (G-I) Tricromo de Mallory. Escala = 10 µm. 
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Figura 11 - Esferulócito irregular. (A) Célula viva; (B) Célula viva em contraste de fase, evidenciado o 
núcleo; (C) Célula fixada e não corada; (D-F) Célula corada com Azul de Toluidina, Hematoxilina e 
Eosina e Tricromo de Mallory respectivamente; (G) Microscopia eletrônica de transmissão. Legenda: N - 
núcleo; V1 – esférula tipo I; V2 - esférula tipo II. Escala: A-F = 10 µm; G = 1 µm. 

 

Células coradas (Fig 11D-F): Núcleo grande (4,7 ± 0,8 µm), pouco condensado e 

subcentral a periférico. Algumas vezes não é visível. Tem afinidade média ao azul de 

toluidina e a hematoxilina e eosina e alta à fucsina ácida do tricromo de Mallory. Um 
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cristal alongado (1,24 - 3,53 µm) esteve geralmente presente dentro do núcleo, 

apresentando uma coloração amarelo-esverdeada com azul de toluidina, amarronzada 

com hematoxilina e eosina e rósea com tricromo de Mallory (Fig 11D-F). Este cristal 

pode ocupar 30-70% do diâmetro nuclear. O citoplasma é composto por esférulas de 

tamanhos diferentes, com afinidade variável ao azul de toluidina e tricromo de Mallory. 

Em contrapartida, o citoplasma parece não ter afinidade a hematoxilina e eosina (Fig. 

11E), apresentando coloração similar as das células não coradas (Fig. 11C e E).   

 

Microscopia eletrônica de transmissão (Fig. 11G): Célula com formato geralmente 

redondo, mas pode ser oval. O núcleo é grande, periférico e a cromatina parece ser 

homogênea (Fig 11F). O citoplasma é preenchido por muitas esférulas que 

aparentemente são de dois tipos. O tipo I (V1) é preenchida por um material elétron-

denso e homogêneo. Já o tipo II (V2) tem regiões similares a anterior e regiões mais 

eléntron-densas. Não foi observada nenhuma organela neste celomócito. 

 

Célula vibrátil 

Células vivas (Fig. 12A): Célula esférica, medindo 7,7 ± 0,39 µm de diâmetro. O 

núcleo foi raramente observado, mas o citoplasma é preenchido por muitas esférulas 

opalescentes que medem por volta de 1µm de diâmetro. Este celomócito tem um flagelo 

longo e fino, que varia entre 22.6 e 34.6 µm.  A célula vibrátil nada ativamente por meio 

do batimento do flagelo que são muito sensíveis a fixação e perdidos facilmente durante 

a manipulação do fluido celômico. 

 

Células coradas: (Fig. 12B-F): O núcleo é geralmente central a subcentral, pouco 

condensado, medindo 4.5 ± 0.7 µm e com baixa afinidade à hematoxilina e eosina e a 

fucsina ácida presente no tricromo de Mallory. O citoplasma apresentou um aspecto 

reticulado, com diâmetro médio de 10.85 ± 1.9 µm, sem afinidade à hematoxilina e 

eosina e com baixa afinidade ao azul de metila presente no tricromo (Fig. 12B-C). Com 

o azul de toluidina, foi possível observar três estágios de maturação, diretamente 

relacionados com o nível de preenchimento do citoplasma (Fig. 12E-F). Baixo 

preenchimento (Fig. 12D): Núcleo central, com alta afinidade ao corante,  medindo 4,23  
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Figura 12 – Célula vibrátil. (A) Célula viva; (B-F) Célula corada com Hematoxilina e Eosina, Tricromo 
de Mallory e Azul de Toluidina, respectivamente (G-O) Microscopia eletrônica de transmissão. (G-I) 
Célula inteira evidenciando o núcleo; (J-L) Esférulas em detalhe; (M e N) Flagelo em vista transversal e 
longitudinal respectivamente; (O) Região de inserção do flagelo. Legenda: EED - esfera elétron-densa; F 
- flagelo; M - mitocôndria; N - núcleo; NG – núcleo granular; NGF - núcleo granular em formação; NL - 
núcleo lobado; V – vacúolo. Escala: A-F =10 µm G e H = 2 µm; I e J = 1 µm; K, L, N e O = 0.5 µm; M 
= 0.2 µm.    
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± 0,51 µm. O citoplasma apresenta uma leve metacromasia, mostrando um aspecto 

homogêneo, coloração arroxeada uniforme, diâmetro de 11,7 ± 1.4 µm e a RN/C foi de 

0,35. Médio preenchimento (Fig. 12E): Núcleo similar ao estágio anterior, mas com um 

diâmetro  maior (4,5 ± 0,7 µm). O citoplasma apresenta metacromasia mais intensa que 

no estágio anterior, com pontos de alta afinidade, diâmetro médio de 11,2 ± 2,1 µm e 

RN/C de 0,4. Alto preenchimento (Fig. 12F): Núcleo com 4,74 ± 0,8 µm de diâmetro e 

centralizado. O citoplasma tem o menor diâmetro (9,5 ± 1,5 µm) e mostra o maior nível 

de metacromasia, apresentando uma coloração roxa escura e homogênea. Neste estágio, 

a Razão núcleo/citoplasma foi a mais alta (0,5).  

 

Microscopia eletrônica de transmissão (Fig. 12G-O): Célula freqüentemente esférica, 

mas pode ser oval, com núcleo central e de formato irregular. A cromatina fica dispersa 

ao longo da membrana nuclear e foi possível observar um núcleo lobado (Fig. 12G-I). 

No entanto, um nucléolo não foi visto. O citoplasma contém esférulas de tamanho 

similar, sendo cada uma preenchida por um material filamentoso e irregular (Fig. 12G-

J). Contudo, algumas esférulas apresentam uma região esférica na sua periferia, de 

elétron-densidade diferente e cujo interior contém uma área extremamente elétron-densa 

(Fig. 12K). Esta área parece ser formada através da condensação de partes da esférula 

(Fig. 12L). O flagelo, com a organização usual de microtúbulos nestas estruturas (9+2), 

pôde ser visto (Fig. 12M), além do corpo basal (Fig. 12O).  

 

DISCUSSÃO 

 

Desde o clássico trabalho de Metchnikoff (1893) sobre fagocitose, muitos 

estudos foram realizados na tentativa de identificar e descrever os celomócitos em 

Echinodermata (e.g. Kindred, 1921; 1924; Boolotian e Geise, 1958; Endean, 1966; 

Smith, 1981; Smith et al., 2010). No entanto, somente células vivas em suspensão ou 

microscopia eletrônica de transmissão têm sido comumente utilizadas, enquanto que 

abordagens citoquímicas são muito raras. Estudos utilizando células fixadas e não 

coradas nunca foram feitos até o momento, e nossas observações utilizando este 

procedimento mostram que os diferentes tipos de celomócitos encontrados possuem 

uma morfologia nuclear e citoplasmática muito peculiar, podendo de fato ser 

identificados por esse método.  
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A abordagem citoquímica, através da utilização de citocentrifugado, permitiu a 

aquisição de dados relevantes sobre celomócitos novos ou poucos conhecidos (viz. 

esferulócito granular, célula progenitora). Além disso, possibilitou o conhecimento de 

aspectos do desenvolvimento de algumas subpopulações (estágios de maturação). De 

maneira geral, foi difícil estabelecer comparações com trabalhos anteriores, devido à 

ampla variação nas técnicas utilizadas. O que foi dito por Johnson (1969b) para os 

esferulócitos, “fixatives have a profound effect on both staining and cytochemical 

reactions of the spherule cells”, também é válido para a maioria dos celomócitos. 

Contudo, apesar destes problemas metodológicos, para os diversos tipos celulares 

observado, a morfologia do núcleo e do citoplasma foram estáveis e bastante similares 

às descritas para outras espécies (Liebman, 1950; Hollandet al., 1965; Johnson, 1969b). 

São, portanto, caracteres úteis para a identificação dos celomócitos. 

 

Caracterização dos celomócitos de Eucidaris tribuloides 

As características gerais dos fagócitos, da célula progenitora, dos esferulócitos 

vermelho e transparente e da célula vibrátil, observados em E. tribuloides, estão de 

acordo com as descritas para outros equinóides em trabalhos anteriores (Kindred 1924; 

Liebman, 1950; Johnson, 1969a; Bertheussen e Seljelid, 1978; Edds, 1993; Gross et al., 

2000; Matranga et al., 2000; Brockton et al., 2008; McCaughey e Bodnar, 2012). Os 

fagócitos apresentaram as mesmas características nucleares e citoplasmáticas 

encontradas em Arbacia punctulata, Strongylocentrotus purpuratus, S. franciscanus, S. 

droebachiensis, tanto em preparações coradas (Liebman, 1950; Holland et al., 1965; 

Johnson, 1969b) como em microscopia eletrônica de transmissão (Chien et al., 1970; 

Vethamany e Fung 1972; Hatfield e Travis, 1975a). Apesar da boa correspondência com 

a bibliografia, a observação das subpopulações de fagócitos (célula discoidal, poligonal 

e fagócitos pequenos) só foi possível por meio da utilização de suspensão de células 

vivas (cf. Fig. 2C-E), uma vez que elas só são diferenciáveis após espraiamento. 

Atualmente, estas subcategorias têm sido bastante estudadas por técnicas tais como 

microscopia de fluorescência e confocal (Edds, 1993; Gross et al., 2000; Brockton et 

al., 2008), que tem revelado padrões diferenciados na organização dos filamentos de 

actina para a célula discoidal e poligonal (Edds, 1993). Já o fagócito pequeno apresenta 

alta atividade dos genes Sp064 e 185/333, cuja expressão é induzida após exposição à 

lipopolisacarídeos (Gross et al., 2000; Brockton et al., 2008; Smith, 2012; Majeske et 

al., 2013).  
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O termo “célula progenitora” é aqui empregado seguindo a caracterização 

adotada por Smith (1981). A morfologia deste celomócito  foi bastante uniforme, cujo 

núcleo grande, central e geralmente arredondado foi sempre evidente, cercado por uma 

tênue porção de citoplasma (cf. Fig. 4B-E). Nos estudos citoquímicos realizados até o 

momento (Liebman, 1950; Holland et al., 1965; Johnson, 1969b), não existe referência 

a células com tal morfologia. Em contrapartida, vários estudos com MEV têm mostrado 

células com as características citadas, embora recebendo outras identificações. Este 

celomócito, geralmente denominado de linfócito, foi visto nos ouriços S. 

droebachiensis, Sphaerechinus granularis, Paracentrotus lividus, Echinus esculentus 

(Fabre et al., 1969; Vethamany e Fung 1972; Smith, 1981) e nas holotúrias 

Apostichopus japonicus, Cucumaria japonica e C. miniata (Fontaine e Lambert, 1977; 

Eliseikina e Magarlamov, 2002). 

O esferulócito vermelho de E. tribuloides apresentou o mesmo aspecto achatado 

descrito para tal célula em Arbacia punctata (Liebman, 1950)  e a coloração foi similar 

à encontrada para os esferulócito “Tipo I”, presente em duas espécies do gênero 

Strongylocentrotus (Johnson, 1969b). No nível ultra-estrutural, as mesmas 

características são descritas para S. purpuratus. Contudo, nesta espécie o núcleo é 

subcentral, com cromatina pouco condensada e o conteúdo das esférulas não foi visível, 

com poucas apresentando um material grosseiro ou até mesmo um cristal (Hatfield e 

Travis, 1975b). O esferulócito transparente foi similar ao de A. punctata quando corado 

com tricromo de Mallory (Liebman, 1950) e sua morfologia foi bastante similar ao 

esferulócito “Tipo II” encontrado nas espécies de Strongylocentrotus (Johnson, 1969b). 

Por outro lado, as análises de microscopia eletrônica de varredura mostraram diferenças 

entre este celomócito e o encontrado nos equinóides S. droebachiensis e S. purpuratus 

(Vethamany e Fung 1972; Hatfield e Travis, 1975b, respectivamente). 

Os esferulócitos aqui denominados como granular e irregular são muito 

diferentes dos tipos comumente descritos para Echinoidea. No primeiro, as esférulas são 

bem delimitadas e o núcleo foi sempre visível (cf. Fig. 9A). Esta célula tem morfologia 

nuclear e citoplasmática similar ao “green spherulocyte” de A. punctata (Liebman, 

1950). Contudo, células cujas esférulas contivessem material de coloração natural 

verde-limão, como descrito para A. punctata, não foram observadas em E. tribuloides. 

Nesta última espécie, a célula que mais se aproxima das características descritas para o 

esferulócito verde de A. punctata é o esferulócito irregular. As reações citoquímicas 

foram muito singulares para o esferulócito granular. As esférulas não coraram com azul 
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de toluidina, mostrando apenas uma coloração amarelada/acinzentada, mas mostraram 

afinidade aos outros corantes. Nos poucos estudos com este tipo de abordagem 

(Liebman, 1950; Holland et al., 1965; Johnson, 1969b), não existe referência a células 

com estas características. No nível ultra-estrutural, existe relato de um celomócito, 

descrito para S. droebachiensis e nomeado de granulocyte (Vethamany e Fung, 1972), 

que é similar ao estágio final do esferulócito granular de E. tribuloides. Contudo, 

diferente do que foi observado para S. droebachiensis, por meio de MET, este tipo 

cellular não é tão raro como dito pelos autores e foi frequentemente detectada em 

preparações citoquímicas e MET de E. tribuloides. É possível que o granulócito descrito 

para S. droebachiensis represente somente o estágio final, com pequenas inclusões 

citoplasmáticas (grânulos. cf. Fig. 9C) e os estágios intermediários não foram incluídos.  

No esferulócito irregular, as esférulas são pouco organizadas, o que lhe confere 

tal aparência, e o núcleo nem sempre é visível. Apesar da coloração natural esverdeada, 

esta célula pouco se assemelha ao “green spherulocyte” de A. punctata, e tem 

morfologia similar a um dos esferulócitos encontrados na holotúria Cucumaria normani 

(Smith, 1981). As reações aos corantes também foram muito singulares neste 

celomócito, cujo núcleo e citoplasma apresentaram afinidade somente ao azul de 

toluidina e ao tricromo de Mallory. O esferulócito verde de A. punctata também exibiu 

afinidade ao tricromo de Mallory, contudo, o núcleo e as esférulas citoplasmáticas 

apresentaram uma coloração vermelho-alaranja, completamente diferente do núcleo 

arroxeado e das esférulas verde-amaronzadas observadas no esferulócito irregular de E. 

tribuloides. Também foi marcante neste esferulócito, a presença bastante freqüente de 

um cristalóide intranuclear. Embora estruturas similares já tenham sido encontradas em 

outros equinóides (Karasaki, 1965; Borges et al., 2010) sabe-se pouco sobre sua origem 

ou o papel fisiológico (Karasaki, 1965). Tem sido proposto que sua função envolveria a 

remoção de metais pesados, síntese de uréia (Bachmann e Goldschmid, 1978) ou 

transporte de íons de ferro (Karasaki 1965). Apesar do pouco entendimento desta 

estrutura, é possível correlacionar o aumento da sua freqüência com poluição ambiental 

(Borges et al., 2010). No nível ultra-estrutural, o esferulócito irregular de E. tribuloides 

se aproxima da caracterização feita por Chien et al. (1970) para o “second unidentified 

type” encontrado em Strongylocentrotus franciscanus. Pode-se especular se o que foi 

identificado aqui como esferulócito irregular, poderia na verdade se tratar de um resto 

celular ou de outro esferulócito degranulando. Com base na constância em que foi 

encontrado nas preparações de citocentrifugado, no quase sempre presente cristalóide 
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intranuclear e na correspondência entre as características observadas em MET, 

citocentrifugados e células vivas, acreditamos que se trata realmente de um tipo celular 

distinto e não de um artefato nas preparações.       

A morfologia da célula vibrátil, quando corada com azul de toluidina, foi muito 

similar a de outros ouriços, tais como A. punctata, S. purpuratus, S. franciscanus, e S. 

droebachiensis (Liebman, 1950; Holland et al., 1965; Johnson, 1969b; Vethamany e 

Fung. 1972). A maioria destes estudos também indicou a presença de polissacarídeos 

complexos nas esférulas citoplasmáticas desta célula, através do uso de diversos 

corantes, assim como mostrado aqui pela metacromasia com azul de toluidina. Apesar 

de não ter descrito em detalhes, Holland et al. (1965) também conseguiu observar 

diferentes graus de afinidade do citoplasma ao azul de toluidina, que no presente 

trabalho parece estar correlacionado com o estágio de preenchimento/maturação da 

célula.  

A ultra-estrutura, observada em microscopia eletrônica de transmissão, da célula 

vibrátil de E. tribuloides foi muito similar a de S. franciscanus e S. droebachiensis 

(Chien et al., 1970; Vethamany e Fung. 1972). Devido ao flagelo não ser sempre 

observado com esta metodologia, as características primordiais para a identificação 

deste celomócito são: 1) um núcleo grande, irregular e centralizado, com cromatina 

condensada; 2) as grandes esférulas citoplasmáticas preenchidas com um fino material 

filamentoso onde algumas vezes é possível ver uma esfera periférica de elétron-

densidade diferente da área anterior, cujo interior apresenta um material mais elétron-

denso. Vethamany e Fung (1972) propõem que a formação desta área extremamente 

elétron-densa seria devido a uma possível desidratação gradual da região, culminando 

na formação deste “núcleo granular”. As duas características apresentadas acima, e 

presentes nos principais trabalhos sobre esta célula (Chien et al., 1970; Vethamany e 

Fung. 1972), se mostraram muito confiáveis na identificação da célula vibrátil quando 

observada em MEV. Tendo isto em vista, é possível inferir que, possivelmente, houve 

um erro na identificação da célula vibrátil de Echinus esculentus (Smith, 1981), onde 

ela foi identificada como um esferulócito transparente.             

Além das características citoquímicas e ultra-estruturais, os diâmetros nuclear e 

citoplasmático, assim como a Razão núcleo/citoplasma também forneceram bons dados, 

corroborando o processo de maturação. Mudanças no tamanho do núcleo, como visto 

nos esferulócitos, podem ser diretamente relacionadas com níveis de transcrição de 

RNA (Sato et al., 1994; Schmidt e Schibler, 1995; Webster et al., 2009) e isso pode se 
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encaixar na dinâmica destes celomócitos. As células no estágio inicial contêm esférulas 

de aparência vazia e um núcleo grande, indicando intensa produção de RNA, enquanto 

que o estágio final mostra esférulas cheias e um núcleo pequeno e condensado, 

mostrando uma diminuição neste processo. Um padrão similar foi visto nos hemócitos 

da holotúria Eupentacta quiquesemita, que apresentavam o maior diâmetro nuclear em 

células muito imaturas, intermediário em células imaturas e o menor diâmetro em 

hemócitos maduros (Fontane e Hall, 1981). No caso do esferulócito granular, esta célula 

parece manter um tamanho nuclear relativamente grande, quando em comparação com o 

esferulócito vermelho e transparente. Este fato pode indicar que esta célula não reduz 

seu processo de transcrição e, portanto, teria um papel diferente dos outros esferulócitos 

(produção/liberação versus produção/armazenamento?). 

Para a célula vibrátil, a Razão núcleo/citoplasma, somada com as características 

citoquímicas, mostrou-se muito útil para a delimitação dos estágios de maturação. 

Assim como visto em outros táxons (e.g. Bivalves ou Insetos), este parâmetro tem sido 

utilizado como caráter de identificação dos celomócitos (Allam et al., 2002; Falleiros et 

al., 2003). Ainda assim, não existem trabalhos com equinodermos que tenham utilizado 

morfometria para fins de identificação das células ou de seus estágios de 

desenvolvimento. 

 

Origem e função das células celômicas em Echinodermata 

Apesar das evidências experimentais ainda serem limitadas, duas principais 

tendências têm se estabelecido acerca da origem e formação dos celomócitos no filo 

Echinodermata (Smith, 1981; Chia e Xing, 1996; Matranga et al., 2005; Ramírez-

Gómez e García-Arrarás, 2010; Silva, 2013). A primeira hipótese, mais antiga, trata 

desta origem como sendo a partir da divisão celular dos próprios celomócitos 

(Kollmann, 1908; Fergusson, 1964) e alguns trabalhos apontam a existência de 

proliferação celular no líquido celomático de S. purpuratus (Holland et al., 1965). Este 

estudo, utilizando timidina radioativa, indica que os fagócitos e os esferulócitos 

vermelhos e transparentes de S. purpuratus são capazes de sintetizar DNA. No entanto 

não existem trabalhos mostrando figuras mitóticas nas células celômicas de 

Echinodermata, e celomócitos com tal característica não foram observadas nas 

preparações de E. tribuloides.  

A segunda considera a origem dos diversos tipos de células como sendo produto 

da atividade de um tecido ou órgão celomopoiético específico. Células com 
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características semelhantes à célula progenitora de E. tribuloides já foram encontradas 

em outros equinodermos (Fabre et al., 1969; Vethamany e Fung 1972; Fontaine e 

Lambert, 1977; Smith, 1981; Eliseikina e Magarlamov, 2002). Para Crinoidea e 

Ophiuroidea, o corpo esponjoso e as glândulas axiais respectivamente, são os locais 

indicados como sendo produtores destas células (Cuénot, 1887; 1891). Em Asteroidea, 

o corpo de Tiedmann (Tiedemann, 1816; Cuénot, 1887) e o epitélio celômico (Vanden 

Bossche e Jangoux, 1976) seriam as prováveis fontes. Nos Holothuroidea, não existem 

evidências claras acerca dos locais de origem. A vesícula de Poli (Cuénot, 1891), o 

tecido conectivo das árvores respiratórias (Herouard, 1889; Endean, 1958) e o tecido 

conectivo do sistema hemal (Hetzel, 1965) são apontados como prováveis candidatos. 

Contudo, se a árvore respiratória é de fato o local de proliferação, não é o único, pois 

este órgão está ausente em alguns dos táxons dentro de Holothuroidea, tais como as 

ordens Apodida e Elasipodida (Hyman, 1955; Feral e Massin 1982).  

Já nos Echinoidea, as células do peritônio (Geddes, 1880; Liebman, 1950; 

Holland et al., 1965) e o tecido conectivo dérmico (Schinke, 1950) já foram apontados 

como fonte de celomócitos. No entanto, o órgão axial parece ser o principal candidato a 

esta função (Kollmann, 1908; Millot, 1969; Silva, 2013). Isso parece ter sido 

demonstrado em Asteroidea (Asterias rubens), cujo órgão axial pode ser estimulado por 

mitógenos, dando origem a celomócitos semelhantes à célula progenitora de E. 

tribuloides (Panijel et al., 1977; Brillouet et al., 1981). Portanto, o órgão axial conteria 

uma fração totipotente e as células progenitoras, pluripotentes, então se diferenciariam 

nos demais tipos encontrados no celoma.  

Com relação ao papel exercido pelos celomócitos na manutenção da homeostase 

dos equinodermos, muitos trabalhos de revisão foram feitos e abordam esta questão de 

uma maneira generalizada (Endean, 1966; Smith, 1981; Ramírez-Gómez e García-

Arrarás, 2010; Smith et al., 2010). Uma compilação dos principais funções descritas 

para estas céluas pode ser vista na Tabela I. Apesar da relativa quantidade de revisões, a 

maior parte dos dados ainda se baseia em trabalhos de observação direta (e.g. 

coagulação atribuída à célula vibrátil; Bertheussen e Seljelid, 1978), com poucos 

estudos experimentais para verificar funções. Mesmo os trabalhos que o fazem, ainda 

esbarram nas dificuldades encontradas até o momento para o isolamento das 

subpopulações e manutenção de culturas viáveis dos celomócitos (Bertheussen e 

Seljelid, 1978; Chia e Xing, 1996; Arizza et al., 2007). Assim, para se acessar qual a 

real função que cada celomócito realiza na fisiologia dos Echinodermata, ainda se faz 
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necessário primeiro identificar as subpopulações existentes e desenvolver técnicas para 

isolar estas células. 

 

 Tabela I - Sumário dos principais tipos de celomócitos registrados em Echinodermata e suas respectivas 
funções.     

Tipo celular Função % no Líquido celomático 

Célula 
discoidal  

40-80 1 - - 

Célula 
Poligonal 

- 67 2 - Fagócito 

Fagócito 
pequeno  

Fagocitose, encapsulamento, 

opsonização, rejeição de 

enxertos, quimiotaxia, 

atividade antibacterial, 

coagulação - - 80 3 

30 4 80-95 5 

Célula progenitora Célula-tronco - - - 
60 4 

- 

Esferulócito vermelho 
Transporte de oxigênio, 

atividade antibacterial 
7-40 1 8 2 4.7 3 - - 

Esferulócito 
transparente 

Citotoxidade, Coagulação, 

atividade antibacterial, 

inflamação, cicatrização de 

feridas, remodelamento da 

MEC, 

3.7-25 1 6.5 2 7.8 3 5 4 - 

Célula vibrátil 
Movimento do fluido 

celomático, coagulação 
11.9-20 1 18.5 2 7.5 3 1 4 - 

Adaptado de Ramírez-Gómez e García-Arrarás, 2010 e Smith et al., 2010. 1 - Strongylocentrotus purpuratus; 2 – S. droebachiensis; 
3 - Paracentrotus lividus; 4 - Holothuria glaberrima; 5 - Asterias rubens.     

 

CONCLUSÕES 

 

Equinóides são descritos como apresentando somente três principais tipos de 

celomócitos: fagócitos, esferulócitos e a célula vibrátil (Smith, 1981; Chia e Xing, 1996; 

Smith et al., 2010). Contudo, como pôde ser visto ao longo do texto e resumido abaixo 

(Tabela II), este número pode ser bem maior. Um exemplo deste fato é visto com os 

fagócitos, onde estudos recentes usando marcadores celulares e microscopia confocal 

tem  mostrado  a  existência  de  no  mínimo  três  subpopulações: fagócitos pequenos  e  
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células discoidais e poligonais (Edds, 1993; Henson et al., 1992; 1999; 2003; Brockton 

et al., 2008). 

Em relação aos esferulócitos, somente duas subpopulações são atualmente 

aceitas, sendo diferenciadas, devido ao seu conteúdo citoplasmático contrastante. O 

esferulócitos vermelho tem um pigmento avermelhado (Equinocromo-A) e o 

transparente tem um conteúdo hialino de composição desconhecida (Smith, 1981; Chia 

e Xing, 1996; Smith et al, 2010). Por outro lado, existem alguns trabalhos utilizando 

MEV, que já registraram cinco tipos de células esferulosas (Chien et al., 1970; 

Vethamany e Fung, 1972; Hatfield e Travis, 1975b). Ainda assim, o conhecimento 

sobre esta grande categoria celular é muito limitado, e o mesmo se aplica aos 

celomócitos como um todo. Um dos possíveis motivos da controvérsia entre células 

vivas e MET, parece residir no quase completo desconhecimento do conteúdo 

citoplasmático dos esferulócitos. Estudos com Thyone briareus, Diadema antillarum e 

Holothuria forskali (Millot, 1950; Jacobson e Millot 1953; Millot, 1953) perceberam 

que os coágulos formados após a retirada e exposição do líquido celomático ao ar, 

tornavam-se cada vez mais escuros com o passar do tempo. Este fato parece estar 

relacionado ao processo de oxidação ou redução do conteúdo dos esferóides (Jacobson e 

Millot, 1953), e neste mesmo estudo os autores sugerem que: “the fact that the coelomic 

fluid when first withdrawn is usually leads us to suspect that the spheroids are largely, 

if not entirely, colorless in vivo, and a varying proportion developing their bright red 

color when freely exposed to air”. Para o esferulócito vermelho, isto parece não se 

aplicar. Contudo, assim como já foi descoberto para os fagócitos, parece que o 

“esferulócito transparente”, representa de fato mais de uma subpopulação. Nós também 

sugerimos isso, uma vez que o esferulócito granular foi facilmente encontrado em 

citocentrifugados, mas foi detectado pouquíssimas vezes em preparações com células 

vivas, provavelmente pela semelhança com o transparente. É de extrema importância 

determinar quantos tipos de celomócitos existem no líquido celomático de Echinoidea, a 

fim de estabelecer possíveis processos de maturação e as reais funções exercidas por 

estas células. A falta de correspondência entre células vivas e preparações de 

microscopia eletrônica têm se mostrado como um grande obstáculo no reconhecimento 

de novos tipos celulares e no estudo de suas respectivas funções. Utilizando suspensão 

de células vivas, preparações citoquímicas e microscopia eletrônica de transmissão, 

fomos capazes de encontrar dois tipos novos (esferulócitos granular e irregular), um tipo 



                                                                                       Caracterização dos Celomócitos 

 51 

pouco abordado (a célula progenitora) e processos de maturação (esferulócitos e célula 

vibrátil). Portanto, este tipo de abordagem integrativa se mostra necessária para a 

caracterização dos diferentes tipos de celomócitos presentes na classe Echinoidea.   
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Capítulo II 

 

Processo inflamatório no espinho de Eucidaris tribuloides 

Lamarck, 1816 
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Resumo 

O processo inflamatório pode ser caracterizado como a resposta imune mais 

precoce diante uma infecção, lesão, estresse ou mau funcionamento do tecido. Sabe-se 

muito sobre os processos e mecanismos teciduais e moleculares subjacentes a 

inflamação de vertebrados, contudo, o conhecimento da inflamação em invertebrados se 

restringe a estudos morfológico/estruturais. É possível observar que nem mesmo a 

definição comumente aplicada em trabalhos avançados sobre inflamação pode ser 

utilizada para o estudo dos mesmos processos em invertebrados. Em equinodermos, o 

conhecimento acerca do processo inflamatório é muito escasso, e o pouco que se sabe é 

referente à carapaça ou cavidade celomática. Estudos utilizando o espinho como modelo 

são inesistentes. Neste contexto, o objetivo deste capítulo é caracterizar o processo 

inflamatório natural no espinho primário de Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816) 

parasitado pelo gastrópode Sabinella troglodytes (Thiele, 1925). Para tal, foi feita uma 

abordagem estrutural utilizando histologia, microscopia eletrônica de varredura e 

microtomografia computadorizada além da análise da proporção dos tipos celulares na 

cavidade celomática e da expressão de dois marcadores ligados a processos 

inflamatórios: AIF e MAPK-p38. Com as análises histológicas, foi possível observar 

que o molusco modifica a estrutura orgânica do espinho, alterando a organização dos 

tecidos e dos celomócitos. O ouriço por sua vez, apresentou mecanismos específicos de 

defesa a presença do parasita por meio de uma resposta celular elaborada, com os dois 

tipos de esferulócitos tendo função diferentes no processo. A parte calcária também é 

afetada, uma vez que no espinho parasitado, foi possível observar alterações 

significativas em diversos locais, tais como a camada radial e a medula, e que não se 

limitaram somente a região do dano, sendo visíveis por todo o espinho. Já em relação à 

cavidade celomática, não foi possível observar efeito da presença do parasita, pois, tanto 

a proporção de celomócitos quanto a expressão dos marcadores AIF e MAPK-p38 não 

mostraram diferenças entre os grupos analisados. Assim, foi visível que em nível local, 

as respostas foram muito elaboradas. Já em nível sistêmico, não foi possível observar 

modificações. Isto parece indicar, que assim como visto em vertebrados, equinodermos 

são capazes de ter respostas locais, sem envolver todo o organismo.  

            

Palavras-chave: Eulimidae, inflamação, parasitismo, resposta celular, alteração 

morfológica. 
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INTRODUÇÃO  

 

A inflamação pode ser caracterizada como a resposta imune mais precoce diante 

uma infecção, lesão, estresse ou mau funcionamento tissular (Medzhitov, 2008; 

Ricciotti e FitzGerald, 2011). Este processo consiste numa cascata altamente regulada 

de processos imunológicos, fisiológicos e comportamentais, que são controlados por 

moléculas sinalizadoras denominadas de citocinas (Ashley et al., 2012). Seu principal 

objetivo é neutralizar o agente causador e remover o tecido danificado, a fim de 

restaurar a homeostase (Soehnlein e Lindbon, 2010). Desta forma, a inflamação é vista 

como uma desordem complexa envolvendo componentes moleculares, celulares e 

teciduais, sendo uma ação inespecífica a um determinado dano (injúria, trauma, 

infecção parasitária, dentre outros) cujos agentes responsáveis podem ser químicos, 

físicos ou biológicos (Zhou et. al., 2007; Medzhitov, 2008; Lima et. al., 2009). Essa 

inespecificidade sugere que, possivelmente, a resposta inflamatória pode ter evoluído 

como um mecanismo generalizado para lidar com danos ou mau funcionamento tissular. 

Nos vertebrados, a inflamação tem indícios macroscópicos (aumento de 

temperatura, inchaço, vermelhidão e dor) e em nível tecidual existe um aumento da 

permeabilidade dos vasos sanguíneos, culminando na acumulação de fluido e 

recrutamento de leucócitos para a área lesada (Ottaviani et al., 2010; Ashley et al., 

2012). Como definido por Elie Metchnikoff, nos invertebrados, o processo inflamatório 

é comparativamente mais simplificado (Metchnikoff, 1968a, 1968b). Tem-se visto que 

estes organismos apresentam sofisticadas respostas imunes humorais (Leclerc e 

Reichhart, 2004), sendo capazes de produzir diversos tipos de moléculas de defesa 

(Iwanaga e Lee, 2005). Contudo, o principal mecanismo de manutenção da homeostase, 

é a resposta imune celular, tendo dois mecanismos principais de ação: fagocitose e 

encapsulamento (Ratcliffe et al., 1985; Rowle, 1996). O primeiro é realizado por células 

denominadas fagócitos, que são geralmente grandes e possuem movimento amebóide 

evidente (Rowle, 1996). O segundo consiste na degranulação, realizada por células 

granulosas, seguido pelo encistamento nos casos onde o angete causador não pode ser 

prontamente eliminado (Schmit e Ratcliffe, 1977). 

Dentre os invertebrados, o filo Echinodermata agrupa organismos 

deuterostômios, essencialmente marinhos, que apresentam simetria pentarradial quando 

adultos (Pawson, 2007). Equinodermos também apresentam intrincados mecanismos de 
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imunidade humoral (Canicatti, 1990; 1991; Schillaci e Arizza, 2013), no entanto, a 

resposta celular é considerada a principal estratégia imunológica nestes animais (Gliński 

e Jarosz, 2000; Smith et al., 2006). Existem estudos tratando dos seus tipos celulares 

(Smith, 1981; Chia e Xing, 1996; Smith et al., 2006; 2010). Contudo, são poucos os 

trabalhos abordando inflamação ou respostas a agentes infecciosos nestes invertebrados. 

Dos poucos trabalhos existentes, grande parte se restringe a identificar ou descrever os 

aspectos biológicos do patógeno/parasita (Maes and Jangoux, 1984; Tajima et al., 1997; 

1998; Takeuchi et al., 1999; Becker et al., 2007). Somente um trabalho trata das 

respostas fisiológicas de equinodermos frente a infecções, utilizando o espinho como 

modelo (Johnson e Chapman, 1970a). Neste contexto, o objetivo deste capítulo é 

caracterizar o processo inflamatório no espinho primário de Eucidaris tribuloides 

(Lamarck, 1816) parasitado pelo gastrópode Sabinella troglodytes (Thiele, 1925). Estes 

gastrópodes pertencem à família Eulimidae, um táxon que compreende parasitas 

específicos de Echinodermata. Esta espécie em particular tem uma relação espécie-

específica com E. tribuloides, com todo seu ciclo de vida associado aos espinhos do 

ouriço hospedeiro (Warén, 1983). Para detalhar esta relação, foi feita uma abordagem 

estrutural utilizando histologia, microscopia eletrônica de varredura e microtomografia 

computadorizada; e a análise da expressão de dois marcadores ligados a processos 

inflamatórios, AIF-1 e pp38-MAPK. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Coleta dos organismos e do material analisado. 

Ouriços cidaróides da espécie Eucidaris tribuloides foram coletados na Praia do 

Porto da Barra, Salvador-Bahia (13°00’15”S, 38°31’58”O), por meio de mergulho livre. 

O procedimento consistiu na verificação e captura de 15 indivíduos sadios e de 15 

indivíduos parasitados pelo gastrópode Sabinella troglodytes (Fig. 1A e B). Os 

equinóides, juntamente com os parasitas, foram acondicionados individualmente em 

sacos plásticos e levados para o Laboratório de Invertebrados Marinhos (LABIMAR - 

UFBA). No laboratório, os organismos foram acondicionados em aquários e 

posteriormente checados para a quantidade de galhas (espinhos parasitados), e depois 

foram coletados o líquido celomático e os espinhos sadios e parasitados, com suas 

respectivas placas intermbulacrais. Uma vez que todo espinho parasitado tinha uma 
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aspecto de espinho “jovem” (não continham simbiontes aderidos à parte externa), só 

foram coletados espinhos sadios na mesma situação.  

 

Coleta e contagem das células da cavidade celomática perivisceral 

O líquido celomático de 10 indivíduos de cada grupo (sadio e parasitado) foi 

retirado e ajustado para 5x105 cel/ml, seguindo o procedimento descrito anteriormente 

(cf. Capítulo I). Após o ajuste, a estimativa de densidade dos tipos celulares presentes na 

cavidade celomática de E. tribuloides se deu através da contagem, em câmara de 

Neubauer, dos quatro tipos principais de celomócitos: fagócitos, célula vibrátil, 

esferulócito vermelho e transparente. Os resultados foram expressos como porcentagem 

dos tipos celulares. 

 

Análise histológica e ultra-estrutural 

Histologia: Os espinhos sadios e parasitados foram coletados e imediatamente 

fixados em glutaraldeído 2,5% diluído em água do mar filtrada (0,22 µm), por no 

mínimo 24h. Posteriormente, foram descalcificados em EDTA 5% diluído em água do 

mar artificial livre de cálcio e magnésio (NaCl 460mM, Na2SO4 7mM, KCl 10mM, 

HEPES 10mM, pH 8,2 - Dunham & Weissmann 1986. Filtrada em 0,22 µm). O 

processo de descalcificação levou entre 72 e 96h. Feito isso, os espinhos foram 

desidratados em uma série crescente de etanol (50-100%) (30 min. em cada 

concentração) e clarificadas com Xilol + Etanol (1:1) (30 min.) e Xilol 100% (30 min., 

duas vezes). Em seguida, as amostras foram imersas para inclusão em Paraplast 

(SIGMA) fundido, por 12 horas em estufa a 60°C. Após a inclusão, os espinhos foram 

emblocados e mantidos a temperatura ambiente, sendo então montados nos suportes. 

Para a realização dos cortes, os espinhos foram divididos em três partes: ápice, meio e 

base. A partir do comprimento total do espinho, os sadios foram divididos em três 

partes iguais. Já os parasitados, a parte apical era sempre aquela acima do dano (galha), 

o meio era a parte da lesão, e a parte basal era aquela situada abaixo da galha. Os cortes 

foram realizados em micrótomo manual (10 µm de espessura), sendo as fitas colocadas 

em lâminas contendo uma fina camada de albumina e então desparafinizadas com Xilol 

100% (40 min., duas vezes). Em seguida, as seções foram hidratadas em uma série 

decrescente de etanol (100-50%) por 30 min. em cada concentração, e posteriormente 

coradas com Tricromo de Mallory ou Azul de Toluidina 0,1% (Martoja & Martoja 

1967, Behmer et al. 1976).  
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Microscopia eletrônica de varredura (MEV): O material fixado em glutaraldeído 

2,5% foi seco em temperatura ambiente. Os espinhos foram cortados em três partes, 

seguindo os mesmos critérios adotados para o procedimento histológico. Além dos 

espinhos em seção transversal, foram analisadas a parte basal, a placa interambulacral 

da carapaça e a articulação do tipo bola-e-soquete, que é composta pelo soquete (parte 

mais proximal do espinho) e pelo tubérculo (protuberância sobre a placa da carapaça). O 

material analisado foi montado em um suporte (stub) coberto com fita dupla face, e 

posteriormente metalizados com ouro. As fotografias foram obtidas a partir de um 

microscópio eletrônico de varredura Zeiss, modelo DSM 940. 

Microtomografia computadorizada (µCT): Espinhos sadios, parasitados e placas 

interambulacrais foram escaneados por 1h (cada peça) numa resolução de 9 µm em um 

microtomógrafo de raios-X (Skyscan 1176) com uma duração de exposição em cada 

nível durante a rotação 250 ms (360°, 438 µA, 57 kV, bmp-files). O conjunto de dados 

obtidos foram reconstruídos em imagens tridimensionais pelo software NRecon da 

Skyscan. A densidade dos espinhos é mostrada em um gradiente de tons de cinza, onde 

baixas densidades aparecem em tons escuros e altas densidades aparecem em tons 

claros.     

   

Caracterização quantitativa das estruturas do espinho 

Contagem de celomócitos: Nos cortes histológicos, foram realizadas contagens 

do número de esferulócitos presentes em cada região (ápice, meio e base) do espinho 

sadio e parasitado. As contagens foram realizadas por meio de fotomicrografias dos 

cortes do espinho (objetiva de imersão, 100X). Foram amostradas as três porções de 

cada corte: medula, camada radial e periferia. Nos cortes do ápice do espinho (tanto o 

sadio quanto o parasitado), devido ao tamanho reduzido, somente medula e a periferia 

foram observadas. Os resultados são mostrados como número de células por unidade de 

área (cel/u.a), onde cada unidade de área é equivalente a área obtida em cada fotografia 

(40 µm2). 

Mensuração dos poros da medula e do córtex do espinho: A diâmetro dos poros 

da medula e da camada radial do espinho foi medido a partir das imagens de MEV 

usando o software ImageJ, seguindo Grossmann e Nebelsick (2013). Foram realizadas 

20 medidas em cada região (ápice, meio e base) de espinhos sadios e parasitados. 

Devido à camada radial nos espinhos parasitados apresentar uma morfologia 
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diferenciada em MEV, esta região foi subdividida em camada radial interna e externa. 

Seguindo este padrão, o mesmo foi feito para espinhos sadios, a fim de se verificar 

diferença entre os grupos. 

 

Análise da expressão de marcadores ligados a processos inflamatórios 

Coleta das amostras: Dos 30 animais coletados (15 sadios e 15 parasitados), 

cinco indivíduos de cada grupo foram separados para coleta de material destinado a 

análise da expressão de marcadores ligados a processos inflamatórios: AIF-1 (Allograft 

Inflammatory Factor-1) e pp38-MAPK (phosphorylated p-38 mitogen-activated protein 

kinase). Dos organismos separados, foram retiradas amostras do intestino e do líquido 

celomático. O intestino foi imediatamente fixado com RNA holder (BioAgency). Já a 

suspensão de células, depois de retirada seguindo o protocolo descrito no Capítulo I, foi 

centrifugada (80 x g / 5 min), o sobrenadante retirado e os pellets ressuspendidos com 

RNA holder. Após a coleta, o material foi resfriado (4°C - 24h) e depois congelado a -

20°C, até o momento das análises.  

Quantificação das proteínas totais: Fragmentos do intestino (0,5 cm3) e alíquotas 

do fluido celomático (1,5 ml) foram colocados em microtubos. Para o tecido, foram 

adicionados 600 µl do tampão de extração (TBS – Tris Buffered Saline + EDTA 1mM 

+ coquetel inibidor de protease (Amresco)) em cada amostra. As alíquotas de 

celomócitos foram centrifugadas (80 x g / 5 min), o sobrenadante descartado e a mesma 

quantidade de TBS foi adicionada. As amostras foram maceradas com pistilos plásticos, 

centrifugadas (4°C, 80 x g / 10 min) e o sobrenadante coletado para a determinação da 

quantidade de proteínas totais, através do método de Bradford (Sigma-Aldrich). 

Imunoensaio: Um volume de 100 µl do extrato das amostras, contendo 50 µg de 

proteínas totais, foi adicionado em cada poço de uma placa (96 poços), que foi mantida 

por 24h a 4°C. Após este período, as placas foram lavadas três vezes com uma solução 

tampão de fosfato (PBS – Phospate buffered saline), contendo 0,05% de Tween-20 

(PBS-T). Em seguida foram bloqueadas com leite em pó desnatado 1% (Molico, Nestlé) 

em PBS-T por 24h a 4°C. Posteriormente, foram adicionados 100 µl do anticorpo 

primário específico AIF (cabra anti-AIF-1) ou pp-38 MAPK (coelho anti-pp38), 

diluídos na proporção de 1:500 em PBS-T com 0,1% de leite desnatado e as placas 

foram incubadas por 2:30h a 29°C. As placas foram novamente lavadas três vezes com 

PBS-T, receberam o anticorpo secundário específico, conjugados com peroxidase (HRP 
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anti coelho ou anti-cabra), e foram novamente incubadas por 2:30h a 29°C. As reações 

foram reveladas utilizando TBM (3,3,5,5-tetrametilbenzidina, Pierce) como substrato 

por 10 min, interrompidas com H2SO4 2M e lidas num leitor de placas Elisa (450nm).                     

 

Análise estatística 

Para verificar o efeito de diferentes fatores sobre o diâmetro do poro foi 

realizada uma ANOVA multifatorial com o auxilio do programa Statistica. Neste caso, 

os fatores considerados foram: (1) ocorrência ou não de parasitismo, (2) região do 

espinho (ápice, meio e base) e (3) parte analisada do espinho (externa, medula e 

interna). No caso de diferenças significativas, o HSD de Tukey foi utilizado como teste 

a posteriori. Procedimento similar foi utilizado para testar um efeito do parasitismo (1° 

fator) sobre o número de células/ml para distintos tipos celulares (2° fator). Em 

contrapartida, uma ANOVA simples (one way ANOVA) foi realizada para verificar se 

existia diferença entre os níveis de expressão das proteínas de extresse AIF e p38 

MAPK entre indivíduos sadios e parasitados. 

 

RESULTADOS 

 

Espinhos parasitados possuem uma morfologia bastante diferenciada quando 

comparados com os sadios (Fig. 1A e B; Fig. 2A-F). Os espinhos sadios são retilíneos, 

cilíndricos, com ornamentação em forma de nódulos achatados (Fig. 1I) e coloração 

amarronzada/avermelhada quando novos (Fig. 2 B-D). Os espinhos mais velhos são um 

pouco mais irregulares e esta ornamentação e a coloração geralmente se tornam 

obscurecidas pela incrustação por outros organismos (Fig. 2A). Em contrapartida, o 

espinho parasitado tem formatos diferentes, variando de pequeno e achatado (Fig. 1F) a 

comprido, com um crescimento anormal ao redor do local parasitado (Fig. 1C; Fig. 2E e 

F). Em campo, através de uma rápida observação, é possível diferenciar um ouriço 

parasitado de um sadio, uma vez que as galhas são bem evidentes e os moluscos, que 

possuem uma coloração esbranquiçada, destoam muito da cor avermelhada/amaronzada 

do espinho (Fig. 1B-D). No entanto, em alguns espinhos, foi possível observar que o 

crescimento  da  região  lesada  foi  tão  desordenado  que  chegou a  fechar  quase  que  
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Figura 1 – Eucidaris tribuloides e o parasita Sabinella troglodytes. (A e B) Foto de campo de E. 
tribuloides sadio e parasitado, respectivamente; (C-E) Fotos de laboratório de um espinho parasitado. (C) 
Dois moluscos na galha; (D) Marcas de alimentação; (E) Massas de ovos em diferentes estágios de 
desenvolvimento no interior da galha. (F-I) Espinhos sadios e parasitados em MEV. (F) Espinho 
parasitado em visão panorâmica; (G) Região do danificada do espinho, evidenciando uma marca de 
alimentação; (H) marca de alimentação, mostrando o colar em detalhe; (I) Espinho sadio em visão 
panorâmica. Escala: C = 1,8 mm; D e I = 1,5 mm; E e G = 500µm; F = 1 mm; H = 50 µm. 
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Figura 2 – Morfologia do espinho de Eucidaris tribuloides. (A) Espinho sadio “velho”; (B) Espinho 
sadio “novo”; (C) Ornamentação em detalhe; (D) Região basal em detalhe; (E e F) Espinho sadio; (G-I) 
Espinho sadio em corte transversal (ápice, meio e base respectivamente); (J) Espinho sadio em corte 
longitudinal mostrando a diferença na organização dos canais da medula e da camada radial; (K e L) 
articulação do espinho, evidenciando o soquete (K) e a placa interambulacral e seu tubérculo (L). Escalas 
= A e B = 3 mm; G-I e K = 0,5 mm; D e J = 2 mm; C e L = 1mm. Legenda: CR = camada radial, M = 
medula. 
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completamente a entrada, confinando o molusco ao interior da galha e nestes casos, era 

muito difícil ver o molusco.  Nos ouriços coletados, foram encontrados 22 espinhos 

parasitados, com uma média de 1,46 ± 0,9 galha por indivíduo e um máximo de quatro 

galhas em um único animal. Galhas sem parasitas não foram observadas em nenhum 

dos espécimes coletados. 

Na maioria dos espinhos parasitados foi possível encontrar um casal de 

moluscos e muitas massas de ovos em diferentes estágios de desenvolvimento (Fig. 1C-

E). Além disso, marcas de alimentação estavam visíveis (Fig. 1E, G e H) e trabalhos 

anteriores já mostraram que este molsuco parece se alimentar do tecido presente no 

espinho (Queiroz, 2012). Além disso, alguns indivíduos juvenis (aparentemente recém-

assentados) foram encontrados em espinhos que mostravam o início da formação da 

galha, uma vez que apresentavam um aspecto majoritariamente sadio, com um inchaço 

exatamente sob o molusco.      

Para o estudo da fisiologia, o espinho foi dividido em diferentes regiões, a fim 

de tornar a investigação mais eficiente. Independente da condição (sadio ou parasitado) 

foi possível dividi-lo em três regiões: ápice, meio e base. Além disso, cada uma dessas 

regiões tem porções com características distintas, nomeadas diferentemente a depender 

da técnica utilizada. Nas seções histológicas, em todas as regiões, puderam ser 

observadas a periferia, porção mais externa que consiste na epiderme e suas mediações 

e a medula, situada na região central. Por outro lado, a camada radial, só pôde ser 

delimitada nos cortes do meio e da base. Nas análises de MEV, também foram 

observadas duas porções distintas vistas por toda a extensão do espinho: a camada 

radial, subdividida em externa e interna e a medula central. O córtex, porção 

envolvendo a camada radial externa, só esteve presente na base do espinho sadio. 

 

Caracterização dos celomócitos do espinho 

Com relação às células presentes nas seções histológicas do espinho sadio e 

parasitado de Eucidaris tribuloides, somente dois tipos foram distinguíveis: os 

esferulócitos transparente (ET) e granular (EG). O esferulócito vermelho não foi 

encontrado em nenhuma das lâminas e os fagócitos e esclerócitos não puderam ser 

identificados por meio desta técnica. 

 Esferulócito transparente (Fig. 3J e K): Célula arredondada ou alongada, cujo 

núcleo é geralmente central, mas pode estar periférico. O característico aspecto externo 

rugoso desta célula (similar ao observado em preparações de citocentrifugado) é 
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bastante visível. Com o azul de toluidina, o núcleo mostra maior afinidade ao corante 

que ao citoplasma, onde  este  último pode  apresentar-se  sem  coloração (transparente).  

 

 
Figura 3 – Corte transversal do espinho sadio e suas estruturas. (A-C) Ápice: (A) Visão panorâmica; (B) 
Epiderme em detalhe; (C) Medula em detalhe; (D-F) Meio: (D) Visão panorâmica; (E) Epiderme em 
detalhe; (F) Medula em detalhe; (G-I) Base: (G) Visão panorâmica; (H) Epiderme em detalhe; (I) 
Medula em detalhe; (J e K) Esferulócitos transparente (ET) e Granular (ET); (L-N) Fungos. Escalas: A, 
D e G = 500 µm; B, C, E, F, H, I ,L-N = 40 µm J e K = 20 µm.  Legenda: Seta = fungos.     

 

Com o Tricromo de Mallory, o núcleo apresenta afinidade a fucsina ácida e o 

citoplasma tem afinidade ao azul de metila. Esferulócito granular (Fig. 3J e K): 

Celomócito geralmente arredondado, mas pode apresentar-se alongado. Com o azul de 

toluidina, o núcleo é visível e tem afinidade ao corante, mas o citoplasma mostra uma 
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coloração diferenciada, apresentando-se amarelado/esverdeado. Por outro lado, quando 

corado com Tricromo de Mallory o núcleo (quando evidente) tem uma coloração escura 

e o citoplasma apresenta afinidade a fucsina ácida. Possui um aspecto tridimensional 

evidente com o citoplasma formado por um conjunto de esférulas. Algumas células 

foram vistas liberando o conteúdo das suas inclusões para o meio (“degranulando”). 

 

Organização dos espinhos sadios 

Ápice (Fig. 3A-C): Periferia (Fig. 3B): Epitélio simples, composto por células 

geralmente retangulares (similar ao epitélio simples cúbico de vertebrados), com 

afinidade a fucsina ácida. A epiderme parece não estar ainda completamente 

estruturada, pois não apresenta um padrão visível de organização. Os esferulócitos 

transparentes (20,3 ± 2,57 cel/u.a.) foram mais abundantes que os granulares (6,93 ± 

5,76 cel/u.a.) (Figura 4). Medula (Fig. 3C): Parece ter pouca matriz calcária e muito 

material orgânico (tecido conectivo e celomócitos). O esferulócito transparente teve 

uma densidade de 38,5 ± 2,3 cel/u.a. e para o granular, a densidade foi de 20,5 ± 3,3 

cel/u.a. (Figura 4A). Fungos (Fig. 3L-N): Fungos foram vistos, geralmente em 

aglomerados, e apresentaram uma coloração amarronzada/esverdeada. Foram vistas 

estruturas similares a hifas e conídios. Os aglomerados restringiram-se as proximidades 

da epiderme e não foram vistos aglomerados de fungos na medula.  

 

Meio (Fig. 3D-F): Periferia (Fig. 3D e E): Epiderme similar a do ápice, contudo é 

possível observar um início de estruturação, sendo mais evidente a sua composição 

monoestratificada e a organização em colunas. Camada radial: Parece ser uma região de 

transição entre a epiderme e a medula, contendo pouca matriz orgânica, quando 

comparado com a medula. Medula (Fig. 3D e F): Parece ter mais matriz calcária e 

menos tecido, quando comparado ao ápice. Em direção à medula, verifica-se que o 

material vivo está disposto em “colunas”. Isso seria moldado pela matriz calcária. Os 

esferulócitos transparente e granular têm uma distribuição crescente do exterior para o 

interior, com 15,6 ± 3,3 e 6,7 ± 4,3 cel/u.a. na epiderme; 16,9 ± 1,6 e 7,8 ± 1,4 cel/u.a. 

na camada radial e 23,9 ± 15,3 e 6,62 ± 0,6 cel/u.a. na medula (Figura 4B). Fungos (Fig. 

X): Poucos aglomerados de fungo nessa região. Quando vistos, sempre se situavam 

próximo à epiderme.  
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Figura 4 – Infográfico sobre as densidades de esferulócitos nas diferentes regiões do espinho. (A-C) 
Espinho Sadio; (D-F) Espinho parasitado. (A e D) Ápice; (B e E) Meio e (C e F) Base. Legenda: EG = 
esferulócito granular; ET = esferulócito transparente. 

 

Base (Fig. 3G-I): Periferia (Fig. 3G e H): Epiderme similar em composição, quando 

comparada com as outras partes do espinho, contudo, a organização do tecido nesta 

região é a mais definida, apresentando uma estruturação em coluna (epitélio simples 

cúbico). Camada radial: Se mostra como uma região de transição entre a epiderme e a 

medula, onde a ocorrência de matriz orgânica é diminuída, quando comparado com o 

centro e não apresenta a organização em coluna da parte periférica Medula (Fig. 3G e I): 

Similar ao ápice e ao meio. Foi possível observar uma aglomeração de celomócitos 

nesta porção do corte. O esferulócito transparente mostrou o mesmo padrão, com 

menores densidades na periferia, aumentando em direção a medula (16 ± 4,5; 19 ± 1 e 

29 ± 9 cel/u.a., respectivamente). Em contrapartida, o esferulócito granular foi menos 

denso na periferia (5,3 ± 4,2 cel/u.a.), mas na camada radial e na medula, os valores 

foram similares (8,5 ± 0,9 e 9 ± 1,7 cel/u.a.) (Figura 4C). Foram observados alguns 

esferulócitos granulares que apresentaram uma afinidade intermediária à fucsina ácida. 
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Fungos (Fig. 3L-M): Aglomerados presentes apenas nas proximidades da epiderme. No 

interior foram vistos pouquíssimos aglomerados. 

 

Organização dos espinhos parasitados 

Ápice (Fig. 5A-D): Periferia (Fig. 5A-C): Epitélio simples, composto por células 

geralmente cúbicas, com afinidade a fucsina ácida. Foram observados dois tipos de 

organização na epiderme, a depender do local em que se situavam. A epiderme situada 

no lado onde o dano está localizado parece ser mais desestruturada, quando comparada 

com a epiderme do lado oposto da mesma região. Medula (Fig. 5D): Apresenta muito 

tecido conectivo. Parece ter menos matriz calcária e mais material vivo. Os esferulócitos 

transparentes e granulares tiveram uma densidade muito próxima, com 12 ± 2 e 10,7 ± 

1,7 cel/u.a. na periferia, e 11,1 ±5,9 e 8 ±0,6 cel/u.a. na medula (Figura 4D). Fungos 

(Fig. 5A): A característica dos aglomerados de fungos é igual à do espinho sadio. No 

entanto, o que muda é a quantidade. Muito aglomerados de fungos na periferia e foi 

possível ver aglomerados na medula. 

 

Meio (Fig. 5E-H): Periferia (Fig. 5E-G): Epiderme semelhante ao padrão visto no ápice 

parasitado, onde o epitélio a epiderme apresenta um aspecto diferenciado a depender da 

região. Na região do dano e nas proximidades, a epiderme é bem fina e bastante 

desestruturada, e a densidade de esferulócitos transparente é de 6,7 ± 4,5 cel/u.a. e 19,7 

± 2,3 cel/u.a. para os esferulócitos granulares (Figura 4E). Na região oposta, apresenta-

se similar à vista no meio do espinho sadio (disposição dos tecidos e afinidade aos 

corantes), só que um pouco menos estruturada quando comparada a epiderme do 

espinho sadio e os esferulócitos transparente e granular tem valores semelhantes (9,3 ± 

4,64 e 8 ± 0,7 cel/u.a., respectivamente) (Figura 4E). Camada radial: Similar ao da 

mesma região do espinho sadio, contudo a disposição dos esferulócitos é diferenciada. 

Na direção do dano, os esferulócitos vermelhos e granulares estão mais concentrados 

(14,1 ± 2,2 e 32,9 ± 7,3  cél/u.a.) que no lado oposto (8,6 ± 4,4 e 7,3 ± 4,2 cél/u.a.) 

respectivamente (Figura 4E). Medula (Fig. 5H): Desgastada e com mais matriz orgânica 

que no espinho sadio. É evidente a desestruturação da medula nesta região, com uma 

densidade maior de esferulócitos na direção do dano (ET = 11,7 ± 3,2 cél/u.a.; EG = 

18,9 ± 7,6 cél/u.a.), que na direção oposta (ET = 12,2 ± 8,2 cel/u.a.; EG = 9 ± 5,5 

cel/u.a.) (Figura 4E).  
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Figura 5 – Corte transversal do espinho parasitado e suas estruturas. (A-D) Ápice; (E-H) Meio; (I-L) 
Base. (A, E e I) Visão panorâmica; (B, F e J) Epiderme do lado danificado; (C, G e K) Epiderme do lado 
oposto ao dano; (D, H e L) Medula; (M-P) Local da galha com seqüência de maturação do esferulócito 
granular; (Q-R) Local de alimentação do gastrópode (colar); (S) Esferulócito granular degranulando 
próximo à aglomerados de fungo. Escalas: A, E e I = 300 µm; B-D, F-H, J, K, R e S = 40 µm; L e Q = 
100  µm; M = 600 µm; N-P = 20 µm. Legenda: Círculo branco = concentração de esferulócitos na 
medula; 1 = estágio inicial; 2 = estágio intermediário; 3 = estágio final; Seta branca = colar. 
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Esferulócito transparente: Pouco abundantes na região da galha, quando comparados 

com a mesma região do espinho sadio. Mas apresentavam uma disposição diferenciada. 

Estavam muito concentrados em determinados pontos da área lesada, principalmente 

dentro da estrutura de colar construída pelo gastrópode (Fig. 5Q-R). Esferulócito 

granular: Foi possível perceber um sentido de migração, que pareciam se originar no 

centro da medula, deslocando-se em direção a área lesada. Na medula, foram 

observadas células com uma baixa afinidade a fucsina ácida. No córtex existiam células 

com uma afinidade intermediária a este corante e na periferia, a afinidade a fucsina 

ácida era muito alta. Foi evidente também que estas células geralmente estavam 

associadas a grupos de fungos e degranulando próximo a eles (Fig. 5M-P e S). Fungos 

(Fig. 5S): Muito evidentes por todo o espinho, inclusive no centro da medula.  

 

Base (Fig. 5I-L): Periferia (Fig. 5I-K): Também tem uma estrutura diferenciada a 

depender da região considerada. No mesmo lado onde o dano está localizado, a 

epiderme é mais espessada e não tão organizada em colunas, mas na região 

diametralmente oposta, a epiderme é bem semelhante à do espinho sadio, só que um 

pouco menos estruturada. A quantidade de esferulócitos é bastante parecida com 9,8 ± 5 

cel/u.a. para o esferulócito transparente e 8,9 ± 5,2 cel/u.a. para o granular (Figura 4F). 

Camada radial: É estruturalmente similar ao da mesma região do espinho sadio, mas 

aparenta ter menos matriz orgânica. Os esferulócitos têm densidades parecidas com a da 

camada radial do meio do mesmo espinho (ET = 12,1 ± 5,6 cel/u.a.; EG = 6,2 ± 3,5 

cel/u.a.) (Figura 4F). Medula (Fig. 5L): Parece ter mais tecido conectivo, quando em 

comparação com o espinho sadio. As concentrações dos esferulócitos transparente e 

granular (20,9 ± 8,2 e 8,2 ± 2 cel/µm2) foram um pouco menores (Figura 4F). Fungos 

(Fig. 5A): Muito aglomerados presentes na periferia do espinho e poucos aglomerados 

na medula, quando em comparação com o espinho sadio. 

 

Microscopia eletrônica de varredura 

Com a microscopia eletrônica de varredura foi possível observar divisões no 

estereoma do espinho, identificadas como medula, camada radial e córtex (Fig. 6A), 

seguindo a nomenclatura utilizada por David et al. (2009) e Grossmann e Nebelsick 

(2013). A medula é formada pelos poros centrais e de maior diâmetro; a camada radial é 

uma faixa única de poros que envolvem a medula. Contudo, no espinho parasitado, é 

visível uma divisão em duas porções distintas: a interna, composta por poros  menores e 
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Figura 6 – Microscopia eletrônica de varredura da seção transversal do espinho sadio e parasitado de 
Eucidaris tribuloides. (A e B) Visão geral do ápice do espinho sadio e parasitado, evidenciando as 
diferentes regiões. (C-E) Espinho sadio: (C) Ápice; (D) Meio; (E) Base. (F-H) Espinho parasitado: (F) 
Ápice; (G) Meio; (H) Base. Escalas: A, C-H = 200 µm; B = 500 µm. Legenda: C = córtex; CRE = 
camada radial externa; CRI = camada radial interna; M = medula. 
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adjacentes a medula e a externa, formado por poros maiores. Na base do espinho sadio, 

existe a formação de uma estrutura que protege a camada radial, denominada de córtex 

(Fig. 6E). Em contrapartida, a parte basal, a placa interambulacral carapaça e a 

articulação do tipo bola-e-soquete foram bastante similares, não mostrando diferenças 

entre indivíduos sadios e parasitados.   

 

Espinho sadio – Ápice (Fig. 6A e C): Camada radial formada por poros pequenos 

alinhados em sentido radial. Na camada radial externa os canais têm um diâmetro médio 

de 9,75 ±1,13 µm e na interna 8,89 ±0,96 µm, que não diferem significativamente (p > 

0,05) entre si, mas diferem do meio e da base. (Fig. 7). Em contraste, a medula tem 

poros com diâmetros bem maiores (22.48 ±4,32 µm) (Fig. 8). Meio (Fig. 6D): Córtex 

similar ao do ápice, mas já é possível observar uma leve diferenciação na organização 

da camada radial externa e interna. Contudo, os diâmetros são estatisticamente similares 

(14,13 ± 2,43 µm e 13,46 ± 0,76 µm, respectivamente) (Fig. 7). A medula tem diâmetro 

médio de 26,04 ±5,65 µm (Fig. 8). Base (Fig. 6E): O córtex é definido como sendo um 

espessamento calcário (aproximadamente 105 µm), onde canais se agrupam em sentido 

longitudinal. Os poros da camada radial externa medem 13,81 ± 2,01 µm e da interna 

são um pouco maiores 15,08 ± 2,47 µm (Fig. 7), mas não possuem diferença 

estatisticamente significativa (p > 0,05). Os poros da medula têm diâmetro de 29,17 ± 

4,90 µm (Fig. 8). 

 

Espinho parasitado – Ápice (Fig. 6B e F): Camada radial visivelmente diferenciada em 

duas regiões (interna e externa). O diâmetro dos canais da camada radial externa (17,30 

± 2,14 µm) e interna (7,86 ±1,23 µm) difere significativamente (p < 0,05) (Fig. 7) e a 

camada radial externa é visivelmente diferente da do espinho sadio (p < 0,05) (Fig. 7). 

A medula apresenta poros com diâmetro médio de 22,37 ±3,51 µm (Fig. 8) que são 

similares ao do espinho sadio (p > 0,05) (Fig. 8). Meio (Fig. 6G): A camada radial é 

similar à do ápice do mesmo espinho (visivelmente dividida), cujo diâmetro médio é 

18,41 ±2,48 µm para a camada radial externa e 9,42 ±1,31 µm para a interna (Fig. 7). 

Estas camadas diferem entre si e com as suas correspondentes no espinho sadio (Fig. 7).  

O diâmetro dos poros da medula é de 21,96 ±4,68 µm que é menor que o da medula do 

meio do espinho sadio (Fig. 8). Base (Fig. 6H): Diferentemente do observado na seção 

da base do espinho sadio, o parasitado não tem a camada radial externa protegida pelo 
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córtex (Fig. 6E). A estrutura da camada radial é bastante similar a da base do espinho 

sadio. Não existe uma clara delimitação entre a parte externa e a interna, mesmo assim, 

existe uma diferença significativa (p < 0,05) no diâmetro dos poros (14,40 ±1,90 µm e 

9,13 ±1,64 µm, respectivamente) (Fig. 7). A camada radial interna tem os poros com um 

diâmetro menor que a do espinho sadio (p < 0,05), mas a externa tem diâmetro similar 

(p > 0,05). A medula apresenta poros com diâmetro de 18,28 ± 2,35 µm (Fig. 8), que 

são bem menores (p < 0,05) quando comparados com o do espinho sadio.  

 

 

Figura 7 – Diâmetro dos poros do canal radial do espinho de Eucidaris tribuloides. Letras indicam 
diferença significativa (p < 0.05) entre regiões diferentes do espinho (ápice, meio e base). Barras 
horizontais indicam diferença significativa (p < 0.05) entre porções (interno ou externo) do espinho sadio 
e parasitado. Legnda: = CRE – camada radial externa; CRI – camada radial interna; Par – espinho 
parasitado; Sad – espinho sadio.    

 

 Região basal – Sadio (Fig. 9A-F): A região basal é morfologicamente complexa, sendo 

constituída pela base propriamente dita, um anel (milled ring) e um colar adjacente a 

este último (Fig. 9A). O soquete é composto de um anel calcário externo mais denso, 

cujas perfurações são esparsas e medem 3,39 ±0,46 µm de diâmetro. No centro deste 

anel, encontra-se um círculo de 1 mm de diâmetro cujas perfurações são bem maiores 

(14,10 ±2,52 µm) e bastante próximas (Fig. 9 D-F). Parasitado (Fig. 9A-F): Na região 

basal do espinho parasitado, não foi possível observar as mesmas estruturas observadas 

no espinho sadio (base, anel e colar) (Fig. 1F e 2E e F).  Em contrapartida, o soque 
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mostrou o mesmo padrão com relação à disposição das estruturas (anel externo e círculo 

interno) e das perfurações (3,89 ±0,81 µm e 15,35 ±1,87 µm respectivamente). 

 

 
Figura 8 – Diâmetro dos canais presente na medula do espinho de Eucidaris tribuloides Letras indicam 
diferença significativa (p < 0.05) entre regiões diferentes do espinho (ápice, meio e base). Barras indicam 
diferença significativa (p < 0.05) entre espinhos diferentes (sadio e parasitado). Legenda = Sa – Diferença 
significativa no espinho sadio; Pa – diferença significativa no espinho parasitado.     

 

Placa interambulacral – A região externa consiste numa placa ornamentada que porta 

um tubérculo na região central (Fig. 2L, 9G e 10N-O). O tubérculo é composto por uma 

auréola, a protuberância, a plataforma e o mamilo perfurado – “mamelon” (Smith, 

1980). Na parte interna, a placa é lisa com uma concavidade em sua porção central (Fig. 

10O), localizada exatamente sob o tubérculo. Em seção longitudinal, é possível observar 

uma diferenciação do estereoma: a parte periférica é composta por um estereoma mais 

denso enquanto que no centro, esta estrutura é mais porosa (Fig. 9J-K). O mamilo 

possui uma perfuração central de 930 µm (Fig. 9J-K), que abriga um ligamento 

colágeno destinado a melhorar a fixação do espinho (não mostrado aqui).         
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Figura 9 – Microscopia eletrônica de varredura da base do espinho (A-F) e da placa interambulacral (G-
L). (A) Parte basal do espinho em vista panorâmica (B) e em seção longitudinal (C). Soquete em corte 
longitudinal; (D) Soquete em visão panorâmica; (E-F) Padrão de perfuração da periferia (E) e da região 
central do soquete (F); (G) Placa interambulacral em vista aboral; (H) Tubérculo em detalhe; (I) Fundo 
do tubérculo; (J-L) Placa da carapaça em seção longitudinal evidenciando o padrão de perfuração. 
Escala: A, B e J = 500 µm; C, F, H e K = 200 µm; D e G = 1 mm; I = 50 µm; L  =  100 µm. Legendas: 
A = anel; Ba = base; Col = colar; CR = camada radial; M = medula.     



                                                                                                        Processo inflamatório  

 74 

Microtomografia computadorizada (µµµµ-CT) 

Nas análises de microtomografia computadorizada, foi possível observar regiões 

com diferentes densidades calcárias dentro de um mesmo espinho (Fig. 10). Regiões 

mais claras indicam locais de alta densidade e regiões mais escuras, baixas densidades. 

O espinho sadio é composto por um eixo interno de alta densidade (Fig. 10B-D), que se 

estende da base até o ápice, e que corresponde a uma área de deposição calcária mais 

densa que circunda a medula, e esta última é a área de menor densidade no espinho 

sadio. Em torno deste eixo mais denso, encontra-se a camada radial externa, que é uma 

região de baixa densidade e alguns espinhos apresentam ornamentações de alta 

densidade na parede externa (Fig. 10A, B e G). A região basal do espinho (base, anel e 

colar) é o local de maior densidade (Fig 10F e M). O espinho parasitado também 

apresenta um eixo central de alta densidade, onde é possível observar marcas de 

alimentação feitas pelo molusco (Fig. 10I-K). A camada radial é bem maior no local da 

galha e também apresenta uma baixa densidade. A região basal apresenta uma alta 

densidade, similarmente ao observado no espinho sadio (Fig. 10L). Somente nas 

análises de µ-CT, foi possível observar a região da base e do anel com mais detalhes 

(Fig. 10H-K), uma vez que estas estruturas não foram observadas nem com o auxílio de 

lupa (Fig. 2E e F) nem por meio de MEV (Fig. 1F). A placa da carapaça teve estrutura 

similar em organismos sadios e parasitados, com uma densidade maior próximo as 

extremidades e menor na região central quando vista em seção longitudinal (Fig. 10N e 

O). 

 

Porcentagem de celomócitos e expressão de marcadores ligados a processos 

inflamatórios  

Na cavidade celomática de Eucidaris tribuloides, foi possível encontrar os 

quatro principais tipos de celomócitos descritos para a classe Echinoidea. A 

porcentagem de tipos celulares foi bastante similar entre os indivíduos sadios e 

parasitados, não havendo diferença significativa (p > 0,05) (Fig. 11). Os fagócitos foram 

o tipo mais abundante, contribuindo com 45,23 ± 11,65 e 52,06 ± 18,96 % das células 

em indivíduos sadios e parasitados respectivamente. A porcentagem de célula vibrátil 

foi de 32,25 ± 13,58 nos sadios e 29,71 ± 15,52 nos parasitados. Os esferulócitos 

vermelho e transparente foram os tipos celulares menos freqüentes, com 12,02 ± 1.51 e 

11,15 ± 3,7 % nos animais sadios e 10,48 ± 6,26 e 7,05 ± 4,62 % nos parasitados, 

respectivamente (Fig. 11 e Tabela I). 
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Figura 10 – Microtomografia computadorizada de espinhos sadio, parasitado e da placa da carapaça de 
Eucidaris tribuloides. (A-G) Espinho sadio; (A) Raio-X do espinho sadio, evidenciando um eixo central 
mais denso; (B-F) Gradiente de densidade do espinho sadio; (H-L) Gradiente de densidade do espinho 
parasitado; (M) Base do espinho, evidenciando o soquete com maior densidade; (N-O) Placa da carapaça 
em vista aboral, evidenciando o tubérculo (N) e em vista oral (O). Escalas: A-F = 5 mm; G = 10 mm; H-
L, N e O = 3 mm; M = 1,5 mm.   
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Figura 11 – Porcentagem dos tipos celulares encontrados na cavidade celomática de Eucidaris 
tribuloides. 

 

 

Tabela I – Porcentagem de celomócitos encontrados no líquido celomático de Eucidaris tribuloides. 

Porcentagem no Líquido celomático 
Tipo celular 

Sadio (Me ± D.P.) Parasitado (Me ± D.P.) 

Fagócitos 45,23 ± 11,65 52,06 ± 18,96 

Célula vibrátil 32,25 ± 13,58 29,71 ± 15,52 

Esferulócito vermelho 12,02 ± 1.51 11,15 ± 3,70 

Esferulócito transparente 10,48 ± 6,26 7,05 ± 4,62 
Legenda: Me = Média; D.P. = Desvio padrão  

        

Em relação à expressão dos marcadores ligados a processos inflamatórios (AIF-1 

e p38 MAPK), foi possível observar que não houve diferença (p > 0,05) entre os 

indivíduos sadios e os parasitados (Fig. 12), uma vez que os valores encontrados para 

ambas as proteínas foram bastante similares.  
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Figura 12 – Nível de expressão das proteínas AIF-1 e p38 - MAPK no intestino de indivíduos sadios e 
parasitados da espécie Eucidaris tribuloides.   

 

DISCUSSÃO 

 

Os trabalhos que abordam o processo inflamatório em invertebrados, em sua 

grande maioria, se dão por meio da caracterização das modificações do local afetado, 

sendo a utilização de abordagens estruturais (histologia, MET e MEV) comum neste 

tipo de estudo (De Leo et al., 1996; Di Bella e De Leo, 2000; Becker et al., 2004; Ittoop 

et al., 2007; Mydlarz et al., 2008). Em equinodermos, no entanto, sabe-se muito pouco 

destes processos. O que é conhecido refere-se geralmente a ectoparasitas da carapaça e 

do tegumento (Jones et al., 1985; Shimizu et al., 1995; Becker et al., 2004) ou a 

parasitas na cavidade celômica (Johnson, 1969c; Taylor e Bang, 1978; Jellett et 

al.,1988). Somente um trabalho utiliza o espinho como modelo de estudo (Johnson e 

Chapman, 1970b). Contudo, este estudo se restringe a caracterização dos organismos 

que infectam o espinho, e muito pouco é comentado acerca das possíveis respostas 

contra os invasores. 

Em relação ao espinho de Echinoidea, o estado do conhecimento é notadamente 

desigual. Análises apenas da parte calcária por MEV e µCT têm sido comuns, uma vez 

que o interesse taxonômico (Coppard e Campbell, 2004; Vinnikova e Drozdov, 2011; 

David et al., 2009) e biotecnológico (Lai et al., 2007; Vecchio et al., 2007; Presser et 
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al., 2011) motivam o estudo desta estrutura. Em contrapartida, o conhecimento da parte 

orgânica é visivelmente escasso, com poucos trabalhos se dedicando mesmo a aspectos 

estruturais básicos. Poucas foram às abordagens histológicas e somente Echinus 

esculentus e Strongilocentrotus purpuratus foram estudados (Pilkington, 1969; 

Heatfield, 1971; Heatfield e Travis, 1975a). O mesmo acontece nas análises de 

microscopia eletrônica de transmissão (MET) e detalhes ultraestruturais dos 

componentes celulares e teciduais são ainda restritos (Heatfield e Travis, 1975a, 1975b; 

Märkel e Röser, 1983a, 1983b). Abordagens fisiológicas do espinho seguem a mesma 

tendência, sendo extremamente raras (Märkel e Röser, 1983a; Johnson e Chapman, 

1970a; 1970b; Heatfield, 1971).  

Pouco é conhecido sobre como o espinho mantém sua homeostase. Sabe-se que 

esta estrutura, do ponto de vista mineralógico, comporta-se como um único cristal de 

calcita (Su et al., 2000), mas em relação a fisiologia, esta homogeneidade não se aplica. 

Pôde ser visto neste trabalho, que o espinho é uma estrutura heterogênea, com respostas 

diferenciadas e regionalizações nem sempre tão evidente em condições normais. Assim, 

para o seu estudo, ele pode ser facilmente dividido em ápice, meio e base e em cada 

uma dessas regiões, podemos encontrar uma medula central e uma periferia. Já a 

camada radial, em preparações histológicas, só é efetivamente visível no meio e na base 

do espinho. 

 

Alterações locais em resposta ao parasitismo 

A comparação com trabalhos anteriores foi dificultada, devido às diferenças 

entre as metodologias utilizadas em tais estudos. Esse fato é bastante evidente quando 

consideramos a divisão aqui adotada (ápice, meio e base em corte transversal), a qual 

difere dos trabalhos já publicados (Heatfield, 1971; Heatfield e Travis, 1975a; 

Grossman e Nebelsick, 2013), que utilizam seções longitudinais. No entanto, de 

maneira geral, a morfologia e ultraestrutura do espinho de E. tribuloides foi similar a 

das espécies Echinus esculentus e Strongylocentrotus purpuratus  (Pilkington, 1969; 

Heatfield, 1971; Heatfield e Travis, 1975a).  

Em todos os tipos de abordagem aqui utilizados, o espinho parasitado diferiu 

consideravelmente do sadio. Foi possível observar que o hospedeiro responde em nível 

celular e estrutural a presença do parasita.  O ápice do espinho sadio apresentou 

características similares às observadas em S. purpuratus (Heatfield, 1971; Heatfield e 

Travis, 1975a). Contrariamente, no que tange a organização da epiderme, o ápice 
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parasitado apresentou consideráveis diferenças na organização, mais evidentes no lado 

danificado. Os esferulócitos transparentes tiveram uma densidade elevada tanto na 

periferia quanto na medula do espinho sadio. Porém, os granulares foram pouco 

concentrados na periferia, enquanto que na medula sua quantidade aumentou 

consideravelmente. Células similares foram encontradas no espinho de E. tribuloides 

(Märkel e Röser, 1983b, Fig. 2), cujas características foram muito semelhantes as 

descritas no Cap I desta dissertação (cf. Fig. 9G). Celomócitos com características 

similares puderam ser observados também no espinho de E. esculentus (Pilkington, 

1969), onde é relatada a presença de dois tipos de “granular cell body”. O primeiro tem 

forte afinidade ao ácido periódico de Schiff e se assemelha muito ao esferulócito 

transparente. O segundo não apresenta afinidade a este corante e mostrou esférulas 

muito refrativas, assemelhando-se muito ao observado para o esferulócito granular 

quando tratado com azul de toluidina. No espinho parasitado, a concentração de 

esferulócitos foi marcadamente diferente, apresentando valores similares tanto entre os 

dois tipos celulares observados quanto entre as porções do ápice (periferia e a medula).  

A parte calcária do ápice foi evidentemente diferente entre os espinhos sadios e 

parasitados. No primeiro, a camada radial não se apresentou diferenciada em externa e 

interna, mas esta característica foi marcante no parasitado, cuja camada externa tem 

poros bem mais largos que a interna. Também foi possível observar que a camada radial 

apical sadia foi consideravelmente menor em relação ao meio e a base do mesmo 

espinho. Em relação à medula, o padrão estrutural foi similar entre espinhos sadios e 

parasitados. No entanto, o diâmetro da medula apical do espinho sadio foi menor 

quando comparada com o meio e a base e este mesmo padrão foi observado em 

Phyllacanthus imperialis (Grossman e Nebelsick, 2013). Trabalhos obtendo medidas do 

diâmetro dos poros da camada radial e da medula também foram realizados e utilizaram 

os ouriços Plococidaris verticillata, Prionocidaris baculosa, Eucidaris metularia, P. 

imperialis e Heterocentrotus mammillatus (Grossman e Nebelsick, 2013). No entanto, 

exceto para os dados de diâmetro da medula de P. imperialis, a comparação se torna 

impossibilitada, pois o autor não informa a região na qual as medidas foram obtidas.    

Na região mediana do espinho sadio, é perceptível o aumento na organização da 

epiderme e dos tecidos internos, ao passo que no parasitado, a epiderme é visivelmente 

contrastante. Neste último, o epitélio da parte oposta ao dano tem uma organização 

levemente semelhante ao meio do sadio, com sua característica organização em colunas. 

Já no lado do dano, é consideravelmente fino e desestruturado, sem a organização 
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colunar. A medula parece ter menos matriz orgânica no espinho sadio que no 

parasitado. Em relação aos celomócitos, o espinho sadio mostrou a mesma tendência 

observada na região anterior. O ET foi a célula com maior densidade, aumentando ainda 

mais na medula. Diferentemente, o EG mostrou valores próximos por todas as porções 

desta região. No espinho parasitado, a resposta celular foi evidente. Na região oposta ao 

dano, as densidades dos esferulócitos transparente e granular foram próximas em todas 

as porções do espinho (periferia, camada radial e medula). Já nas proximidades do 

ferimento, é bastante visível que as proporções celulares foram alteradas. As 

concentrações do esferulócito granular aumentaram duas ou três vezes. Apesar de 

menos pronunciada, de maneira geral, também pôde ser observada uma resposta do 

esferulócito transparente que teve um padrão de organização diferenciado a depender do 

local considerado, como por exemplo, no colar produzido pelo molusco. Quantidades 

elevadas de celomócitos também foram vistas no espinho infectado de S. franciscanus, 

principalmente quando próximo de microorganismos invasores (Johnson e Chapman, 

1970a). Também foi bastante evidente a migração, concomitante a maturação do EG, 

tendo a medula como ponto de partida, uma vez que lá foram vistas a maior parte das 

células com baixa afinidade a fucsina ácida do Tricromo de Mallory. Nas proximidades 

da periferia, esta célula foi freqüentemente observada degranulando quando próxima a 

aglomerados de fungos. Também foi visto que em espinho de ouriços cidaróides, 

infectados por fungos, a quantidade de esferulócitos na área infectada foi maior 

(Mortensen e Kolderup Rosenvinge, 1910).  

A matriz calcária da região mediana do espinho sadio e parasitado foi 

estruturalmente similar aos seus respectivos ápices. No espinho sadio, a diferenciação 

em camada radial externa e interna continua pouco evidente e os dados do diâmetro dos 

poros confirmam esta afirmação. Estrutura bastante similar foi encontrada em um 

trabalho anterior utilizando E. tribuloides (Märkel e Röser, 1983a) e neste estudo é 

possível observar que a camada radial mais interna apresenta poros menores que os da 

camada externa. Em contrapartida, no espinho parasitado é evidente a diferenciação 

destas porções, que também é apoiado pelas medidas de diâmetro dos poros. A medula 

do sadio foi similar a já descrita para E. tribuloides (Märkel e Röser, 1983a) e para P. 

imperialis (Grossman e Nebelsick, 2013). Os poros na medula foram consideravelmente 

mais largos que os do ápice do mesmo espinho e do meio do espinho parasitado. 

A base do espinho sadio de E. tribuloides apresentou uma epiderme simples e 

bem estruturada (Märkel e Röser, 1983b), cujos tecidos mostram a típica organização 
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em colunas  vista no epitélio cuboidal de vertebrados. Esta característica foi também 

observado no espinho de E. esculentus (Pilkington, 1969). No parasitado, a organização 

teve o mesmo padrão visto até o momento: o lado danificado continuou sendo mais 

desestruturado que o lado não lesado. A medula parece ser a porção do espinho com 

mais matriz orgânica da região basal e este tipo de organização foi observada em ambas 

as categorias analisadas. Para os celomócitos, o padrão de distribuição foi bastante 

similar entre os espinhos sadios e parasitados. Houve uma densidade menor de ET na 

periferia e na camada radial e um aumento considerável na medula. Já para o EG, os 

valores densidade celular foram próximos por todas as porções de um mesmo espinho e 

também entre sadio e parasitado. No entanto, apesar do padrão de distribuição dos 

celomócitos serem parecidos entre os espinhos, a quantidade de células foi maior no 

espinho sadio.  

Em relação à parte calcária, diferenças consideráveis foram notadas. A 

existência de um córtex foi vista somente na base do espinho sadio e a mesma estrutura 

já foi observada anteriormente em E.tribuloides (Märkel e Röser, 1983b - Fig. 1B-D), 

no entanto, o trabalho não cita a região amostrada. Mas devido às características, parece 

se tratar da parte basal. Já em P. imperialis, uma camada com estrutura similar a um 

córtex é observada em todo o espinho e aumenta a espessura no sentido base-ápice 

(Grossman e Nebelsick, 2013). O espinho parasitado não apresentou um córtex. A 

camada radial do espinho sadio teve o mesmo padrão visto nas outras regiões (sem 

diferenciação) e os valores de diâmetro dos poros também apóiam esta afirmação. Uma 

estruturação similar já foi observada em trabalhos anteriores com E. tribuloides (Märkel 

e Röser, 1983b). Já a camada radial do espinho parasitado foi muito diferente do 

observado até o momento. Apesar de o diâmetro da camada radial externa e interna 

diferir estatisticamente, o contraste na morfologia não é tão aberrante como visto no 

ápice e no meio do mesmo espinho. Pode-se observar também que, diferentemente do 

espinho sadio, onde é a camada radial do ápice que difere do meio e da base, no espinho 

parasitado, somente a CRE da base que é diferente. O diâmetro da medula da base do 

espinho sadio é um pouco maior que o do meio do mesmo espinho, mas não difere dele 

e este mesmo padrão é observado em P. imperialis (Grossman e Nebelsick, 2013). No 

entanto, é consideravelmente maior que o da base do parasitado e nesta categoria, é a 

medula da base que difere do ápice e do meio.            

Análises da região basal e da placa interambulacral mostraram que estas 

estruturas foram bastante similares, independente do espinho ser sadio ou parasitado. A 
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região basal do espinho sadio foi idêntica ao já registrado em trabalhos anteriores com 

E. tribuloides (Märkel e Röser, 1983b). No espinho parasitado, contudo, as estruturas 

foram pouco visíveis. Já a articulação bola-e-soquete e a placa interambulacral (Märkel, 

1981) foram estruturalmente similares entre as duas categorias. 

Nas análises de microtomografia computadorizada (µCT), foi possível perceber 

diferenças contrastantes entre espinhos sadios e parasitados. Em ambas as categorias, 

foram observadas um eixo cilíndrico cuja densidade foi maior na parte basal central e as 

camadas periféricas consistiam de material de baixa densidade. No espinho sadio é 

possível observar um cilindro delgado e mais denso na parte interior. Este mesmo 

padrão também é visível no espinho parasitado, contudo, este cilindro interno parece ter 

proporções maiores. De acordo com o observado para o espinho de Phyllacanthus 

imperialis, também foram notadas diferenças de densidade (Grosmann e Nebelsick, 

2013), uma vez que a medula consiste na região de menor densidade encontrada. Isto 

pode ser validado para o espinho de E. tribuloides através das análises de MEV, que 

sempre mostram a medula como uma região de poros grandes e paredes finas. O mesmo 

padrão observado aqui por meio de MEV, também foi visto em trabalhos prévios com o 

mesmo ouriço (Märkel e Röser, 1983a; 1983b). Além disso, análises de µCT revelaram 

o mesmo padrão para outras espécies de ouriços cidaróides (David et al., 2009). 

Portanto, este cilindro de alta densidade parece ser o resultado da observação da camada 

radial interna, que mostrou diâmetros menores e paredes mais espessadas. Nas 

ilustrações do espinho de E. tribuloides (Märkel e Röser, 1983a) e de outros ouriços 

cidaróides (David et al., 2009) também é possível ver este mesmo padrão. Este modelo 

também pode explicar o cilindro interno mais espesso no espinho parasitado em 

comparação com o sadio. Em espinhos parasitados, tanto a CRI e a medula possuem 

poros de menor diâmetro enquanto as paredes calcárias são mais espessas.  

Já o fato da região mais periférica ter uma densidade menor, é explicado pela 

estruturação da CRE. No espinho sadio, é visível uma estreita camada menos densa na 

periferia. É possível observar isso nas análises de microscopia eletrônica e pode ser 

explicado pelo fato de que apesar da estrutura calcária aparentar ter a mesma espessura 

que a CRI, esta última tem poros menores. Este padrão também pôde ser observado 

tanto no espinho de E. tribuloides (Märkel e Röser, 1983a; 1983b) como nos de 

Mesocentrotus nudus e M. franciscanus (Vinikova e Drozdov, 2011). No espinho 

parasitado, esta camada periférica menos densa é mais visível devido tanto ao 
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crescimento anormal da região mediana (galha), quanto pelo diâmetro evidentemente 

maior dos poros da CRE. 

A região basal se mostrou como o local de maior densidade em ambas as 

categorias analisadas. Isto é explicado devido à presença da base e do anel calcário no 

soquete, que possuem poros pequenos, o que torna o estereoma ainda mais denso. A 

parte mais porosa do soquete é o círculo interno com perfurações maiores, que são 

destinadas a fixação de um ligamento colágeno que auxilia no posicionamento do 

espinho (Takahashi, 1967; Motokawa, 1983). A placa interambulacral não apresentou 

diferença entre as categorias, apresentando uma densidade levemente maior na região 

periférica e menor na parte central. Já o assoalho do buraco no mamilo (mamelon) tem 

perfurações maiores, que servem como ponto de fixação para o ligamento de colágeno 

(Castillo et al., 1995). Este tipo de estruturação destinado a ancoragem do ligamento de 

colágeno também pode ser visto no espinho de Diadema setosum (Motokawa, 1983).  

 

Alterações sistêmicas em resposta ao parasitismo 

Sabe-se muito pouco sobre alterações na cavidade celomática de equinodermos, 

provocadas por parasitoses. Vários grupos reconhecidamente parasitas, tais como 

bactérias, protozoários, platelmintos e nematódios, já foram registrados em simbiose 

com Echinodermata (Jangoux, 1987a; 1987b). No entanto, a maioria destes trabalhos 

registra apenas a associação do ponto de vista da zoologia, não fornecendo informações 

sobre a fisiologia do parasita ou do hospedeiro.  

Sabe-se que bactérias (Messer e Wardlaw, 1980; Yui e Bayne, 1983) e 

protozoários (Jellett et al., 1978; Taylor e Bang, 1978)  são capazes de modificar as 

propriedades intrínsecas (coloração, pH, proporção de células) do líquido celomático em 

Echinodermata. Em Echinus esculentus e em Strongylocentrotus purpuratus infectados 

por bactérias Gram-negativas foi possível observar alterações na maioria dos tipos 

celulares (Messer e Wardlaw, 1980; Yui e Bayne, 1983). Nestas duas espécies, foi visto 

que fagócitos e esferulócitos vermelhos tiveram suas densidades diminuídas, as células 

vibráteis aumentaram, contudo, os esferulócitos transparentes não modificaram suas 

concentrações. Estudos com protozoários intracelômicos também mostraram alterações 

no líquido celomático. Em S. droebachiensis infectados com Paramoeba invadens, 

observou-se uma diminuição do número total de celomócitos, resultado da diminuição 

do número de células vibráteis e esferulócitos transparentes (Jellet et al., 1988). Outras 

alterações mais superficiais podem ser também detectadas, como modificações na cor e 
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na capacidade de coagulação observadas no fluído celomático de Asteria forbesi 

(Asteroidea) infectadas com um ciliado parasita (Taylor e Bang, 1978). Em indivíduos 

parasitados de E. tribuloides, no entanto, as contagens dos principais tipos de 

celomócitos não mostraram diferenças significativas, e nem mesmo a densidade total de 

células (Sadio 5,12 x 105 cel/ml; parasitado 5,2 x 105 cel/ml – p > 0,05).  

É conhecido que, além das respostas imunes celulares, os vertebrados também 

evocam mecanismos humorais para lidar com parasitas (Sendashonga e Black, 1982; 

Montesano et al., 1999). Este padrão também ocorre em equinodermos, uma vez que 

indivíduos de S. droebachiensis infectados por P. invadens, mostraram níveis duas 

vezes mais elevados de proteínas totais no líquido celomático em comparação com 

indivíduos sadios (Jellet et al., 1988). Considerando à expressão dos marcadores ligados 

ao processo inflamatório (pp38 MAPK e o AIF), pode-se observar que são expressos 

em algumas respostas de vertebrados contra parasitas (Herden  et al., 2005; Kim et al., 

2005), mas em E. tribuloides, por outro lado, não foram detectadas diferenças na 

expressão destas proteínas entre indivíduos sadios e parasitados.  

Uma vez que estas moléculas são muito conhecidas para vertebrados 

(Schluesener et al., 1998; Roux e Blenis, 2004; Li et al., 2013) e também muito 

conservadas no processo evolutivo, sendo encontradas desde os grupos mais basais 

(Kruse et al., 1999; Böhm et al., 2000) até os mais derivados (Gaitanaki, et al., 2004; 

He et al., 2012; Li et al., 2013), inclusive em Echinodermata, (Caterina et al., 2008; 

Ovando et al., 2012), a utilização desta ferramenta para a identificação de indivíduos 

parasitados, se mostra interessante. Sabe-se que equinodermos são capazes de responder 

a parasitas, tanto em nível celular (Messer e Wardlaw, 1980; Yui e Bayne, 1983), como 

através do aumento da concentração de proteínas do líquido celomático (Jellet et al., 

1988). Desta forma, com base nos dados aqui obtidos, pode-se sugerir que o processo 

inflamatório em E. tribuloides, causado pelo eulimídio S. troglodytes, se caracteriza 

como uma inflamação localizada, não tendo sido possível observar efeitos sistêmicos 

nos hospedeiro.  

  

Aspectos fisiológicos do espinho e origem dos celomócitos 

Fazendo uma análise integrada de todos os dados, é possível observar que o 

espinho apresenta regionalizações condizentes com seu estado/função fisiológica. O 

ápice parece ser de fato uma região morfologicamente diferente do resto do espinho, 

uma vez que ela funciona como uma zona de crescimento (Heatfield, 1971; Heatfield e 
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Travis, 1975a), e isto pôde ser visto em ambas as categorias. A parte mediana tem 

características de uma região em crescimento e a base parece ser um local 

fisiologicamente maduro, cujas características já atingiram o auge do desenvolvimento.  

Em relação à parte calcária, a medula parece se comportar como uma via para a 

migração dos esferulócitos, e isso é afirmado com base no diâmetro maior dos poros 

(Märkel e Röser, 1983a; 1983b) e da elevada quantidade de células na região. Existem 

relatos sobre a possível migração de células no espinho de S. franciscanus e que este 

evento poderia ocorrer por meio dos poros da matriz calcária (Johnson e Chapman, 

1970b). Além disso, é possível notar que no espinho de S. purpuratus, os celomócitos 

estão mais agrupados no eixo central (Heatfield, 1971). Considerando a camada radial, 

duas hipóteses devem ser ponderadas: (i) não existe diferenciação em CRE e CRI, e o 

observado é somente uma desorganização causada pela presença do parasita, ou (ii) 

estas camadas são morfologicamente similares em situações normais, mas existem 

diferenças funcionais que foram  exacerbas  com a presença do parasita. Nós 

acreditamos que a segunda hipótese seria a mais plausível, uma vez que em trabalhos 

anteriores com E. tribuloides (Märkel e Röser, 1983a; 1983b) foi possível observar uma 

leve diferenciação estrutural na camada radial, com a parte mais interna tendo poros 

menores e a externa com poros maiores. No espinho parasitado a região do meio e da 

base vão sendo mais mineralizadas, com deposição de carbonato e a consequente 

diminuição do diâmetro dos poros da camada radial e medula. Este processo pode ser no 

sentido de reforçar a estrutura em resposta aos danos causados pelo parasita.  

Já em relação à parte celular/tecidual, os esferulócitos transparentes e granulares 

parecem estar envolvidos no crescimento/manutenção da matriz calcária e na defesa, 

respectivamente. Isto é dito com base na alta concentração de esferulócitos 

transparentes no ápice e em determinados locais do espinho parasitado. Foi visto que, 

células com afinidade ao Ácido periódico de Shiff foram encontradas na área em 

regeneração do espinho de S. franciscanus (Johnson e Chapman, 1970a). Em 

contrapartida, o esferulócito granular teve sua densidade aumentada no ápice do espinho 

sadio (uma área em formação que precisa de defesa contra agentes invasores) e na 

região lesada do espinho parasitado. Também foi visto que em S. franciscanus, células 

identificadas como “red spherule cells”, tiveram altas densidades liberaram grânulos, 

quando próximas a microorganismos (Johnson e Chapman, 1970a). Trabalhos anteriores 

citam que esclerócitos e fagócitos seriam os tipos celulares responsáveis pela 

manutenção da parte calcária, (Heatfield e Travis, 1975a; Märkel e Röser, 1983a; 
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1983b), no entanto eles se utilizam de MET. Com histologia, não foi possível observar 

estas células e o mesmo problema para diferenciar os tipos celulares, e o mesmo 

problema foi visto em estudos com o espinho de E. esculentus (Pilkington, 1969). Em 

contrapartida, três tipos de células foram observadas no espinho de S. franciscanus: 

esclerócitos similares aos fagócitos do celoma, “PAS positive red spherule cells” e 

“other cells with smaller, PAS-positive spherules or granules” (Johnson e Chapman, 

1970a). É um tanto estranho esferulócitos vermelhos terem afinidade ao ácido periódico 

de Shiff. Este corante tem afinidade a carboidratos e o esferulócito vermelho é 

preenchido com equinocromo-A, uma naftoquinona que tem propriedades 

fisicoquímicas completamente diferentes das de carboidratos (McClendon, 1912; 

Millot, 1957; Yoshida, 1959). 

Quanto à origem de celomócitos presentes no espinho, é possível pensar em 

duas hipóteses: (i) as células teriam origem na cavidade celômica e migrariam para o 

espinho; (ii) os celomócitos seriam originados no próprio espinho, através de algum 

tecido/zona celomopoiética. Nós acreditamos que a segunda hipótese seria a mais 

provável devido a um conjunto de fatores. O espinho faz contato com a carapaça 

somente em um ponto: a articulação bola-e-soquete (Takahashi, 1967; Motokawa, 1983; 

Castillo et al., 1995). O soquete tem um anel externo muito denso de matriz calcária 

com perfurações esparsas e muito pequenas e somente o circulo central teria perfurações 

com condição para passar células. Contudo, este local é indicado como sendo o ponto 

de ancoramento no espinho, do ligamento de colágeno (Takahashi, 1967; Motokawa, 

1983). Na outra extremidade, tem-se o tubérculo, que se encaixa perfeitamente no 

soquete e faz contato diretamente com a camada calcária mais densa do soquete, o anel 

calcário externo (Castillo et al., 1995). No centro da protuberância, é possível ver o 

mamilo perfurado, por onde o ligamento de colágeno se insere e se fixa no fundo dessa 

cavidade (Märkel e Röser, 1983a; Castillo et al., 1995). In vivo, parece que o feixe de 

fibras colágenas ocupa toda a área da perfuração. A este quadro, ainda adiciona-se a 

elevada densidade das zonas periféricas da placa interambulacral. Então, observando-se 

todos estes fatores, é possível notar como seria difícil para células migrarem da 

cavidade celômica, atravessando a placa interambulacral, cujas paredes externas são 

mais densas, chegar ao filamento de colágeno muito bem organizado (Castillo et al., 

1995) e passarem pelas perfurações do círculo interno do soquete. 

Imaginar um centro local de origem para os celomócitos não é algo tão absurdo 

de se ponderar e parece ser uma hipótese mais parcimoniosa. Uma proposta de 
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múltiplos locais de origem para os celomócitos é, de fato, uma hipótese a ser 

considerada (cf. Cap I). Além disso, um trabalho com o espinho de S. purpuratus, traz a 

seguinte frase: “The results of this study demonstrate the presence of a region of 

relatively high mitotic activity in the shaft of regenerating and whole spines at the level 

of the milled ring…” (Heatfield, 1971). Esta região a qual o estudo se refere, 

provavelmente é a membrana de Prouho (Prouho, 1887; Märkel e Röser, 1983a). Esta 

membrana e sua função na reconstrução/absorção do esqueleto calcário do espinho de 

E. tribuloides foi estudada, mostrando que a regeneração desta estrutura seria iniciada 

ali. Além disso, os dados de contagem celular mostram a medula da base como sendo o 

local de maior densidade celular nesta região. Isso está de acordo com o esquema 

elaborado para E. tribuloides (Märkel e Röser, 1983a) onde, nas proximidades do colar, 

a membrana de Prouho seria arqueada na porção central da base do espinho (a medula). 

Tendo em vista a literatura e os dados obtidos neste trabalho, é possível considerar a 

região do colar, especificamente a membrana de Prouho, como um local de proliferação 

celular, que possivelmente seria o local de origem de todos os tipos de células 

encontrados no espinho, ao invés da migração destes celomócitos, se originando da 

cavidade celômica e se deslocando para a região afetada.  

 

CONCLUSÕES 

 

Diferentemente do visto atualmente para vertebrados, onde a maioria dos 

estudos faz uma abordagem molecular para o processo inflamatório, nos invertebrados, 

grande parte das informações ainda é obtida por meio de estudos 

morfológicos/estruturais (Di Bella e De Leo, 2000; Ittoop et al., 2007; Mydlarz et al., 

2008; Palmer et al., 2008) e esse padrão também é verdade para os equinodermos (Maes 

e Jangoux, 1984; Jones et al., 1985; Bouland e Jangoux, 1988). 

Neste estudo, ficou evidente que o espinho não é uniforme, apresentando 

complexas respostas inflamatórias em reação ao molusco parasita. As análises 

realizadas até o momento tratam o espinho como sendo uma estrutura única, que 

respondesse de forma igual a qualquer tipo de desafio. No entanto, como mostrado aqui, 

o espinho possui regionalizações, que podem ser observadas tanto no nível 

tecidual/celular, como no estrutural. O ápice se comporta como uma região diferenciada 

em relação ao resto do espinho, e um dano causado em uma determinada região altera 

toda a estrutura, desencadeando uma resposta celular complexa. Assim, foi possível 



                                                                                                        Processo inflamatório  

 88 

observar que tanto a matriz orgânica como a calcária foram alteradas, e apresentaram 

respostas tentando proteger o espinho de mais danos causados pelo gastrópode. 

Portanto, foi visível que em nível local, as respostas foram muito elaboradas. Já em 

nível sistêmico, não foi possível observar modificações. Isto parece indicar, que assim 

como visto em vertebrados, equinodermos são capazes de ter respostas locais, sem 

envolver todo o organismo.  
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PERSPECTIVAS 

 

No presente trabalho, utilizando o ouriço Eucidaris tribuloides como modelo, 

foi possível observar fatos inportantes com relação ao sistema imune e as respostas 

inflamatórias em Echinodermata. No que diz respeito aos efetores do sistema imune dos 

Echinodermata, os celomócitos, observou-se que o conhecimento ainda está longe de 

ser o ideal. Como foi mostrado no capítulo I, o conhecimento básico sobre qual o 

verdadeiro número de celomócitos presente na cavidade celomática de Echinoidea 

parece ser muito subestimado e isto pode ser devido às técnicas comumente utilizadas. 

Utilizando uma abordagem integrada, observaram-se dois tipos de celomócitos nunca 

antes observados (esferulócito granular e irregular) e um tipo pouco observado (célula 

progenitora). Além disso, para o estudo da morfologia destas células, as técnicas 

citoquímicas se mostraram muito importantes na separação dos tipos celulares, sendo 

mais eficientes que a observação de células vivas em suspensão e quase tão eficientes 

quanto à microscopia eletrônica de transmissão. Somando-se a tudo isso, ainda pode-se 

falar do processo de maturação, observado para a maioria dos esferulócitos (exceto o 

irregular) e para a célula vibrátil, fato nunca descrito para celomócitos de 

Echinodermata.  

No entanto, apesar do conhecimento obtido aqui, muito ainda deve ser 

abordado a fim de melhorar o entendimento dos celomócitos dos equinodermos. Por 

exemplo, poder-se-ia utilizar microscopia eletrônica de varredura, assim como feito por 

Xing et al. (2008), como uma maneira de aprimorar a identificação dos celomócitos, 

principalmente dos esferulócitos. Também são poucos os dados relativos à origem dos 

celomócitos, e não se sabe ao certo nem mesmo se existiria um órgão celomopoiético, 

se estas células seriam originadas de células pré-existentes que circulam no líquido 

celomático (célula progenitora) ou se existiria uma mistura de ambas as possibilidades. 

Isto poderia, em parte, ser resolvido, tentando-se estudar, por meio de marcadores 

moleculares (Brown et al., 2009; Bely e Sikes, 2010), este possível papel nas células 

progenitoras. Outra tópico importante no estudo dos celomócitos, principalmente em 

relação aos esferulócitos, seria a descoberta e utilização de marcadores moleculares 

específicos ou mais comuns aos esferulócitos, assim como atualmente conhecido para 

os linfócitos de vertebrados, que expressam as proteínas CD4 e CD8 em suas 

membranas (Miceli e Parnes, 1991), e também para os fagócitos de Echinodermata 

(Smith et al., 2010). Conseguindo-se marcadores para os esferulócitos, um passo 



                                                                                                                        Perspectivas  

 90 

subseqüente seria acompanhar e o processo de maturação destas células. Outras 

questões importantes com relação aos esferulócitos é conhecer o conteúdo de suas 

esférulas, o que ira proporcionar um salto enorme na direção do entendimento de suas 

funções. 

Com relação à inflamação em equinodermos, é evidente que o conhecimento 

dos mecanismos é escasso e a situação se torna ainda pior quando se trata do espinho 

dos ouriços. Foi possível observar no capítuo II que, diferentemente do que se podia 

pensar, o espinho não se comporta como uma estrutura uniforme, tendo regionalizações 

e particularidades inerentes ao estado fisiológico de cada região. Por meio da histologia, 

foi visível como o ápice, meio e base são diferentes entre si, tanto em nível da 

organização tecidual como na distribuição dos celomócitos. Este fato foi ainda mais 

evidente no espinho parasitado, que apresentou respostas específicas a determinados 

desafios durante a invasão do espinho, tal como a cicatrização, possivelmente realizada 

pelos esferulócitos transparentes, e a defesa dos locais danificados, onde o esferulócito 

granular foi o principal envolvido. No nível da matriz calcária, o espinho sadio mostra 

aberrantes diferenças com relação ao parasitado, vistas na estruturação da camada radial 

externa e no diâmetro dos poros desta camada e da medula, que foram maiores no 

espinho sadio que no parasitado e as análises de µCT também revelam o mesmo padrão. 

Já no nível sistêmico, a contagem dos principais tipos celulares e os níveis de expressão 

das proteínas AIF e MAPK-p38, ambos verificados a partir do celoma, não mostraram 

diferença entre indivíduos sadios e parasitados. Assim, os dados em conjunto indicam 

uma visível resposta inflamatória em nível local, mas não em nível sistêmico.  

Contudo, apesar do grande avanço no entendimento da fisiologia do espinho e 

em suas respostas a agentes invasores, algumas questões ainda permaneceram sem 

respostas. Em estudos futuros, será necessário integrar a microscopia eletrônica de 

transmissão nas análises da matriz orgânica do espinho, uma vez que somente com 

histologia, não foi possível observar os demais tipos de celomócitos já descritos para 

esta estrutura (Märkel e Röser, 1983b) e se possível, também utilizar marcação 

específicas para cada tipo celular. Desvendar se os celomócitos presentes no espinho 

teriam origem na membrana de Phruhos ou migram da cavidade celomática também é 

um tópico importante e poderá ajudar em uma questão mais geral, que é: de onde vêm 

os celomócitos? Isto poderia ser realizado por meio de experimentos com regeneração 

de um espinho danificado e observação das funções desta membrana, por meio de 

marcação celular. Além disso, investigar um possível papel do filamento colagenoso 
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presente na articulação bola-e-soquete. Teria ele um papel similar na migração dos 

celomócitos ao observado na migração das células em Porifera (Leys e Reiswig, 1998)? 

Já em nível sistêmico, o estudo de outras moléculas envolvidas no processo de 

inflamação, tal como as citocinas poderiam ajudar a confirmar os nossos dados de que 

esse evento é local. Isso poderia ser realizado também no espinho, uma vez que 

encontrar baixos níveis dessas moléculas na cavidade celomática e nos espinhos sadios 

e altos no espinho parasitado poderia mostrar, definitivamente, o grau do processo 

inflamatório. 

Assim, é possível perceber que, com relação às células da cavidade 

celomática, muito ainda deve ser realizado a fim de tentar aproximar, ou se possível, 

equiparar o nível de conhecimento dos equinodermos com o de vertebrados. Identificar 

e caracterizar todos os celomócitos e saber a natureza de seus conteúdos é o ponto chave 

para se começar. A partir disso, o estudo das funções específicas de cada tipo celular 

será impulsionado. Já com relação ao processo inflamatório, sobretudo no espinho, é 

evidente que não se conhece muito e que o trabalho aqui realizado somente abre as 

portas para um imenso e interessante campo de estudos, principalmente de infecções 

naturais, como a observada com o gastrópode Sabinella trogodytes.  
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Lista de Figuras e Tabelas 

Capítulo I 

 

Figura 1 – Diâmetro do núcleo dos esferulócitos de Eucidaris tribuloides (exceto o esferulócito 

irregular). Para cada tipo celular, letras diferentes indicam significância estatística entre os 

estágios de maturação (p < 0.05). 

 

Figura 2 – Diâmetros do núcleo (A); do citoplasma (B) e Razão núcleo/citoplasma - RN/C - (C), 

da célula vibrátil de Eucidaris tribuloides. Letras diferentes indicam significância estatística 

entre os estágios de preenchimento (p < 0.05). 

 

Figura 3 – Fagócito. (A-E) Célula viva em contraste de fase; (F) Célula viva; (G) Célula fixada 

e não corada; (H-J) Célula corada com Azul de Toluidina, Hematoxilina e Eosina e Tricromo de 

Mallory respectivamente; (K-N) Microscopia Eletrônica de Transmissão. (K) Célula 

fagocitando; (L) Detalhe evidenciando algumas organelas e o núcleo; (M) Fagócito com o 

citoplasma bastante vacuolizado; (N) Fagócito com uma célula vibrátil sendo digerida. Legenda: 

CV – célula vibrátil; CN – cristal nuclear; ET – esferulócito transparente; EV – esferulócito 

vermelho; M - mitocôndria; MF – material fagocitado; N = núcleo, Nu – nucléolo; RER – 

retículo endoplasmático rugoso, Seta – membrana nuclear. Escala: A-J = 10 µm; K e M = 2 µm; 

L = 1 µm; N = 5 µm. 

 

Figura 4 – Célula progenitora. (A) Célula viva em contraste de fase; (B) Célula fixada e não 

corada; (C-E) Célula corada com Azul de Toluidina, Hematoxilina e Eosina e Tricromo de 

Mallory respectivamente; (F) Microscopia Eletrônica de Transmissão Legenda: M - 

mitocôndria; N = núcleo, RER – retículo endoplasmático rugoso, Seta – membrana nuclear. 

Escale: A-E = 10 µm; F = 1 µm. 

 

Figura 5 – Esferulócito vermelho. (A) Célula viva em contraste de fase; (B) Célula fixada e não 

corada; (C-F) microscopia eletrônica de transmissão. (C) Estágio inicial; (D) Estágio 

intermediário; (E) Estágio final; (F) Detalhe da célula no estágio final. Legenda: M - 

mitocôndria; N - núcleo; V - vacúolo vazio; VI - vacúolo inicial, VF - vacúolo final; Setas - 

vacúolo cheio; Asterisco – pseudópodes. Escalas: A e B = 10 µm; C e D = 2 µm; E = 1 µm; F = 

0,5 µm. 

 

Figura 6 – Esferulócito vermelho corado em diferentes estágios do processo de maturação. (A, 

G e M). Estágio inicial; (B-E, H-K e N-Q) Estágio intermediário; (F, L e R) Estágio final. (A-F) 

Azul de Toluidina; (G-L) Hematoxilina e Eosina; (M-R) Tricromo de Mallory. Escala = 10 µm. 

 

Figura 7 – Esferulócito transparente. (A) Célula viva; (B) Célula fixada e não corada; (C-F) 

microscopia eletrônica de transmissão. (C) Visão geral da célula mostrando o núcleo periférico; 

(D) Esférulas em detalhe; (E) Complexo de Golgi; (F) Diferentes estágios de maturação das 

vesículas próximas ao Complexo de Golgi. Legenda: G - Complexo de Golgi; M - Mitocôndria; 



                                                                                                Lista de Figuras e Tabelas 

 117 

N - Núcleo; RER – Retículo Endoplasmático Rugoso; 1-3 Maturação das vesículas (esférulas) 

Escala: A e B = 10 µm; C = 2 µm; D-F = 0,5 µm. 

 

Figura 8 – Esferulócito transparente corado em diferentes estágios do processo de maturação. 

(A, E e I) Estágio inicial; (B-C, F-G e J-K) Estágio intermediário; (D, H e L) Estágio final. (A-

D) Azul de Toluidina; (E-H) Hematoxilina e Eosina; (I-L) Tricromo de Mallory. Escala = 10 

µm. 

 

Figura 9 – Esferulócito granular. (A) Célula viva; (B) Célula fixada e não corada; (C-G) 

microscopia eletrônica de transmissão. (A e B) Estágio inicial; (C e D) Estágio intermediário; 

(E) Estágio final. Legenda: N - núcleo; P - poliribossomos; RER – retículo endoplasmático 

rugoso; V – vacúolo vazio. Escala: A e B = 10 µm; C e E-F = 2 µm; D = 0,5 µm. 

 

Figura 10 – Esferulócito granular corado em diferentes estágios do processo de maturação. (A, 

D e G) Estágio inicial; (B, E e H) Estágio intermediário; (C, F e I) Estágio final. (A-C) Azul de 

Toluidina; (D-F) Hematoxilina e Eosina; (G-I) Tricromo de Mallory. Escala = 10 µm. 

 

Figura 11 - Esferulócito irregular. (A) Célula viva; (B) Célula viva em contraste de fase, 

evidenciado o núcleo; (C) Célula fixada e não corada; (D-F) Célula corada com Azul de 

Toluidina, Hematoxilina e Eosina e Tricromo de Mallory respectivamente; (G) Microscopia 

eletrônica de transmissão. Legenda: N - núcleo; V1 – esférula tipo I; V2 - esférula tipo II. 

Escala: A-F = 10 µm; G = 1 µm. 

 

Figura 12 – Célula vibrátil. (A) Célula viva; (B-F) Célula corada com Hematoxilina e Eosina, 

Tricromo de Mallory e Azul de Toluidina, respectivamente (G-O) Microscopia eletrônica de 

transmissão. (G-I) Célula inteira evidenciando o núcleo; (J-L) Esférulas em detalhe; (M e N) 

Flagelo em vista transversal e longitudinal respectivamente; (O) Região de inserção do flagelo. 

Legenda: EED - esfera elétron-densa; F - flagelo; M - mitocôndria; N - núcleo; NG – núcleo 

granular; NGF - núcleo granular em formação; NL - núcleo lobado; V – vacúolo. Escala: A-F 

=10 µm G e H = 2 µm; I e J = 1 µm; K, L, N e O = 0.5 µm; M = 0.2 µm. 

 

Tabela I – Sumário dos principais tipos de celomócitos registrados em Echinodermata e suas 

respectivas funções. 

     

Tabela II – Quadro comparativo dos tipos celulares encontrados no líquido celomático de 

Eucidaris tribuloides. Legenda: AT – Azul de toluidina; HE – Hematoxilina e Heosina; TM – 

Tricromo de Mallory. 

 

Capítulo II 
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Figura 1 – Eucidaris tribuloides e o parasita Sabinella troglodytes. (A e B) Foto de campo de 

E. tribuloides sadio e parasitado, respectivamente; (C-E) Fotos de laboratório de um espinho 

parasitado. (C) Dois moluscos na galha; (D) Marcas de alimentação; (E) Massas de ovos em 

diferentes estágios de desenvolvimento no interior da galha. (F-I) Espinhos sadios e parasitados 

em MEV. (F) Espinho parasitado em visão panorâmica; (G) Região do danificada do espinho, 

evidenciando uma marca de alimentação; (H) marca de alimentação, mostrando o colar em 

detalhe; (I) Espinho sadio em visão panorâmica. Escala: C = 1,8 mm; D e I = 1,5 mm; E e G = 

500µm; F = 1 mm; H = 50 µm. 

 

Figura 2 – Morfologia do espinho de Eucidaris tribuloides. (A) Espinho sadio “velho”; (B) 

Espinho sadio “novo”; (C) Ornamentação em detalhe; (D) Região basal em detalhe; (E e F) 

Espinho sadio; (G-I) Espinho sadio em corte transversal (ápice, meio e base respectivamente); 

(J) Espinho sadio em corte longitudinal mostrando a diferença na organização dos canais da 

medula e da camada radial; (K e L) articulação do espinho, evidenciando o soquete (K) e a placa 

interambulacral e seu tubérculo (L). Escalas = A e B = 3 mm; G-I e K = 0,5 mm; D e J = 2 mm; 

C e L = 1mm. 

 

Figura 3 – Corte transversal do espinho sadio e suas estruturas. (A-C) Ápice: (A) Visão 

panorâmica; (B) Epiderme em detalhe; (C) Medula em detalhe; (D-F) Meio: (D) Visão 

panorâmica; (E) Epiderme em detalhe; (F) Medula em detalhe; (G-I) Base: (G) Visão 

panorâmica; (H) Epiderme em detalhe; (I) Medula em detalhe; (J e K) Esferulócitos 

transparente (Et) e Granular (Eg); (L-N) Fungos. Escalas: A = Xmm; B = Xmm; C = Xmm; D = 

Xmm; E = Xmm; F =  1mm; G = 500µm; H = 50 µm; I = Xmm; J = Xmm; K = Xmm; L-N = 

40µm. 

 

Figura 4 – Infográfico sobre as densidades de esferulócitos nas diferentes regiões do espinho. 

(A-C) Espinho Sadio; (D-F) Espinho parasitado. (A e D) Ápice; (B e E) Meio e (C e F) Base. 

 

Figura 5 – Corte transversal do espinho parasitado e suas estruturas. (A-D) Ápice; (E-H) Meio; 

(I-L) Base. (A, E e I) Visão panorâmica; (B, F e J) Epiderme do lado danificado; (C, G e K) 

Epiderme do lado oposto ao dano; (D, H e L) Medula; (M-P) Local da galha com seqüência de 

maturação do esferulócito granular; (Q-R) Local de alimentação do gastrópode (colar); (S) 

Esferulócito granular degranulando próximo à aglomerados de fungo. Escalas: A, E e I = 300 

µm; B-D, F-H, J, K, R e S = 40 µm; L e Q = 100  µm; M = 600 µm; N-P = 20 µm. Legenda: 

Círculo branco = concentração de esferulócitos na medula; 1 = Estágio inicial; 2 = Estágio 

intermediário; 3 = Estágio final; Seta branca = colar. 

 

Figura 6 – Microscopia eletrônica de varredura da seção transversal do espinho sadio e 

parasitado de Eucidaris tribuloides. (A e B) Visão geral do ápice do espinho sadio e parasitado, 

evidenciando as diferentes regiões. (C-E) Espinho sadio: (C) Ápice; (D) Meio; (E) Base. (F-H) 

Espinho parasitado: (F) Ápice; (G) Meio; (H) Base. Escalas: A, C-H = 200 µm; B = 500 µm. 
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Legenda: C = Córtex; CRE = Camada radial externa; CRI = Camada radial interna; M = 

medula. 

 

Figura 7 – Diâmetro dos poros do canal radial do espinho de Eucidaris tribuloides. Letras 

indicam diferença significativa (p < 0.05) entre regiões diferentes do espinho (ápice, meio e 

base). Barras horizontais indicam diferença significativa (p < 0.05) entre porções (interno ou 

externo) do espinho sadio e parasitado. Legnda: = CRE – camada radial externa; CRI – camada 

radial interna; Par – espinho parasitado; Sad – espinho sadio. 

 

Figura 8 – Diâmetro dos canais presente na medula do espinho de Eucidaris tribuloides Letras 

indicam diferença significativa (p < 0.05) entre regiões diferentes do espinho (ápice, meio e 

base). Barras indicam diferença significativa (p < 0.05) entre espinhos diferentes (sadio e 

parasitado). Legenda = Sa – Diferença significativa no espinho sadio; Pa – diferença 

significativa no espinho parasitado. 

 

Figura 9 – Microscopia eletrônica de varredura da base do espinho (A-F) e da placa 

interambulacral (G-L). (A) Parte basal do espinho em vista panorâmica; (B) Parte basal em 

seção longitudinal evidenciando o padrão de organização do estereoma; (C) Soquete em corte 

longitudinal; (D) Soquete em visão panorâmica; (E-F) Padrão de perfuração da periferia (E) e da 

região central do soquete (F); (G) Placa interambulacral em vista aboral; (H) Tubérculo em 

detalhe; (I) Fundo do tubérculo; (J-L) Placa da carapaça em seção longitudinal evidenciando o 

padrão de perfuração. Escala: A, B e J = 500 µm; C, F, H e K = 200 µm; D e G = 1 mm; I = 50 

µm; L  =  100 µm. Legendas: A = anel; Ba = base; Col = colar. 

 

Figura 10 – Microtomografia computadorizada de espinhos sadio, parasitado e da placa da 

carapaça de Eucidaris tribuloides. (A-G) Espinho sadio; (A) Raio-X do espinho sadio, 

evidenciando um eixo central mais denso; (B-F) Gradiente de densidade do espinho sadio; (H-

L) Gradiente de densidade do espinho parasitado; (M) Base do espinho, evidenciando o soquete 

com maior densidade; (N-O) Placa da carapaça em vista aboral, evidenciando o tubérculo (N) e 

em vista oral (O). Escalas: A-F = 5 mm; G = 10 mm; H-L, N e O = 3 mm; M = 1,5 mm.   

 

Figura 11 – Porcentagem dos tipos celulares encontrados na cavidade celomática de Eucidaris 

tribuloides. 

 

Tabela I – Porcentagem de celomócitos encontrados no líquido celomático de Eucidaris 

tribuloides. 

 

Figura 12 – Nível de expressão das proteínas AIF e pp38 - MAPK no intestino de indivíduos 

sadios e parasitados da espécie Eucidaris tribuloides. 
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µCT – Microtomografia computadorizada 

AIF-1 – Fator inflamatório de enxerto - 1  

CRE – Camada radial externa   

CRI – Camada radial interna 

EDTA – Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético 

EG – Esferulócito granular;  

ET – Esferulócito transparente 

HEPES – Ácido Hidroxietil-piperazineetasulfonico 

IL-1α – Interleucina-1 alfa 

IL-1β – Interleucina-1 beta 

LABIMAR – Laboratório de invertebrados marinhos 

LLC – Células similares a linfócitos 

M – Medula 

MAMP – Padrões moleculares associados a patógenos  

MET – Microscopia eletrônica de transmissão 

MEV – Microscopia eletrônica de varredura 

MHC – Complexo maior de histocompatibilidade 

NIH – Instituto Nacional de Saúde 

PBS – Tampão fosfato-salino 

pp38-MAPK – Proteína quinase ativada por mitógeno 

proPO – Sistema profenoloxidase 

RN/C – Razão núcleo/citoplasma 

TBM – Tetrametilbenzidina  

TBS – Tampão salino TRIS 

TNF – Fator de necrose tumoral 

U.a – Unidade de área 

           

 

 


