Colágenos fibrilares da nadadeira de cação (Elasmobranchii): extração,
caracterização e confecção de membranas para uso em reparação corneal
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Introdução
Durante décadas, a pele, as cartilagens e os tendões de
bovinos representaram fontes primárias de colágenos
fibrilares (CFs), para confecção de biomateriais
adjuvantes de reparação tecidual. Todavia, na
atualidade, esse cenário mudou e os subprodutos da
indústria pesqueira emergiram. Relativamente aos
peixes Chondrichthyes, estima-se que mais de 1000
das espécies sejam Elasmobranchii (raias, cações,
tubarões). Nadadeiras de cação/tubarão, com origem
comprovada (e sob autorização do IBAMA), podem ser
utilizados em pesquisa e tecnologia. Cartilagens das
nadadeiras de cações/tubarões são fontes atraentes de
CFs, os quais podem ser obtidos por solubilização
acídica. Divergindo da hialina dos mamíferos, a
cartilagem dos cações/tubarões possui 66% de CF tipo
1
II e 33% de CF tipo I. Há relatos sobre o uso de
peptídeos desta cartilagem no controle do glaucoma,
2
entre outras aplicações oftálmicas. Desde que, à
similitude da córnea, a cartilagem é avascular, aventamse emprego em reparação corneal. É possível, a partir
de CFs extraídas da cartilagem das nadadeiras,
confeccionar membranas, para uso como patch ou
substituto tecidual, para carreamento de células ou para
liberação de fármacos.

Objetivos
Extrair CFs da cartilagem (nadadeira) de cação e
empregá-lo na confecção de membranas. Descrever
parâmetros de birrefringência e de estabilidade das
membranas, bem como da fonte doadora de CFs (ie.
cartilagem) e do potencial tecido receptor (córnea).

Material e Métodos
O protocolo dessa pesquisa foi aprovado pela CEUA da
FCAV. A procedência do material está comprovada em
nota emitida por fornecedor autorizado. Cartilagem da
1ª nadadeira dorsal de um caçonete (Mustellus schmitti)
foi utilizada. Parte do material foi distendida in totum
sobre lâminas para histologia, enquanto outra se
destinou à extração acídica de CFs. Os CFs ácidosolúveis foram submetidos à diálise, para obtenção de
géis que foram distendidos sobre nitrocelulose (4 µm) e,
então, secados, para confecção de membranas.
Parâmetros birrefringentes dos CFs da cartilagem e das
membranas foram estudados em microscópio BX53-P
(Olympus) munido de luz poli e monocromática (546
nm), compensador de Berek e analisador de imagens.
Valores de cinza médio (GA), de GAmin e de GAmax
foram calculados, em pixels, para se estabelecerem
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paralelismos entre fibras. Os valores de GA das
membranas foram comparados com os de córneas de
coelhos (3 kg) da linhagem Nova Zelândia Branco. A
periodicidade dos CFs foi estudada por transformada
rápida de Fourier (FFT). A estabilidade físico-química
das membranas foi avaliada empregando-se os testes
de intumescimento (em água) e de degradação (em
Ringer lactato).

Resultados e Discussão
CFs vistas em luz polarizada, com compensador de
Berek, apresentaram cores de interferência variando de
1ª a 3ª ordens, na cartela de Michel-Lévy. Em relação
aos valores de GA, eles foram de 46,5 ± 15,0 pixels
para cartilagem, de 111,9 ± 13,0 pixels para
membranas e de 89,3 ± 2,1 pixels para córneas de
coelhos. Valores de GAmin foram de 19,9 ± 12,7 pixels
para cartilagem, de 70,0 ± 0,8 pixels para membranas e
de 68,4 ± 5,3 pixels para córneas. Valores de GAmax
foram de 87,6 ± 2,1 pixels para cartilagem, de 179,0 ±
8,3 pixels para membranas e de 91,5 ± 3,1 pixels para
córneas. Graus de paralelismo de fibras colágenas
foram de 4,40 pixels para cartilagem, de 2,5 pixels para
membranas e de 1,3 pixels para córneas. FFT revelou
padrões de alinhamento/periodicidade de fibras.
Membranas e córneas apresentaram fibras orientadas
em diferentes planos, com intercruzamentos espaciais.
Relativamente à estabilidade das membranas, elas
intumesceram (120% de ganho de peso) 1h após a
imersão, porém estabilizaram em 4h. A degradação das
membranas iniciou-se 7 dias após a imersão (37C).

Conclusões
CFs ácido-solúveis da nadadeira de caçonete, após
reconstituição, foram capazes de se auto-associarem
em fibras, permitindo a confecção de membranas
altamente birrefringentes e estáveis. A orientação das
fibras, nas membranas, foi compatível com a das fibras
corneais de coelhos. Concluída esta etapa de
caracterização da membrana, ela será testada quanto à
interação ex vivo com células corneais, à
biocompatibilidade e à antigenicidade.
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