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“O acaso só favorece os espíritos
predispostos.”
(Loius Pasteur)

Um cavalheiro deveria saber um
pouco de zoologia dos invertebrados,
assim como ele deve conhecer algo sobre
pintura e música e sobre as ervas do seu
jardim
(adaptado de Martin Well, Lower
invertebrates, 1968)

5

Agradecimentos
Primeiramente agradeço a Deus, por me manter vivo, com saúde e força para
que fizesse o que sempre gostei. Agradeço também a minha mãe Yemanjá e ao Dr. Zé
Pilintra, por me concederem perfeitos dias de coleta, ótimas condições de maré (mesmo
quando não parecia que o seria) e fizeram as coisas darem certo quando tudo parecia
que iria dar errado.
Ao meu orientador Prof. Márcio Reis Custódio, por todo o apoio, paciência,
conversas e muitos ensinamentos. Agradeço também pelas várias perguntas singulares,
e inusitadas, que desde o mestrado me fizeram estar mais atentos para outras
possibilidades não “equinodérmicas”. Agradeço também pela disponibilidade do
CEBIMÁRCIO, sempre disponível para as coletas e procedimentos de campo!
Aos meus pais, Djalma Fernandes Araújo e Marinalva Queiroz Araújo, pelo
apoio, incentivo e pelas palavras amigas e reconfortantes na hora do desespero.
Agradeço também a minha noiva Licia Sales, que sempre me apoiou, entendeu e não me
deixou abater, mesmo nas horas que isso parecia inevitável. Agradeço tudo que vc tem
feito por mim. MUITO OBRIGADO.
Ao Vagner Alberto, que sempre me socorreu quando precisei de ajuda com os
reagentes ou aparelhos, e com os seus famosos “ajustes técnicos” que sempre salvam o
dia de pós-graduando. Agradeço também pelas conversas, que sempre me alegravam
quando as coisas não iam tão bem.
Aos colegas de laboratório, que sempre tornaram os meus “dias de bancada”
menos sofridos, e os dias de coleta mais alegres e divertidos. Sem vcs o toda a
caminhada teria sido muito mais difícil.
Aos Profs. Dr. Vincenzo Arizza e Dra. Mirella Vazzana, da Universidade de
Palermo (Itália), com sua hospitalidade e muito boa recepção, que me me ajudaram com
todas as dificuldades e me fizeram sentir mais “em casa”, mesmo estando numa terra
estranha.
Ao Professores Dr. Alberto Ribeiro, Dra. Renata Guimarães, Dr. Álvaro Migoto,
Dr. Federico Bronw e Dr. José Eduardo Marian, pela disponibilidade de sua
infraestrutura e/ou sugestões de ótima qualidade.
Aos técnicos Waldir Caldeira, Márcio Cruz, Sheilla Shumidt (LME - IB-USP)
pelo uso dos equipamentos e apoio com a microscopia eletrônica, parte extremamente
importante do meu trabalho.
Agradeço a FAPESP pela conceção da bolsa de doutorado e de BEPE, sem as
quais grande parte deste trabalho não teria sido realizado.
Aos funcionários do Cebimar, Instituto de Biociências e do Departamento de
Fisiologia, sem eles muitas coisas não existitiriam.
Enfim, agradeço a todos que torceram por mim, mesmo sem eu saber, e àqueles
que porventura não tenham sido aqui mencionados.
6

RESUMO
ABSTRACT
INTRODUÇÃO GERAL................................................................................................12
OBJETIVOS....................................................................................................................19
ORGANIZAÇÂO DA TESE.........................................................................................20
CAPÍTULO I - Diversidade de celomócitos na classe Echinoidea.................................22
CAPÍTULO II – Celomócitos das espécies do gênero Paracentrotus (Echinoidea)......55
CAPÍTULO III - Células vibráteis de Eucidaris tribuloides (Echinoidea: Cidaroida)...84
CAPÍTULO IV - Isolamento e função fisiológica dos celomócitos de Arbacia lixula and
Lythechinus variegatus (Echinoidea: Camarodonta).....................................................110
CAPÍTULO V - Mecanismo de liberação de equinocromo-A pelo esferulócito vermelho
de Paracentrotus lividus ..............................................................................................136
CAPÍTULO VI - O estado de saúde de ouriços-do-mar durante associações biológicas:
um estudo de caso com Echinometra lucunter (Echinoidea)........................................154
CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS.......................................................168
REFERÊNCIAS............................................................................................................174

7

RESUMO GERAL

Para os vertebrados, o sistema circulatório pode ser visto como um sistema
integrador. Entre os papéis desempenhados diretamente por ele, através do sangue e
seus componentes, um dos mais importantes é a identificação de partículas e/ou
substâncias estranhas. Nesse contexto, as células sanguíneas (especificamente os
leucócitos) são responsáveis por cumprir essa missão. Nos invertebrados, dentro de suas
restrições, o sistema circulatório também desempenha funções semelhantes realizadas
por suas células circulantes. Dependendo do grupo, essas células são denominadas
hemócitos de coelomócitos. Para os equinodermos, os celomócitos (as células livre
circulantes na cavidade celelômica) estão envolvidas na maioria das reações imunes,
sendo os principais responsáveis pela luta contra corpos e substâncias estranhas. No
entanto, diferentemente dos vertebrados, o nível de conhecimento sobre os efetores
imunes dos equinodermos é consideravelmente menor. Mesmo para o Echinoidea –
o grupo mais bem estudado em Echinodermata – os aspectos básicos ainda precisam ser
mais detalhados. Perguntas básicas como a diversidade de células da classe Echinoidea,
o número real de subpopulações de células em ouriços do mar e o papel fisiológico de
algumas subpopulações (e.g. esferulócitos e células vibráteis), ainda permanecem sem
respostas. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo investigar a diversidade e a
função fisiológica dos coelomócitos dos equinodermos, utilizando equinóides como
organismos

modelo.

Cinco

tipos

principais

de

células

foram

encontrados,

compreendendo 14 subpopulações, um número significativamente diferente do indicado
na literatura geral. As células dos ouriços-do-mar de Paracentrotus foram estudadas,
um dos modelos mais importantes na pesquisa de equinodermos (i.e. P. lividus),
revelando novos tipos de células para as espécies do gênero. Além disso, fornecemos
um modelo que explica a sequência de maturação dos esferulócitos de Paracentrotus.
Ainda, uma caracterização detalhada das células vibráteis de Eucidaris tribuloides foi
feita e à luz desses novos dados, uma discussão sobre a função desta célula é fornecida.
Por meio de uma técnica recente de citometria de fluxo (citometria de fluxo por imagem
- IFC), obtivemos pela primeira vez gates com subpopulações celômicas isoladas, e
através de experimentos de infecção bcteriana, analisados pelo IFC, observamos o
envolvimento de células vibráteis nas reações imunes. Por fim, elucidamos como os
esferulócitos vermelhos liberam o equinocromo-A, um mecanismo completamente
diferente do especulado na literatura, e relatamos um estudo de caso em que alterações
8

fisiológicas em um ouriço-do-mar pareciam ser causadas por um briozoário, durante
uma associação simbiótica. Assim, os resultados obtidos neste estudo lançam luz sobre
alguns aspectos cruciais da fisiologia e imunobiologia dos equinodermos, fornecendo os
primeiros passos para a resolução destas questões.

Palavras Chave: Citometria de fluxo, degranulação, esferulócito vermelho, ouriço-domar, sistema imune.
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ABSTRACT

To vertebrates, the circulatory system may be seen as an important system that
integrates the organism. Among the roles performed directly by it, through the blood
and its components, one of the most important ones is to patrol the body for foreign
particles and/or substances. In this context, the blood cells (specifically the leukocytes),
are responsible to accomplish this mission. In the invertebrates, within your restrictions,
the circulatory system also performs similar functions accomplished by its circulating
cells. Depending on the group, these cells have been named hemocytes of
coelomocytes. To the echinoderms, the cells in their coelomic cavity (coelomocytes) are
involved in most of the immune reactions, being the main effectors responsible to fight
against foreign bodies and substances. However, differently from the vertebrates, the
level of knowledge about the echinoderm immune effectors is considerably lower. Even
to the Echinoidea – the best-studied group in Echinodermata – the basic aspects still
needs further studies. Basic questions, such as the diversity of cells in the class
Echinoidea, the real number of cell subpopulations in sea urchins, and the physiological
role of the less studied cells (e.g. spherulocytes and vibratile cells) remain unsolved. In
this context, this study aims to investigate the diversity and the physiological function
of echinoderm coelomocytes, using echinoids as model organisms. We found five main
cell types, comprising 14 subpopulations, a number significantly different from the
pointed out in the general literature (three and four, respectively). The cells of
Paracentrotus sea urchins were studied, one of the most important models in
echinoderm research (i.e. P. lividus), revealing new cell types to these species.
Additionally, we provided a model that explains the maturation sequence of the
spherulocytes of Paraaacentrotus. Still, a detailed characterization of Eucidaris
tribuloides vibratile cells’ was made, and on the light of these new data, a discussion on
the function of the vibratile cell is provided. Through an unusual flow cytometric
technic (i.e. image flow cytometry - IFC), we obtained for the first time gates with
isolated coelomocyte subpopulation, and through infection experiments analyzed by
IFC, we observed the involvement of vibratile cells in immune reactions. Lastly, we
elucidate how red spherulocytes release the echinochrome-A, which is a mechanism
completely different from the speculated in the literature, and reported a study case
where physiological alterations in a sea urchin seemed to be caused by a bryozoan
during a symbiotic association. Thus, the results obtained in this study shed light on
10

some crucial aspects of echinoderm physiology and immunobiology, providing the first
steps on these important questions.

Keywords: Degranulation, flow cytometry, immune system, red spherulocyte, sea
urchin.
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Introdução Geral
INTRODUÇÃO GERAL
Nos vertebrados, o sangue possui funções diversas, executadas por tipos
celulares distintos e sobre os quais o nível de conhecimento é muito elevado,
principalmente nos mamíferos. De maneira geral, as células do tecido sanguíneo dos
vertebrados, tais como os trombócitos, os eritrócitos e os leucócitos são responsáveis
pela execução de processos muito importantes na manutenção da homeostase, como,
por exemplo, coagulação, transporte de gases e resposta imune, respectivamente
(Snyder & Sheafor, 1999; Tavares-Dias & Oliveira, 2009; Zimmerman et al., 2010).
Sabem-se detalhes sobre as características básicas, tais como morfologia (Azwai et al.,
2007), ultraestrutura (Williams et al., 2009), mecanismos moleculares e funções
fisiológicas (Falanga et al., 2000). Além disso, os órgãos ou tecidos de origem destas
células (Palis, 2014) e seus processos de diferenciação e maturação (Yang et al., 2013)
são bem definidos. Mesmo para os vertebrados mais basais, o estado do conhecimento é
avançado (Old & Huveneers, 2006; Arikan & Çiçek, 2014) e isso pode ser constatado
pelo fato de que até patologias apresentadas pelas células sanguíneas destes animais são
conhecidas (Maciel et al., 2011; Sailasuta et al., 2011). Este cenário, no entanto, não é o
mesmo para a maioria dos invertebrados.
Invertebrados também possuem células circulantes com características
funcionais similares às encontradas nos vertebrados, embora recebendo nomes distintos
devido às diferentes organizações corporais. Nos grupos mais basais, tais como
Porifera, Cnidaria e Platyhelminthes, os quais não apresentam uma cavidade corporal
preenchida por fluido, estas células são comumente denominadas de amebócitos, células
intersticiais ou neoblastos (Frank et al., 2004). Nos mais derivados como os Mollusca,
Arthropopda, ou Echinodermata, os quais possuem uma cavidade preenchida com
fluido denominda de hemocele ou celoma, as células livre-circulantes são denominadas
coletivamente de hemócitos e/ou celomócitos respectivamente (Tahseen, 2009).
Dentre os grupos que apresentam celoma, temos os Echinodermata. Este filo é
composto por deuterostômios (Figura 1) exclusivamente marinhos, que apresentam
como características distintivas um endoesqueleto de carbonato de cálcio na forma de
calcita, um sistema vascular aquífero e uma conspícua simetria radial pentâmera quando
adultos (Pawson, 2007). As 7000 espécies de equinodermos (Pawson, 2007) são
agrupadas em cinco classes bem distintas (Crinoidea, Asteroidea, Ophiuroidea,
Echinoidea e Holothuroidea), cujo relacionamento filogênético ainda encontra-se sob
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debate (Pisani et al., 2012; Reich et al., 2015). Duas hipóteses são atualmente aceitas
para explicar as relações dentro de Echinodermata (i.e. Asterozoa e Cryptosyringida), e
o ponto contrastante reside no posicionamento da classe Ophiuroidea (Figura 2). Na
hipótese Aterozoa, Ophiuroidea e Asteroidea formam um grupo monofilético
(Asterozoa), que é grupo-irmão de Echinozoa (Echinoidea + Holothuroidea). Por outro
lado, a segunda hypótese pontua que Ophiuroidea seria o grupo irmão de Echinozoa,
formando o clado Cryptosyringida (Ophiuroidea + (Echinoidea + Holothuroidea)
(Figura 2). Embora ambas as hipóteses sejam constatemente pontuadas, a hypótese
Asterozoa vem ganhnado cada vez mais suporte (Telford et al., 2014; Reich et al.,
2015).
Do ponto de vista fisiológico, os equinodermos são desprovidos de sistemas
respiratórios e circulatórios especializados, como visto nos deuterostômios mais
derivados (e.g. Vertebrata), contudo, o fluido celomático e seus componentes celulares
(celomócitos) têm sido pontuados por desempenhar diversas das funções fisiológicas
fundamentais, tais como nutrição e imunidade (Boolotian, 1966; Smith et al., 2010).
Tradicionalmente, estes celomócitos são identificados por características morfológicas
superficiais e divididos em seis categorias principais: fagócitos ou amebócitos,
hemócitos, células cristal, células progenitoras, células vibráteis e esferulócitos (Chia &
Xing, 1996). No entanto, estes tipos celulares não se distribuem igualmente entre os
grupos internos de Echinodermata. Em Asteróides, por exemplo, fagócitos são
constantemente pontuados como o principal (ou o único) tipo celular existente
(Kaneshiro & Karp, 1980; Coteur et al., 2002), enquanto que em Holothuroidea, as seis
grandes categorias são comumente descritas (Xing et al., 2008).
Para os Echinoidea, o grupo mais conhecido de equinodermos, quatro tipos
celulares têm sido comumente mencionados: fagócitos, células vibráteis, e os
esferulócitos vermelho e transparente (Smith et al., 2006; 2018). No entanto, estes tipos
são característicos dos equinóides regulares (i.e. ouriços-do-mar), e alguns trabalhos
chegam a pontuar que estes são os únicos tipos celulares presentes na classe Echinóidea
(Karp & Cofaro, 1982; Cavey & Märkel, 1994). Contudo, embora equinoides regulares
possam ser os equinoides mais conhecidos, echinóides irregulares (i.e. bolachas-do-mar
e ouriços cordiformes) formam um grupo bem consistente e diverso denominado
Irregularia (Figura 3), que contém uma maior diversidade de espécies que entre os
ouriços regulares (Kroh & Mooi, 2019). Estudos abordando as células dos equinoides
irregulares são escassos e restritos geralmente a descrição dos tipos celulares existentes
14
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(Kawaguti & Yamasu, 1976), com pouquíssimos trabalhos abordando aspectos
fisiológicos nestes animais (Bookhout & Greenburg, 1940).

Figura 1 – Filogenia dos Deuterostomia, destacando a posição dos equinodermos e sua relação
com os outros deuterostomados. Adaptado de Grahan & Richardson, 2012.

Figura 2 – Hipóteses concorrentes das relações filogenéticas entre os equinodermos existentes.
Adaptado de Reich et al., 2015.
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Figura 3 – Entendimento atual das relações filogenéticas dentro da classe Echinoidea.
Adaptado de Ziegler et al., 2009.

Apesar do papel fundamental que os celomócitos desempenham na fisiologia
dos Echinodermata, e consequentemente dos Echinoidea, e do alto nível de
conhecimento em relação às células celômicas dos equinoides, estudos investigando as
grandes questões envolvendo estas células ainda são necessários (Chia & Xing, 1996).
Por exemplo, com relação aos tipos celulares presente na classe Echinoidea, é notório
que a grande maioria dos dados provém de estudos com ouriços regulares (Smith et al.,
2006; 2010; 2018). No entanto, exceto para os fagócitos, que têm sido bem estudados
tanto em relação à quantidade de subpopulações quanto em relação às respectivas
morfologias (Edds, 1993), existe uma carência de informação para os outros tipos. Para
os esferulócitos, existem informações conflitantes sobre a quantidade real de tipos
existentes, onde tem sido descrito que a quantidade pode variar entre duas a quatro
(Chien et al., 1970; Vethamany & Fung, 1972). De fato, um trabalho recente fez uma
caracterização morfológica detalhada dos esferulócitos de Eucidaris tribuloides,
mostrando que, pelo menos para esta espécie, existem três subpopulações de
esferulócitos (Queiroz & Custódio, 2015). Para a célula vibrátil, trabalhos mais
detalhados ainda se fazem necessários.
Outra questão interessante pode ser vista em relação à natureza química das
inclusões citoplasmáticas dos esferulócitos e da célula vibrátil. Dentre os esferulócitos,
apenas o conteúdo de um tipo é relativamente bem conhecido: o esferulócito vermelho.
16
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Este celomócito contém Equinocromo-A (Service & Wardlaw, 1984; Ageenko et al.,
2011), uma naftoquinona que dá a cor avermelhada característica desta célula e é dita
por possuir função antioxidante, antibacteriana e antifúngica, antitumoral ou como
tendo participação em reações imunes (Koltsova et al., 1981; Ageenko et al., 2011).
Para os outros esferulócitos e a célula vibrátil, as informações são mais gerais, frutos de
análises citoquímicas (Liebman, 1950; Johnson, 1969b; Queiroz & Custódio, 2015).
Observaram-se mucopolissacarídeos e proteínas respectivamente, no conteúdo das
esférulas citoplasmáticas dos esferulócitos transparente e granular de Euciddaris
tribulóides (Queiroz & Custódio, 2015). Para a célula vibrátil, sabe-se que as esférulas
são preenchidas com glicosaminoglicanos (Johnson, 1969b).
Uma questão crucial no estudo dos celomócitos de Echinodermata, e que ainda
parece estar longe de ser resolvida, é o isolamento/separação das frações celulares (Chia
& Xing, 1996). Independente do objetivo do estudo, os trabalhos que abordam os
celomócitos utilizam duas abordagens principais: uma suspensão de células contendo
todas as subpopulações celulares (Johnsson, 1969a), ou uma suspensão enriquecida,
contendo um tipo celular predominante (Arizza et al., 2007). Embora algumas frações
possam ter um alto grau pureza (e.g.esferulócitos vermelhos – Arizza et al., 2007), as
técnicas usualmente empregadas ainda não permitiram o isolamente completo dos tipos
celulares (Chia & Xing, 1996). Mesmo, técnicas mais avançadas, como por exemplo, a
citmoetria de fluxo, têm se mostrado pouco eficientes na resolução desta questão
(McCaughey & Bodnar, 2012).
Para as funções fisiológicas dos celomócitos dos Echinodermata, o principal
modelo de estudo tem sido os Echinoidea, com um alto nível de conhecimento para
estes animais (Smith et al., 2018), se comparado com os outros grupos de equinodermos
(Ramírez-Gómez & García-Arrarás, 2010). Sabe-se que os fagócitos são os principais
efetores imunes, estando envolvidos em uma ampla variedade de funções, tais como
fagocitose, regeneração, encapsulamento, rejeição de enxerto, dentre outras (Smith et
al., 2006). Para os esferulócitos vermelho e transparente, sabe-se do seu ativo
envolvimento com atividade bactericida e citotáxica, respectivamente (Arriza et al.,
2007; Coates et al., 2018). Para a célula vibrátil, a função ainda continua sob debate,
mas duas hipóteses são atualmente aceitas: envolvimento na movimentação do fluido
celômico e/ou coagulação (Smith et al., 2010). Para o recén descrito esferulócito
granular de E. tribulóides, não há dados de função.
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Outro ponto de relevância acerca dos celomócitos de Echinodermata, e
consequentemente dos Echinoidea, é em relação a onde estas células são formadas. A
pergunta consiste especificamente em saber o local onde os celomócitos se originam, e
existem duas hipóteses acerca deste aspecto (Matranga, 2005). A primeira propõe a
existência de um órgão celomopoiético, que no caso dos Echinoidea seria o órgão axial,
de onde as subpopulações celomócitos seriam originadas (Millott 1969; Bachmann &
Goldschmid 1978). A segunda hipótese propõe a existência de uma célula multipotente
livre no fluído celômico (i.e. célula progenitora) capaz de originar as demais
subpopulações (Smith, 1981). Por fim, outra questão extremamente relacionada à
origem das células, mas pouco abordada, é a existência de um processo de maturação
para os celomócitos. Embora existam evidências de maturação, tanto a para células
formadas em um possível órgão celomopoiético (Bachmann & Goldschmid, 1978),
como para céluals originandas a partir de uma célula progenitora (Fontaine & Hall,
1981; Queiroz and Custódio, 2015), o assunto ainda necessita ser abordado
adequadamente para rresposnder esta questão.
Isso mostra que mesmo para equinóides regulares, que são os principais modelos
de estudo dentro dos Echinodermata, pontos chave ainda necessitam de elucidação.
Neste sentido, este trabalho se dispôs a investigar alguns destes pontos básicos, que
ainda permanecem em aberto. Dentre as questões abordadas aqui, tentamos responder as
seguintes perguntas: Quantos tipos celulares ocorrem nos Echinoidea? Como se dá a sua
distribuição entre os equinoides regulares e irregulares? Quais as funções fisiológicas
dos esferulócitos e da célula vibrátil? Estas células cooperam durante um desafio
imune?
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Considerações Finais e Perspectivas
DIVERSIDADE DE CELOMÓCITOS EM ECHINOIDEA
A classe Echinoidea tem sido, sem sombra de dúvida, a mais estudada em
Echinodermata com relação aos celomócitos e consequentemente é a que possui a maior
quantidade de informação (Smith et al, 2006; 2010; 2018). No entanto, a diversidade
dos tipos celulares tem sido subestimada. Este fato pode ser observado em alguns
estudos/revisões, onde somente as células dos ouriços regulares têm sido consideradas
(Karp and Cofaro, 1982; Cavey and Märkel, 1994). O presente estudo mostrou dois
pontos importantes: (I) a diversidade de celomócitos nos ouriços irregulares é muito
maior do que tem sido registrada na literatura corrente, principalmente em relação aos
Clypeasteroida (bolacas-do-mar), onde somente para este grupo, cinco novos tipos de
esferulócitos foram registrados; (II) mesmo para os tão bem estudados ouriços
regulares, a diversidade de tipos celulares é maior do que a que tem sido pontuada.
Além disso, embora o atual trabalho tenha sido restrito aos equinoides, é a primeira vez
que um enfoque evolutivo é dado ao estudo dos celomócitos em Echinodermata,
revelando padrões interessantes de distribuição das células, que parecem estar ligados às
características fisiológicas das células. Por fim, a caracterização das células das espécies
do gênero Paracentrotus trouxeram resultados interessantes, onde o esferulócito
granular e a célula cristal foram observados em P. gaimardi, e para P. lividus, uma das
espécies mais estudadas do mundo, um novo tipo celular também foi encontrado – o
esferulócito granular. Isso nos mostra que mesmo para os ouriços regulares, os
principais modelos de estudo em Echinodermata, a diversidade de tipos celulares ainda
não é completamente entendida e merece ser revisitada.

MORFOLOGIA CELULAR E O ESTUDO DAS POPULAÇÕES CELÔMICAS
EM ECHINODERMATA
Tradicionalmente em Echinodermata, e principalmente em Echinoidea, o
estudo dos celomócitos tem se dado por meio de abordagens morfológicas, usando
células vivas em suspensção ou microscopia eletrônica de transmissão (Johnson, 1979a;
Chien et al., 1970), com pouquíssimos estudos se dispondo a utilizar preparações
citoquímicas (Liebman, 1950; Johnson, 1979b). Para os pouquíssimos estudos
citoquímicos, o método comumente empregado para aderir as células às lâminas (i.e.o
espraiamento de células vivas) também tem se mostrado problemático, uma vez que o
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mesmo tipo celular pode espraiar de maneiras diferentes, dificultando a identificação.
Neste trabalho, também utilizamos uma abordagem morfológica, mas sob uma diferente
pesrspectiva: uma abordagem integrativa (Queiroz & Custódio, 2015). Diferentes dos
outros trabalhos, as abordagens utilizadas, foram consideradas conjuntamente,
utilizando a informação de cada técnica de forma integrada. Para isso, abordamos a
morfologia dos diferentes tipos celulares, utilizando várias técnicas diferentes (e.g.
células vivas em suspensão, praparações citoquímicas, microscopia eletrônica de
transmissão e varredura e espectroscopia de raios-X). Os dados oriundos destas técnicas
possibilitaram não só uma caracterização morfológica mais acurada, como também a
obtenção de dados relativos a outros aspectos, tais como a natureza química das
inclusões citoplasmáticas e a descrição de um processo de maturação. Além disso,
observamos que a utilização da citocentrifugação no preparo das lâminas para as
análises citoquímicas e de microscopia de varredura foi um ponto positivo neste estudo.
Esta técnica, que utiliza um princípio físico (i.e.a força de centrifugação) para aderir as
células à lâmina, faz com que os diferentes tipos celulares apresentem sempre as
mesmas características, propiciando a comparações entre diferentes equinoides (e.g. a
célula vibrátil em E. tribuloides e em C. subdepressus). Com issso, este trabalho reforça
a importancia de estudos morfológicos mais detalhados para o conhecimento das
populações celulares, mostrando que dados interessantes podem ser obtidos com este
tipo de abordagem.

ISOLAMENTO DAS FRAÇÕES CELULARES
A separação das diferentes subpopulações de celomócitos em Echinodermata
há muito tem sido um grande problema (Chia & Xing, 1996). Trabalhos que buscam
fracionar estas populações, se utilizam de centrifugação por gradientes de densidades
que obtem subpopulações enriquecidas com variáveis níveis de pureza (Ariza et al.,
2007; Kudryavtsev et al., 2016), mas não são capazes de produzir frações puras. Mesmo
métodos mais sofisticados, como a citometria de fluxo, não tem produzido bons
resultados (McCaughey & Bodnar, 2012; Kudryavtsev et al., 2016). O motivo disso
talvez resida em dois principais fatos: a falta de marcadores celulares específicos, e a
sobreposição de diferentes tipos por apresentarem características morfológicas (e.g.
tamnho e granulosidade) similares (Chia & Xing, 1996; Queiroz & Cutódio, 2016). No
entanto, o método utilizado aqui, a citometria de fluxo por imagem, se mostrou bastante
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eficiente. Este método junta a possibilidade de observação da morfologia celular – o
único critério confiável até o momento para a distinção dos tipos celulares – com a
análise de uma enorme quantidade de células, o que propicia uma identificação acurada
juntamente com a possibilidade da análise das condições fisiológicas. Além disso, pela
primeira vez obteve-se um gate específico e replicável para a célula vibrátil, além de
dados experimentais corroborando a sua participação na resposta imune.

FUNÇÃO FISIOLÓGICA DOS CELOMÓCITOS
Em Echinoidea, o nível de informação sobre a fisiologia dos celomócitos é
bastante significativo (Smith et al, 2006; 2010; 2018). Sabe-se, por exemplo, do
envolvimento dos fagócitos com as atividades de fagocitose, encapsulamento e rejeição
de enxertos (Smith et al., 2006). Já os esferulócitos transparente e vermelho estão
ligados à atividade citotóxica e bactericida respectivamente (Arizza et al., 2007; Coates
et al., 2018). Para o último, muito detalhes são conhecidos, variando desde a função da
célula, o composto responsável pela atividade bactericida e o modo de ação da
molécula. No presente estudo, adicionamos informações sobre dois aspectos
importantes do funcionamento do esferulócito vermelho: o mecanismo pelo qual a
célula libera o equinocromo, e alguns dos fatores que afetam o processo. Para a célula
vibrátil, especula-se seu envolvimento em movimentação do fluido celômico ou com
funções imunes, mais especificamente coagulação. Para esta última célula, nosso estudo
corrobora o seu envolvimento com o sistema imune, dadas as observações de dinâmica
celular diferenciada após a infecção bacteriana. Para o esferulócito granular, nenhuma
informação funcional foi obtida. No entanto esta célula é bastante similar, em
morfologia e características citoquímicas, ao esferulócito acidofílico de Holothuria
tubulosa, que tem sido relacionado com atividade citotóxica nesta espécie (Vazanna et
al., 2018), sugerindo o envolvimento do esferulócito granular no processo. Para os
esferulócitos dos ouriços irregulares, mesmo para as células similares às dos ouriços
regulares, muito pouco é conhecido, e nada se sabe sobre os tipos novos observados
aqui.
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COOPERAÇÃO DOS CELOMÒCITOS DURANTE DESAFIOS IMUNES
Como mostrado no trabalho publicado por Arizza e colaboradores (2007), o
esferulócito transparente parece ter sua atividade maximizada na presença de fagócitos,
e o autor sugere que a atividade citotóxica deve ser modulada graças a algum composto
liberado pelos fagócitos. No trabalho de Vazzana e colaboradores (2015), foi observado
que durante a cicatrização em Holothuria tubulosa a diminuição do número de células
progenitoras, 2,5 h após a injúria, foi seguinda por um aumento do número de
esferulócitos. No nosso estudo observou-se uma aparente cooperação entre fagócitos,
esferulócitos vermelhos e as células vibráteis. Trabalhos com este escopo, com
evidências sobre os diferentes tipos celulares em uma dada situação experimental, se
fazem necessários para o estudo das funções dos celomócitos. Assim como observado
para o esferulócito transparente (Arizza et al., 2007), pode ser que a análise separada de
um tipo celular específico não mostre a sua real função, visto que ele pode necessitar da
atividade de outro tipo celular para exercer a sua função corretamente ou que ele
coopere na função de outra subpopulação. Portanto, mais estudos analisando todos, ou
muitas das subpopulações se fazer necessários para compreender a real função dos
esferulócitos.

PERSPECTIVAS NO ESTUDO DOS CELOMÓCITOS DE ECHINODERMATA
Os novos dados encontrados neste trabalho respondem, ou pelo menos
apontam o caminho a ser seguido, algumas das grandes questões envolvendo os
celomócitos dos Echinodermata. Foi possível ver neste trabalho a diversidade de tipos
de celomócitos em Echinoidea, estudados sob uma perspectiva evolutiva, juntamente
com o estudo aprofundado das células celômicas de uma das espécies mais estudadas do
mundo: Paracentrotus lividus. Além disso, apresentamos a caracterização morfológica
detalhada da célula vibrátil, um dos celomócitos mais intrigantes nos equinodermos,
juntamente com dados funcionais que corroboram a função imune desta célula. Por fim,
analisamos o mecanismo de liberação de Echinochromo pelo esferulócito vermelho de
P. lividus, alguns dos fatores que afetam o processo, e que esta célula pode ser utilizada
como um bioindicador de estresse fisiológico em ouriços-do-mar.
Apesar de toda informação obtida neste trabalho, questões relevantes, tais
como o conteúdo estocado pelos esferulócitos e pela célula vobrátil, a suas respectivas
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funções fisiológicas bem como o seu local de origem ainda continuam sem respostas
definitivas. Contudo, pelo menos para as duas primeiras questões, parece que os
primeiros passos foram dados nesse trabalho. Observamos que os esferulócitos
transparente e granular estocam mucopolissacarídeos e proteínas respectivamente,
enquanto a célula vibrátil acumula glicosaminoglicanos. Para esta última célula também
observamos que a quantidade de nitrogênio citoplasmático é pequena, corroborando a
ideia de esférulas não são preenchidas com material proteico. Com relação às funções
fisiológicas, observamos que a célula vibrátil de fato parece estar envolvida com
resposta imune, (i.e. coagulação), enquanto o esferulócito granular pode estar
relacionado com atividade citotóxica.
Por

fim,

os

resultados

alcançados

aqui

também

levantam

mais

questionamentos, como por exemplo: 1 – Seriam os esferulócitos dos ouriços
irregulares, células com diferentes morfologias e funções similares ou células
morfológica e funcionalmente diferentes? 2 – Qual a função fisiológica dos
esferulócitos dos ouriços irregulares? 3 – O que pode ter guiado a diversificação dos
esferulócitos em Echinoidea? 4 – Qual a função fisiológica do esferulócito granular de
P. lividus? 5 – Qual o mecanismo de ação da célula vibrátil? 6 – Quais os mecanismos
moleculares envolvidos com a liberação do equinocromo dos esferulócitos vermelhos?
7 – Os esferulócitos vermelhos podem realmente ser utilizados como um indicador de
saúde nos equinoides? 8 – Organismos basobiontes relamente podem alterar homeostase
dos seus basobiontes? Assim, embora este trabalho tenha certamente contribuído para o
entendimento da fisiologia dos Echinodermata, estas e outras perguntas ainda
continiarão aguçando a curiosidade dos fisiólgos que trabalham com equinodermos.
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