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RESUMO 

Doenças infecciosas constituem a principal causa de morte em todo o mundo. Dentre 

estas, as causadas por infecções bacterianas se destacam devido à diversidade de 

bactérias e à sua capacidade evolutiva e adaptativa. Respostas inflamatórias 

inadequadas estão associadas a essas infecções e em detrimento de avanços 

científicos, o diagnóstico precoce e o tratamento de quadros de infecções bacterianas 

sistêmicas permanecem um desafio à saúde pública. Neste contexto, este estudo 

avaliou a capacidade da lectina de Canavalia brasiliensis (ConBr) e Cratylia argentea 

(CFL) em modular a inflamação sistêmica causada por Salmonella enterica sorotipo 

Typhimurium. As lectinas foram purificadas por cromatografia de afinidade em coluna 

de Sephadex G-50 e ensaios de avaliação toxicológica e segurança farmacológica 

foram realizados. Ambas as lectinas não demonstraram toxicidade até a máxima dose 

de 2000 mg/kg. Então, camundongos foram inoculados, por via intraperitoneal, com 

as lectinas (10 mg/kg), 72, 48 e 24 horas antes de serem infectados com a Salmonella 

(107 UFC/mL). Foi observada uma sobrevida de 100% e 90% dos animais tratados 

com a ConBr e CFL, respectivamente, avaliados no sétimo dia. Este protocolo reduziu 

significativamente o número de bactérias no sangue, fluído peritoneal e nos principais 

órgãos da infecção (baço e fígado). Foi observado ainda reversão da falência na 

migração de neutrófilos, leucopenia, bem como, redução nos níveis de citocinas (TNF-

α, IL-1 e IL-10) e óxido nítrico no soro. Foi também verificado um aumento na 

concentração de óxido nítrico no fluido peritoneal e do número de plaquetas no 

sangue. Análises in vitro mostraram que ambas as lectinas não apresentam atividade 

bactericida, reduzem o tempo de ativação do sistema complemento e aumentam o 

tempo de coagulação intrínseca e extrínseca. As lectinas não apresentaram efeito 

curativo quando administradas após a infecção e não demonstraram efeito preventivo 

quando inoculadas por via endovenosa ou oral. Através da análise proteômica, 

proteínas relacionadas à infecção e à ação moduladora das lectinas foram 

identificadas. Assim, as lectinas possivelmente atuam sobre os 

macrófagos/monócitos, controlando sua ativação, e desta forma, atenuando o 

processo inflamatório e protegendo os animais do choque séptico. Estes resultados 

representam uma interessante perspectiva para o controle de infecções, com uso 

independente ou associado a antibióticos de ação direta sobre microrganismos.  

Palavras-chave: Coagulação intravascular disseminada, Imunomodulação, Sepse.  



 
 

ABSTRACT  

 

Infectious diseases are a leading cause of death throughout the world. Among these, 

bacterial infections stand out due to the enormous diversity of bacteria and their 

evolutionary and adaptive abilities. Inappropriate inflammatory responses have been 

associated with these infections and despite contemporaneous scientific approaches, 

timely diagnosis and proper treatment of systemic bacterial infection are still a 

challenge for public health. Thus, this study evaluated the ability of Canavalia 

brasiliensis (ConBr) and Cratylia argentea (CFL) lectin in modulating systemic 

inflammation caused by Salmonella enterica serovar Typhimurium. The lectins were 

purified by affinity chromatography on Sephadex G50. Toxicology and the 

pharmacological security of lectins was evaluated. Both lectins exhibited no toxicity up 

to 2000 mg/kg. Mice were inoculated intraperitoneally with lectins (10 mg/kg) within 72, 

48 and 24 h before infection with Salmonella (107 CFU/mL).  Animals treated with 

ConBr and CFL, respectively, showed 100% and 90% survival, seven days after 

infection. This protocol significantly reduced the bacteria in blood, peritoneal fluid and 

in main organs such as liver and spleen. It was also observed a reversal of the 

neutrophil migration failure, leukopenia, as well as reduction of cytokine levels (TNF- 

α, IL- 1 and IL -10) and nitric oxide on the serum. In addition, elevated peritoneal fluid 

concentration of nitric oxide and increase in the number of platelets were found. In vitro 

analyzes identified that both lectins did not exhibit antibacterial activity, can decrease 

the time of activation of complement system and increase intrinsic and extrinsic clotting 

time. Lectins had no curative effect when administered after infection and none 

protective effect when inoculated either intravenously or orally. Through proteomic 

analysis, proteins related to infection and to modulating action of lectins were identified. 

According to our results, we found that lectins can act on macrophages/monocytes, 

controlling their activation and thereby influencing the inflammatory process, protecting 

the animals from septic shock. These results represent an interesting approach for the 

control of infections, using lectins independently or associated with antibiotics whose 

action is directly on microorganisms.   

 

Key words: Disseminated intravascular coagulation, Immunomodulation, Sepsis.  



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1. Cascata da Coagulação ............................................................................ 23 

Figura 2. Representação esquemática mostrando a invasão da lâmina própria durante 

infecção por Salmonella enterica sorotipo Typhimurium. .......................................... 26 

Figura 3. Representação esquemática da resposta imunológica a Salmonella 

Typhimurium. ............................................................................................................. 28 

 Figura 4. Diagrama de Venn para as proteínas identificadas no fluido peritoneal de 

camundongos submetidos a diferentes tratamentos................................................104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Purificação das lectinas ConBr e CFL em matriz de Sephadex G-50. ..... 56 

Gráfico 2. Sobrevivência de camundongos infectados com Salmonella Typhimurium 

e pré-tratados com as lectinas, por via intraperitoneal. ............................................. 64 

Gráfico 3. Sobrevivência de camundongos infectados com Salmonella Typhimurium 

e pré-tratados com as lectinas, por via oral. .............................................................. 65 

Gráfico 4. Sobrevivência de camundongos infectados com Salmonella Typhimurium 

e pré-tratados com as lectinas, por via endovenosa. ................................................ 66 

Gráfico 5. Sobrevivência de camundongos infectados com Salmonella Typhimurium 

e posteriormente tratados com as lectinas, por via intraperitoneal. ........................... 68 

Gráfico 6. Sobrevivência de camundongos infectados com Salmonella Typhimurium 

e posteriormente tratados com as lectinas, por via oral. ........................................... 69 

Gráfico 7. Sobrevivência de camundongos infectados com Salmonella Typhimurium 

e posteriormente tratados com as lectinas, por via endovenosa. .............................. 70 

Gráfico 8. Sobrevivência dos camundongos tratados por via intraperitoneal com as 

lectinas 72, 48 e 24 horas antes da infecção com Salmonella Typhimurium. ........... 71 

Gráfico 9. Atividade antimicrobiana das lectinas ConBr e CFL.................................73 

Gráfico 10. Influência de diferentes concentrações das lectinas ConBr e CFL sobre o 

tempo de tromboplastina parcial ativada e tempo de protrombina. ........................... 74 

Gráfico 11. Viabilidade de E. coli após exposição ao soro humano, na presença de 

diferentes concentrações das lectinas ConBr e CFL ................................................. 75 

Gráfico 12. Contagem de bactérias viáveis no sangue e fluído peritoneal de animais 

infectados e animais pré-tratados com as lectinas ConBr ou CFL e infectados com 

Salmonella Typhimurium. .......................................................................................... 77 

Gráfico 13. Contagem de bactérias viáveis no baço e fígado de animais infectados e 

animais pré-tratados com as lectinas ConBr ou CFL e infectados com Salmonella 

Typhimurium. ............................................................................................................. 78 

Gráfico 14. Migração de leucócitos para o foco infeccioso, em animais pré-tratados 

com as lectinas ConBr ou CFL e infectados com Salmonella Typhimurium. ............. 85 

Gráfico 15. Migração de neutrófilos para o foco infeccioso em animais pré-tratados 

com as lectinas ConBr ou CFL e infectados com Salmonella Typhimurium. ............. 86 



 
 

Gráfico 16. Migração de leucócitos mononucleados para o foco infeccioso em animais 

pré-tratados com as lectinas ConBr ou CFL e infectados com Salmonella 

Typhimurium. ............................................................................................................. 87 

Gráfico 17. Dosagem de óxido nítrico, no soro, durante infecção causada por 

Salmonella Typhimurium, em animais pré-tratados com as lectinas ConBr ou CFL . 89 

Gráfico 18. Dosagem de óxido nítrico, no fluído peritoneal, durante a infecção 

causada por Salmonella Typhimurium, em animais pré-tratados com as lectinas ConBr 

ou CFL....................................................................................................................... 90 

Gráfico 19. Dosagem de TNF-α, IL-1 e IL-10 no soro e fluído peritoneal de 

camundongos pré-tratados com a ConBr e infectados com Salmonella Typhimurium

 .................................................................................................................................. 92 

Gráfico 20. Dosagem de TNF-α, IL-1 e IL-10 no soro e fluído peritoneal de 

camundongos pré-tratados com a CFL e infectados com Salmonella Typhimurium. 93 

Gráfico 21. Influência das lectinas ConBr e CFL sobre a coagulação extrínseca do 

plasma de camundongos submetidos a diferentes tratamentos.. .............................. 95 

Gráfico 22. Influência das lectinas ConBr e CFL sobre a coagulação intrínseca do 

plasma de camundongos submetidos a diferentes tratamentos. ............................... 96 

Gráfico 23. Efeito das lectinas ConBr e CFL sobre o número de plaquetas do sangue 

obtido de camundongos saudáveis ou infectados com uma dose letal de Salmonella 

Typhimurium. ............................................................................................................. 97 

Gráfico 24. Expressão diferencial de proteínas encontradas no fluído peritoneal de 

camundongos saudáveis e que receberam apenas o inóculo de Salmonella 

Typhimurium.............................................................................................................105 

Gráfico 25. Expressão diferencial de proteínas encontradas no fluído peritoneal de 

animais infectados e animais pré-tratados com as lectinas ConBr ou CFL e infectados 

com Salmonella Typhimurium...................................................................................106 

Gráfico 26. Expressão diferencial de proteínas encontradas no fluído peritoneal de 

camundongos saudáveis e animais pré-tratados com as lectinas ConBr ou CFL e 

infectados com Salmonella Typhimurium.................................................................107 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Valores dos escores referentes à hipotermia de camundongos controles e 

administrados com 2000 mg/kg das lectinas ConBr ou CFL. .................................... 59 

Tabela 2. Números de poços de urina de camundongos controles e administrados 

com 2000 mg/kg das lectinas ConBr ou CFL. ........................................................... 60 

Tabela 3. Número de bolos fecais de camundongos controles e administrados com 

2000 mg/kg das lectinas ConBr ou CFL. ................................................................... 61 

Tabela 4. Peso úmido das fezes de camundongos controles e administrados com 

2000 mg/kg das lectinas ConBr ou CFL. ................................................................... 62 

Tabela 5. Peso corporal inicial e final de animais submetidos a diferentes tratamentos

 .................................................................................................................................. 80 

Tabela 6. Peso do fígado e do baço de animais submetidos a diferentes tratamentos.

 .................................................................................................................................. 81 

Tabela 7. Contagem total e diferencial de leucócitos em esfregaço de sangue 

periférico de animais submetidos a diferentes tratamentos....................................... 83 

Tabela 8. Proteínas envolvidas em processos biológicos relacionados à inflamação, 

identificadas no fluído peritoneal de animais submetidos a diferentes tratamentos...100 

 

 

  



 
 

ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES  

 

ANOVA – Análise de Variância 

BSA – Albumina sérica bovina 

CFL- Lectina de Cratylia argentea 

ConBr – Lectina de Canavalia brasiliensis 

DAMPs – padrões moleculares associados ao dano  

DL50 – Dose letal mínima que causa a morte de 50% dos indivíduos  

fMLP – N-formil-L-metionil-L-leucil-L-fenilalanina 

GMPc – Monofosfato cíclico de guanosina 

i.p. – (via) intraperitoneal 

IFN-γ – interferon gamma 

Ig – Imunoglobulina 

IL – Interleucina  

kDa - KiloDalton 

LPS – Lipopolissacarídeo  

NK – Natural Killer  

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 

PAMPs – padrões moleculares associados ao patógeno 

PBS – Tampão fosfato 0,1 M com NaCl 0,15 M, pH 7,2   

PDB – Protein Data Bank 

PRRs – receptores de reconhecimento de padrão 

SDS – Dodecil sulfato de sódio 

TNF-α – Fator de necrose tumoral alfa 

TP – Tempo de protrombina 

TTPA – Tempo de tromboplastina parcial ativada 

UFC – Unidade Formadora de Colônia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sumário  

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 18 

2. REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................. 20 

2.1 Infecções Bacterianas ......................................................................................... 20 

2.1.1 Salmonella enterica subsp. enterica sorotipo Typhimurium como modelo de 

infecção......................................................................................................................................... 24 

2.1.2 Resposta do hospedeiro a infecção bacteriana ........................................................ 27 

2.2 Lectinas ............................................................................................................... 30 

2.2.1 Lectinas da subtribo Diocleinae .................................................................................... 32 

2.2.2 Lectina das sementes de Canavalia brasiliensis ...................................................... 33 

2.2.3 Lectina das sementes de Cratylia argentea .............................................................. 38 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................... 41 

4. MATERIAIS E MÉTODOS ..................................................................................... 42 

4.1 Animais ................................................................................................................ 42 

4.2 Microrganismos ................................................................................................... 42 

4.3 Plasma humano .................................................................................................. 42 

4.4 Obtenção da lectina das sementes de Canavalia brasiliensis (ConBr) e Cratylia 

argentea (CFL). ......................................................................................................... 43 

4.5 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) ............................................ 43 

4.6 Atividade hemaglutinante da ConBr e CFL ......................................................... 44 

4.7 Estudos de toxicidade aguda da ConBr e da CFL ............................................... 44 

4.8 Efeito protetor in vivo da ConBr e CFL em infecção causada por Salmonella 

Typhimurium. ............................................................................................................. 45 

4.9 Ensaios in vitro .................................................................................................... 46 

4.9.1 Atividade antibacteriana in vitro de ConBr e CFL contra Salmonella Typhimurium

 ........................................................................................................................................................ 46 

4.9.2 Atividade coagulante in vitro.......................................................................................... 47 

4.9.3 Efeito da ConBr e CFL sobre o sistema complemento ........................................... 48 

4.10 Ensaios in vivo .................................................................................................. 48 

4.10.1 Quantificação de bactérias no sangue, fluido peritoneal, fígado e baço dos 

animais.......................................................................................................................................... 49 

4.10.2 Peso corpóreo e dos órgãos ....................................................................................... 50 

4.10.3 Contagem total e diferencial de leucócitos do sangue periférico. ...................... 50 

4.10.4 Avaliação da migração de células para o foco infeccioso.................................... 50 



 
 

4.10.5 Dosagem de óxido nítrico no soro e no fluido peritoneal ..................................... 51 

4.10.6 Dosagem de citocinas no soro e no fluído peritoneal ........................................... 51 

4.10.7 Avaliação do efeito das lectinas ConBr e CFL sobre o tempo de coagulação 

plasmática .................................................................................................................................... 52 

4.10.8 Avaliação do efeito das lectinas ConBr e CFL sobre o número de plaquetas 53 

4.10.9 Análise proteômica diferencial por espectrometria de massas do fluído 

peritoneal ...................................................................................................................................... 53 

4.11 Análises estatísticas .......................................................................................... 54 

5. RESULTADOS ...................................................................................................... 55 

5.1 Obtenção e purificação das lectinas ConBr e CFL. ............................................. 55 

5.2 Avaliação da toxicidade aguda das lectinas ConBr e CFL. ................................. 57 

5.3 Efeito protetor in vivo da ConBr e da CFL em infecções causadas por Salmonella 

Typhimurium .............................................................................................................. 63 

5.4 Ensaios in vitro .................................................................................................... 72 

5.4.1 Atividade Antibacteriana de ConBr e CFL contra Salmonella Typhimurium ...... 72 

5.4.2 Atividade coagulante ....................................................................................................... 72 

5.4.3 Efeito da ConBr e CFL sobre o sistema complemento ........................................... 72 

5.5 Ensaios in vivo .................................................................................................... 76 

5.5.1 Quantificação de bactérias no sangue, fluido peritoneal, fígado e baço dos 

animais.......................................................................................................................................... 76 

5.5.2 Peso corpóreo e dos órgãos ......................................................................................... 79 

5.5.3 Contagem total e diferencial de leucócitos do sangue periférico. ........................ 82 

5.5.4 Avaliação do perfil de migração de células para o foco da infecção ................... 84 

5.5.5 Dosagem de óxido nítrico no soro e no fluido peritoneal ....................................... 88 

5.5.6 Dosagem de citocinas no soro e no fluído peritoneal.............................................. 91 

5.5.7 Avaliação do efeito das lectinas ConBr e CFL sobre o tempo de coagulação 

plasmática .................................................................................................................................... 94 

5.5.8 Avaliação do efeito das lectinas ConBr e CFL sobre o número de plaquetas .. 94 

5.5.9 Análise proteômica diferencial por espectrometria de massas do fluído peritoneal

 ........................................................................................................................................................ 98 

6. DISCUSSÃO ....................................................................................................... 108 

7. CONCLUSÃO ...................................................................................................... 126 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 127 

APÊNDICE A - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES 

MOLECULARES DA LECTINA DE Canavalia brasiliensis ...................................... 147 



 
 

APÊNDICE B - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES 

FARMACOLÓGICAS DA LECTINA DE Canavalia brasiliensis ............................... 148 

APÊNDICE C - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES 

MOLECULARES DA LECTINA DE Cratylia argentea............................................. 154 

APÊNDICE D - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES 

FARMACOLÓGICAS DA LECTINA DE Cratylia argentea ...................................... 155 

APÊNDICE E - PROTEÍNAS EXPRESSAS COMO ÚNICAS NAS DIFERENTES 

CONDIÇÕES ANALISADAS.................................................................................... 157 

APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES 

TRATAMENTOS......................................................................................................160 

ANEXO A - INIBIÇÃO DA ATIVIDADE HEMAGLUTINANTE DE LECTINAS DAS 

SEMENTES DE Canavalia brasiliensis e Cratylia argentea POR DIFERENTES 

AÇÚCARES (ADAPTADA DE RAMOS, 1996)........................................................175 

ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ................180 

ANEXO C - PARÂMETROS AVALIADOS NO ENSAIO DE TOXICOLOGIA AGUDA 

(BRITO, 1994). ........................................................................................................181  

 

 

 



18 
SILVA, A. F. B. (2014)                                                                 Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

 

Doenças infecciosas consistem em um problema de saúde pública que tem 

se destacado em todo o mundo devido aos altos índices de mortalidade decorrentes 

das mesmas. A enorme diversidade de microrganismos combinada com a capacidade 

destes de evoluir e se adaptar, ocasiona contínuas ameaças à saúde. Ainda, a 

resistência a antibióticos que as bactérias têm adquirido e o fato dos medicamentos 

antimicrobianos, em sua maioria, possuírem um mecanismo de ação direta, como na 

inibinção da biossíntese da parede celular bacteriana, reduz as possibilidades de 

prevenção e controle das infecções.  

Desta forma, diversos trabalhos têm sido conduzidos com o intuito de 

minimizar as desordens fisiológicas decorrentes de infecções bacterianas 

generalizadas e novas moléculas têm sido alvo de investigações farmacológicas. 

Dentre estas moléculas, as lectinas vegetais demonstram um grande potencial para 

uso frente a diversos sistemas biológicos devido à capacidade de interações 

específicas e reversíveis com carboidratos. Entretanto, Ambrosi, Cameron e Davis 

(2005) afirmam que a pesquisa sobre lectinas se concentra, principalmente, na 

investigação de seu papel no reconhecimento de células e no seu 

emprego como ferramenta de valor inestimável para o estudo de carboidratos 

complexos em solução e na superfície celular. Porém já tem sido demonstrado que 

estas proteínas podem apresentar importantes efeitos no contexto da inflamação 

(SILVA et al., 2014a; ARAÚJO et al., 2013a; ARAÚJO et al., 2013b; OLIVEIRA et al., 

2013; PINTO et al., 2013a; AFONSO-CARDOSO et al., 2011; LIU et al., 2011; ROCHA 

et al., 2011; ALENCAR et al., 2010).  

Lectinas da subtribo Diocleinae, como a lectina de Canavalia brasiliensis e 

a lectina de Cratylia argentea (syn. Cratylia floribunda), apresentam um alto grau de 

similaridade em suas estruturas primárias e secundárias e interessantes atividades 

biológicas em modelos de inflamação in vitro. Estas lectinas também têm 

demonstrado uma grande variabilidade de ação sobre vários sistemas biológicos 

(Apêndice B e D) e, por isso, é cada vez maior a perspectiva destas proteínas serem 

usadas como ferramentas no estudo de fenômenos biológicos.   

Assim, diante do grande número de aplicações que as lectinas apresentam 

no contexto da inflamação, estas moléculas podem ser ferramentas em potencial a 

serem estudadas para o tratamento de infecções sistêmicas e as informações pré-
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clínicas obtidas podem representar um avanço na pesquisa de ambas as lectinas e 

fundamentar a continuação dos estudos na área farmacológica.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

2.1 Infecções Bacterianas 

 

Doenças infecciosas podem ser definidas como aquelas onde o agente 

infeccioso encontra o hospedeiro, invade e coloniza os tecidos, podendo haver lesão 

tecidual ou prejuízo funcional (FAUCI et al., 2001). Estas doenças podem ser 

causadas por vírus, fungos, bactérias, protozoários e príons (BRASIL, 2010). As 

infecções bacterianas têm se destacado devido ao elevado potencial de mutação 

genética que as bactérias apresentam. Este potencial, associado à capacidade 

humana de gerar modificações complexas no ambiente, atua de forma sinérgica para 

criar variantes bacterianas de maior patogenicidade ou dotadas de resistência aos 

recursos tecnológicos utilizados para combatê-las (FAUCI et al., 2001).    

As infecções bacterianas podem ser causadas por bactérias Gram-positivo 

e por bactérias Gram-negativo (ROGERS et al., 2011). Os cocos Gram-positivo e os 

bacilos Gram-negativo são os agentes mais comuns que causam infecção 

(SCHAECHTER et al., 2002) e dentre estes, infecções por bactérias Gram-negativo 

são as mais frequentes (FRACASSO, 2008).  

O desenvolvimento de uma infecção bacteriana envolve interações 

complexas entre o microrganismo e o hospedeiro (VAN DER POLL, OPAL, 2008; 

JONG et al., 2012). Contudo, durante uma infecção sistêmica, pode ocorrer uma falha 

no controle local, com consequente disseminação bacteriana e desenvolvimento de 

uma resposta inflamatória sistêmica associada à falência múltipla dos órgãos, 

ocorrendo então um quadro clínico de sepse (JONG; VAN DER POLL; WIERSINGA, 

2010; VAN DER POLL, OPAL, 2008; ALVES-FILHO et al., 2005). Sepse também pode 

ser conceituada como uma resposta inflamatória sistêmica resultante de um processo 

infeccioso que apresenta estágios evolutivos, segundo a severidade patofisiológica, 

podendo ser assim denominada de sepse severa ou choque séptico (BONE et al., 

1992; SALLES et al., 1999). 

 Durante o processo de infecção sistêmica, acredita-se que ocorre um 

impedimento do sistema imune através da indução de “defeitos” na imunidade inata 

(COHEN, 2002). Desta forma, há uma falência da migração de neutrófilos para o foco 

infeccioso possivelmente devido a uma diminuição do rolamento e da adesão dos 
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neutrófilos nas células endoteliais (BENJAMIM; FERREIRA; CUNHA, 2000; ALVES-

FILHO et al., 2008). Esta falência da migração de neutrófilo está combinada com a 

captura inadequada destas células pelo fígado (ALVES-FILHO et al., 2008) e é 

mediada pelos altos níveis de citocinas que induzem a produção sistêmica de óxido 

nítrico (BENJAMIM; FERREIRA; CUNHA, 2000; ALVES-FILHO et al., 2005). O 

aumento dos níveis de citocinas e quimiocinas também induz um aumento dos níveis 

de proteínas de fase aguda no soro as quais podem inibir a interação entre o neutrófilo 

e o endotélio (ALVES-FILHO et al., 2008). Assim, está claro que a concentração de 

citocinas, quimiocinas e óxido nítrico aumenta significativamente durante a infecção 

sistêmica (ALVES-FILHO et al., 2005; ALVES-FILHO et al., 2008) e a produção 

excessiva destes mediadores são eventos críticos que resultam no impedimento da 

migração de neutrófilos para os sítios da infecção (ALVES-FILHO et al., 2005). 

O óxido nítrico é considerado uma molécula com propriedades tanto 

protetoras como deletérias, dependendo da quantidade liberada (SANTIAGO et al., 

2000; FLORA-FILHO; ZILBERSTEIN, 2000; DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003). Ele 

é responsável por vasodilatação, inibição da agregação plaquetária, modulação da 

adesão dos leucócitos no endotélio (BOGDAN, 2001), diapedese dos neutrófilos e faz 

parte da primeira linha de defesa do organismo com poder microbicida (FLORA-

FILHO; ZILBERSTEIN, 2000). Entretanto, o alto nível de óxido nítrico produzido por 

macrófagos, neutrófilos ou outras células ativadas pode diminuir a permeabilidade 

vascular, induzir à disfunção cardíaca, característica da síndrome de resposta 

inflamatória sistêmica, e ser tóxico para microrganismos, parasitas ou células tumorais 

(FLORA-FILHO; ZILBERSTEIN, 2000). 

Durante a infecção sistêmica causada por bactérias Gram-negativo, ocorre 

a liberação de endotoxinas que agem local e sistemicamente. Neste caso, os 

macrófagos são as células de defesa mais afetadas e passam a liberar o fator de 

necrose tumoral (TNF), interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6), Interleucina 8 (IL-8), 

prostaglandinas e óxido nítrico (FRACASSO, 2008). O lipopolissacarídeo (LPS) 

associado a algumas citocinas pró-inflamatórias aumenta a expressão de proteínas 

pró-coagulantes nas células endoteliais, nos macrófagos e em monócitos (ANEJA; 

FINK, 2006).  

Segundo Schoenmakers, Reitsma e Spek (2005) o processo de coagulação 

e o processo inflamatório estão inter-relacionados como parte do sistema imune inato 

e esta relação é realçada no processo de infecções sistêmicas. Segundo Aird (2005), 
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a sepse severa está associada com a ativação da hemostasia primária e secundária, 

com a resposta de plaquetas e a presença de fatores de coagulação solúveis, 

respectivamente. No processo inflamatório, as citocinas pró-inflamatórias são os 

principais mediadores envolvidos na ativação da coagulação (AMARAL; OPAL; 

VINCENT, 2004). Estes mediadores inflamatórios podem elevar o número de 

plaquetas, iniciar a coagulação e impedir a fibrinólise (ESMON, 2005). Na presença 

de endotoxinas, ocorre a ativação do fator XII o qual também leva à ativação em 

cascata do sistema de coagulação, promovendo hipóxia tecidual (FRACASSO, 2008). 

Endotoxinas e TNF-α também ativam o fator tecidual (ESMON, 2005). A indução da 

expressão do fator tecidual em células endoteliais e mononucleares ativa uma cascata 

proteolítica que resulta na conversão de protrombina em trombina a qual quebra o 

fibrinogênio, produzindo fibrina (COHEN, 2002) (Figura 1). 

Durante uma infecção bacteriana sistêmica, a cascata anticoagulante é 

inibida pela presença de altos níveis do inibidor do ativador de plasminogênio 

(COHEN, 2002; AMARAL; OPAL; VINCENT, 2004). Este evita a produção de 

plasmina a partir do plasminogênio resultando na produção aumentada de fibrina e 

remoção reduzida desta, levando à deposição de fibrina nos vasos sanguíneos e 

consequente falência de órgãos (COHEN, 2002). Ainda, segundo Esmon (2005), a 

cascata anticoagulante pode ser inibida pela diminuição de trombomodulina e dos 

receptores de proteína C das células endoteliais, havendo uma diminuição da 

habilidade de gerar proteínas C ativadas. 

Diante do demonstrado, tem-se verificado que infecções bacterianas 

generalizadas que evoluem para quadros clínicos de sepse, afetam o sistema público 

de saúde (KAUSS et al., 2010), sendo a sepse considerada a principal causa de 

admissões em unidades de tratamento intensivo (UTI) dos Estados Unidos (GAIESKI 

et al., 2013).  

Segundo o Ministério da Saúde, o correto diagnóstico, tratamento dos 

pacientes e a adoção de medidas de controle em tempo hábil, desempenham um 

importante papel na redução de uma série de doenças infecciosas (BRASIL, 2010). 

Além disso, a identificação precoce dos sinais e sintomas é importante para a 

implantação de medidas terapêuticas, as quais incluem a reposição volêmica, 

antibioticoterapia, emprego de corticosteróides, tratamento anticoagulante, controle 

glicêmico, suporte ventilatório e medidas terapêuticas adicionais para a manutenção 

da viabilidade biológica (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2011).   
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Figura 1. Cascata da Coagulação.  

 
 
Fonte: COELHO; MOREIRA, 2001. 
Legenda: HMWK - cininogénio de alto peso molecular; Fp - fibrinopeptídeo; Pho – 
fosfolípidos;FT – factor tecidual). 

 

 

A antibioticoterapia é fundamental para o tratamento de infecções 

bacterianas e os antibióticos mais utilizados no tratamento da sepse são os beta-

lactâmicos (ZANON et al., 2008). Estes podem atuar alterando a morfologia da 

bactéria – interfere na manutenção da forma celular, na divisão celular e na 

manutenção das estruturas celulares - e inibindo a biossíntese da parede celular 
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bacteriana – através da ligação dos antibióticos ao sítio ativo de proteínas ligantes de 

penicilina, com consequente inativação de enzimas necessárias à biossíntese, como 

as transpeptidases, proteínas sensíveis a penicilina, que realizam a ligação entre 

cadeias de mureína (KONG; SCHNEPER; MATHEE, 2009). Entretanto, tem sido 

mostrado que as bactérias susceptíveis a estes antibióticos podem desenvolver 

resistência, principalmente através da redução da permeabilidade da parede 

bacteriana e pela produção de β-lactamases (THOMSON; BONOMO, 2005; FISHER; 

MEROUEH; MOBASHERY, 2005; WILKE, LOVERING, STRYNADKA, 2005). As β-

lactamases catalisam a hidrólise dos β-lactâmicos gerando produtos inativos 

(THOMSON; BONOMO, 2005; WILKE, LOVERING, STRYNADKA, 2005; WRIGHT, 

2005).       

Infelizmente, apesar dos avanços na pesquisa e do desenvolvimento de 

numerosas terapias utilizadas na clínica, a incidência de infecções bacterianas 

generalizadas e o número de morte relacionadas a estas permanece alto (DHANOA; 

FATT, 2009; MORENO; AFONSO; FEVEREIRO, 2006). Isto tem motivado a 

comunidade científica a uma contínua investigação dos diversos fatores envolvidos 

na fisiopatologia e tratamento destas infecções. Para isso, diversos modelos têm sido 

desenvolvidos, dentre estes o de indução da infecção sistêmica por inoculo bacteriano 

(RITTIRSCH; HOESEL; WARD, 2007) como o patógeno Gram-negativo Salmonella 

Typhimurium. 

 

2.1.1 Salmonella enterica subsp. enterica sorotipo Typhimurium como modelo 

de infecção 

 

Salmonella Typhimurium é um bacilo Gram-negativo, intracelular 

facultativo, capaz de infectar diversos hospedeiros (JONG et al., 2012; BIEDZKA-

SAREK; SKURNIK, 2006). Esta bactéria possui necessidades nutricionais simples e 

habita o trato intestinal dos seres humanos e de vários animais, podendo também 

contaminar alimentos (FEASEY et al., 2012; RUBY et al., 2012). As bactérias do 

gênero Salmonella têm ampla distribuição mundial e representam também um 

potencial problema sanitário para a saúde pública (FEASEY et al., 2012; SIGAUQUE 

et al., 2009; GORDON et al., 2008; BOROWSKY et al., 2006).  
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Em humanos, este patógeno está associado exclusivamente às 

enterocolites (ZHANG et al., 2003). Em camundongos, esta bactéria provoca uma 

doença semelhante à febre tifoide (JONG et al., 2012; ZHANG et al., 2003; SANTOS 

et al., 2001) e tem sido bastante utilizada como modelo para causar inflamação, 

podendo levar o animal ao choque séptico (LIMA-FILHO et al., 2004). Além disso, 

Salmonella é um bom modelo de infecção experimental devido à capacidade de 

causar infecções sistêmicas a partir de inóculos pequenos, por ser encontrada e 

facilmente isolada de vários órgãos e por se manter protegida da ação de antibióticos 

após penetrar a célula do hospedeiro (PORTILLO, 2001). Ainda, por ser um patógeno 

intracelular facultativo e estimular uma inflamação sistêmica, a S. Typhimurium se 

apresenta como um bom modelo para o estudo da sepse.   

As infecções geralmente se iniciam de 6 a 12 horas após a ingestão de 

alimento contaminado, quando a Salmonella percorre todo o sistema digestivo 

chegando ao estômago, onde é sensível ao ácido estomacal (RUBY et al., 2012). Os 

microrganismos sobreviventes chegam ao intestino, passando para o íleo e cólon 

distal. Neste local, as bactérias podem provocar rearranjos citoesqueléticos que 

causam alterações da membrana no ponto de contato, induzindo a formação de 

vilosidades através das quais elas podem ser englobadas por enterócitos (BIEDZKA-

SAREK; SKURNIK, 2006) ou utilizarem as células M (HALLE et al., 2007). Estas 

células mantêm os microrganismos dentro de vesículas fagocitárias que migram para 

a membrana basal e liberam os microrganismos na lâmina própria. Assim, as bactérias 

podem entrar na corrente sanguínea sendo conduzidas para o fígado e o baço (VAN-

DER-VELDEN; VELASQUEZ; STARNBACH, 2003) mas preferencialmente infectam 

fagócitos, sobrevivendo e se multiplicando dentro de macrófagos (RUBY et al., 2012) 

e podendo induzir a apoptose destas células e de células dendríticas (BIEDZKA-

SAREK; SKURNIK, 2006) (Figura 2).  

Na corrente sanguínea, as bactérias Gram-negativo se multiplicam 

rapidamente e ocorre um acúmulo de grande quantidade de endotoxina, o que induz 

macrófagos por todo o organismo a liberar mediadores inflamatórios. A liberação 

maciça de mediadores inflamatórios dá início à hipotensão, hipóxia tissular e morte, 

caracterizando o choque séptico (FRACASSO, 2008). 
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Figura 2. Representação esquemática mostrando a invasão da lâmina própria durante infecção por 
Salmonella enterica sorotipo Typhimurium.  

 
 

Fonte: Adaptado de BUENO et al., 2012. 

 

 

Nos fagócitos do fígado, do baço e dos nódulos linfáticos as bactérias 

ocupam compartimentos vacuolares alterados (VAN-DER-VELDEN; VELASQUEZ; 

STARNBACH, 2003) e podem induzir a apoptose do fagócito, silenciando a resposta 

imune, ou permanecer e replicar-se dentro da célula do hospedeiro (BIEDZKA-

SAREK; SKURNIK, 2006). Quando a quantidade de bactérias no ambiente intracelular 

se eleva, as células fagocitárias sofrem lise liberando os microrganismos novamente 

na corrente sanguínea, iniciando uma bacteremia contínua que leva à invasão da 

vesícula biliar, dos rins e à re-invasão do intestino, placas de Peyer, fígado e baço 

com consequente falência múltipla dos órgãos e choque séptico (BIEDZKA-SAREK; 

SKURNIK, 2006).  
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2.1.2 Resposta do hospedeiro a infecção bacteriana 

 

Os receptores de reconhecimento de padrão (PRR) são os primeiros 

componentes do sistema imune a detectar a invasão do hospedeiro por patógenos, 

iniciando a resposta imunológica (KAWAI; AKIRA, 2010). Estes PRRs fazem parte da 

resposta imune inata a qual é uma resposta rápida, representada por barreiras físicas, 

químicas e biológicas, células especializadas e moléculas solúveis, que não se altera 

qualitativa ou quantitativamente após o contato (CRUVINEL et al., 2010). Os PRRs 

reconhecem os padrões moleculares associados ao patógeno (PAMPs) e os padrões 

moleculares associados ao dano (DAMPs) e induzem a ativação e recrutamento de 

neutrófilos e macrófagos e a produção de citocinas pró-inflamatórias, tais como 

Interleucina-1β (IL-1β), TNF-α e Interferon-gama (IFN-γ) (BUTLER et al., 2011; JONG 

et al., 2012).  

Os neutrófilos são as primeiras células que migram para o sítio infeccioso 

e são capazes de matar microrganismos pela liberação de substâncias bactericidas, 

como as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, e pelo grande estoque de enzimas 

proteolíticas (ALVES-FILHO et al., 2005; ALVES-FILHO et al., 2008). Estas células 

também são capazes de liberar citocinas e quimiocinas as quais aumentam o 

recrutamento e ativação de outros neutrófilos e de outras células do sistema imune 

(CHANDRASEKAR et al., 2013; DINARELLO, 2009; BIRON, 2001; DINARELLO, 

1997). O recrutamento dos neutrófilos para o foco infeccioso é extremamente 

importante para o controle local da infecção e consequente prevenção da 

disseminação bacteriana (ALVES-FILHO et al., 2005) (Figura 3).   

A migração de neutrófilos é regulada por uma grande variedade de 

mediadores inflamatórios como lipídeos (lipotoxinas), citocinas e moléculas gasosas 

como o óxido nítrico e o dióxido de carbono (ALVES-FILHO et al., 2008). Evidências 

sugerem que o óxido nítrico modula a interação entre as células endoteliais e os 

leucócitos (ALVES-FILHO et al., 2008).  

Ainda, ao penetrar no organismo do hospedeiro, as bactérias que 

sobrevivem ao ácido estomacal, migram para a lâmina própria. Neste local, ao serem 

fagocitadas, as bactérias ativam células natural killer (NK) que estimulam células 

dendríticas ou macrófagos para a produção de Interleucina 12 (IL-12) (RUBY et al., 

2012). Esta citocina ativa células NK que, em contrapartida, produzem IFN-γ levando 
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à ativação dos macrófagos, induzindo o aumento da produção de compostos 

nitrosativos no interior dos fagócitos, o que leva à destruição da bactéria fagocitada 

(CHANDRASEKAR et al., 2013). Os macrófagos ativados secretam mediadores da 

inflamação, como TNF, IL-1, IL-6, IL-8 e óxido nítrico, que trabalham em conjunto ou 

independentemente, para estimular respostas imunes específica e não-específica 

contra a invasão (FRACASSO, 2008).   

 

 

Figura 3. Representação esquemática da resposta imunológica a Salmonella Typhimurium. (A) A 
presença de Salmonella é detectada por receptores de reconhecimento de padrão induzindo a liberação 

de citocinas pró-inflamatórias como a IL-1β. (B) Aumento da resposta inflamatória induzida por 
citocinas. Estas citocinas induzem a liberação de quimiocinas levando ao influxo de neutrófilos para a 
mucosa. (C) O recrutamento dos neutrófilos para o foco infeccioso pode levar ao dano tecidual porém 
é extremamente importante para o controle local da infecção.    

 

 

Fonte: Adaptado de BROZ; OHLSON; MONACK. 2012. 

 

 

Ao induzir a apoptose dos macrófagos ainda na lâmina própria, as bactérias 

também geram uma fonte de material antigênico que são apresentados pelas células 

dendríticas às células T e induzem sua proliferação, a migração para o sítio da 

infecção (BIEDZKA-SAREK; SKURNIK, 2006) e a liberação de citocinas pró-

inflamatórias que atraem novas células dendríticas e neutrófilos (BIEDZKA-SAREK; 

SKURNIK, 2006). Assim, a indução da morte celular dos macrófagos é um fator de 

virulência importante utilizado pela bactéria intracelular (ROBINSON et al., 2012).  

No mecanismo de resposta imune adaptativa, caracterizado pela 

especificidade e diversidade de reconhecimento, memória, especialização, 
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autolimitação e tolerância a componentes do próprio organismo (CRUVINEL et al., 

2010), as células T auxiliares CD4+, também ativadas por IL-12 liberada pelos 

macrófagos, se diferenciam em células TH1 que secretam IFN-γ. Segundo Walker, 

Barlow e Mckenzie (2013), esta é a principal citocina do mecanismo de defesa contra 

patógenos intracelulares.  

A invasão bacteriana dos tecidos do corpo pode levar à falência dos órgãos, 

ao choque séptico e até à morte devido à variedade de mediadores inflamatórios 

produzidos pelo sistema imune (BENJAMIM; FERREIRA; CUNHA, 2000; VAN-DER-

VELDEN; VELASQUEZ; STARNBACH, 2003).  Como a Salmonella, após fagocitada, 

é capaz de resistir ao conteúdo lisossomal das células (RUBY et al., 2012), ela causa 

estimulação antigênica crônica e ativação da célula T e do macrófago. Isto pode 

resultar na formação de granulomas em torno do microrganismo. Assim, é 

característico a presença de uma inflamação granulomatosa que pode atuar 

impedindo a disseminação da bactéria. Contudo, a formação de granulomas também 

está associada ao dano funcional grave do órgão devido à necrose tecidual e fibrose.   

Durante o processo de inflamação pode ocorrer a produção excessiva de TNF-

α. Esta citocina, ao penetrar na corrente sanguínea, pode agir como um hormônio 

endócrino causando trombose intravascular, hipoglicemia e caquexia. O TNF-α é um 

dos primeiros mediadores liberados por macrófagos, induzidos por endotoxinas 

(BROZ; OHLSON; MONACK, 2012) e é um importante mediador da resposta 

inflamatória aguda a bactérias Gram-negativo. Esta citocina ativa vias metabólicas 

para a sobrevivência, morte ou diferenciação celular (WARE, 2003) e pode atrair 

várias células de defesa para os sítios de infecção e destruir células tumorais 

(FRACASSO, 2008).  

Em uma infecção por bactérias Gram-negativo, as respostas do endotélio 

são mediadas por citocinas como TNF-α e IL-1, liberadas de macrófagos (FRACASSO 

2008) e estas são a causa de muitas das características patológicas do choque 

induzido por LPS (DINARELLO, 2009; DINARELLO, 1997). Elas ativam uma cascata 

inflamatória que inclui citocinas, mediadores lipídicos, espécies reativas de oxigênio e 

regulam moléculas de adesão, o que resulta na migração celular (COHEN, 2002). No 

choque séptico ocorre uma produção descontrolada destas duas citocinas, induzidas 

por endotoxinas ou superantígenos presentes na parede de bactérias Gram-negativo 

ou Gram-positivo, respectivamente, e esta produção exacerbada acaba por 

desencadear efeitos deletérios ao hospedeiro (BILATE, 2007). 



30 
SILVA, A. F. B. (2014)                                                 Revisão de Literatura 

A ativação excessiva dos macrófagos também pode provocar lesão em 

tecidos normais devido à alta produção de intermediários reativos do oxigênio, de 

óxido nítrico e enzimas lisossômicas que entram no ambiente extracelular.  Elevadas 

concentrações de óxido nítrico podem causar choque circulatório e lesões por 

isquemia-reperfusão (MOREIRA, 2004). 

 

2.2 Lectinas 

 

Lectinas são proteínas amplamente distribuídas na natureza, que 

apresentam a capacidade de se ligar reversivelmente a carboidratos ou a substâncias 

contendo açúcares, sem alterar a estrutura covalente de nenhum dos ligantes 

(RUDIGER; GABIUS, 2001). Estas proteínas não são produzidas pelo sistema imune 

e variam amplamente quanto a propriedades bioquímicas e físico-químicas, estrutura 

molecular, especificidade de ligação a carboidratos e atividades biológicas (SILVA; 

CORREIA, 2014). As lectinas também podem ser chamadas de fitohemaglutininas ou 

aglutininas, pois são capazes de aglutinar hemácias e são frequentemente 

encontradas em vegetais onde podem se localizar em diversas partes das plantas 

(SHARON; LIS, 2004) tais como raízes, tubérculos, sementes, cascas ou folhas 

(RUDIGER; GABIUS, 2001). 

Apesar de serem mais estudadas em plantas, as lectinas são encontradas 

em diversas formas de vida, como vírus, bactérias e animais (CAVADA et al., 2001; 

SHARON; LIS, 2004; AMBROSI; CAMERON; DAVIS, 2005). A ampla ocorrência das 

lectinas sugere que independente de onde sejam encontradas, estas moléculas 

participam de alguma forma do metabolismo do organismo onde se encontram 

(SILVA; CORREIA, 2014; RUDIGER; GABIUS, 2001).  

 Sharon e Lis (2004) afirmam que as lectinas são boas ferramentas para 

investigação de diversos eventos, tais como: 1- detecção de glicoconjugados por 

histoquímica de células e tecidos; 2- análise das mudanças que ocorrem na superfície 

das células durante os processos fisiológicos e patológicos de diferenciação celular; 

3- identificação e separação celular; 4- detecção, isolamento e estudo estrutural de 

glicoproteínas; 5- mapeamento de vias neuronais; 6- estimulação mitogênica de 

linfócitos; 7- purga da medula óssea para transplante; 8- seleção de mutantes 
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resistentes a lectina; 9- estudos da biossíntese de glicoproteínas e 10- investigação 

de carboidratos em células ou em organelas. 

Estas moléculas também possuem a capacidade de reconhecimento no 

interior das células, na superfície das células e em fluídos biológicos (SHARON; LIS, 

2004). Devido à habilidade de reconhecer diferenças sutis em estruturas que contêm 

carboidratos (WU, 2007; WU, 2008), elas podem distinguir diferentes tipos de células 

que apresentem mínimas variações nas glicoproteínas de membrana e são capazes 

de promover ligações cruzadas entre células adjacentes causando aglutinação destas 

(RAMOS et al., 1996). Além disso, a interação das lectinas com receptores glicídicos 

da membrana celular induz uma variedade de mudanças na célula que influenciam 

em suas atividades biológicas. 

No contexto de infecções bacterianas, lectinas capazes de reconhecer 

manoses presentes na superfície bacteriana podem mediar a ligação da bactéria às 

células fagocíticas na ausência de opsoninas, levando à fagocitose e morte da 

bactéria (SHARON; LIS, 2004). Outras lectinas que se ligam a oligomanosídeo 

localizados na superfície membranar de microrganismos provocam ativação do 

complemento, sem a participação de anticorpos, com subsequente lise celular do 

patógeno e ativação da imunidade inata (SHARON; LIS, 2004).  

As lectinas encontradas em plantas representam uma classe de proteínas 

com grande heterogeneidade estrutural (SILVA; CORREIA, 2014). De acordo com a 

estrutura destas lectinas, elas podem ser divididas em merolectinas, hololectinas, 

quimerolectinas e superlectinas (VAN DAMME et al., 1998).  As merolectinas 

apresentam apenas um domínio de ligação a carboidratos não possuindo assim a 

capacidade de aglutinar células ou precipitar glicoconjugados. As hololectinas contêm 

ao menos dois domínios de ligação a carboidratos idênticos ou muito homólogos. As 

quimerolectinas são proteínas de fusão consistindo de um ou mais domínios de 

ligação a carboidratos, associado a outro domínio com atividade biológica. As 

superlectinas são as lectinas que têm a capacidade de se ligar a pelo menos dois tipos 

de carboidratos estruturalmente diferentes (ZANETTI, 2007). 

O termo multilectinas foi criado para classificar lectinas que possuem dois 

ou mais domínios ligantes a carboidratos e que podem se ligar a açúcares diferentes 

(MONTEIRO-MOREIRA, 2002), tais como a frutalina, lectina da semente de 

Artocarpus incisa. (MOREIRA et al., 1998) que se liga tanto a D-galactose como a D-

manose. 
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2.2.1 Lectinas da subtribo Diocleinae 

 

A subtribo Diocleinae pertence à família Leguminosae, subfamília 

Papilionoideae, tribo Phaseoleae. As espécies pertencentes a esta ocorrem 

principalmente nas regiões tropicais, sendo muitas delas nativas do Brasil 

(FERNANDES et al., 2011).  

As lectinas presentes nas sementes destas plantas se ligam à 

glucose/manose e assim podem ser isoladas por cromatografia de afinidade em 

coluna de Sephadex G-50 (RAMOS; BELTRAMINI; MOREIRA, 2001). Elas são 

proteínas oligoméricas, compostas de quatro subunidades iguais onde cada uma 

contém um único sítio de ligação a carboidratos e necessitam da presença de cátions 

bivalentes (Ca2+ e Mn2+) para expressarem sua atividade (NOGUEIRA et al., 2002).  

Estas proteínas apresentam mais de 90% de homologia na sequencia de 

aminoácidos, quando comparadas dentro do mesmo gênero e mais de 80% em 

espécies de gêneros diferentes (CAVADA et al., 1993). Assim, lectinas de Diocleinae 

apresentam uma alta homologia na sequência de aminoácidos, com sítios de ligação 

funcional altamente conservados (CAVADA et al., 2001). 

A análise estrutural e funcional de cinco lectinas desta subtribo mostrou que 

estas apresentam uma alta conservação de sua estrutura primária, refletindo as suas 

similaridades bioquímicas. Segundo Grangeiro et al. (1997a) e Nogueira et al. (2002), 

estas lectinas são sintetizadas na forma de pré-pro-lectinas, o que reflete a existência 

de um peptídeo com 20 a 30 resíduos de aminoácidos na extremidade N-terminal dos 

resíduos primários da tradução. Este peptídeo é removido co-traducionalmente e isto 

modifica a porção glicídica dos precursores glicosilados, pela adição ou remoção de 

resíduos específicos do oligossacarídeo.  

Segundo Ramos, Beltramini e Moreira (2001), estas lectinas apresentam 

em suas estruturas, fragmentos denominados de β e γ os quais são fragmentos que 

não ligaram durante a formação da cadeia α. As lectinas apresentam um mesmo 

padrão, quando analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida em condições 

desnaturantes, que é caracterizado por três grupos de bandas protéicas com massas 

moleculares aparentes de aproximadamente 29-30 kDa (cadeia α), 16-18 kDa 

(fragmento β) e 12-13 kDa (fragmento γ) (NOGUEIRA et al., 2002). 
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Apesar das lectinas da subtribo Diocleinae apresentarem a mesma 

especificidade para resíduos de glucose, manose e derivados, elas apresentam uma 

considerável flexibilidade em suas especificidades finas, sendo capazes de interagir 

com estruturas glicanas complexas e com diferentes conformações estruturais 

(RAMOS; BELTRAMINI; MOREIRA, 2001; RAMOS et al., 2002).  

 

2.2.2 Lectina das sementes de Canavalia brasiliensis 

 

Também conhecida como feijão-bravo-do-Ceará, Canavalia brasiliensis é 

uma planta nativa do Brasil, não endêmica, que pode ser encontrada em diversas 

regiões, sendo estas: norte – Acre, Pará; nordeste – Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte; Centro-oeste – Goiás; sudeste – Rio de 

Janeiro (QUEIROZ, 2014a). Seus resíduos apresentam alta taxa de decomposição 

em comparação com outras espécies estudadas por Carvalho et al. (2009), o que 

pode estar relacionado a uma baixa concentração de lignina (CARVALHO et al., 

2011). Desta forma, sua utilização é indicada para a melhoria da disponibilidade de 

nutrientes do solo (CARVALHO et al., 2009; DOUXCHAMPS et al., 2010; 

DOUXCHAMPS et al., 2011).  

A lectina de C. brasiliensis (ConBr) foi isolada por cromatografia de 

afinidade em coluna de Sephadex G-50 sendo o pico retido, que continha toda a 

atividade hemaglutinante, eluído com glucose, dialisado contra água destilada e 

liofilizado (MOREIRA; CAVADA, 1984). A atividade hemaglutinante foi inibida por 

glucose e manose, mas não foi afetada pela presença de galactose (MOREIRA; 

CAVADA, 1984). 

Em um estudo inicial de caracterização da ConBr, Moreira e Cavada (1984) 

verificaram que a atividade hemaglutinante desta lectina é estimulada pela presença 

de Ca2+ e Mn2+ e que dentre os açúcares por eles estudados (glucose, manose, frutose 

e galactose) a glucose se mostra mais eficiente em inibir esta atividade. Porém esta 

também pode ser inibida em menor intensidade pela manose e pela frutose. Ramos 

et al. (1996) ao verificarem a especificidade fina desta lectina por inibição da 

aglutinação constataram que esta pode ser inibida por diferentes açúcares (Anexo A). 

Moreira e Cavada (1984) verificaram que em SDS-PAGE, a ConBr 

apresenta uma banda predominante de peso molecular de 26 kDa e outras três 
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bandas de 8 kDa, 13 kDa e 23 kDa onde os autores inferem que estas últimas 

provavelmente são contaminantes. Entretanto, estudos posteriores de Grangeiro et al. 

(1997b) constataram que a ConBr apresenta uma banda maior de 30 kDa e 

fragmentos pequenos de 16 kDa e 12 kDa (cadeia β e ال respectivamente) que 

provavelmente são peptídeos soltos que não formaram a cadeia de 30 KDa.   

O processamento desta lectina durante a maturação das sementes foi 

estudado por Moreira et al. (1993) onde relatam que estas proteínas aparecem 

posteriormente ao surgimento de proteínas de alto peso molecular. Os autores 

sugerem a presença de um precursor desta molécula já a partir do 35º dia após a 

floração, o qual possui várias propriedades semelhantes à lectina madura mas 

apresentam uma atividade hemaglutinante extremamente baixa. Os mesmos 

observaram que, em SDS-PAGE, a banda característica da proteína madura aparece 

apenas no 66º dia após a floração o que reflete na síntese tardia da lectina madura. 

Segundo Grangeiro et al. (1997a) a pró-lectina é constituída de quatro regiões: Uma 

metade C-terminal encontrada na cadeia madura intacta, um peptídeo intermediário 

com 15 resíduos de aminoácidos, a metade N-terminal também encontrada na cadeia 

madura intacta e um peptídeo C-terminal com nove resíduos de aminoácidos. Na 

formação da lectina madura ocorre a remoção do peptídeo que liga as metades C- e 

N-terminais, a remoção da extensão C-terminal e a ligação, em posição invertida, das 

metades resultantes (GRANGEIRO et al., 1997a).  

Estudos anteriores de Moreira e Cavada (1984) verificaram um aumento da 

atividade hemaglutinante nos primeiros estágios da germinação e as bandas 

características da lectina podem ser observadas até a abscisão. Quando os 

cotilédones estão quase esgotados não são detectadas bandas de proteínas de 

reserva (MOREIRA; CAVADA, 1984).  

A estrutura tridimensional da ConBr foi determinada no trabalho de tese de 

Grangeiro (1996), utilizando a técnica de cristalografia de raios-X a uma resolução de 

2,8 Å, a partir de cristais obtidos pelo método de cristalização por difusão de vapor. 

Com isso, determinou-se a estrutura monomérica, dimérica e tetramérica e verificou-

se que o elemento estrutural predominante da subunidade é a conformação β e que 

cada subunidade possui um átomo de Ca+2 e um átomo de Mn+2, em sua estrutura, 

que estão intimamente relacionados com o sítio de ligação a carboidratos.  Sanz-

Aparicio et al. (1997) determinaram a estrutura cristal da ConBr nativa (PDB code 

1AZD) a uma resolução de 3.0 Å inferindo que mudanças na orientação relativa do 
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domínio de ligação a carboidratos em lectinas altamente homólogas pode ser a base 

estrutural para explicar as diferentes atividades biológicas. Posteriormente, Bezerra et 

al. (2011) analisaram uma nova estrutura cristal da ConBr (PDB code 3JU9) a uma 

resolução de 2.1 Å com o objetivo de relacionar o domínio de ligação a carboidrato 

com o nível de atividade biológica. Esta nova estrutura revelou algumas diferenças da 

ConBr previamente determinada como mudanças na posição dos resíduos de 

aminoácidos nas regiões 68-70, 117-123, 148-151 e 202-205 e uma melhoria 

considerável no mapa de densidade de elétrons. Os autores inferem que o design 

estrutural do domínio de ligação a carboidratos, que influencia no volume que este 

pode ter, pode ser considerado o fator mais importante na determinação da indução 

de óxido nítrico por lectinas de Diocleinae. 

A comparação da sequência de aminoácidos determinada diretamente da 

ConBr com a sequência de aminoácidos deduzida de gene expresso em Escherichia 

coli, juntamente com os resultados de espectrometria de massa, sugere que esta 

proteína possa ser uma mistura de isolectinas codificadas por uma família de genes 

bastante relacionados (GRANGEIRO, 1996). Posteriormente, Grangeiro et al. (1997b) 

sugerem que a ConBr não é glicosilada e é uma mistura de duas isolectinas (α1=β1ال 

e α2=β2ال)  

Atividades biológicas diversas têm sido verificadas para esta lectina. 

Grangeiro (1996) estudou o efeito deletério sobre o crescimento e desenvolvimento 

de ninfas do terceiro instar de Nilaparvata lugens e verificou que esta é bastante 

tóxica, comparada com outras oito lectinas estudas, quando incorporada em uma dieta 

artificial numa concentração de 0,1% (m/v). Já quando ele utilizou o mesmo modelo 

experimental de dieta artificial, para ninfas de Aulacorthum solani, observou-se que a 

lectina não exerceu nenhum efeito deletério sobre o crescimento e desenvolvimento, 

nas concentrações de 0,025, 0,05, 0,1 e 0,2% (m/v), havendo inclusive um efeito 

positivo na sobrevivência, na concentração de 0,1%.  

Segundo Cavalcante et al. (2011) esta lectina é capaz de inibir o 

crescimento de Streptococcus mutans e Streptococcus oralis. A ConBr também possui 

atividade antifúngica frente a isolados da secreção vaginal pertencentes ao gênero 

Candida, Kloeckera e Trichosporon (KLAFKE et al., 2013; GOMES et al., 2012). 

Entretanto, ela também é capaz de se ligar a células de Rhizobium tropici com 

estímulo do crescimento bacteriano, de maneira dose dependente (VASCONCELOS 

et al., 2012).  
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Estudos também têm demonstrado que a ConBr apresenta toxicidade 

frente a Artemia salina, possivelmente mediada pelo sítio de ligação a carboidratos 

que deve reconhecer glicoreceptores de membrana da superfície celular (SANTOS et 

al., 2010). Esta proteína também pode apresentar efeitos tóxicos sobre 

espermatozoides bovinos, com diminuição da motilidade, redução da clivagem de 

oócitos fertilizados, redução da formação do blastocisto e aumento da produção de 

espécies reativas de oxigênio (KAEFER et al., 2013). 

Faheina-martins et al. (2011) identificaram que a ConBr, em sua forma 

nativa, induz a morte celular e danos no DNA de células de câncer de mama.  Estudos 

mais recentes verificaram que esta proteína tem um efeito citotóxico em células de 

leucemia, com uma seletividade para a linhagem celular cancerígena e não 

apresentando esse efeito em células normais (FAHEINA-MARTINS et al., 2012). Este 

mesmo estudo demonstra que a ConBr provoca fragmentação do DNA de células 

leucêmicas, o que está relacionado a indução da apoptose. Ainda, a ConBr pode ser 

um potencial agente antitumoral para células de melanoma, reduzindo a viabilidade 

celular destas (SILVA et al., 2014a).  

Teixeira et al., (2001) demonstraram que a ConBr altera parâmetros renais, 

ocasionando um aumento da diurese e da natriurese em um processo independente 

da pressão de perfusão e da resistência vascular renal e interferindo no co-transporte 

de íons sódio, potássio e cloro existente no ramo ascendente da alça de Henle. 

Esta proteína tem um efeito antidepressivo dependente de sua interação 

com o sistema noradrenérgico, dopaminérgico e serotoninérgico (BARAUNA et al., 

2006) e um estudo recente demonstrou um efeito antidepressivo no teste do nado 

forçado, envolvendo a inibição do receptor de N-metil-D-aspartato e a redução da 

síntese de óxido nítrico e de monofosfato cíclico de guanosina (GMPc) (RIEGER et 

al., 2014).  

Em um modelo experimental de infecção por Leishmania amazonensis, a 

ConBr, administrada por via intraperitoneal, é capaz de proteger camundongos 

BALB/c susceptíveis à infecção por L. amazonenses, com redução das lesões 

decorrentes da infecção (BARRAL-NETTO et al., 1996). Controversamente, a 

administração subcutânea de 50 µg da lectina não reduz o tamanho das lesões 

(TEIXEIRA et al., 2006a).  

ConBr tem efeito antinociceptivo por via endovenosa, sendo capaz de inibir 

a primeira (32%) e segunda (100%) fase no teste da formalina, diminuir em 38% a 



37 
SILVA, A. F. B. (2014)                                                 Revisão de Literatura 

hipernocicepção, pelo teste de Von Frey e reduzir a contorção abdominal induzida por 

ácido acético em 66% (PINTO et al., 2013b). Em concentrações superiores a 100 

mg/kg, por via oral, a ConBr reduz 81% das contorções abdominais induzidas por 

ácido acético, 26% no estágio inicial e 52% no estágio tardio no teste de lambedura 

de pata induzida por formalina, e aumentou em 155% as reações de latência (PIRES 

et al., 2013). 

A administração intracerebroventricular mostrou uma atividade 

neuroprotetora em convulsões induzidas pelo ácido quinolínico, com diminuição da 

severidade das convulsões e da mortalidade de células do hipocampo (RUSSI et al., 

2012). Ainda, a ConBr apresenta um efeito neuroprotetor na neurotoxicidade causada 

pelo glutamato, por um mecanismo dependente da via metabólica PI3K/Akt 

(JACQUES et al., 2013). 

No contexto da influência desta lectina sobre o sistema imunológico, 

diversos estudos já têm sido feitos. Segundo Assreuy et al. (1997) a injeção 

endovenosa de ConBr não altera o perfil de migração de neutrófilos induzidos pela 

administração intraperitoneal de carragenina. Este dado foi recentemente corroborado 

no trabalho de Pinto et al. (2013a) onde a ConBr não inibiu o edema de pata, em 

nenhuma das doses testadas.  A ConBr é capaz de induzir a produção de óxido nítrico 

in vivo e in vitro por macrófagos (ANDRADE et al., 1999), um acentuado e longo 

edema de pata e a migração de células para a cavidade peritoneal (BENTO et al., 

1993), a apoptose (BARBOSA et al., 2001), produção in vitro de IFN-γ por células do 

baço (TEIXEIRA et al., 2006a), a liberação de histamina por mastócitos (GOMES et 

al., 1994; LOPES et al., 2005), a proliferação de linfócitos e a produção de IFN-γ em 

culturas de células mononucleares do sangue periférico (BARRAL-NETTO et al., 

1992) e um aumento da permeabilidade vascular, com formação de edema, pelo 

envolvimento de infiltrado celular e participação de óxido nítrico e/ou prostaglandinas 

(ASSREUY et al., 2009).  

A administração de 50 µg de lectina por pata induz um aumento do número 

de células dos linfonodos e aumenta, ex vivo, a expressão de CD25 na superfície 

destas células (BARBOSA et al., 2001). Os mesmos autores verificaram também um 

aumento da capacidade proliferativa de linfócitos e que a ConBr é capaz de estimular 

linfócitos T e não linfócitos B. Esta lectina, in vitro, aumenta significativamente a 

proliferação celular de esplenócitos com aumento na produção das citocinas IL-2, IL-

6, IFN-γ e de óxido nítrico e diminuição da produção de IL-10 (SILVA et al., 2011) e 
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induz a produção das citocinas IL-4, IL-10, TNF-α, GMCSF e IFN-γ, por células 

mononucleares do sangue periférico humano (CAVADA et al., 2001). A ConBr 

mostrou-se potente, também, em estimular macrófagos e induzir a resposta 

inflamatória em camundongos C3H/HeJ (RODRIGUEZ et al., 1992).  

As propriedades moleculares e farmacológicas descritas na literatura para 

a lectina de Canavalia brasiliensis encontram-se listadas no apêndice A e B, 

respectivamente. 

 

2.2.3 Lectina das sementes de Cratylia argentea  

 

Cratylia argentea (syn. Cratylia floribunda Benth; Cratylia desvauxii Tul.; 

Cratylia dichrona J.F. Macbr.; Cratylia nitens Benth.; Cratylia nutans Herzog; Cratylia 

pauciflora (Rusby) Harms; Dioclea dichrona (J.F. Macbr.) J.F. Macbr.; Dioclea 

pauciflora Rusby; Dioclea argentea Desv.) pertencente a família Leguminosae, pode 

ser encontrada nas seguintes regiões: norte – Acre, Rondônia, Tocantins e Pará; 

nordeste – Ceará, Maranhão e Piauí; centro-oeste - Mato Grosso, Goiás e no Distrito 

Federal. É popularmente conhecida como Cipó-de-manacá, Cipó-malumbe, Fava-de-

papagaio e Mucunã-de-prata (QUEIROZ, 2014b).  

Devido a sua ampla distribuição, a sua capacidade de suportar diferentes 

tipos de solo e climas diversos, grande parte dos estudos relacionados a essa planta 

visam sua utilização como silagem, forragem ou suplemento alimentar para nutrição 

animal (FASSLER; LASCANO, 1995; WILSON; LASCANO, 1997; ARGEL; 

LASCANO, 1998; IBRAHIM et al., 2001; CELIS; SÁNCHEZ; PARRA, 2004; HESS et 

al., 2006; SÁNCHEZ; LEDIN, 2006; STURM et al., 2007; SANTOS et al., 2009; 

TIEMANN et al., 2009) e como fonte de nutrientes para o solo (COBO et al., 2002). 

A taxonomia do gênero Cratylia ainda está em processo de definição e 

desta forma, a lectina encontrada nas sementes de C. argentea foi denominada de 

CFL, referente ao sinônimo botânico Cratylia floribunda. Esta lectina, 

semelhantemente a C. brasiliensis, foi isolada a partir de cromatografia de afinidade 

em coluna de Sephadex G-50 sendo o pico retido o que continha a atividade 

hemaglutinante, eluído com glucose, dialisado contra água destilada e liofilizado 

(OLIVEIRA; CAVADA; MOREIRA, 1991). Esta proteína apresenta-se como um 

hololectina não glicoproteica, com especificidade por resíduos de glucose e manose.  
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Ramos et al. (1996) ao verificarem a especificidade fina desta lectina por 

inibição da aglutinação constataram que esta pode ser inibida por β-D(-)-frutose, L(-)-

sorbose, maltose, D(+)-trealose e α-D(+)-melibiose em concentrações que variaram 

de 2,1 a 33,3 mM, sendo esta a concentração máxima testada (Anexo A). Dam et al. 

(2000) também analisando a especificidade fina desta lectina verificaram que ela 

possui uma preferência a α-piranosídeos de glucose e manose e por trimanosídeos.  

A sequência de aminoácidos da lectina foi determinada por Calvete et al. 

(1999) demonstrando um alto grau de sequências conservadas quando comparada à 

lectina de C. ensiformis, e verificaram a massa molecular das cadeias α, β e γ como 

sendo de 25,397 ± 3, 12,847 ± 2 e 12,568 ± 2 kDa, respectivamente. Os mesmos 

autores também demonstraram que em pH superior a 6,5 há apenas tetrâmeros. Del 

Sol, Cavada e Calvete (2007) descreveram sua estrutura, por cristalização, em pH 

ácido e básico.   

Atividades biológicas diversas também têm sido verificadas para esta 

lectina. Grangeiro (1996) estudou o efeito deletério sobre o crescimento e 

desenvolvimento de ninfas do terceiro instar de Nilaparvata lugens e verificou que esta 

é pouco tóxica, comparada a outras lectinas avaliadas, quando incorporada em uma 

dieta artificial numa concentração de 0,1% (m/v). Estudos também têm demonstrado 

que a CFL apresenta toxicidade frente à Biomphalaria glabrata e Artemia salina, 

possivelmente mediada pelo sítio de ligação a carboidratos que deve reconhecer 

glicoreceptores de membrana da superfície celular (SANTOS et al., 2010). 

Esta lectina também é capaz de inibir a aderência de cinco isolados de 

estreptococos em hidroxiapatita embebida em saliva, demonstrando uma possível 

aplicação em procedimentos que previnam e controlem doenças associadas à 

colonização microbiana das superfícies dentárias (TEIXEIRA et al., 2006b). 

Holanda et al. (2009) verificaram uma atividade antinociceptiva, com 46% 

de inibição de contorções, quando comparada ao grupo controle. Faheina-Martins et 

al. (2011) identificaram que a CFL, em sua forma nativa, induz a morte celular e danos 

no DNA de células de câncer de mama. Oliveira et al. (2004) verificaram que a 

introdução da lectina na dieta de ratos, por dez dias, fez com que estes comessem 

24,5% menos que os animais do grupo controle, sem redução do peso corpóreo e 

com aumento no peso seco do intestino, cécum, cólon, rins e pâncreas. Os autores 

detectaram também a interação da CFL com o epitélio do duodeno, jejuno e íleo e a 

presença de atividade hemaglutinante e de reatividade frente a anticorpos anti-CFL, 
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nas fezes dos animais experimentais. Com isto, os autores afirmam que a lectina é 

resistente à proteólise intestinal e induz efeitos adversos no crescimento e fisiologia 

de ratos alimentados com a lectina.  

Assreuy et al. (1997) ao investigarem a atividade anti-inflamatória de 

lectinas, verificaram que a administração endovenosa de CFL inibe a migração de 

neutrófilos induzida pela administração intraperitoneal de carragenina, sendo o 

percentual de inibição de 29% na dose de 0,1 mg/kg e de 62% na dose de 1 mg/kg. 

Os mesmos autores também testaram a atividade desta lectina frente a indução da 

migração de neutrófilos pelo N-formil-L-metionil-L-leucil-L-fenilalanina (fMLP) e pelo 

zimosan e verificaram que no primeiro caso houve uma redução de 73% da migração 

contudo no segundo não foi verificado nenhum efeito. A CFL também foi capaz de 

reduzir 30% do edema de pata causado pela carragenina, mas não alterou o edema 

induzido pelo dextran ou pelo zymosan. Com estes resultados os autores inferem que 

esta lectina apresenta uma atividade anti-inflamatória melhor verificada em reações 

inflamatórias mediadas por neutrófilos e que esta não pode ser relacionada a uma 

leucopenia ou neutropenia pois não houve alteração destas células entre os grupos 

tratados e experimentais (ASSREUY et al., 1997).  

A CFL também induz a proliferação de linfócitos e a produção de IFN-γ em 

culturas de células mononucleares do sangue periférico (BARRAL-NETTO et al, 

1992). O trabalho de Cavada et al. (2001) também mostrou que esta proteína estimula 

a proliferação de linfócitos e ativa células mononucleares, induzindo a liberação de 

citocinas e de histamina, in vitro. Segundo Gomes et al. (1994) esta lectina é pouco 

eficaz em induzir a liberação de histamina por mastócitos peritoneais, quando 

comparada a outras oito lectinas estudadas.  

As propriedades moleculares e farmacológicas descritas na literatura para 

a lectina de Cratylia argentea encontram-se listadas nos apêndices C e D, 

respectivamente. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

Avaliar a capacidade das lectinas de Canavalia brasiliensis (ConBr) e 

Cratylia argentea (CFL) em modular a inflamação sistêmica decorrente de uma 

infecção bacteriana causada por Salmonella Typhimurium.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Verificar a toxicidade aguda das lectinas estudadas em camundongos; 

 Avaliar o efeito protetor, in vivo, da administração de ConBr e de CFL em animais 

experimentais submetidos à infecção bacteriana; 

 Verificar, in vitro, a atividade antimicrobiana contra Salmonella Typhimurium, o 

efeito sobre a cascata de coagulação e possíveis alterações causadas pela ConBr 

e pela CFL sobre o sistema complemento; 

 Avaliar a capacidade bactericida do sistema fagocítico mononuclear (clareamento) 

de camundongos tratados com a ConBr ou CFL e infectados com S. Typhimurium; 

 Avaliar o perfil celular do sangue, o perfil de migração celular para o foco 

infeccioso e possíveis alterações no número de plaquetas dos animais infectados 

com S. Typhimurium, tratados ou não com a ConBr ou CFL.  

 Avaliar a produção de óxido nítrico, IFN-γ, IL-10 e IL-1 no soro e no fluído 

peritoneal de camundongos tratados com a ConBr ou com a CFL e infectados com 

S. Typhimurium; 

 Verificar o efeito da ConBr e CFL, in vivo, sobre o tempo de coagulação sanguínea 

de camundongos saudáveis e infectados com S. Typhimurium. 

 Identificar as proteínas presentes no fluido peritoneal dos animais e comparar o 

perfil proteico dos grupos analisados. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

4.1 Animais 

 

 Foram utilizados camundongos suíços (Mus musculus), fêmeas e adultas, 

com o peso variando entre 30 e 35 g, provenientes do Biotério Central da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Os animais foram mantidos em caixas de propileno com 

água e ração “ad libitum” e com ciclo claro/escuro de 12 horas. Todos os experimentos 

foram realizados de acordo com as normas da Comissão de Ética para 

Experimentação Animal da Universidade Federal do Ceará (número de aprovação 

43/2011) e de acordo com as regras internacionais de Experimentação Animal. Todos 

os animais foram sacrificados sob anestesia com halotano. 

As hemácias utilizadas nos ensaios de hemaglutinação, foram obtidas de 

um coelho saudável adquirido no Departamento de Zootecnia da UFC e mantido em 

gaiola adequada, com água e ração “ad libitum” e com ciclo claro/escuro de 12 horas.  

 

4.2 Microrganismos 

 

Para provocar a infecção sistêmica em camundongos, Salmonella enterica 

subespécie enterica sorotipo Typhimurium foi isolada de um caso clínico na Fundação 

Ezequiel Dias (FUNED, Belo Horizonte, MG, Brasil) e gentilmente cedida pelo Dr. 

Jacques Robert Nicoli (Universidade Federal de Minas Gerais). Para avaliar o efeito 

das lectinas sobre o sistema complemento foi utilizada a bactéria Escherichia coli 

obtida da coleção do laboratório de Microbiologia e Imunologia da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco.  

 

4.3 Plasma humano 

 

Amostras de sangue humano saudável, utilizadas nos testes de coagulação 

sanguínea e para avaliar o efeito das lectinas sobre o sistema complemento, foram 

obtidas no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará. Para isto, os voluntários 

foram esclarecidos sobre todos os procedimentos a serem realizados e assinaram o 

Termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo B). Então, o sangue foi coletado 
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em tubos padronizados contendo citrato trisódico 0,11 M numa razão de 9:1 (v/v).  

Após a coleta, esse material foi centrifugado a 20 °C, 500 x g, por 10 min, obtendo-

se, desta forma, o plasma.  

 

4.4 Obtenção da lectina das sementes de Canavalia brasiliensis (ConBr) e 

Cratylia argentea (CFL). 

 

As proteínas utilizadas no desenvolvimento deste trabalho foram 

purificadas a partir de sementes da Canavalia brasiliensis e Cratylia argentea. Ambas 

tiveram seus exemplares coletados no estado do Ceará e identificados pelo herbário 

Prisco Bezerra do Departamento de Biologia da UFC (registro n° 12801 e n° 12913, 

respectivamente).  

As lectinas ConBr e CFL foram isoladas e purificadas de acordo com 

procedimentos descritos por Moreira e Cavada (1984) e Oliveira, Cavada e Moreira 

(1991) respectivamente. Resumidamente, após a eliminação do tegumento, as 

sementes foram moídas em triturador e a farinha obtida foi acondicionada em frasco 

hermeticamente fechado até o uso. Para obtenção do extrato bruto, a farinha foi 

colocada em solução de cloreto de sódio (NaCl) 0,15 M, na proporção de 1:20 (m/v), 

por quatro horas, com agitação constante. Este foi então centrifugado a 4 ºC, 3500 x 

g por 20 minutos, filtrado e submetido à cromatografia. 

As lectinas foram isoladas através de cromatografia de afinidade em coluna 

com matriz de Sephadex G-50. A fração não retida foi eluída com NaCl 0,15 M e a 

fração retida com glucose 0,1 M em NaCl 0,15 M. Toda a cromatografia foi realizada 

a um fluxo constante de 30 mL/h e a absorbância monitorada a 280 nm. A fração retida 

foi então dialisada contra ácido acético 0,1 M por 4 horas e posteriormente contra 

água destilada. Finalmente o material foi liofilizado e estocado para posterior utilização 

nos testes.  

 

4.5 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

 

As lectinas utilizadas nos ensaios foram submetidas à eletroforese em gel 

de poliacrilamida seguindo o método descrito por Laemmli (1970), adaptado para o 

uso de géis de separação em placas. Foi utilizado gel de aplicação contendo 5% de 
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poliacrilamida em tampão Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 e SDS 1% e gel de separação 

contendo 12,5% de poliacrilamida em uma solução tampão de Tris-HCl 3 M, pH 8,9 e 

SDS 1%.  

A corrida eletroforética foi realizada sob amperagem constante de 15 mA 

por aproximadamente 2 horas. Após a corrida, os géis foram corados com solução de 

Coomassie Brilliant Blue R-250 e descorado em solução de ácido acético, água 

destilada e metanol (1:8:3,5, v,v,v). 

  

4.6 Atividade hemaglutinante da ConBr e CFL  

 

A atividade hemaglutinante das lectinas foi avaliada seguindo-se a técnica 

descrita por Moreira e Perroni (1977), modificada para o uso de hemácias a 2% em 

NaCl 0,15 M. Assim, amostras de sangue de coelho foram obtidas em recipiente com 

heparina e os eritrócitos foram lavados, três vezes, com solução de NaCl 0,15 M por 

centrifugação a 10 ºC, 1200 x g, por 10 minutos. Os ensaios foram realizados 

utilizando microplacas de 96 poços, nas quais foram feitas diluições seriadas da 

lectina a partir da concentração máxima de 1 mg/mL em tampão TRIS 0,1 M, pH 7,6. 

A cada poço, contendo 25 μL da lectina em diferentes concentrações, foram 

adicionados 25 μL da suspensão de eritrócitos de coelho a 2%. O controle negativo 

continha 25 μL de NaCl 0,15 M e 25 μL da suspensão de células. Após a adição dos 

eritrócitos, as placas foram incubadas em estufa, a 37 ºC por 30 minutos e 

posteriormente em temperatura ambiente também por 30 minutos. Os títulos foram 

determinados observando-se a maior diluição que apresentou hemaglutinação total. 

Os resultados foram expressos em Unidade de Hemaglutinação e em títulos de 

aglutinação. 

 

4.7 Estudos de toxicidade aguda da ConBr e da CFL 

 

O teste de toxicidade aguda foi realizado de acordo com a metodologia 

descrita pela “Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento - OECD” 

(2001), objetivando-se identificar a menor dose que cause mortalidade e verificar a 

faixa estimada da DL50. 
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Para isto, grupos de três camundongos fêmeas saudáveis, com oito a doze 

semanas de vida, foram utilizados para cada lectina. Os animais foram privados de 

alimento, mas mantidos com livre acesso à água, por quatro horas sendo então 

pesados e administrados oralmente com a proteína cuja dose inicial testada foi de 

2000 mg/kg. Após a administração, os animais permaneceram em jejum por mais uma 

hora.  As observações comportamentais foram avaliadas 30 minutos, 1, 2, 4, 8, 24 

horas após a administração da amostra e diariamente até o décimo quarto dia.  

Para avaliação da segurança farmacológica, foi avaliado o efeito das 

lectinas em funções vitais. O screening hipocrático englobou observações da atividade 

geral, sistema sensorial, sistema psicomotor, sistema nervoso central e autônomo. 

Estas foram mensuradas em escores (0-4), segundo descrito por Brito (1994) (Anexo 

C). Os seguintes parâmetros foram avaliados: Atividade geral (frequências de 

locomoção e levantar dos animais), frêmito vocal, irritabilidade, reflexo das córneas, 

reflexo auricular, resposta ao aperto de cauda, resposta ao toque, contorção, posição 

do trem posterior, reflexo de endireitamento, tônus corporal, força para agarrar, ataxia, 

tremores, convulsões, enrijecimento da calda (straub tail), hipnose, anestesia, ptose, 

lacrimação, micção, defecação, piloereção, hipotermia, respiração e cianose. As 

quantidades de ração e água consumidas, peso das fezes e o peso corpóreo foram 

mensurados diariamente.  

No décimo quinto dia os animais foram sacrificados pela inalação excessiva 

de halotano. O fígado, o baço e o rim foram retirados, pesados para verificação do 

peso relativo (peso do órgão / 100 g do peso corpóreo) e analisados 

macroscopicamente quanto a quaisquer lesões existentes. 

 

4.8 Efeito protetor in vivo da ConBr e CFL em infecção causada por Salmonella 

Typhimurium.  

 

Para identificar se as lectinas poderiam prevenir uma inflamação 

generalizada causada por uma infecção bacteriana, seguiu-se a metodologia descrita 

por Lima-Filho et al. (2010), com modificações. Os grupos experimentais (n = 10) 

foram tratados com uma dose da lectina e os animais do grupo controle (grupo 

Salmonella) receberam apenas solução salina. Após 24 horas, todos os animais foram 

infectados, via intraperitoneal (i.p.), com S. Typhimurium (200 μL, 107 Unidades 
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Formadoras de Colônia por mililitro - UFC/mL). As vias de administração da lectina 

foram intraperitoneal, oral ou endovenosa. As doses utilizadas de lectinas nas duas 

primeiras vias foram de 1, 5 e 10 mg/kg. No caso da via endovenosa, os grupos 

experimentais foram tratados com as lectinas nas doses de 1, 10 e 100 µg/kg, devido 

à toxicidade apresentada por doses superiores.   

Com o objetivo de verificar o efeito curativo das lectinas testadas, novos 

grupos de animais (n = 10) receberam uma dose letal (200 μL, 107 UFC/mL) de S. 

Typhimurium, via i.p. Após 24 horas, os grupos experimentais foram tratados com a 

lectina e ao grupo controle (grupo Salmonella) foi administrada solução salina. 

Novamente, as lectinas foram administradas via intraperitoneal, oral e endovenosa, 

nas mesmas doses descritas no teste preventivo.  

Finalmente, fez-se um terceiro teste com o objetivo de analisar qual o 

melhor número de doses para a proteção máxima. Para tal, realizou-se um pré-

tratamento com as lectinas, na dose de 10 mg/mL, via intraperitoneal. Assim, os 

animais receberam a lectina 72, 48 e 24 horas antes da infecção com S. Typhimurium 

(200 μL, 107 UFC/mL).  

Todos os animais testados ficaram em observação por sete dias, em 

temperatura ambiente e com livre acesso à água e ração, para verificar a mortalidade. 

 

4.9 Ensaios in vitro  

 

4.9.1 Atividade antibacteriana in vitro de ConBr e CFL contra Salmonella 

Typhimurium 

 

A atividade antibacteriana contra Salmonella Typhimurium foi avaliada 

seguindo a metodologia descrita por Carneiro (2007), com modificações. Assim, as 

lectinas foram utilizadas em quatro concentrações testes (2, 1, 0,5 e 0,25 mg/mL), 

diluídas em tampão fosfato 0,1 M com NaCl 0,15 M, pH 7,2 (PBS). Os microrganismos 

foram ativados em 10 mL de caldo BHI estéril por 24 horas à 37 °C. Em seguida a 

cultura foi centrifugada a 1500 x g por 10 min, lavada três vezes com PBS, comparada 

com a escala de McFarland (108 UFC/mL) e diluída para a concentração de 106 

UFC/mL.  
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Em placas de 96 poços, adicionou-se 50 µL da suspensão de bactéria e 50 

µL da lectina em solução. Em seguida, a placa foi incubada por 1 hora a 37 °C, sendo 

adicionados 100 µL de meio de cultura, BHI caldo. A primeira leitura, em 630 nm, foi 

realizada imediatamente após a adição do meio e a segunda após incubação por 24 

horas a 37 °C. Um controle foi realizado utilizando-se 50 µL de tampão juntamente 

com 50 µL de cada concentração da lectina. Este controle foi utilizado devido à 

interferência da lectina, na absorbância a 630 nm. 

Para verificar um possível efeito bactericida, foi realizada uma diluição 

seriada das suspensões, as quais foram plaqueadas e incubadas em estufa (37 °C / 

24 h) sendo então quantificado o número de colônias existente. 

 

4.9.2 Atividade coagulante in vitro 

 

A atividade coagulante in vitro foi determinada utilizando o teste de tempo 

de tromboplastina parcial ativada (TTPA) e do teste de tempo de protrombina (TP) 

visando determinar o efeito sobre a via intrínseca e extrínseca, respectivamente.    

Para o TTPA utilizou-se o kit APTT hemostasis (Labtest – Ref.: 502). 

Resumidamente, 100 µL de plasma humano foi misturado com 40 µL de amostra 

diluída em tampão TRIS-HCl, 10 mM, pH 7,5 e com 100 µL do reagente I, contendo 

ácido elágico, fosfolipídeos e albumina. A solução foi incubada por três minutos e 

então, o reagente 2, contendo cloreto de cálcio, foi adicionado. Simultaneamente à 

adição do segundo reagente, o coagulômetro (DRAKE, QUICK-TIMER model) foi 

ativado para marcar o tempo de formação do coágulo. Após a diluição, as 

concentrações das amostras testadas foram de 0,375, 0,75, e 1,5 mg/mL. Um controle 

negativo foi realizado sem a adição de amostra. Os testes foram feitos em triplicata. 

Para o TP, utilizou-se o Kit PT hemostasis (Labtest – Ref.: 501). 

Resumidamente, 100 µL de plasma humano foi misturado com 40 µL de amostra 

diluída em tampão TRIS-HCl, 10 mM, pH 7,5 e incubado por quatro minutos a 37 ºC. 

Então, 100 µL do reagente do Kit foi utilizado e simultaneamente o coagulômetro 

(DRAKE, QUICK-TIMER model) foi ativado para marcar o tempo de formação do 

coágulo. Após a diluição, as concentrações das amostras testadas foram de 0,375, 

0,75, e 1,5 mg/mL. Um controle negativo foi realizado sem a adição de amostra e 

todos os testes foram feitos em triplicata.   
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4.9.3 Efeito da ConBr e CFL sobre o sistema complemento  

 

Para a realização deste teste seguiu-se a metodologia utilizada por 

Samuelsen et al. (2004), com adaptações. Esta metodologia tem por base a 

capacidade que as proteínas do sistema complemento, presentes no plasma, têm de 

lisar a célula bacteriana, causando a morte do microrganismo. Resumidamente, 180 

µL do plasma humano obtido foram adicionados a 10 µL de lectina. A solução foi 

incubada por 5 min a 37 ºC e então, 10 µL de uma solução da bactéria Escherichia 

coli foi adicionada obtendo um inóculo final de 106 UFC/mL. Esta suspensão foi 

incubada em estufa a 37 °C e nos tempos de 0, 30, 60, 120, 240, 360 e 480 minutos 

uma alíquota de 20 µl foi retirada. Com esta, fez-se diluições seriadas e o 

plaqueamento em Agar MacConkey para a contagem de colônias.  

Após a diluição, as concentrações das amostras testadas foram de 0,25, 

0,5 e 1 mg/mL. Como controle, dois grupos foram utilizados sem a adição da amostra. 

O primeiro recebeu 180 µL do soro, 10 µL de PBS e 10 µL da solução de bactéria. O 

segundo controle recebeu 180 µL do soro inativado pelo calor (56 °C por 30 min), 10 

µL de PBS e 10 µL da solução de bactéria. Todos os testes foram feitos em duplicata.    

Com o intuito de eliminar a hipótese de que as proteínas tenham atividade 

bactericida direta sobre a E. coli, foi realizado um teste da seguinte forma: 100 μL das 

lectinas diluídas em solução salina foram adicionados a tubos de ensaio com 900 μL 

de uma suspensão bacteriana contendo 7,2 x 106 UFC/mL. Assim, as concentrações 

teste das lectinas variou de 0,019 mg/mL a 1 mg/mL. Um grupo controle foi realizado 

para acompanhar a viabilidade das células bacterianas e neste não houve a presença 

da lectina. As soluções foram mantidas em estufa a 37 °C e após 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 

24 horas uma alíquota de cada solução foi plaqueada e verificada atividade 

bactericida. Todos os ensaios foram feitos em duplicata.  

 

4.10 Ensaios in vivo 

 

Para avaliar a capacidade das lectinas em modular uma inflamação 

sistêmica in vivo, grupos de seis animais foram formados da seguinte forma:  

Grupo 1 - Animais que receberam apenas PBS, os quais atuaram como 

referência para os parâmetros analisados. 
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Grupo 2 - Animais que receberam a ConBr (10 mg/kg), por via 

intraperitoneal, 72, 48 e 24 horas antes do sacrifício. Estes animais atuaram como 

controle das condições fisiológicas no momento da infecção.  

Grupo 3 - Animais que receberam a ConBr (10 mg/kg), por via 

intraperitoneal, 72, 48 e 24 horas antes da infecção bacteriana com Salmonella 

Typhimurium (107 UFC/mL) e foram sacrificados com um dia de infecção, com o intuito 

de observar as alterações iniciais. 

Grupo 4 - Animais que receberam a ConBr (10 mg/kg), por via 

intraperitoneal, 72, 48 e 24 horas antes da infecção bacteriana com S. Typhimurium 

(107 UFC/mL) e foram sacrificados com três dias de infecção, para observação das 

alterações tardias, dentro do limite de tempo de sobrevivência do grupo controle 

negativo.  

Grupo 5 - Controle negativo que recebeu apenas o inóculo de S. 

Typhimurium, sem nenhum tratamento, e foi sacrificado com um dia. 

Grupo 6 - Controle negativo que recebeu apenas o inóculo de S. 

Typhimurium, sem nenhum tratamento, e foi sacrificado com três dias. 

 

Os mesmos grupos foram formados para avaliar a lectina CFL.  

 

Todos os animais foram sacrificados sob anestesia com halotano e tiveram 

sangue, fluido peritoneal, baço e fígado coletados para realização das análises 

descritas a seguir. 

  

4.10.1 Quantificação de bactérias no sangue, fluido peritoneal, fígado e baço dos 

animais. 

 

Nesta análise seguiu-se a metodologia descrita Oliveira et al. (2012) e 

assim, o sangue e o fluído peritoneal obtidos foram diluídos em PBS. O baço e fígado 

dos animais foram retirados assepticamente e uma parte foi pesada, macerada e 

homogeneizada também em PBS. Com estas suspensões, foram realizadas diluições 

seriadas e uma alíquota de 0,1 mL de cada diluição foi semeada em placas com Ágar 

MacConkey. As placas foram incubadas em estufa de crescimento por 24 horas, a 37 
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ºC. Depois deste período foi feito a contagem de colônias. Os resultados foram 

expressos em Log UFC/mL de fluido ou Log UFC/g de órgão. 

 

4.10.2 Peso corpóreo e dos órgãos 

 

Todos os animais foram pesados e a alteração na massa corpórea foi 

registrada. Este registro foi realizado após um e três dias da infecção bacteriana ou 

no primeiro dia após a administração das proteínas, nos animais que não receberam 

a Salmonella. Todos os animais sacrificados tiveram o baço e o fígado retirados, de 

forma íntegra, e pesados em balança analítica. Os resultados foram expressos como 

peso relativo (peso do órgão/100 g do peso corpóreo).  

 

4.10.3 Contagem total e diferencial de leucócitos do sangue periférico. 

 

A metodologia utilizada para a contagem total de leucócitos no sangue 

coletado por punção cardíaca foi adaptada de Souza e Ferreira (1985). Assim, 20 µL 

do sangue foram homogeneizados com 380 µL do reagente de Turk. Uma alíquota 

desta solução foi retirada e colocada em câmera de Neubauer, sendo os leucócitos 

contados em microscópio óptico. A contagem diferencial foi realizada a partir de um 

esfregaço corado com panótico rápido. Posteriormente, foi realizada a contagem de 

linfócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos e monócitos também em microscópio 

óptico. Os resultados foram expressos como a média ± erro padrão médio de células 

x 103 células/mm3 de sangue. 

 

4.10.4 Avaliação da migração de células para o foco infeccioso  

 

Para isto, o fluído peritoneal foi coletado e a contagem total foi realizada 

conforme descrito para a contagem total de leucócitos do sangue. A contagem 

diferencial das células foi realizada através de esfregaços corados em lâminas. Para 

tanto, 50 μL dos exsudados foram centrifugados em citocentrífuga a 1.500 x g durante 

10 minutos e, após este processo, os esfregaços foram corados com panótico rápido. 

A contagem diferencial de leucócitos foi realizada através de microscopia óptica, 

sendo os resultados expressos como a média ± erro padrão médio de leucócitos x 103 
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células/mm3 de fluido peritoneal, média ± erro padrão médio de neutrófilos x 103 

células/mm3 de fluido peritoneal e média ± erro padrão médio de mononucleados x 

103 células/mm3 de fluido peritoneal. 

 

4.10.5 Dosagem de óxido nítrico no soro e no fluido peritoneal 

 

O sangue obtido dos animais foi centrifugado por 10 minutos a 600 x g para 

obtenção do soro, que foi utilizado para a determinação indireta de NO, mensurado 

pelos níveis de nitrato. O nitrato foi determinado através da conversão de nitrato a 

nitrito, pela ação da enzima nitrato redutase (CHEN et al., 2000).  

No ensaio, 40 μL de soro foram incubados por 12 horas com 40 μL de 

tampão KH2PO4, pH 7,5 contendo a enzima nitrato redutase em placas de 96 poços. 

Uma curva padrão de nitrato de sódio (NaNO3) também foi processada da mesma 

forma realizada para as amostras. Após 12 horas, 80 μL do reagente de Griess (1% 

Sulfanilamida em 1% H3PO4 / 0,1% de N-1-naftil-etilenodiamina dihidrocloreto / 1% 

H3PO4/ água destilada, 1:1:1:1) foi adicionado a todos os poços e a dosagem de NO2- 

foi realizada pelo método colorimétrico baseado na reação de Griess. As medidas de 

absorbância foram determinadas em leitor de microplacas, a 560 nm. A concentração 

de nitrito foi determinada usando a curva padrão realizada com NaNO3 e expressa em 

μM de NO3
-/NO2

- (CHAO et al., 1996). 

Para a dosagem no fluido peritoneal, também foi realizado o método 

colorimétrico baseado na reação de Griess. Para isto, 50 μL de fluido peritoneal foram 

pipetados em cada poço da placa e, em seguida, adicionados 50 μL do reagente de 

Griess. Uma curva padrão de nitrito de sódio (NaNO2) foi processada da mesma forma 

realizada para as amostras. A absorbância foi determinada em leitor de microplacas 

a 560 nm. A concentração de nitrito foi determinada usando a curva padrão realizada 

com NaNO2 e expressa em μM de NO2
- (CHAO et al., 1996). 

 

4.10.6 Dosagem de citocinas no soro e no fluído peritoneal 

 

Utilizando o método de imunoensaio ELISA (Enzime-liked immunosorbent 

assay), IL-1β, IL-10 e TNF-α foram dosadas no soro e fluido peritoneal dos animais de 

todos os grupos avaliados. Para isto, placas de microtitulação de 96 poços foram 
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incubadas por 12 h, a 4 ºC, com anticorpo anti-IL-1, anti-IL-10 ou anti-TNF-α (4 µg/mL, 

4 μg/mL ou 0,8 µg/mL, respectivamente; kit R&D systems- Cat. Nº DY501, DY417 ou 

DY510). Após este período, as placas foram lavadas com solução tampão 

PBS/Tween-20 a 0,05% e incubadas com 50 µL de solução de bloqueio (1% de 

albumina bovina em PBS/Tween-20) durante duas horas em temperatura ambiente. A 

placa foi lavada e as amostras foram adicionadas em duplicata, seguindo-se a 

incubação a 4 ºC, por 24 horas. Em seguida, as placas foram novamente lavadas e 

incubadas com anticorpo monoclonal biotinilado anti- IL-1, anti- IL-10 ou anti- TNF-α 

diluídos (1:1000 com BSA/Tween-20 a 0,05%). Após 1 hora de incubação a 4 ºC, 

lavou-se as placas com solução tampão e 50 µL do conjugado HRP-avidina diluído 

(1:5000) foram adicionados. 

Decorridos 15 minutos, adicionou-se 50 µL do reagente dihidrocloreto-1,2-

o-fenilenodiamina (Ortofenileno diamina, OPD, Sigma) e incubou-se as placas a 25 ºC 

por 20 minutos, na ausência de luz. A reação enzimática foi interrompida com 75 µL 

de H2SO4 1 M e a absorbância foi mensurada a 490 nm. 

Uma curva padrão obtida a partir de diluições seriadas da concentração 

inicial, a saber: 1000 pg/mL para IL- 1 e 2000 pg/mL para IL-10 e TNF-α, foi utilizada 

para a quantificação. Desta forma, as concentrações de citocinas foram calculadas 

por comparação com os valores da curva padrão. Os resultados foram expressos em 

picogramas de citocinas/mL de fluído.   

 

4.10.7 Avaliação do efeito das lectinas ConBr e CFL sobre o tempo de 

coagulação plasmática  

 

O plasma dos camundongos foi obtido pela coleta do sangue, por punção 

cardíaca, em tubos contendo 100 µL de Citrato de Sódio 0,11 M. O sangue foi 

centrifugado por 15 min a 500 x g e 20 ºC obtendo-se o plasma no sobrenadante. Para 

verificar se a atividade coagulante das lectinas ocorre pela via intrínseca ou extrínseca 

da coagulação, foram realizados os testes de TTPA e TP, respectivamente. Estes 

testes foram realizados de forma semelhante aos descritos no teste de coagulação in 

vitro. Para o TTPA, 100 µL de plasma foi misturado com 100 µL do reagente I e 

incubado por três minutos. Posteriormente, 100 µL do reagente 2 foi adicionado e o 

tempo de formação do coágulo registrado em coagulômetro. Para o TP, 100 µL de 
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plasma foi misturado a 100 µL do reagente do Kit utilizado e o tempo de formação do 

coágulo também foi marcado em coagulômetro. 

 

4.10.8 Avaliação do efeito das lectinas ConBr e CFL sobre o número de 

plaquetas  

 

Para avaliar se as alterações no tempo de coagulação plasmática estão 

relacionadas com o consumo de plaquetas, o número destas foi mensurado no sangue 

dos animais dos diferentes grupos. Para isso, 100 µL do fluido sanguíneo foi coletado 

em tubos contendo 20 µL de Heparina sódica (5.000 UI). A contagem de plaquetas foi 

realizada no analisador celular semiautomático Sysmex KX-21N (Roche, USA). 

  

4.10.9 Análise proteômica diferencial por espectrometria de massas do fluído 

peritoneal 

 

O fluído peritoneal dos animais foi analisado por espectrometria de massas 

acoplada a um sistema de nanoUPLC, segundo metodologia descrita por Gonçalves 

(2012). Para esta análise, foi utilizado o fluído peritoneal dos animais pertencentes 

aos grupos que receberam os seguintes tratamentos: 

 1. Grupo salina – Controle positivo, correspondente aos animais 

saudáveis; 

 2. Grupo Salmonella – Controle negativo que recebeu apenas o inóculo de 

S. Typhimurium (107 UFC/mL) e foi sacrificado um dia após infecção;  

3. Grupo ConBr – Animais que receberam a ConBr (10 mg/Kg, ip.), 72, 48 

e 24 horas antes da infecção com S. Typhimurium (107 UFC/mL) e foram sacrificados 

sacrificado um dia após infecção;  

4. Grupo CFL -  Animais que receberam a CFL (10 mg/Kg, ip.), 72, 48 e 24 

horas antes da infecção com S. Typhimurium (107 UFC/mL) e também foram 

sacrificados um dia após infecção.  

Assim, um “pool” (2 mg/mL) foi preparado para cada grupo e submetido à 

digestão tríptica, sendo posteriormente adicionado 10 µL de uma solução padrão de 

1 pMol/ µL de álcool desidrogenase (ADH). A amostra proteica digerida foi então 

aplicada no espectrômetro de massas SYNAPT HDMSTM, acoplado a um sistema de 
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cromatografia nano ACQUITY UPLC, utilizando separação por fase reversa em coluna 

do tipo BEH C18. Todos os dados foram processados usando o software ProteinLynx 

Global Server v. 2,4. Este permite a validação de diversos parâmetros tais como o 

escore obtido, a quantidade de peptídeos combinados e o número de corridas em que 

o peptídeo esteve presente. As proteínas identificadas foram classificadas em 

superexpressas e subexpressas quando expressas em dobro ou metade da 

concentração, respectivamente.  

Então, foi realizado um estudo com o auxílio do Uniprot 

(http://www.uniprot.org) para identificar quais os processos biológicos que as 

proteínas identificadas fazem parte, e assim, verificar como estas proteínas podem 

influenciar no processo inflamatório. 

 

4.11 Análises estatísticas  

 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software 

GraphPad Prisma versão 6.0. Os experimentos de avaliação da sobrevivência dos 

animais foram analisados estatisticamente através do teste específico, Mantel-Cox log 

rank. O teste de toxicidade foi avaliado através da análise de variância (ANOVA), 

seguida do teste de comparações múltiplas de Dunnett para comparar as alterações 

entre os grupos e dentro dos dias. Para os demais experimentos, as diferenças 

estatísticas entre os grupos foram obtidas através da análise de variância, seguida do 

teste de Bonferroni, onde p < 0,05 foi fixado para indicar significância estatística. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Obtenção e purificação das lectinas ConBr e CFL. 

 

A ConBr e a CFL foram obtidas a partir da farinha das sementes de 

Canavalia brasiliensis e Cratylia argentea, respectivamente, por cromatografia de 

afinidade em coluna de Sephadex G-50 (Gráfico 1), obtendo-se um rendimento de 

34,28 mg/g de farinha de Canavalia brasiliensis e 20,25 mg/g de farinha de Cratylia 

argentea utilizada. A análise eletroforética do material liofilizado demonstrou a 

presença da cadeia α e de fragmentos, em ambas as lectinas, apresentando um perfil 

compatível com o já descrito na literatura para as mesmas (MOREIRA; CAVADA, 

1984; OLIVEIRA; CAVADA; MOREIRA, 1991). A atividade hemaglutinante foi testada 

em diferentes concentrações sendo verificado que, para ambas as lectinas, a 

aglutinação de eritrócitos ocorreu até a concentração de 0,24 μg/mL, obtendo-se 

assim um título de aglutinação de 212 ou 4096 Unidades Hemaglutinantes em 1 mg/mL 

de amostra. 
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Gráfico 1. Purificação das lectinas ConBr e CFL em matriz de Sephadex G-50. Foram aplicados em 
cada cromatografia 110 mL do extrato total obtido pela extração com NaCl 0,15 M. O pico não retido 
foi eluído com a mesma solução de equilíbrio da coluna (NaCl 0,15 M) e o pico retido foi eluído com 
glucose 0,1 M em NaCl 0,15 M. O fluxo utilizado foi de 30 mL/h e frações de 4 mL foram obtidas. O pico 
retido foi liofilizado e submetido a eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5 %), na presença de SDS, 
sendo aplicado 10 ng da ConBr e CFL. O gel foi corado com Comassie Brilliant Blue R-250 e descorado 
com ácido acético glacial. (M) Marcadores de massa molecular (Fosforilase B, 97,0 kDa; Albumina 
sérica bovina, 66,0 kDa; Anidrase carbônica, 30,0 kDa; Inibidor de tripsina, 20,1 kDa; α-lactoalbumina, 
14,4 kDa).  
 
 
 

                     

                                                             

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  
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5.2 Avaliação da toxicidade aguda das lectinas ConBr e CFL. 

 

Ambas as lectinas apresentam baixa toxicidade, evidenciada pela ausência 

de sinais clínicos relevantes na análise toxicológica, na máxima dose de 2000 mg/kg. 

De acordo com o método utilizado (OECD, 2001), ambas as proteínas se enquadram 

na Classe 5 sendo assim uma substância com DL50 superior a 2000 mg/kg.  

Neste sentido foi verificado que, após 14 dias, nenhum dos animais foi a 

óbito. Os parâmetros que avaliaram a influência das lectinas sobre atividade geral, 

sistema psicomotor (contorção, trem posterior, reflexo do endireitamento, tônus 

corporal, força para agarrar e ataxia), sistema sensorial (frêmito vocal, irritabilidade, 

reflexo auricular, reflexo corneal, aperto da cauda e resposta ao toque) e sistema 

nervoso central (tremores, convulsões, straube tail, hipnose e anestesia) não 

demonstraram nenhuma diferença quando comparadas com o grupo controle.  

Nos parâmetros relativos ao sistema nervoso autônomo, verificou-se que 

não houve diferença entre os grupos nos parâmetros: pitose, lacrimação, piloereção, 

respiração e cianose. Entretanto no parâmetro hipotermia houve variações pontuais 

entre os grupos, se mostrando significativas apenas no sexto dia, entre o grupo 

controle e o tratado com CFL e no nono dia entre o grupo controle e o tratado com a 

ConBr (Tabela 1).  

Na avaliação do número de micções, verificou-se que houve diversas 

alterações pontuais dentro do mesmo grupo, com o decorrer dos dias e que o grupo 

tratado com a CFL apresentou menor número de poços de urina no segundo e terceiro 

dia e o grupo tratado com a ConBr, do segundo ao quinto dia, quando comparado com 

o grupo controle (Tabela 2). Já ao avaliarmos o consumo de água, verificamos que 

houve poucas variações pontuais dentro do grupo tratado com ConBr, no decorrer dos 

dias mas que não se mostraram diferente estatisticamente com o controle em todos 

os dias analisados.  

O último parâmetro avaliado relativo ao sistema nervoso autônomo, número 

de bolos fecais, mostrou-se mais estável quando avaliado dentro dos grupos, com o 

decorrer dos dias, mas quando realizado uma comparação entre os grupos e os dias, 

verificou-se uma única diferença pontual entre o grupo controle e o grupo tratado com 

a ConBr no oitavo dia (Tabela 3). Entretanto, quando avaliado o peso úmido das fezes, 

houve uma única diferença significativa entre o grupo controle e o grupo tratado com 

CFL no quarto dia (Tabela 4). 
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 Durante todo o experimento, o consumo de ração se manteve estável, com 

exceção apenas do nono dia em que no grupo tratado com a CFL houve um consumo 

significativamente maior que no grupo controle. Quando analisadas as possíveis 

alterações no peso corpóreo dos animais, verificou-se que houve uma estabilidade no 

peso que variou de 28 g a 31 g. Os órgãos também não apresentaram nenhuma 

alteração macroscópica e os pesos absolutos e relativos não tiveram diferença 

estatística significativa entre os animais submetidos ao tratamento com ConBr ou CFL 

e o grupo controle. 
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Tabela 1. Valores dos escores referentes à hipotermia de camundongos controles (salina) e administrados com 2000 mg/kg das lectinas ConBr 
ou CFL. Os dados são apresentados em escores, onde 0 é ausência de hipotermia e 1 refere-se ao animal ligeiramente frio.  

  
 
 

              Dias 
  
Grupos         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Salina 

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ConBr 

0 0 0 0 1 0 0 0 1* 0 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

CFL 

0 0 0 0 1 1* 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fonte: Elaborado pela autora  
* p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o grupo salina. (n=3, ANOVA - teste de Dunnett). 
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Tabela 2. Números de poços de urina de camundongos controles (salina) e administrados com 2000 mg/kg das lectinas ConBr ou CFL.  

 
 

              Dias 
  
Grupos         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Salina 

4 4 3 5 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 

8 6 6 6 5 3 3 2 4 3 3 3 2 3 

7 6 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 

ConBr 

4 3* 2* 4* 2* 3 3 3 4 3 2 3 3 2 

4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 

8 3 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 

CFL 

6 3* 2* 5 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 

4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 

5 2 2 5 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
Fonte: Elaborado pela autora  
* p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o grupo salina. (n=3, ANOVA - teste de Dunnett). 
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Tabela 3. Número de bolos fecais de camundongos controles (salina) e administrados com 2000 mg/kg das lectinas ConBr ou CFL. 

  
 

          Dias 
  
Grupos         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Salina 

66 51 74 77 59 88 90 82 68 70 90 82 78 53 

69 63 82 99 63 80 89 103 59 74 92 76 76 79 

92 90 86 96 79 84 90 84 77 72 81 85 91 86 

ConBr 

79 66 93 90 66 65 96 48* 73 85 93 94 96 74 

74 61 91 72 89 103 90 47 77 90 107 78 77 69 

57 66 92 58 83 83 96 80 71 75 94 88 99 58 

CFL 

82 76 94 99 90 102 91 88 57 84 92 86 102 75 

68 80 81 84 59 73 92 94 72 108 107 103 101 77 

69 55 79 90 56 83 91 83 63 67 97 78 91 69 
Fonte: Elaborado pela autora  
* p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o grupo salina. (n=3, ANOVA - teste de Dunnett). 
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Tabela 4. Peso úmido das fezes (g) de camundongos controles (salina) e administrados com 2000 mg/kg das lectinas ConBr ou CFL.  

 

          Dias 
  
Grupos         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Salina 

1,7778 1,3708 1,5693 2,7531 1,7453 3,1989 2,2571 3,0733 2,0854 1,8798 2,3905 2,4340 1,9035 1,7949 

1,9023 2,3486 2,7041 3,1975 1,9115 2,7437 2,6736 2,1068 2,2587 3,2470 2,8083 2,8083 2,5212 2,3330 

2,4700 2,6942 2,5018 4,3669 2,1133 3,3846 2,3846 2,2872 2,2932 2,6259 3,6325 3,6325 3,9746 3,1983 

ConBr 

2,4551 2,6529 3,1531 5,6985 2,7500 2,8533 3,4220 1,0941 1,7170 3,2244 4,0986 2,9958 2,9440 2,5653 

2,2155 1,5372 1,9038 2,9467 2,1505 3,0785 2,0385 2,4179 1,9572 1,1036 3,3470 2,5814 2,5346 2,1108 

1,6726 1,6432 1,9022 1,9203 2,3359 2,5074 2,3904 1,8445 1,8304 2,0700 3,3083 3,0163 2,3740 2,7076 

CFL 

2,1048 2,4017 3,1240 5,2023* 2,7469 3,0629 2,4042 2,1358 2,5403 2,3883 3,5837 2,3109 2,1215 2,1903 

2,3095 2,5062 2,3269 4,2826 1,7046 2,5671 3,1360 2,2322 1,5744 2,4603 3,7326 2,2719 2,9542 1,8104 

3,8794 2,1157 2,2470 4,4839 1,6603 2,9344 2,8030 2,2032 1,8716 2,1308 3,4240 1,9907 1,9004 1,7997 
Fonte: Elaborado pela autora  
* p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o grupo salina, no mesmo dia. (n=3, ANOVA - teste de Dunnett). 
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5.3 Efeito protetor in vivo da ConBr e da CFL em infecções causadas por 

Salmonella Typhimurium 

 

A avaliação dos animais pré-tratados com a lectina e infectados com S. 

Typhimurium foi feita diariamente, por um período de sete dias. O Gráfico 2A mostra 

que os animais tratados com a ConBr, por via i.p., na dose de 1 mg/Kg apresentaram 

mortalidade, após a infecção com S. Typhimurium, de forma semelhante ao grupo 

Salmonella. Entretanto, os animais tratados com a ConBr na dose de 5 e 10 mg/kg, 

apresentaram uma sobrevivência de 70%, após infecção com a bactéria, sendo 

estatisticamente diferente do controle (P < 0,05). Para a realização dos experimentos 

seguintes a ConBr foi utilizada na dose de 10 mg/kg. 

Os animais tratados com a CFL também por via i.p. e infectados com S. 

Typhimurium apresentaram um perfil de proteção semelhante àqueles tratados com 

ConBr (Gráfico 2B). Verificou-se que os animais tratados com CFL, na dose de 1 

mg/Kg também apresentaram mortalidade, de forma semelhante ao grupo Salmonella. 

Entretanto, os animais tratados com a CFL na dose de 5 e 10 mg/Kg, apresentaram 

uma sobrevivência de 80%, após infecção com a bactéria. Para a realização dos 

experimentos seguintes a CFL foi utilizada na dose de 10 mg/kg de CFL. 

A administração oral de ambas as lectinas demonstrou que as mesmas não 

apresentam efeito preventivo frente a infecção causada por S. Typhimurium. Verificou-

se que nas doses de 1, 5 e 10 mg/kg, a curva de sobrevivência dos animais tratados 

com as lectinas não diferiu significativamente do grupo Salmonella, havendo uma 

expressiva mortalidade, em todos os grupos, com cinco dias de infecção (Gráfico 3).   

A administração endovenosa de ConBr e CFL foi realizada 4 horas antes 

da infecção bacteriana. Inicialmente, verificou-se que ambas as proteínas mostraram 

toxicidade nas doses utilizadas nos experimentos anteriores (1, 5 e 10 mg/kg). Assim 

as concentrações utilizadas foram de 1, 10 e 100 μg/kg. Nestas observou-se que as 

mesmas não exercem nenhum efeito preventivo nos animais infectados (Gráfico 4). 
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Gráfico 2. Sobrevivência de camundongos infectados com Salmonella Typhimurium e pré-tratados com 
as lectinas, por via intraperitoneal. O grupo Salmonella recebeu PBS e os grupos experimentais 
receberam a ConBr (A) ou a CFL (B), nas doses de 1, 5 e 10 mg/Kg. Após 24 horas da administração 
da proteína, todos os animais foram inoculados com uma dose letal de S. Typhimurium, ficando em 
observação por sete dias. (N = 10, Teste de Mantel-Cox Log Rank). 
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Gráfico 3. Sobrevivência de camundongos infectados com Salmonella Typhimurium e pré-tratados com 
as lectinas, por via oral. O grupo Salmonella recebeu PBS e os grupos experimentais receberam a 
ConBr (A) ou a CFL (B), nas doses de 1, 5 e10 mg/Kg. Após 24 horas todos os animais foram inoculados 
com uma dose letal de S. Typhimurium, ficando em observação por sete dias. (N = 10, Teste de Mantel-
Cox Log Rank). 
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Gráfico 4. Sobrevivência de camundongos infectados com Salmonella Typhimurium e pré-tratados com 
as lectinas, por via endovenosa. O grupo Salmonella recebeu PBS e os grupos experimentais 
receberam a ConBr (A) ou CFL (B), nas doses de 1, 10 e 100 µg/Kg. Após quatro horas todos os 
animais foram inoculados com uma dose letal de S. Typhimurium, ficando em observação por sete dias. 
(N = 10, Teste de Mantel-Cox Log Rank). 
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Ao tratar um animal já infectado com S. Typhimurium, verificou-se que 

ambas as lectinas não possuíram efeito protetor capaz de reverter a doença. Esta 

ausência de proteção foi verificada em todas as doses testadas e em todas as vias de 

administração (Gráficos 5, 6 e 7). 

Por fim, com o objetivo de aumentar a percentagem de sobrevivência 

verificada nos animais administrados com uma única dose das lectinas por via 

intraperitoneal, cuja proteção observada fora de 70% e 80% para ConBr e CFL, 

respectivamente, um novo experimento foi realizado. Assim, as lectinas foram 

administradas 72, 48 e 24 horas antes da infecção com S. Typhimurium, na dose de 

10 mg/kg, e verificou-se que a sobrevivência dos animais aumentou para 100% e 90% 

pelo pré-tratamento com a ConBr e CFL, respectivamente. Em contra ponto, 100% 

dos animais que não receberam tratamento vieram a óbito com quatro dias após a 

infecção bacteriana. Assim, este foi o tratamento utilizado para todos os demais 

parâmetros avaliados (Gráfico 8). 
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Gráfico 5. Sobrevivência de camundongos infectados com Salmonella Typhimurium e posteriormente 
tratados com as lectinas, por via intraperitoneal. Todos os animais receberam S. Typhimurium (2,7 x 
106) e após 24 horas o grupo Salmonella recebeu PBS e os grupos experimentais receberam ConBr 
(A) ou CFL (B), por via intraperitoneal, nas concentrações de 1, 5 e 10 mg/Kg. Os animais ficaram em 
observação por sete dias. (N = 10, Teste de Mantel-Cox Log Rank). 
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Gráfico 6. Sobrevivência de camundongos infectados com Salmonella Typhimurium e posteriormente 
tratados com as lectinas, por via oral. Todos os animais receberam S. Typhimurium (6,35 x 106) e após 
24 horas o grupo Salmonella recebeu PBS e os grupos experimentais receberam a ConBr (A) ou CFL 
(B), por via oral, nas concentrações de 1, 5 e 10 mg/Kg. Os animais ficaram em observação por sete 
dias. (N = 10, Teste de Mantel-Cox Log Rank). 
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Gráfico 7. Sobrevivência de camundongos infectados com Salmonella Typhimurium e posteriormente 
tratados com as lectinas, por via endovenosa. Todos os animais receberam S. Typhimurium (9,8 x 106) 

e após 24 horas o grupo Salmonella recebeu PBS e os grupos experimentais receberam a ConBr (A) 
ou a CFL (B), por via endovenosa, nas concentrações de 1, 10 e 100 µg/Kg. Os animais ficaram em 
observação por sete dias. (N = 10, Teste de Mantel-Cox Log Rank). 
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Gráfico 8. Sobrevivência dos camundongos pré-tratados por via intraperitoneal com as lectinas 72, 48 
e 24 horas antes da infecção com Salmonella Typhimurium. O grupo Salmonella recebeu PBS e o 
grupo experimental recebeu uma dose diária, por três dias consecutivos, de ConBr ou CFL, por via 
intraperitoneal, ambas na dose de 10 mg/Kg. Após 24 horas todos os animais foram inoculados com 
uma dose letal de S. Typhimurium, ficando em observação por sete dias. (N = 10, Teste de Mantel-Cox 
Log Rank). 
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5.4 Ensaios in vitro 

 

5.4.1 Atividade Antibacteriana de ConBr e CFL contra Salmonella Typhimurium 

 

Verificou-se que, nas condições testadas, a ConBr não apresentou 

atividade antibacteriana contra S. Typhimurium até a máxima concentração utilizada 

(2 mg/mL). Isto foi observado devido à semelhança na absorbância entre os grupos 

experimentais e o grupo controle (Gráfico 9a). Este dado foi corroborado pela 

quantificação de colônias onde não houve diferença entre os grupos. No entanto, nas 

leituras referentes aos grupos tratados com a CFL, verificou-se uma redução de 

aproximadamente 36% na leitura da absorbância referente a concentração de 2 

mg/mL (Gráfico 9b). Contudo, ao realizar a quantificação de bactérias, assim como 

para ConBr, não houve diferença estatística entre os grupos, mostrando que esta 

lectina não possui atividade bactericida sobre S. Typhimurium.    

 

5.4.2 Atividade coagulante  

 

Como demonstrado no gráfico 10, as proteínas testadas podem influenciar 

na coagulação sanguínea, atuando como anticoagulante, na máxima concentração 

testada (1,5 mg/mL). Observou-se uma ação tanto sobre a via intrínseca, como sobre 

a via extrínseca da coagulação (Gráfico 10). 

 

5.4.3 Efeito da ConBr e CFL sobre o sistema complemento 

 

 

No plasma do grupo controle (soro ativo) houve a eliminação de todos os 

microrganismos após oito horas de interação. Quando ao plasma foi adicionado as 

lectinas ConBr (1mg/mL) ou CFL (0,25 mg/mL), este tempo de eliminação dos 

microrganismos reduziu para quatro e seis horas, respectivamente. Como esperado, 

no grupo controle contendo o soro cujas proteínas foram inativadas pelo calor, houve 

um aumento do número de bactérias (Gráfico 11). Adicionalmente, para confirmar que 

a diminuição da quantidade de bactéria é devido às proteínas do soro e não à uma 

ação antimicrobiana das lectinas sobre E. coli, verificou-se que ambas as lectinas não 

apresentaram atividade antimicrobiana, em todas as concentrações testadas. 
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Gráfico 9. Atividade antimicrobiana das lectinas ConBr e CFL. As lectinas foram incubadas, em 
diferentes concentrações (mg/mL) juntamente com a bactéria a 37 °C por 1h sendo então adicionado 
meio de cultura e realizada a leitura da absorbância a 630 nm, imediatamente à adição e após 24h.  
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* p< 0,05 indica diferença comparada ao grupo controle (Anova, seguido do teste de Bonferroni). 
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Gráfico 10. Influência de diferentes concentrações das lectinas ConBr e CFL (mg/mL) sobre o tempo 
de tromboplastina parcial ativada (A) e tempo de protrombina (B). A – O plasma humano (100 µL) e o 
reagente do kit (100 µL) foram incubados com 40 µL de amostra por três minutos. CaCl2 foi adicionado 
e o tempo para a formação do coágulo foi registrado. B - O plasma humano (100 µL) foi incubado com 
40 µL de amostra por quatro minutos a 37 °C. Então, foi adicionado o reagente do Kit (100 µL) e 
registrado o tempo de formação do coágulo. Para ambos, realizou-se um controle (-) onde a amostra 
foi substituída por tampão TRIS-HCl, pH 7.5.  
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Fonte: Elaborado pela autora 
* p< 0,05 indica diferença estatística comparada ao grupo Salina (Anova, seguido do teste de 
Bonferroni).  
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Gráfico 11. Viabilidade de E. coli após exposição ao soro humano, na presença de diferentes 
concentrações das lectinas ConBr (A) e CFL (B). O plasma humano foi previamente inoculado com as 
lectinas, nas concentrações de 0,25, 0,5 e 1 mg/mL e em seguida, expostos a uma cultura de 
Escherichia coli. O número de colônias foi quantificado em tempos pré-determinados. Dois controles 
foram realizados, um com o soro íntegro e outro com o soro cujas proteínas foram desnaturadas pelo 
calor (56°C/ 30 min).  
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5.5 Ensaios in vivo  

 

5.5.1 Quantificação de bactérias no sangue, fluido peritoneal, fígado e baço 

dos animais. 

 

Ao verificar o número de bactérias viáveis existentes no sangue dos 

animais, constatou-se que nos animais pré-tratados com ambas as lectinas não havia 

nenhum microrganismo, três dias após a infecção, o que diferenciou do grupo controle 

onde a presença da bactéria foi expressiva. Ainda no sangue, verificou-se que a 

eliminação das bactérias, no grupo pré-tratado com ConBr, ocorre desde o primeiro 

dia de infecção (Gráfico 12A). 

No fluido peritoneal de animais pré-tratados com as lectinas, ocorreu uma 

redução significativa do número de células bacterianas, com três dias de infecção. 

Esta redução já foi observada com um dia de infecção em animais pré-tratados com 

a CFL (Gráfico 12B).  

O baço e o fígado são os principais órgãos de infecção pelo microrganismo 

estudado e verifica-se que em ambos os órgãos ocorre uma redução de UFC’s com 

três dias de infecção, nos animais pré-tratados com as lectinas testadas (Gráfico 13 

A e B).  
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Gráfico 12. Contagem de bactérias viáveis no sangue (A) e fluido peritoneal (B) de animais infectados 
(Salmonella – Sal) e animais pré-tratados com as lectinas ConBr e CFL e infectados com Salmonella 
Typhimurium. Os grupos experimentais foram pré-tratados com ConBr ou CFL (10 mg/kg), 72, 48 e 24 
horas antes da infecção bacteriana. O grupo Salmonella recebeu PBS. Todos os animais foram 
infectados com S. Typhimurium (1,74 x 107 UFC/mL). Os animais foram sacrificados 1 e 3 dias após a 
infecção.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 13. Contagem de bactérias viáveis no baço (A) e fígado (B) de animais infectados (Salmonella 
– Sal) e animais pré-tratados com as lectinas ConBr ou CFL e infectados com Salmonella Typhimurium. 
Os grupos experimentais foram pré-tratados com ConBr ou CFL (10 mg/kg), 72, 48 e 24 horas antes 
da infecção bacteriana. O grupo Salmonella recebeu PBS. Todos os animais foram infectados com S. 
Typhimurium (1,74 x 107 UFC/mL). Os animais foram sacrificados 1 e 3 dias após a infecção. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora  
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5.5.2 Peso corpóreo e dos órgãos 

 

A tabela 5 demonstra o peso corporal dos animais no início do tratamento 

e no momento em que foram submetidos à eutanásia. Nesta, pode-se observar que 

nenhuma das lectinas influencia na perda ou ganho de peso dos animais não 

infectados. Em contrapartida, verificamos que os animais com infecção bacteriana 

sofrem redução no peso após três dias. A perda de peso também foi observada nos 

animais tratados com a ConBr mas não foi observada nos animais tratados com CFL. 

Apesar da perda de peso nos animais pré-tratados com a ConBr, observa-se que esta 

foi menor do que os animais infectados que não receberam tratamento.  

Em relação as alterações de peso dos órgãos dos animais, a tabela 6 

demonstra a diferença de peso do baço e do fígado, entre os grupos de animais 

avaliados. Assim, observa-se que no primeiro dia de infecção não ocorre alteração no 

peso do fígado dos animais pré-tratados com a ConBr e infectados com S. 

Typhimurium. No terceiro dia ocorre um aumento no peso deste órgão, nos animais 

infectados, o qual é bem mais evidente nos animais pré-tratados com ConBr. Já no 

baço, desde o primeiro dia de infecção ocorre um aumento no órgão dos animais pré-

tratados, o que é ainda mais expressivo com três dias.  

Ao analisar os dados referentes a CFL, observou-se que o fígado dos 

animais infectados e tratados com a lectina aumenta com três dias, comparado ao 

grupo salina. Entretanto, não há diferença entre o grupo pré-tratado com a CFL e o 

grupo infectado que não recebeu tratamento. Já o baço apresenta o mesmo perfil 

observado para a lectina ConBr (Tabela 6).  
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Tabela 5. Peso corporal inicial e final de animais submetidos a diferentes tratamentos. O grupo salina 
são animais saudáveis, o grupo ConBr e CFL são animais saudáveis tratados com uma dose diária, 
por três dias consecutivos da lectina e sacrificados 24 horas após a última dose. Os grupos infectados 
com Salmonella (1,74 x 107 UFC/mL), receberam PBS ou a lectina, 72, 48 e 24 horas antes da infecção 
e foram sacrificados com 1 e 3 dias de infeção.  

 
 

Tratamento Peso inicial Peso final 

Salina 30,6 ± 2,07 30,2 ± 2,17 

ConBr 31,0 ± 3,39 30,6 ± 2,41 

CFL 30,8 ± 2,59 29,8 ± 2,77 

S
. 

T
y
p

h
im

u
ri

u
m

 

1
 d

ia
 

- 
31,4 ± 2,30 31,6 ± 2,19 

ConBr 31,4 ± 2,07  31,4 ± 1,14 

CFL 34,1 ± 2,46 34,0 ± 3,18 

3
 d

ia
s
 

- 30,5 ± 1,29 23,8 ± 2,87* 

ConBr 30,8 ± 0,75 26,2 ± 1,47* 

CFL 34,1 ± 2,46 34,0 ± 3,18 

Fonte: Elaborado pela autora 

* p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o peso inicial do mesmo grupo. (n=5, 
ANOVA - teste de Bonferroni). 
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Tabela 6. Peso do fígado e do baço de animais submetidos a diferentes tratamentos. O grupo controle 
são animais saudáveis, o grupo ConBr e CFL são animais saudáveis tratados com uma dose diária, 
por três dias consecutivos da lectina e sacrificados 24 horas após a última dose. Os grupos infectados 
com Salmonella (1,74 x 107 UFC/mL), receberam PBS ou a lectina, 72, 48 e 24 horas antes da infecção 
e foram sacrificados com 1 e 3 dias de infeção  

 
 

Tratamento 
Fígado 

(g/100g de peso do corpo) 
Baço 

(g/100g de peso do corpo) 

Salina 4,59 ± 0,38 0,26 ± 0,03 

ConBr 4,43 ± 0,27 0,35 ± 0,03 

CFL 4,75 ± 0,35 0,39 ± 0,03 

S
. 

T
y
p

h
im

u
ri

u
m

 

1
 d

ia
 

- 4,85 ± 0,36  0,30 ± 0,01 

ConBr 4,86 ± 0,25 0,49 ± 0,03*# 

CFL 5,11 ± 0,13 0,47 ± 0,09*# 

3
 d

ia
s
 

- 6,08 ± 0,37* 0,54 ± 0,14* 

ConBr 7,12 ± 0,20*# 0,86 ± 0,09*# 

CFL 5,99 ± 0,23* 0,79 ± 0,06*# 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 * p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o grupo salina. # p < 0,05 indica 
diferença estatística comparado com o grupo salmonella de mesmo dia (n=5, ANOVA - teste 
de Bonferroni) 
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5.5.3 Contagem total e diferencial de leucócitos do sangue periférico.  

 

Observa-se que administrações diárias, por três dias consecutivos, de 

ConBr, por via i.p., reduz o número total de leucócitos do sangue de animais saudáveis 

o que é reflexo da redução do número de linfócitos. Verifica-se também que os animais 

infectados submetidos à eutanásia com um e três dias também apresentam o número 

de leucócitos reduzidos. Contudo, quando os animais infectados são pré-tratados com 

a ConBr, o número de leucócitos observado após um e três dias de infecção aumenta, 

se aproximando dos animais do grupo salina. Além disso, com três dias observa-se 

um aumento do número de neutrófilos dos animais pré-tratados, o qual chega a ser 

superior ao grupo salina (Tabela 7).  

Ao analisarmos o perfil celular de animais pré-tratados com a CFL é 

possível observar que, administrações diárias, por três dias consecutivos desta, 

também reduz o número total de leucócitos, novamente com reflexo sobre o número 

de linfócitos encontrado. Entretanto, os animais infectados, pré-tratados com a CFL, 

só apresentam um aumento no número total de leucócitos, com três dias, quando 

comparado com o grupo infectado de mesmo tempo. Este aumento se reflete no 

aumento do número de linfócitos e de neutrófilos. O número de neutrófilos dos animais 

tratados com a lectina e infectados novamente ultrapassa o dos animais salina (Tabela 

7).  
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Tabela 7. Contagem total e diferencial de leucócitos em esfregaço de sangue periférico de animais submetidos a diferentes tratamentos. O grupo salina são 
animais saudáveis, o grupo ConBr e CFL são animais saudáveis tratados com uma dose diária, por três dias consecutivos da lectina e sacrificados com 24 
horas. Os grupos infectados com Salmonella (1,74 x 107 UFC/mL), receberam PBS ou a lectina, 72, 48 e 24 horas antes da infecção e foram sacrificados com 
1 e 3 dias de infeção. Do sangue retirado foi realizado um esfregaço que foi corado com GIENSA sendo então contado o número de eosinófilos, linfócitos, 
neutrófilos, monócitos e basófilos. 

 

Tratamento 
Total de leucócitos 
(103células/mm3) 

Contagem diferencial de leucócitos (103 células/mm3) 

Eosinófilo Linfócito Neutrófilo Monócito Basófilo 

Salina 8,03 ± 0,13 0,0 ± 0,0  6,68 ± 0,60 1,06 ± 0,51 0,26 ± 0,12 0,0 ± 0,0 

ConBr 3,93 ± 0,49* 0,0 ± 0,0 3,03 ± 0,46* 0,71 ± 0,06 0,18 ± 0,01 0,0 ± 0,0 

CFL 4,43 ± 0,25* 0,0 ± 0,0 3,43 ± 0,22* 0,88 ± 0,17 0,12 ± 0,05 0,0 ± 0,0 

S
a

lm
o

n
e

lla
 1
 D

ia
 

- 1,58 ± 0,17* 0,0 ± 0,0  0,74 ± 0,05* 0,78 ± 0,20 0,06 ± 0,01* 0,0 ± 0,0 

ConBr 4,08 ± 0,53*# 0,0 ± 0,0 2,65 ± 0,45*# 1,23 ± 0,29 0,20 ± 0,09 0,0 ± 0,0 

CFL 2,25 ± 0,29* 0,0 ± 0,0 1,48 ± 0,17* 0,62 ± 0,13 0,16 ± 0,00 0,0 ± 0,0 

3
 D

ia
s
 

- 3,05 ± 0,21* 0,0 ± 0,0 2,23 ± 0,08* 0,69 ± 0,28 0,12 ± 0,01 0,0 ± 0,0 

ConBr 6,93 ± 0,69*# 0,0 ± 0,0 3,55 ± 0,41*# 3,27 ± 0,42*# 0,10 ± 0,07 0,0 ± 0,0 

CFL 6,28 ± 0,21*# 0,0 ± 0,0 3,68 ± 0,20*# 2,68 ± 0,23*# 0,16 ± 0,04 0,0 ± 0,00 

Fonte: Elaborado pela autora 

 * p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o grupo salina. # p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o grupo salmonella de mesmo 
dia (n=6, ANOVA - teste de Bonferroni).  
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5.5.4 Avaliação do perfil de migração de células para o foco da infecção  

 

Verifica-se que ambas as lectinas são capazes de estimular a migração de 

leucócitos para o local onde são administradas. Durante o processo infeccioso ocorre 

um aumento gradual do número de leucócitos nos animais infectados. Nos animais 

tratados com a ConBr, observa-se que já no primeiro dia de infecção há um aumento 

expressivo de leucócitos, o qual se mantem com três dias de infecção. Os animais 

pré-tratados com a CFL mantiveram o mesmo padrão dos animais infectados, com 

um dia. Contudo, com três dias observa-se um aumento do número de leucócitos no 

foco da infecção (Gráfico 14).  

Ao observamos o perfil de migração de neutrófilos para o local onde as 

bactérias são inoculadas, verificamos que no primeiro dia de infecção, os animais pré-

tratados com a ConBr já apresentam um aumento no número de células no foco 

infeccioso, o qual é maior com três dias. Nos animais pré-tratados com a CFL não 

ocorre aumento no número de neutrófilos, com um dia de infecção. Contudo, com três 

dias, esse aumento é bastante expressivo (Gráfico 15).  

Quando analisamos o número de células mononucleadas no peritônio, 

verificamos que apenas a ConBr é capaz de aumentar significativamente o número 

destas células. O número de células mononucleares nos animais infectados não se 

altera durante o processo infeccioso. Nos animais tratados com a ConBr, com um dia 

de infecção, o número de células é bastante elevado diminuindo com três dias. Os 

animais tratados com a CFL mantêm o número de células mononucleares semelhante 

ao grupo controle, com um dia, vindo a aumentar significativamente com três dias, de 

forma semelhante ao perfil observado para os neutrófilos (Gráfico 16). 
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Gráfico 14. Migração de leucócitos para o foco infeccioso, em animais pré-tratados com as lectinas 
ConBr (A) ou CFL (B) e infectados com Salmonella Typhimurium. O grupo salina é formado por animais 
saudáveis, o grupo ConBr e CFL são animais saudáveis tratados com uma dose diária, por três dias 
consecutivos da lectina e sacrificados com 24 horas. Os grupos experimentais foram pré-tratados com 
ConBr ou CFL, na dose de 10 mg/kg, ou receberam PBS (-), 72, 48 e 24 horas antes da infecção 
bacteriana. Todos os animais foram infectados com S. Typhimurium (1,74 x 107 UFC/mL). A migração 
foi avaliada com 1 e 3 dias após a infecção.  
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Fonte: Elaborado pela autora 
* p< 0,05 indica diferença estatística comparada ao grupo Salina e # p< 0,05 indica diferença estatística 
comparada ao grupo salmonella do mesmo dia. (Anova, seguido do teste de Bonferroni). 
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Gráfico 15. Migração de neutrófilos para o foco infeccioso em animais pré-tratados com as lectinas 
ConBr (A) ou CFL (B) e infectados com Salmonella Typhimurium. O grupo salina é formado por animais 
saudáveis, o grupo ConBr e CFL são animais saudáveis tratados com uma dose diária, por três dias 
consecutivos da lectina ConBr e CFL e sacrificados com 24 horas. Os grupos experimentais foram pré-
tratados com ConBr ou CFL, na dose de 10 mg/kg, ou receberam PBS (-), 72, 48 e 24 horas antes da 
infecção bacteriana. Todos os animais foram infectados com S. Typhimurium (1,74 x 107 UFC/mL). A 
migração foi avaliada com 1 e 3 dias após a infecção.  
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Fonte: Elaborado pela autora  
* p< 0,05 indica diferença estatística comparada ao grupo Salina e # p< 0,05 indica diferença estatística 
comparada ao grupo salmonella do mesmo dia. (Anova, seguido do teste de Bonferroni). 
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Gráfico 16. Migração de leucócitos mononucleados para o foco infeccioso em animais pré-tratados 
com as lectinas ConBr (A) ou CFL (B) e infectados com Salmonella Typhimurium. O grupo salina é 
formado por animais saudáveis, o grupo ConBr e CFL são animais saudáveis tratados com uma dose 
diária, por três dias consecutivos da lectina e sacrificados com 24 horas. Os grupos experimentais 
foram pré-tratados com ConBr ou CFL, na dose de 10 mg/kg, ou receberam PBS (-), 72, 48 e 24 horas 
antes da infecção bacteriana. Todos os animais foram infectados com S. Typhimurium (1,74 x 107 

UFC/mL). A migração foi avaliada com 1 e 3 dias após a infecção.  
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Fonte: Elaborado pela autora  
* p< 0,05 indica diferença estatística comparada ao grupo Salina e # p< 0,05 indica diferença estatística 
comparada ao grupo salmonella do mesmo dia. (Anova, seguido do teste de Bonferroni). 
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5.5.5 Dosagem de óxido nítrico no soro e no fluido peritoneal 

 

Na dosagem de óxido nítrico no soro, verifica-se que as lectinas não são 

capazes de induzir a liberação deste mediador inflamatório em animais saudáveis. 

Contudo, num processo de infecção bacteriana, quando o óxido nítrico é liberado em 

altas concentrações, verifica-se que nos animais pré-tratados com a ConBr ocorre 

uma manutenção dos níveis de óxido nítrico, de forma semelhante ao animal 

saudável, tanto com um dia como com três dias. A CFL entretanto, não alterou o perfil 

de liberação do óxido nítrico quando comparados os grupos infectados com os grupos 

tratados e posteriormente infectados (Gráfico 17). 

Já quando observa-se a dosagem de óxido nítrico no fluído peritoneal, 

verifica-se que a administração da ConBr em animais saudáveis não altera o perfil de 

liberação de óxido nítrico. Durante o processo infeccioso, a ConBr consegue rever a 

alteração do óxido nítrico decorrente da infecção. Nos animais saudáveis 

administrados apenas com a CFL ocorre um aumento da liberação deste mediador. 

Durante o processo infeccioso, verifica-se que nos animais pré-tratados com a CFL e 

submetidos a infecção ocorre uma diminuição dos níveis de óxido nítrico, com um dia. 

Com três dias o perfil se assemelha ao grupo infectado (Gráfico 18).  
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Gráfico 17. Dosagem de óxido nítrico, no soro, durante infecção causada por Salmonella Typhimurium, 
em animais pré-tratados com as lectinas ConBr (A) ou CFL (B). O grupo salina é formado por animais 
saudáveis, o grupo ConBr e CFL são animais saudáveis tratados com uma dose diária, por três dias 
consecutivos da lectina e sacrificados com 24 horas. Os grupos experimentais foram pré-tratados com 
ConBr ou CFL, na dose de 10 mg/kg, ou receberam PBS (-), 72, 48 e 24 horas antes da infecção 
bacteriana com 1,74 x 107 UFC/mL de S. Typhimurium. A dosagem foi realizada com 1 e 3 dias. 
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Fonte: Elaborado pela autora 
* p< 0,05 indica diferença estatística comparada ao grupo salina. # p< 0,05 indica diferença estatística 
comparada ao grupo Salmonella. (Anova, teste de Bonferroni). 
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Gráfico 18. Dosagem de óxido nítrico, no fluído peritoneal, durante a infecção causada por Salmonella 
Typhimurium, em animais pré-tratados com as lectinas ConBr (A) ou CFL (B). O grupo salina é formado 
por animais saudáveis, o grupo ConBr e CFL são animais saudáveis tratados com uma dose diária, por 
três dias consecutivos da lectina e sacrificados com 24 horas. Os grupos experimentais foram pré-
tratados com ConBr ou CFL, na dose de 10 mg/kg, ou receberam PBS (-), 72, 48 e 24 horas antes da 
infecção bacteriana com 1,74 x 107 UFC/mL de S. Typhimurium. A dosagem foi realizada com 1 e 3 
dias.  
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Fonte: Elaborado pela autora 
* p< 0,05 indica diferença estatística comparada ao grupo salina. # p< 0,05 indica diferença estatística 
comparada ao grupo Salmonella. (Anova, teste de Bonferroni). 
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5.5.6 Dosagem de citocinas no soro e no fluído peritoneal 

 

Inicialmente foi realizada a dosagem de TNF-α, IL-1β e IL-10 nos animais 

do grupo salina e estas citocinas não foram detectadas. Os Gráficos 19 e 20 mostram 

o perfil de citocinas encontradas no soro e no fluído peritoneal dos grupos de animais 

em estudo. Com estes, verifica-se que a administração por três dias consecutivos, da 

ConBr induziu a liberação apenas de IL-1β no fluído peritoneal. A CFL induziu a 

liberação desta citocina no fluído peritoneal e no soro. Os animais infectados com a 

Salmonella apresentaram uma produção significativa de todas as citocinas estudadas.  

Ao analisar os animais pré-tratados, verifica-se que a ConBr inibiu a 

liberação de todas as citocinas avaliadas, tanto no soro como no fluído peritoneal 

(Gráfico 19). Já a CFL inibiu a liberação de TNF-α e IL-10, no fluído peritoneal e no 

soro. No caso da IL-1β, houve inibição dos níveis desta citocina no soro, porém no 

fluído peritoneal a dosagem de óxido nítrico se manteve semelhante entre o grupo 

tratado e o grupo não tratado, decorridos três dias de infecção (Gráfico 20). 
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Gráfico 19. Dosagem de TNF-α, IL-1 e IL-10 no soro (A, C e E) e fluído peritoneal (B, D e F) de 
camundongos pré-tratados com a ConBr e infectados com Salmonella Typhimurium. O grupo ConBr 
são animais saudáveis tratados com uma dose diária, por três dias consecutivos da lectina e 
sacrificados com 24 horas. Os grupos experimentais foram pré-tratados com ConBr, na dose de 10 
mg/kg, ou receberam PBS (-), 72, 48 e 24 horas antes da infecção bacteriana com 1,74 x 107 UFC/mL 
de S. Typhimurium. A dosagem foi realizada com 1 e 3 dias.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora  
# p < 0,05 comparado com o grupo infectado, sem tratamento, de mesmo dia (ANOVA seguido do teste 
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Gráfico 20. Dosagem de TNF-α, IL-1 e IL-10 no soro (A, C e E) e fluído peritoneal (B, D e F) de 
camundongos pré-tratados com a CFL e infectados com Salmonella Typhimurium. O grupo CFL são 
animais saudáveis tratados com uma dose diária, por três dias consecutivos da lectina e sacrificados 
com 24 horas. Os grupos experimentais foram pré-tratados com CFL, na dose de 10 mg/kg, ou 
receberam PBS (-), 72, 48 e 24 horas antes da infecção bacteriana com 1,74 x 107 UFC/mL de S. 
Typhimurium. A dosagem foi realizada com 1 e 3 dias.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
# p < 0,05 comparado com o grupo infectado, sem tratamento, de mesmo dia (ANOVA seguido do teste 
de Bonferroni). 
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5.5.7 Avaliação do efeito das lectinas ConBr e CFL sobre o tempo de 

coagulação plasmática  

 

No plasma dos animais administrados apenas com as lectinas houve uma 

redução do tempo de coagulação sobre a cascata intrínseca e extrínseca. Esta 

redução também foi observada nos animais infectados, sem nenhum tratamento 

(Gráfico 21 e 22).  

Ao analisarmos a influência da ConBr sobre a via extrínseca da coagulação 

em animais infectados, verifica-se que não há diferença estatística quando comparado 

os grupos infectados que não receberam o pré-tratamento (Gráfico 21A). Em 

contraponto, verifica-se que a lectina pode estar atuando na via intrínseca da 

coagulação, com três dias de infecção (Gráfico 22A).  

O plasma dos animais infectados e pré-tratados com a CFL exibiram uma 

diminuição no tempo de coagulação da via intrínseca, com três dias de infecção, 

quando comparado com o grupo controle (Gráfico 22B). Surpreendentemente, foi 

observado um aumento no tempo de coagulação, com três dias, no teste da via 

extrínseca e um aumento bastante expressivo, com um dia, no teste da via intrínseca 

(Gráfico 21B e 22B).       

 

5.5.8 Avaliação do efeito das lectinas ConBr e CFL sobre o número de 

plaquetas  

 

Nos animais infectados, houve uma redução do número de plaquetas. Esta 

redução foi revertida nos animais pré-tratados com ambas as lectinas. Ainda, observa-

se que a quantidade de plaquetas dos animais pré-tratados com a CFL se assemelha 

ao grupo salina. Nos animais pré-tratados com a ConBr, o número de plaquetas é 

superior ao do grupo salina (Gráfico 23).   
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Gráfico 21. Influência das lectinas ConBr (A) e CFL (B) sobre a coagulação extrínseca do plasma de 
camundongos submetidos a diferentes tratamentos. O grupo salina é formado por animais saudáveis, 
o grupo ConBr e CFL são animais saudáveis tratados com uma dose diária, por três dias consecutivos 
da lectina e sacrificados com 24 horas. Os grupos experimentais foram pré-tratados com ConBr ou 
CFL, na dose de 10 mg/kg, ou receberam PBS (-), 72, 48 e 24 horas antes da infecção bacteriana com 
1,74 x 107 UFC/mL de S. Typhimurium. A dosagem foi realizada com 1 e 3 dias. Os resultados são 
expressos como média ± EPM.  
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Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 22. Influência das lectinas ConBr (A) e CFL (B) sobre a coagulação intrínseca do plasma de 
camundongos submetidos a diferentes tratamentos. O grupo salina é formado por animais saudáveis, 
o grupo ConBr e CFL são animais saudáveis tratados com uma dose diária, por três dias consecutivos 
da lectina e sacrificados com 24 horas. Os grupos experimentais foram pré-tratados com ConBr ou 
CFL, na dose de 10 mg/kg, ou receberam PBS (-), 72, 48 e 24 horas antes da infecção bacteriana com 
1,74 x 107 UFC/mL de S. Typhimurium. A dosagem foi realizada com 1 e 3 dias. Os resultados são 
expressos como média ± EPM.  
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Fonte: Elaborado pela autora 
*p< 0,05 indica diferença estatística comparada ao grupo Salina e # p< 0,05 indica diferença estatística 
comparada ao grupo salmonella do mesmo dia (Anova, seguido do teste de Bonferroni). 
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Gráfico 23. Efeito das lectinas ConBr (A) e CFL (B) sobre o número de plaquetas do sangue obtido de 
camundongos saudáveis ou infectados com uma dose letal de Salmonella Typhimurium. O grupo salina 
é formado por animais saudáveis, o grupo ConBr e CFL são animais saudáveis tratados com uma dose 
diária, por três dias consecutivos da lectina e sacrificados com 24 horas. Os grupos experimentais 
foram pré-tratados com ConBr ou CFL, na dose de 10 mg/kg, ou receberam PBS (-), 72, 48 e 24 horas 
antes da infecção bacteriana com 1,74 x 107 UFC/mL de S. Typhimurium. A dosagem foi realizada com 
1 e 3 dias. Os resultados são expressos como média ± EPM.  
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Fonte: Elaborado pela autora  
* p< 0,05 indica diferença estatística comparado com os animais do grupo salina e # p< 0,05 indica 
diferença quando comparado com animais do grupo infectado sem tratamento, de mesmo dia (n=5, 
Anova, seguido do teste de Bonferroni). 
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5.5.9 Análise proteômica diferencial por espectrometria de massas do fluído 

peritoneal 

 

No fluido peritoneal dos grupos analisados, foi identificado 110 proteínas 

validadas (Apêndice E e F). Destas proteínas, um total de 33 estão envolvidas em 

diversos processos biológicos relaciondos com a inflamação, de acordo com o 

levantamento realizado no Uniprot e conforme demonstrado na Tabela 8. 

Dentre as proteínas identificadas, 25 estavam presentes em todas as 

condições avaliadas e 41 foram identificadas como únicas, ou seja, exclusivas de uma 

condição (Figura 4). Destas 41, 12 proteínas foram encontradas no grupo Salmonella, 

sendo que apenas a proteína Anexina A2 (Acesso Uniprot: Q9CZI7_MOUSE) está 

relacionada ao processo inflamatório; 9 no grupo ConBr, dentre estas a 

transglutaminase 2 e a anexina A5 (Acesso Uniprot: TGM2_MOUSE, 

ANXA5_MOUSE) possuem atividade relacionada ao presente trabalho. Foram 

identificadas 14 proteínas como únicas relativas ao grupo CFL, dentre estas, serpina 

A1a, serpina A1e e serpina G1 (Acesso Uniprot: Q3KQQ4_MOUSE, A1AT5_MOUSE 

e IC1_MOUSE, respectivamente) estão relacionadas ao processo inflamatório. 

Comparando o grupo salina com o grupo Salmonella, verifica-se que duas 

proteínas foram superexpressas no grupo salina e cinco foram subexpressas, sendo 

que destas quatro estão relacionadas a processos inflamatórios – cadeia β do 

fibrinogênio, cadeia γ do fibrinogênio, α-1 glicoproteína ácida e a glicoproteína da 

vênula endotelial rica em leucina (Acesso Uniprot: FIBB_MOUSE, FIBG_MOUSE, 

Q61613_MOUSE e Q91XL1_MOUSE, respectivamente) (Gráfico 24). Ao comparar o 

Salmonella com os grupos experimentais (ConBr e CFL), verifica-se que duas 

proteínas foram superexpressas no grupo Salmonella e 29 proteínas foram 

subexpressas. Dentre as proteínas superexpressas, apenas a Serpina A3k 

(SPA3K_MOUSE) está envolvida com a inflamação. Dentre as subexpressas, 

Calgranulina-B, α-1 glicoproteína ácida, serpina A1b, hepatoglobina, Calgranulina-A e 

B e cadeia α do fibrinogênio (S10A9_MOUSE, A1AG1_MOUSE, A1AT2_MOUSE, 

HPT_MOUSE, S10A8_MOUSE, S10A8_MOUSE, Q99K47_MOUSE 

respectivamente) estão relacionadas a processos inflamatórios (Gráfico 25). Uma 

última comparação realizada entre o grupo salina e os grupos experimentais (ConBr 

e CFL) demonstrou uma superexpressão de quatro proteínas e uma subexpressão de 
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28 proteínas no grupo salina, havendo seis proteínas envolvidas no processo 

inflamatório, sendo estas a cadeia β do fibrinogênio, cadeia γ do fibrinogênio, 

glicoproteína da vênula endotelial rica em leucina, proteína C3 do complemento, 

serpina A3c e cadeia α do fibrinogênio (Acesso Uniprot: FIBB_MOUSE, 

FIBG_MOUSE, Q91XL1_MOUSE, CO3_MOUSE, Q14AS7_MOUSE, 

Q99K47_MOUSE, respectivamente). Sendo que as três primeiras proteínas 

aparecem subexpressas na comparação do grupo salina com ambos os grupos 

experimentais (Gráfico 26).  
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Tabela 8. Proteínas envolvidas em processos biológicos relacionados à inflamação, identificadas no fluído peritoneal de animais submetidos a diferentes 
tratamentos (Continua). 
 
 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Processo Biológico envolvido 

     

1433Z_MOUSE Ywhaz 14-3-3 protein zeta/delta 783,21 
Secreção de histamina por mastócitos e regulação 
da morte celular 

A1AG1_MOUSE Orm1 
Alpha 1 acid 
glycoprotein 1 

12991,32 Resposta imunológica e transporte de proteínas 

A1AT2_MOUSE Serpina1b Alpha 1 antitrypsin 1-2  3524,67 Resposta de fase aguda 

A1AT3_MOUSE Serpina1c Alpha 1 antitrypsin 1 3 2933,99 Regulação da proteólise e resposta à citocinas. 

A1AT5_MOUSE Serpina1e Alpha-1-antitrypsin 1-5 1926,31 
Envolvida na regulação da proteólise, na resposta 
a citocinas e a hormônios. 

ANXA5_MOUSE Anxa5 Annexin A5 634,83 Coagulação do sangue e hemostasia 

CH3L3_MOUSE Chil3 Chitinase-like protein 3 1098,12 
Atividade quimiotática para linfócitos T, células da 
medula óssea e eosinófilos. Pode desempenhar um 
papel na inflamação e alergia. 

CH3L4_MOUSE Chil4 Chitinase-like protein 4 280,55 Resposta inflamatória 

CMA1_MOUSE 
Cma1 
 

Chymase 4348,22 
Atua na biossíntese de IL-1β e no metabolismo de 
proteínas 

Fonte: Elaborado pela autora  
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Tabela 8. Proteínas envolvidas em processos biológicos relacionados à inflamação, identificadas no fluído peritoneal de animais submetidos a diferentes 
tratamentos (Continuação). 
 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Processo Biológico envolvido 

CO3_MOUSE C3 Complement C3 9895,17 Via do complemento e resposta inflamatória 

FABPL_MOUSE Fabp1 
Fatty acid binding 
protein liver 

1022,59 
Resposta celular ao peróxido de hidrogênio e à 
hipóxia. Regulação de processos apoptóticos e da 
proliferação celular 

FETUA_MOUSE Ahsg Alpha 2 HS glycoprotein 2545,94 
Diversas vias tais como na regulação da resposta 
inflamatória e da fagocitose 

FIBB_MOUSE Fgb Fibrinogen beta chain 4166,67 Coagulação sanguínea e hemostasia 

FIBG_MOUSE Fgg Fibrinogen gamma chain 6760,31 Coagulação sanguínea e hemostasia 

G5E8F1_MOUSE 
Itgam Integrin alpha M 

83,8 Adesão celular 

HPT_MOUSE Hp Haptoglobin 16662,54 Resposta immune 

HVM63_MOUSE - Ig heavy chain Mem5 508,6 Ligar-se a antígenos 

IC1_MOUSE Serping1 
Plasma protease C1 
inhibitor 

116,1 
Coagulação sanguínea, fibrinólise, via do 
complemento e resposta imune 

PERM_MOUSE Mpo Myeloperoxidase 1213,95 
Parte da resposta de leucócitos polimorfonucleares 
durante a defesa do hospedeiro 

Fonte: Elaborado pela autora  
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Tabela 8. Proteínas envolvidas em processos biológicos relacionados à inflamação, identificadas no fluído peritoneal de animais submetidos a diferentes 
tratamentos (Continuação). 

 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Processo Biológico envolvido 

PLMN_MOUSE Plg Plasminogen 667,43 
Diversas vias tais como na coagulação sanguínea, 
fibrinólise 

PRG2_MOUSE Prg2 
Bone marrow 
proteoglycan 

710,66 
Resposta imunológica 

Q14AS7_MOUSE Serpina3c 
Serine Or cysteine 
peptidase inhibitor clade 
a member 3C 

4579,37 Regulação da proteólise e resposta à citocinas 

Q3KQQ4_MOUSE Serpina1a Serpina1a protein 3524,37 
Atua em diversos processos biológicos incluindo a 
resposta à citocinas 

Q3UWC2_MOUSE Saa1 Serum amyloid A protein 1490,96 Resposta inflamatória aguda 

Q61613_MOUSE Orm1 
Alpha-1-acid 
glycoprotein 

15299,48 Regulação de processos do sistema imune 

Q91XL1_MOUSE Lrg1 
Leucine rich HEV 
glycoprotein 

2677,19 Diferenciação de células 

Q99K47_MOUSE Fga 
Fibrinogen alpha 
polypeptide 

1862,5 
Coagulação sanguínea, ativação de plaquetas, 
polimerização de proteínas e na transdução de 
sinal. 

Q9CZI7_MOUSE Anxa2 Annexin 466,62 Atua na fibrinólise  

Fonte: Elaborado pela autora  
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Tabela 08. Proteínas envolvidas em processos biológicos relacionados à inflamação, identificadas no fluído peritoneal de animais submetidos a diferentes 
tratamentos (Conclusão). 

 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Processo Biológico envolvido 

S10A8_MOUSE S100a8 Protein S100 A8 7595,19 
Apoptose, autofagia, quimiotaxia e resposta 
inflamatória 

S10A9_MOUSE S100a9 Protein S100 A9 3777,31 Apoptose, autofagia, resposta inflamatória 

SPA3K_MOUSE Serpina3k 
Serine protease inhibitor 
A3K 

15766,32 
Regulação da proteólise, da resposta à citocinas e 
á hormônios. 

TBA1B_MOUSE Tuba1b Tubulin alpha-1B chain 324,87 
Resposta celular a interleucina 4 e organização dos 
microtúbulos 

TGM2_MOUSE Tgm2 
Protein-glutamine 
gamma-
glutamyltransferase 2 

184,09 
Atua em diversas vias tais como na regulação da 
resposta inflamatória, da adesão celular e da 
apoptose 

Fonte: Elaborado pela autora  
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Figura 4. Diagrama de Venn para as proteínas identificadas no fluido peritoneal de camundongos 
submetidos a diferentes tratamentos. O grupo salina são animais saudáveis; O grupo Salmonella 
recebeu apenas o inóculo de S. Typhimurium (1,74 x 107 UFC/mL) e foi sacrificado um dia após 
infecção; No grupo ConBr e CFL os animais que receberam a lectina (10 mg/Kg, ip.), 72, 48 e 24 horas 
antes da infecção com S. Typhimurium (1,74 x 107 UFC/mL) e foram sacrificados sacrificado um dia 
após infecção. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 24. Expressão diferencial de proteínas encontradas no fluído peritoneal de camundongos 
saudáveis (Salina) e que receberam apenas o inóculo de Salmonella Typhimurium (1,74 x 107 UFC/mL) 
e foram sacrificados um dia após infecção (Salmonella).  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
* indica proteína envolvida em processos inflamatórios, sendo estas: cadeia β do fibrinogênio, cadeia γ 
do fibrinogênio, α-1 glicoproteína ácida e a glicoproteína da vênula endotelial rica em leucina (Acesso 
Uniprot: FIBB_MOUSE, FIBG_MOUSE, Q61613_MOUSE e Q91XL1_MOUSE). 
Vermelho – proteínas superexpressas no grupo salina; Azul – proteínas com concentrações 
semelhantes entre os grupos; Amarelo -  proteínas subexpressas no grupo salina.   
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Gráfico 25. Expressão diferencial de proteínas encontradas no fluído peritoneal de animais infectados 
e animais pré-tratados com as lectinas ConBr (A) ou CFL (B) e infectados com Salmonella 
Typhimurium. Os animais do grupo Salmonella receberam apenas o inóculo de S. Typhimurium (1,74 
x 107 UFC/mL) e foram sacrificados um dia após infecção e os animais dos grupos ConBr e CFL 
receberam a lectina (10 mg/Kg, ip.), 72, 48 e 24 horas antes da infecção com S. Typhimurium (1,74 x 
107 UFC/mL) e foram sacrificados um dia após infecção.  
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
* indica proteína envolvida em processos inflamatórios, sendo estas: Serpina A3k, Calgranulina-B, α-1 
glicoproteína ácida, serpina A1b, hepatoglobina, Calgranulina-A e B e cadeia α do fibrinogênio 
(SPA3K_MOUSE, S10A9_MOUSE, A1AG1_MOUSE, A1AT2_MOUSE, HPT_MOUSE, 
S10A8_MOUSE, S10A8_MOUSE, Q99K47_MOUSE, respectivamente) 
Vermelho – proteínas superexpressas no grupo Salmonella; Azul – proteínas com concentrações 
semelhantes entre os grupos; Amarelo -  proteínas subexpressas no grupo Salmonella. 
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Gráfico 26. Expressão diferencial de proteínas encontradas no fluído peritoneal de camundongos 
saudáveis (Salina) e camundongos pré-tratados com as lectinas ConBr (A) ou CFL (B) e infectados 
com Salmonella Typhimurium. Os animais do grupo salina são animais saudáveis e os animais dos 
grupos ConBr e CFL receberam a lectina (10 mg/Kg, ip.), 72, 48 e 24 horas antes da infecção com S. 
Typhimurium (1,74 x 107 UFC/mL) e foram sacrificados um dia após infecção. 

D e s v io  P a d rã o

L
o

g
 S

a
li

n
a

/C
o

n
B

r

0 .0 0 .1 0 .2 0 .3

-3 .0

-1 .5

0 .0

1 .5

3 .0

*
*

*

D e s v io  P a d rã o

L
o

g
 S

a
li

n
a

/C
F

L

0 .0 0 .2 0 .4 0 .6

-3 .0

-1 .5

0 .0

1 .5

3 .0

*
*

*
*

* *

 

Fonte: Elaborado pela autora 
* indica proteína envolvida em processos inflamatórios, sendo estas: cadeia β do fibrinogênio, cadeia γ 
do fibrinogênio, glicoproteína da vênula endotelial rica em leucina, proteína C3 do complemento, 
serpina A3c e cadeia α do fibrinogênio (Acesso Uniprot: FIBB_MOUSE, FIBG_MOUSE, 
Q91XL1_MOUSE, CO3_MOUSE, Q14AS7_MOUSE, Q99K47_MOUSE, respectivamente). 
Vermelho – proteínas superexpressas no grupo salina; Azul – proteínas com concentrações 
semelhantes entre os grupos; Amarelo -  proteínas subexpressas no grupo salina.
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6. DISCUSSÃO 

 

Diversas lectinas têm sido utilizadas em pesquisas para fins terapêuticos e 

demonstrado grandes potencialidades farmacológicas, sobretudo pela gama de 

aplicações que têm monstrado (ARANDA-SOUZA et al., 2014; SILVA et al., 2014b; 

SOUZA et al., 2013; PEREIRA-DA-SILVA; CARVALHO; ROQUE-BARREIRA, 2013; 

DAM; BREWER, 2010a; DAM; BREWER, 2010b; LIU; BIAN; BAO, 2010; PACIENZA 

et al., 2008). As lectinas de C. brasiliensis e C. argentea também têm sido analisadas 

frente a diversos modelos in vitro (Apêndice B e D) e sua atividade tem despertado 

grande interesse. Ao serem purificadas, estas lectinas apresentam um rendimento 

bastante expressivo. Este dado, associado ao método cromatográfico utilizado, 

evidenciam que estas proteínas são de fácil obtenção. Além disso, a cromatografia de 

afinidade nos permite um elevado grau de pureza e a obtenção destas moléculas em 

sua forma ativa, apresentando elevados títulos de hemaglutinação. Na eletroforese, 

confirmou-se a ausência de contaminantes e verificou-se a presença de uma banda 

característica, que representa a cadeia principal, e a presença dos fragmentos β e γ 

(CAVADA et al., 1999; GRANGEIRO, 1997b; RAMOS; BELTRAMINI; MOREIRA, 

2001).  

Além do elevado rendimento, outro fator que mostra o potencial uso 

farmacêutico destas lectinas é a ausência de toxicidade. Segundo Valadares (2006), 

a avaliação da toxicidade objetiva determinar o potencial de novas substâncias causar 

danos à saúde humana. Este trabalho demonstrou que ambas as lectinas apresentam 

baixa toxicidade, com uma DL50 superior a 2000 mg/kg. Estudos recentes também têm 

verificado que a ConBr não apresenta efeito citotóxico em células normais, apenas 

em células cancerígenas (FAHEINA-MARTINS et al., 2012). 

A avaliação da segurança farmacológica sobre as funções vitais fornece 

informações complementares à avaliação toxicológica, identificando potenciais efeitos 

indesejáveis das lectinas testadas, nas funções fisiológicas dos animais (SOBRAL, 

2006). Neste contexto, nenhuma das lectinas demonstrou influenciar os parâmetros 

avaliados.  

Apesar da grande variedade de atividades sobre diferentes modelos 

biológicos, pouco se tem investigado sobre os efeitos das lectinas no modelo de 

inflamação sistêmica induzida por microrganismos. Neste contexto, a descoberta de 

novos agentes é fundamental devido, dentre outros fatores, à rápida resistência a 
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antibióticos adquirida pelos microrganismos. Isto limita a utilização dos 

antimicrobianos que em geral, apresentam uma ação direta sobre a célula bacteriana 

(THOMSON; BONOMO, 2005).  

Segundo Fracasso (2008), no modelo de inflamação sistêmica, a maior 

parte dos estudos, tanto clínicos quanto experimentais, refere-se a infecções 

causadas por bactérias Gram-negativo ou por endotoxemia pois as infecções por 

estas bactérias ainda são as mais frequentes. Desta forma, no presente estudo, 

utilizou-se a bactéria Salmonella enterica serovar Typhimurium como modelo de 

infecção. Diversos trabalhos também têm demonstrado o uso eficaz deste 

microrganismo como modelo de infecção bacteriana para causar inflamação e estudar 

potenciais vias de tratamento (RAMOS et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2012; 

ROBINSON et al., 2012; LIMA-FILHO et al., 2010).   

No modelo utilizado neste trabalho, verificou-se que ambas as lectinas 

estudadas apresentaram um importante papel protetor. Foi visto que uma única dose 

destas lectinas, por via intraperitoneal, foi capaz de proteger significativamente os 

animais infectados. A partir deste ponto, a dose de 10 mg/kg foi escolhida para ser 

utilizada nos demais experimentos pois os animais deste grupo apresentaram 

sintomas de infecção, pêlo eriçado e lacrimação, mais brandos que aqueles tratados 

com 5 mg/kg.  

Apesar de uma boa proteção verificada por via intraperitoneal, notou-se que 

a mesma não se repetiu em outras vias testadas. Diversos estudos já têm 

demonstrado que, dependendo da via de administração utilizada, lectinas vegetais 

podem exercer atividades pró- ou anti-inflamatórias, ativando ou inibindo a migração 

de neutrófilos (ALENCAR et al., 1999; ALENCAR et al., 2003; ALENCAR et al., 2004; 

ALENCAR et al., 2005a; ALENCAR et al., 2005b; ASSREUY et al., 2009). Além disso, 

diferentes vias de administração fazem com que a lectina seja absorvida de diferentes 

maneiras, o que pode influenciar na atividade destas. Isto pode ser observado nos 

estudos de Barral-Netto et al. (1996) e Teixeira et al. (2006a) que verificaram 

diferenças na capacidade da ConBr de reduzir lesões decorrentes de infecção por 

Leishmania amazonensis, dependendo da via de administração. Ramos et al. (1999) 

sugerem que ambas as lectinas aqui testadas podem ser digeridas no estômago e no 

intestino médio, o que não confere a perda total da atividade biológica pois a estrutura 

delas não é completamente inativada após o processamento proteolítico. O estudo de 

Oliveira et al. (2004) corrobora estes dados em relação à CFL, onde os autores 
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verificaram que esta lectina passa através do intestino sem perda da atividade 

hemaglutinante. Contudo, ao verificarmos a proteção frente a uma infecção 

bacteriana, uma mínima perda de atividade biológica pode influenciar negativamente 

na sobrevida dos animais. 

Infelizmente, nenhuma das vias de administração foi eficaz em aumentar a 

sobrevida dos animais já infectados e posteriormente tratados com a ConBr ou CFL. 

Isso pode ter ocorrido pois, após 24 horas de infecção, o sistema do hospedeiro já 

encontra-se bastante debilitado. Assim, mesmo com o estímulo das lectinas, não é 

possível reverter o quadro infeccioso, o que leva os animais a óbito. Esta mesma 

observação de que a lectina é capaz de prevenir mas não de curar animais infectados, 

foi observada por Barral-Neto et al. (1996). Em seu estudo, o efeito da ConBr foi 

avaliado frente a uma infecção experimental causada por L. amazonenses. Verificou-

se que, semelhante a infecção por S. Typhimurium, a resposta do hospedeiro depende 

da imunidade mediada por célula e o tratamento preventivo, com uma dose 

intraperitoneal de 100 µg por animal foi capaz de reduzir as lesões decorrentes da 

infecção e induzir a produção de INF-γ.  

Com o objetivo de aumentar a sobrevida dos animais infectados, realizou-

se a administração da lectina (10 mg/kg), 72, 48 e 24 horas antes da infecção. Isso 

fez com que 100% e 90% dos animais tratados, respectivamente, com a ConBr e CFL 

sobrevivessem. Sendo então este o tratamento realizado em todas as demais análises 

que objetivaram esclarecer como esta proteção ocorre.  

Visando verificar uma possível ação direta das lectinas sobre o 

microrganismo, foi realizada a atividade antimicrobiana in vitro, frente a S. 

Typhimurium. Verificou-se que, nas condições testadas, a ConBr não interfere no 

crescimento da bactéria, já a CFL interferiu no crescimento microbiano porém, 

semelhante a ConBr, não apresentou atividade bactericida. Estas moléculas podem 

interagir com as bactérias pois, segundo Ramos et al. (1996), estas lectinas são 

capazes de interagir com o ácido N-acetilmurâmico e com a glucosamina. Ambos os 

açúcares encontram-se amplamente distribuídos na parede celular de bactérias 

Gram-negativo (KONG, SCHNEPER e MATHEE, 2009). Além disso, estudos de 

Vasconcelos et al. (2012) demonstraram que a ConBr é capaz de interagir com 

bactérias Gram-negativo e diversos outros estudos têm demonstrado a interação de 

outras lectinas com estas bactérias (GOMES et al., 2013; STRATHMANN; 

WINGENDER; FLEMMING, 2002). Entretanto, apesar desta possível interação, como 
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a S. Typhimurium é um patógeno intracelular facultativo e as lectinas não 

apresentaram atividade bactericida sobre esta bactéria, supõe-se que o mecanismo 

protetor das lectinas estudadas não seja diretamente sobre o microrganismo.  

A existência de um possível mecanismo de ação indireta das lectinas 

durante à infecção é também corroborado devido às diversas atividades 

farmacológicas já descritas na literatura para ambas as lectinas (Apêndice B e D). 

Assim, visando analisar a influência das lectinas avaliadas em um processo 

inflamatório e que possivelmente explique o mecanismo de ação destas proteínas, foi 

realizado o teste de atividade coagulante e de ação sobre o sistema complemento in 

vitro.  

O processo de coagulação sanguínea está relacionando com a resposta 

imune inata (SCHOENMAKERS; REITSMA; SPEK, 2005) e alterações neste processo 

podem ser benéficas pois durante uma inflamação sistêmica, que evolui para um 

quadro de sepse, ocorre a ativação da cascata da coagulação e uma inibição da 

cascata anticoagulante (COHEN, 2002). O sistema de coagulação pode ser ativado 

por dois mecanismos relacionados intimamente, o mecanismo intrínseco e o 

extrínseco, que convergem para a ativação do fator X na via comum, que leva à 

formação de fibrina (CARLOS; FREITAS, 2007) (Figura 1). Neste trabalho, os testes 

utilizados para avaliação do mecanismo intrínseco e extrínseco se baseiam na 

ativação do fator XII e do fator tecidual (tromboplastina tecidual), respectivamente. 

Segundo Carlos e Freitas (2007), o teste de tempo de protrombina pode ser utilizado 

para identificar anormalidades dos fatores envolvidos no sistema extrínseco, tais como 

protrombina, e fatores V, VII e X, enquanto que o teste de tempo de tromboplastina 

parcial ativada pode ser utilizado para identificar divergências no sistema intrínseco e 

alteração dos fatores de coagulação XII, XI, IX, VIII, X, protrombina e fibrinogênio. 

Com isto, a partir dos resultados obtidos neste trabalho, podemos levantar a hipótese 

que as lectinas, nas maiores concentrações testadas, podem atuar sobre a ativação 

do fator X da coagulação, o qual é um fator em comum aos dois testes realizados, de 

forma a inibir sua ligação a fosfolipídeos do fator tecidual ou ao fator V, inibindo assim 

a formação do complexo ativador da protrombina e, consequentemente, a cascata de 

coagulação. 

O sistema complemento é um dos principais mecanismos efetores da 

imunidade humoral, um importante mecanismo efetor da imunidade inata (ITURRY-

YAMAMOTO; PORTINHO, 2001) e desempenha um papel importante na proteção 
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contra agentes infecciosos (UTIYAMA; REASON; KOTZE. 2004). Todas as vias de 

ativação do complemento têm um ponto em comum que consiste na formação de dois 

complexos proteolíticos, a C3 convertase, que cliva C3 nos fragmentos C3a e C3b, e 

a C5 convertase, que cliva o C5 em C5a e C5b (KEMPER; ATKINSON, 2007).  Os 

fragmentos C3a e C5a são responsáveis por mediar múltiplas reações na resposta 

inflamatória, atuando como importantes moléculas pró-inflamatórias (MOSCA et al., 

2011; ITURRY-YAMAMOTO; PORTINHO, 2001). O presente trabalho demostrou que 

no soro tratado com as lectinas, a eliminação dos microrganismos foi mais rápida, 

quando comparado ao soro sem tratamento. Desta forma, acredita-se que as lectinas 

podem induzir a formação do complexo de ataque a membrana e a liberação de 

fragmentos pró-inflamatórios, como C3a e C5a. Estes fragmentos induzem alterações 

na permeabilidade vascular, na degranulação de mastócitos e na ativação e 

agregação de plaquetas (ITURRY-YAMAMOTO; PORTINHO, 2001). Ainda, as 

lectinas testadas podem ativar o sistema complemento pela via da lectina, através da 

ligação a resíduos de manose nos polissacarídeos microbianos e a serino proteases 

plasmáticas, havendo a formação do complexo que cliva C4 e C2 com consequente 

formação da C3 convertase.  

Diante da gama de atividades verificadas in vitro e da boa proteção 

apresentada em animais infectados com S. Typhimurium e pré-tratados com as 

lectinas, estudos foram realizados objetivando identificar o mecanismo de ação destas 

proteínas na sobrevida de animais.  

Os resultados demonstraram que ocorre uma diminuição no número de 

bactérias no fluído peritoneal, baço e fígado dos animais tratados e que no sangue 

ocorre a completa eliminação desta com três dias. Esta diminuição de bactérias no 

fluído peritoneal está diretamente relacionada ao estímulo inflamatório local, devido 

ao inóculo prévio das lectinas. A eliminação de bactérias do sangue sugere que as 

proteínas podem atuar inibindo a disseminação do microrganismo através da corrente 

sanguínea, a partir do terceiro dia de infecção. 

 A quantificação de bactéria nos órgãos indica que pode estar havendo uma 

influência direta na ativação e no aumento da capacidade fagocítica dos macrófagos 

e neutrófilos pois a quantidade de microrganismos difere entre o grupo controle e os 

grupos experimentais. Ainda, segundo Umezawa et al. (1997), em uma infecção por 

Salmonella, ocorre uma indução da expressão de iNOS, por macrófagos residentes, 

com três e sete dias após a infecção e isto está diretamente envolvido no mecanismo 
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antimicrobiano contra S. Typhimurium. Desta forma, as lectinas podem ter estimulado, 

mesmo que de forma indireta, uma maior expressão de iNOS pelos leucócitos 

residentes no baço e fígado com consequente produção de óxido nítrico.  

A presença de Salmonella nos órgãos está relacionada à perda de peso do 

animal. Isto foi observado no estudo de Chapes e Beharka (1998) onde animais 

infectados com Salmonella perdem peso de acordo com a dose de bactéria 

administrada e os autores relacionaram esta perda ao número de colônias de 

bactérias encontradas no baço. Neste trabalho, verificou-se que ocorreu uma perda 

de peso dos animais infectados e que também há uma relação direta com o grande 

número de bactérias viáveis no baço e no fígado. Assim, a perda de peso pode estar 

relacionada, de maneira geral, à disseminação do microrganismo.  

Ainda, no estudo de Chapes e Beharka (1998), foi verificado que após três 

dias de infecção com uma dose subletal de Salmonella, não ocorreu alteração no peso 

do baço e do fígado de camundongos da linhagem C57BL/6J. Os resultados com 

ConBr e CFL neste trabalho demonstram que uma dose letal não altera o peso dos 

órgãos com um dia de infecção. Contudo, com três dias ocorre um aumento no peso 

de ambos os órgãos, possivelmente devido ao volume de infiltrado celular. Este 

infiltrado celular também pode justificar o aumento no peso dos órgãos dos animais 

tratados com a ConBr. A lectina pode ter estimulado células residentes no baço e 

fígado de forma a haver um maior reconhecimento dos antígenos sanguíneos e a 

eliminação destes da corrente sanguínea. Assim, o aumento verificado nos órgãos 

pode ser correlacionado à diminuição da quantidade de bactérias nos animais 

tratados. 

Na contagem de leucócitos no sangue, segundo Andrade et al. (1999), a 

administração da ConBr aumenta os níveis de óxido nítrico e este parece induzir uma 

diminuição da proliferação linfocitária, in vivo, nos nódulos linfáticos. 

Imunologicamente, os linfócitos são transportados para os órgãos linfoides 

secundários onde haverá o reconhecimento dos antígenos e então a proliferação 

linfocitária. Neste trabalho, verificou-se que a administração das lectinas reduz o 

número de leucócitos do sangue periférico e esta redução é relacionada à diminuição 

do número de linfócitos.  

No homem e em animais de experimentação, as endotoxinas de bactérias 

Gram-negativo causam rápida leucopenia, provavelmente devido a um sequestro 

destas células pelos capilares, principalmente pulmonares (KOVACH; STANDIFORD, 
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2012; FRACASSO, 2008). Esta informação corrobora os resultados aqui obtidos, nos 

quais os animais infectados apresentaram uma redução do número total de leucócitos 

no sangue. Esta redução pode, também, estar relacionada a um aumento nos níveis 

de óxido nítrico que provoca uma desregulação da resposta normal, com diminuição 

da proliferação de leucócitos e com redução drástica e direta de linfócitos, devido a 

inativação de enzimas cruciais para o mecanismo de proliferação celular 

(FRACASSO, 2008). Desta maneira, ocorre uma falha na resposta imune adaptativa 

do hospedeiro à infecção levando este a óbito.  

Com um dia de infecção, a ConBr foi capaz de manter o número de 

leucócitos dos animais tratados semelhante aos animais que receberam apenas a 

lectina. Com três dias, houve um aumento ainda maior do número de leucócitos e este 

pode ser justificado pela manutenção do nível de óxido nítrico no soro, o que viabiliza 

a proliferação dos leucócitos. Este aumento se reflete no número de linfócitos e 

neutrófilos. Nos linfócitos, o aumento possivelmente está relacionado a um aumento 

de linfócitos T, pois segundo Barbosa et al. (2001), a ConBr é capaz de estimular a 

proliferação linfocitária de linfócitos T e não de linfócitos B. Estes dados corroboram a 

identificação da enzima transglutaminase 2 nos animais tratados com a ConBr, 

conforme descrito adiante. O perfil celular dos animais tratados com a CFL foi 

semelhante aos animais tratados com a ConBr. 

A manutenção do número de linfócitos T no sangue é importante numa 

infecção por patógeno intracelular facultativo, pois segundo Mastroeni e Ménager 

(2003), a imunidade celular é mais importante que a imunidade humoral na proteção 

contra Salmonella.  

Uma única administração intraperitoneal de 10 µg/animal de ConBr 

possibilitou um aumento do número de leucócitos no peritônio, com um aumento 

expressivo no número de leucócitos mononucleados e um aumento sutil no número 

de leucócitos polimorfonucleados (RODRIGUEZ et al., 1992). Posteriormente, Bento 

et al. (1993) verificaram que a administração intraperitoneal de doses que variaram de 

2,5 a 100 µg induziram uma expressiva migração de neutrófilos e células 

mononucleares para a cavidade peritoneal. Ambos os dados corroboram os dados 

aqui apresentados, no qual o tratamento realizado também induz a migração de 

células para a cavidade peritoneal, sendo observado um aumento expressivo tanto no 

número de neutrófilos como de leucócitos mononucleados. Este estímulo à migração 

de células para o foco da infecção é de suma importância no combate a 
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microrganismos pois segundo Filep (2012) o recrutamento de neutrófilos para o sítio 

da infecção é a primeira linha de defesa em infecções microbianas.  

A CFL também foi capaz de induzir a migração de leucócitos para a 

cavidade peritoneal, com reflexo no aumento da migração de neutrófilos. Uma 

possível justificativa é a correlação destes resultados com a dosagem de óxido nítrico 

no soro. O soro dos animais administrados com a CFL mantém os níveis de óxido 

nítrico semelhante aos animais do grupo salina. Desta forma, não ocorre uma 

produção exacerbada deste mediador inflamatório, o que possibilita a expressão de 

moléculas de adesão e viabiliza a migração de células do endotélio para a local da 

infecção (ALVES-FILHO et al., 2008; KOVACH; STANDIFORD. 2012).  

Camundongos infectados com Salmonella apresentam infiltrado celular 

lento, três a cinco dias após a infecção, e composto predominantemente de células 

inflamatórias mononucleares (ZHANG et al., 2003). Neste trabalho, os resultados 

referentes ao perfil celular dos animais infectados corroboram com os descritos na 

literatura, onde o número de leucócitos só veio a aumentar significativamente com três 

dias de infecção.  

Além disso, no processo de infecção bacteriana, o aumento da liberação 

de óxido nítrico induz a falência da migração de neutrófilos para o sítio da infecção e 

uma resposta antimicrobiana inadequada de leucócitos polimorfonucleares 

(KOVACH; STANDIFORD, 2012).  A falência da migração foi verificada neste trabalho 

pelo baixo número de neutrófilos encontrados no fluido peritoneal dos animais 

infectados. Este impedimento da migração de neutrófilos pode ser associado à falha 

na eliminação da bactéria no foco infeccioso, uma vez que no exsudato peritoneal de 

animais infectados, não ocorreu diminuição do número de células bacterianas, no 

decorrer da infecção. Ainda, a migração de neutrófilos está diretamente 

correlacionada com o aumento da mortalidade, conforme descrito por Muller Kobold 

et al. (2000). 

Os animais pré-tratados com a ConBr mostraram um aumento significativo 

no número total de leucócitos observado já com um dia de infecção, o que se manteve 

até o terceiro dia. Isso demonstra que, durante uma infecção bacteriana, na qual 

ocorre a falência da migração de células, a lectina tem a capacidade 

imunomoduladora de estimular a migração de leucócitos. Esta reversão está 

associada ao aumento no número de células mononucleadas e de neutrófilos, no 

primeiro dia de infecção.  
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Já nos animais tratados com a CFL, verificou-se que o número de 

leucócitos só vem a aumentar com três dias de infecção. Isso é corroborado pela 

contagem de neutrófilos e células mononucleadas que só aumentou também com três 

dias.  

Andrade et al. (1999) não conseguiram detectar a produção de óxido nítrico 

nos animais que receberam a ConBr e justificam que esta pode ter sido devido ao 

método utilizado. Neste trabalho, verificou-se que a administração de ambas as 

lectinas não alterou a concentração de óxido nítrico no soro.  

A iNOS induzida por bactérias Gram-negativo e algumas citocinas resulta 

na produção de grandes quantidades de óxido nítrico por longos períodos, mantendo 

a vasodilatação e a resistência a vasoconstritores, mediando as alterações no sistema 

vascular e o dano tecidual, causando disfunção múltipla de órgãos (FRACASSO, 

2008). Ao observar os animais infectados, verificou-se que, assim como relatado na 

literatura, estes apresentaram uma elevada concentração de óxido nítrico no soro e 

este aumento nos níveis de óxido nítrico é capaz de inibir a adesão leucocitária através 

da redução na expressão de moléculas de adesão nos leucócitos, β2-integrina e 

selectinas, no endotélio, ICAM-1 e VCAM-1 (KOVACH; STANDIFORD. 2012). 

Nos animais pré-tratados com a ConBr e infectados, o aumento na 

concentração de óxido nítrico no soro é modulada. Esta regulação ocorre desde o 

primeiro dia de infecção e pode estar relacionada diretamente a um maior influxo de 

células para a cavidade peritoneal. Além disso, como o óxido nítrico é uma molécula 

importante no processo de imuno-regulação (FLORA-FILHO; ZILBERSTEIN, 2000), 

controlando a migração de linfócitos e a produção de citocinas as quais medeiam a 

capacidade dos leucócitos de atuarem como células apresentadoras de antígenos, 

esta modulação pode estar relacionada à alta sobrevida dos animais infectados e pré-

tratados. Nos animais infectados pré-tratados com a CFL, não houve influência da 

lectina na dosagem de óxido nítrico, isto mostra que as duas lectinas avaliadas podem 

apresentar algumas diferenças em relação aos efeitos sobre o sistema imune. 

Segundo Andrade et al. (1999) a ConBr é capaz de induzir células 

peritoneais murinas a produzir óxido nítrico in vitro e in vivo e os autores sugerem que 

este estímulo é diretamente em macrófagos e linfócitos. Neste trabalho não foi 

verificado um aumento na concentração de óxido nítrico no fluído peritoneal dos 

animais que receberam apenas a ConBr. Isto pode ser explicado pois, em cultura de 

células peritoneais, o pico de produção ocorre com 10 µg/µL, porém com o aumento 
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desta concentração, ocorre uma redução gradativa dos níveis de nitrito (ANDRADE et 

al., 1999). Eles demonstraram também que com 24 horas os níveis de óxido nítrico 

estão consideravelmente baixos, vindo a se elevar apenas com 72 horas após o 

estímulo. Neste trabalho, a ConBr foi administrada a cada 24 horas o que pode ter 

mantido os níveis baixos.  

Por outro lado, a CFL foi capaz de aumentar os níveis de óxido nítrico no 

fluído peritoneal. Infelizmente, devido a um menor número de estudos realizados com 

esta, pouco se sabe sobre sua influência no organismo animal.  

Nos animais infectados, observamos que ocorre uma redução da 

concentração de óxido nítrico no fluído peritoneal, após três dias de infecção. Esta 

redução é inibida pela ConBr, pois os animais pré-tratados com esta lectina 

apresentaram níveis semelhantes aos dos animais que receberam apenas a lectina. 

Como já descrito para o soro, estes dados demonstram e confirmam a influência que 

esta lectina tem sobre a modulação do óxido nítrico e a manutenção destes níveis 

pode possibilitar a ação microbicida do óxido nítrico, com consequente diminuição do 

número de bactérias encontradas no foco da infecção, sem causar danos às células 

do hospedeiro. Isto pois, segundo Flora-Filho e Zilberstein (2000), existe um tênue 

limite de concentração tissular entre a toxicidade às células do hospedeiro e a 

toxicidade necessária para a ação microbicida. 

Ao analisar o perfil de citocinas dosadas no soro, verifica-se que não foi 

detectado níveis significantes nos animais que receberam apenas as lectinas. Estes 

dados diferem dos encontrados por Cavada et al. (2001) no qual os autores inferem 

que a ConBr induz a liberação de TNF-α, IFN-γ e IL-10. Contudo, o experimento 

realizado por eles foi in vitro e utilizando cultura de células mononucleares do sangue 

humano, o que diferencia bastante da metodologia aqui empregada. Os autores 

verificam também que a produção de IL-10 indica que esta lectina é uma potente 

estimuladora de macrófagos.  

Nos animais infectados, verificou-se que todas as citocinas puderam ser 

dosadas no fluído peritoneal e no soro dos animais infectados, sendo sua produção 

bastante superior a dos animais saudáveis, onde as mesmas não foram detectadas. 

Ainda, estes dados são apoiados pela expressão única da proteína anexina A2 no 

grupo infectado, conforme descrito adiante. O aumento dos níveis de TNF-α, em 

animais infectados, comparado com animais saudáveis, pode está diretamente 

relacionado a baixa migração de neutrófilos para o foco da infecção pois tem sido 
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sugerido que a falência da migração de neutrófilos pode ser devido a liberação 

sistêmica de citocinas inflamatórias como TNF-α e IL-8 (KOVACH; STANDIFORD, 

2012) e esta falência na migração é mediada por óxido nítrico (BENJAMIM; 

FERREIRA; CUNHA, 2000).  

Friedman et al. (1997) confirmaram que a IL-10 faz parte da resposta 

inflamatória aguda, sendo liberada, junto com citocinas pró inflamatórias como TNF-α 

e IL-6, em pacientes com choque séptico. Atualmente, sabe-se que a IL-10 faz parte 

da segunda fase da resposta imune inata, no processo de sepse, a síndrome da 

resposta anti-inflamatória compensatória (KOVACH; STANDIFORD, 2012). Estes 

dados corroboram os resultados aqui demonstrados, onde verifica-se que os níveis 

desta citocina no soro dos animais infectados foi elevado, se comparado com animais 

saudáveis.   

Nos animais infectados com a Salmonella e pré-tratados com ambas as 

lectinas, os níveis de TNF-α e de IL-1 no soro foram menores que os verificados nos 

animais infectados. A baixa dosagem destas citocinas no soro, pode estar 

correlacionada e explicar a migração de neutrófilos observada nos animais pré-

tratados e, ao menos para os pré-tratados com a ConBr, estar relacionada a dosagem 

basal de nitrito no soro.  

Altos níveis de citocinas verificados nos animais sépticos também podem 

ser relacionados à perda de peso. A produção excessiva de citocinas pró-

inflamatórias, como IL-1 e TNF-α resulta em um balanço energético negativo e na 

perda de peso devido, dentre outros fatores, à indução da β-oxidação e da lipólise, à 

ativação do fator nuclear kappa B e à inibição da síntese da cadeia pesada da miosina 

(MORLEY; THOMAS; WILSON, 2006; SHARMA; ANKER, 2002).    

Citocinas e endotoxinas bacterianas podem induzir as células endoteliais a 

sintetizar o fator tecidual e ativar a via extrínseca da coagulação (CARLOS; FREITAS, 

2007). Ainda, o mecanismo inflamatório modifica o balanço homeostático levando à 

ativação da coagulação e em casos extremos, como na sepse, à coagulação 

intravascular disseminada (ESMON, 2005). Em contraponto, no processo de sepse, a 

cascata anticoagulante é inibida pela inibição do ativador do plasminogênio ou pela 

diminuição de trombomodulina e dos receptores de proteína C das células endoteliais 

(COHEN, 2002; AMARAL; OPAL; VINCENT, 2004).   

Os animais infectados com a bactéria apresentaram um tempo de 

coagulação inferior aos dos animais controles, com um e três dias. A expressão da 
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anexina A2 apenas no grupo Salmonella corrobora nossos resultados pois esta 

proteína está envolvida no processo da fibrinólise e anticoagulação (WANG; LIN, 

2014; CHOI et al., 2001; LING et al., 2004). 

Quando os animais foram pré-tratados com as lectinas e infectados com a 

Salmonella, não houve alteração do perfil de coagulação com um dia, mas as lectinas 

podem ter atuado com três dias sobre a via extrínseca da coagulação, fazendo com 

que o tempo de coagulação se assemelhe ao dos animais controle. Este aumento 

sobre o tempo de coagulação corrobora a proteína identificada no fluído peritoneal de 

camundongos tratados com a ConBr, Anexina A5. Nos animais pré-tratados com a 

CFL e infectados com a Salmonella verificou-se um aumento expressivo no tempo de 

coagulação com um dia de infecção, referente à via intrínseca. Este dado pode ser 

explicado pela identificação, por espectrometria de massas, de serpina A1a, serpina 

A1e.  

Este perfil de coagulação corrobora os dados encontrados in vitro e 

possivelmente está relacionado a uma inibição da ativação da cascata de coagulação. 

O complexo fator tecidual-fator VIIa pode induzir efeitos pro-inflamatórios em 

macrófagos como a expressão do complexo de histocompatibilidade principal de 

classe II e a produção de espécies reativas de oxigênio (CUNNINGHAM et al., 1999), 

o que corrobora os dados já descritos aqui relacionados aos animais infectados. A 

inibição desta via de ativação da cascata de coagulação pode ser uma possível 

explicação para a proteção verificada.  

Os mediadores inflamatórios liberados podem elevar o número de 

plaquetas e a reatividade destas (ESMON, 2005). As plaquetas estão diretamente 

ligadas ao processo de coagulação e envolvidas na hemostasia primária com a 

formação do tampão plaquetário no local da lesão. Quando ativadas, liberam o 

conteúdo de seus grânulos, que contêm uma grande variedade de substâncias que 

estimulam uma ativação ainda maior de outras plaquetas e resultam em um aumento 

da resposta inflamatória (CARLOS; FREITAS, 2007).  

Durante o processo de inflamação generalizada, como o que ocorre na 

sepse, ocorre uma trombocitopenia que pode ser por mecanismos imunes, 

hepatofagocitose, sequestro das plaquetas pelo endotélio ou consumo durante a 

coagulação intravascular disseminada (AIRD, 2005). Os dados aqui apresentados 

demonstram que nos animais infectados houve uma diminuição do número de 

plaquetas circulantes, corroborando os dados descritos por Aird (2005). Em 
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contraponto, as lectinas testadas foram capazes de manter os níveis de plaquetas, 

mostrando que não houve ativação destas. Isto corrobora com os resultados relativos 

às citocinas, onde os animais infectados apresentam altos níveis de citocinas pró-

inflamatórias que possivelmente estão ativando a degranulação das plaquetas e seu 

consumo. Nos animais pré-tratados há uma dosagem muito baixa destas citocinas 

havendo assim a manutenção dos níveis de plaquetas.   

A análise por espectrometria de massas demostrou a expressão única, no 

grupo Salmonella, da proteína Anexina A2, a qual está relacionada ao processo 

inflamatório. Esta proteína é liberada por células endoteliais após a estimulação 

destas células com a trombina (PETERSON et al., 2003) e estudos têm demonstrado 

que a anexina A2 secretada pode ativar macrófagos a secretar de IL-1, IL-6 e TNF-α 

(SWISHER et al., 2010; SWISHER et al., 2007). Assim, a presença desta proteína 

corrobora os dados encontrados nas dosagens de citocinas, onde os animais sépticos 

apresentaram concentrações elevadas, quando comparado ao grupo salina. Além 

disso, a anexina A2 está envolvida no processo da fibrinólise e anticoagulação 

(WANG; LIN, 2014; CHOI et al., 2001; LING et al., 2004), interagindo com o 

plasminogênio e com o ativador de plasminogênio, podendo inibir a conversão do 

plasminogênio em plasmina e a lise do coágulo de fibrina com consequente 

diminuição da produção de citocinas estimuladas pela plasmina, tais como IL-6 e IL-8 

(CHOI et al., 2001; SCHULIGA et al., 2013). Estes dados somam-se aos resultados 

da coagulação sanguínea, na qual o tempo de coagulação dos animais sépticos foi 

menor que o tempo de coagulação de animais saudáveis.  

No grupo ConBr foi possível identificar a anexina A5 e a transglutaminase 

2. A anexina A5 tem a capacidade de se ligar a fosfolipídeos negativamente 

carregados e apresenta uma atividade anticoagulante cujo mecanismo é baseado na 

alta afinidade de ligação a fosfatidilserina (BOERSMA et al., 2005). Esta ligação faz 

com que a anexina atue competindo com o fator Va, o fator Xa e a protrombina, pelos 

sítios de ligação a fosfatidilserina impedindo assim a formação do complexo de 

clivagem da protrombina e consequentemente a formação de trombina 

(REUTELINGSPERGER, 2001; VAN GENDEREN et al., 2008) e atuando, na via 

comum da coagulação, como um regulador chave no processo (LIZARBE et al., 2013). 

Desta forma, conforme demonstrado, o grupo tratado com a ConBr apresentou maior 

tempo de coagulação, em comparação com grupo séptico. Ainda, a anexina A5 pode 

inibir a produção de micropartículas (VAN GENDEREN et al., 2008). Estas, são 
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vesículas derivadas da membrana plasmática de células estimuladas que podem 

expressar o fator tecidual e fosfatidilserina na superfície (DEL CONDE, et al., 2005) 

inibindo consequentemente a via extrínseca da coagulação. 

A transglutaminase 2 influencia na imunidade mediada por célula baseada 

na ativação e proliferação de macrófagos, de células natural killer e de linfócitos T 

citotóxicos (NURMINSKAYA; BELKIN, 2012; KIM et al., 2014). Assim, os dados de 

proliferação e migração celular são aqui corroborados. Ainda, a transglutaminase 2 é 

necessária na maturação de células dendríticas a partir de monócitos estimulados 

pelo LPS bacteriano (NURMINSKAYA; BELKIN, 2012). Uma vez ativadas, as células 

dendríticas migram para os linfonodos onde interagem com as células B e T na 

resposta imune adaptativa, sendo assim importante na ativação e proliferação destes 

(VASSALLI, 2013).   

Foram identificadas 14 proteínas como únicas, relativas ao grupo CFL, 

dentre estas, serpina A1a, serpina A1e e serpina G1 estão relacionadas ao processo 

inflamatório. Serpina é uma superfamília de proteínas divididas em classes, baseada 

em sua relação filogenética e tendo como referência os genes de serpina humanos, 

cuja função básica é inibir serino-proteinases através de ligações irreversíveis 

(SILVERMAN et al., 2001). A classe da serpina A é também conhecida como inibidor 

da α-1-proteinase ou antitripsina (SILVERMAN et al., 2001; SERRES; BLANCO, 

2014). Estas proteínas agem inibindo a elastase liberada por neutrófilos em sítios da 

inflamação, tendo assim uma propriedade anti-inflamatória (SERRES; BLANCO, 

2014; TALENS et al., 2013), e inibindo numerosas enzimas do sistema de coagulação 

(TALENS et al. 2013; SHEFFIELD et al., 2012; EMMERICH, 2009) como o fator Xa e 

o fator IXa (IZAGUIRRE; REZAIE; OLSON, 2009) específicos da via intrínseca da 

cascata de coagulação.  A elastase é uma serino-protease que promove a formação 

do trombo dentro dos vasos sanguíneos (MEYER-HOFFERT; WIEDOW, 2011; 

MASSBERG et al., 2010). Desta forma, a presença da serpina A1a e serpina A1e está 

diretamente relacionada ao aumento no tempo de coagulação, verificado com um dia 

de infecção, dos animais tratados com a CFL.  

Ainda, foi possível identificar a serpina G1, também conhecida como 

inibidor de C1. Esta proteína é um inibidor de serino-protease que age sobre o sistema 

complemento (BERNSTEIN et al., 2014) e inibindo o ativador do fator XIIa 

(NARAYANAN et al., 2013) agindo também sobre a via intrínseca da coagulação, 

ratificando os resultados encontrados.  
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A presença destas proteínas pode estar relacionada à uma inativação da 

via das lectinas ligadoras de manose do sistema complemento. Nesta via, o 

complemento é ativado pela ligação de uma lectina a resíduos de manose dos 

polissacarídeos microbianos e a serina proteases plasmáticas, que juntos clivam C2 

e C4, formando um complexo capaz de clivar a C3 liberando mediadores inflamatórios 

(WARD, GUO, RIEDEMANN, 2012; WARD, 2010). Assim, a presença de inibidores 

de serina proteases que agem pela ligação irreversível a estas proteínas impossibilita 

a formação da C3 convertase. Ainda a serpina G1 também inviabiliza a formação da 

C3 convertase na via clássica de ativação do complemento, pela inibição da C1. 

Assim, pode haver uma relação entre a presença das serpinas e a ativação do 

complemento pelas lectinas.  

A espectrometria de massas demonstrou a expressão diferencial de 

diversas proteínas quando comparadas entre os grupos. Observou-se que, em 

relação ao grupo salina, o grupo Salmonella apresentou uma maior expressão de 

fibrinogênio, da α-1 glicoproteína ácida e da glicoproteína da vênula endotelial rica em 

leucina. O fibrinogênio é o substrato final na formação do coágulo sanguíneo, sendo 

clivado pela trombina e convertido em fibrina insolúvel (MOSESSON, 2005; LORD, 

2007) e sua elevada concentração corrobora o quadro séptico em que os animais 

apresentam coagulação intravascular disseminada e o tempo de coagulação do 

sangue é reduzido. A α-1 glicoproteína ácida, também conhecida como orosomuicóide 

(BARROSO-SOUSA et al., 2013), é uma proteína de fase aguda cuja concentração 

aumenta de dois a cinco vezes durante a resposta de fase aguda da sepse 

(FOURNIER et al., 2000). Esta proteína pode inibir a migração de neutrófilos para o 

foco infeccioso em modelos experimentais de sepse causada por infecções 

bacteriana, resultando em um aumento no número de mortes (MESTRINER et al., 

2007). Assim, a detecção desta proteína reafirma a indução, por S. Typhimurium, do 

quadro séptico nos animais e corrobora a falência da migração celular. A glicoproteína 

da vênula endotelial rica em leucina interage com várias proteínas da matriz 

extracelular e pode estar envolvida na regulação da interação das células endoteliais 

com a matriz extracelular e na modulação da ligação dos linfócitos as células 

endoteliais (SAITO et al., 2002), ratificando o quadro séptico referente a falência da 

migração de neutrófilos. 

Ao comparar o grupo Salmonella com o grupo ConBr verifica-se que no 

grupo Salmonella há uma maior expressão da proteína serpina A3k, conhecida como 
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α-1-antiquimotripsina. Esta proteína é predominantemente produzida por neutrófilos 

no fígado e age inibindo a catepsina G (SILVERMAN et al., 2001). Catepsina G está 

envolvida em diversas patologias humanas tais como reações inflamatórias 

exacerbadas (KOSIKOWSKA; LESNER A, 2013). Catepsina G participa diretamente 

da morte intracelular de patógenos em combinação com a mieloperoxidase e com 

espécies reativas de oxigênio. A catepsina também é capaz de clivar a flagelina que 

atua como um fator de virulência pro-inflamatório das bactérias (KORKMAZ et al., 

2010; KORKMAZ; MOREAU; GAUTHIER, 2008). Desta forma, uma maior 

concentração de serpina A3 pode justificar a maior quantidade de bactérias 

encontrada no grupo Salmonella. Na mesma comparação, verifica-se que há uma 

maior expressão, no grupo ConBr, da proteína calgranulina-B. Esta, é uma proteína 

expressa por neutrófilos, monócitos e células endoteliais ativadas (FOELL et al., 2007) 

que, dentre outras funções, age como uma proteína pró-inflamatória, ativando células 

do sistema imune e do endotélio e viabilizando a migração de células (BARGAGLI et 

al., 2011). Este dado está de acordo com os resultados obtidos na migração de 

células, a qual foi superior no grupo ConBr, quando comparado ao grupo Salmonella.  

Verificou-se que o grupo CFL apresentou concentrações superiores, 

quando comparado com o grupo Salmonella, de α-1 glicoproteína ácida, serpina A1b, 

hepatoglobina e calgranulina-A e B. Estudos têm demonstrado que a redução dos 

níveis de hepatoglobina pode estar relacionado a um aumento no risco de morte 

durante a septicemia (JANZ et al., 2013) justificando a maior sobrevida encontrada 

nos animais sépticos pré-tratados com a CFL. Esta molécula também pode ser 

utilizada para modular o processo de sepse (BAEK et al., 2014).  A calgranulina-A é 

uma isoforma da Calgranulina-B que forma um complexo heterodinâmico com a 

função de viabilizar a migração de células (MICHEL et al., 2013). 

Na comparação dos grupos ConBr e CFL com o grupo salina, encontrou-

se uma maior expressão, nos grupos experimentais, das seguintes proteínas: cadeia 

β do fibrinogênio, cadeia γ do fibrinogênio, glicoproteína da vênula endotelial rica em 

leucina, proteína C3 do complemento, serpina A3c e cadeia α do fibrinogênio.  Com 

exceção da proteína C3 do complemento, as demais proteínas já foram abordadas 

neste trabalho. A proteína C3 faz parte do sistema complemento que é integrante tanto 

da imunidade inata como da adaptativa. Todas as vias de ativação do complemento 

culminam na formação da C3 convertase que cliva a C3 em C3a e C3b. C3b atua 

como uma opsonina para grande quantidade de microrganismos, induzindo a 
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fagocitose por neutrófilos e macrofilos (WARD, 2008). Na sepse experimental, a 

ativação do sistema complemento resulta na liberação de mediadores pró-

inflamatórios e o desencadeamento de inúmeras respostas biológicas (WARD, GUO, 

RIEDEMANN, 2012). Apesar destas proteínas estarem envolvidas no processo 

inflamatório, conforme discutido anteriormente, uma maior expressão delas é 

resultado da presença do microrganismo.  

Segundo Peck (2007), a ativação dos macrófagos durante a resposta 

imune inata tem se mostrado uma importante ferramenta para o tratamento de 

inflamações sistêmicas. A ativação do sistema imune inato é ponto central no 

desenvolvimento e letalidade associada à sepse (FUJIMURA et al., 2000). Entretanto, 

quando a ativação dos macrófagos torna-se descontrolada, estas células contribuem 

para o desenvolvimento de uma reação inflamatória generalizada (BONE, 1991).  

Assim, Takahashi et al. (2004) demonstraram que a regulação da ativação de 

macrófagos em camundongos com inflamação sistêmica pode melhorar a resistência 

do hospedeiro à infecções bacterianas. 

Na ativação de macrófago/monócito por endotoxinas de bactérias Gram-

negativo, ocorre uma liberação excessiva de mediadores da inflamação que podem 

atuar de forma autócrina, induzindo uma inflamação ainda maior, e de forma 

sistêmica, causando uma trombocitopenia, o dano endotelial, injúria tecidual e 

disfunção dos órgãos (FLORA-FILHO; ZILBERSTEIN, 2000). Ainda, a produção 

excessiva de óxido nítrico por macrófagos ativados inativa enzimas da proliferação 

celular e também atua sobre o endotélio, de forma a inibir a expressão de moléculas 

de adesão e causar a falência da migração de neutrófilos (FRACASSO, 2008). Com 

a ativação destas células ocorre também uma maior expressão do fator tecidual que 

está diretamente envolvido na via extrínseca da coagulação de forma a causar a 

coagulação intravascular disseminada, quando associada a inibição da cascata 

anticoagulante verificada durante a sepse (ANEJA; FINK, 2006).  

A interação das lectinas aqui testadas sobre macrófagos, já foi descrita por 

Andrade et al. (1999) e Cavada et al. (2001). Desta forma, a análise integrada de todos 

os resultados aqui demonstrados e a identificação, por espectrometria de massas, de 

moléculas associadas ao macrófago, sugere que a proteção verificada no tratamento 

de animais infectados com as lectinas pode estar associada à regulação da ativação 

do macrófago/monócito. Segundo Fujimura et al. (2000), a ativação destas células 

está diretamente associada a eficiência da resposta contra o patógeno e segundo Dal-
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Pizzol (2004), a regulação da ativação de macrófagos pode representar uma nova 

opção terapêutica durante a resposta inflamatória sistêmica. 

Assim, acredita-se que a interação das lectinas sobre os fagócitos 

mononucleares de animais infectados com S. Typhimurium acarreta: 1- Diminuição da 

liberação de citocinas pró-inflamatórias com consequente diminuição do dano ao 

endotélio, da injúria tecidual, da disfunção dos órgãos e da trombocitopenia; 2- 

Diminuição da produção de óxido nítrico o que possibilita um aumento da 

permeabilidade vascular e a ativação de enzimas de proliferação celular; 3- Reversão 

da leucopenia permitindo a resposta adaptativa efetiva; 4- Diminuição da expressão 

do fator tecidual da coagulação, inibindo a coagulação intravascular disseminada.  

Por fim, apesar de todas as lectinas de Diocleinae interagirem 

especificamente com resíduos de glucose, manose e derivados, elas possuem 

especificidades finas diferentes (DAM et al., 2011) e esta pode ser uma explicação 

para as pequenas diferenças nas atividades biológicas encontradas (GOMES et al., 

1994).  
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7. CONCLUSÃO  

 

 

As lectinas de Canavalia brasiliensis e Cratylia argentea apresentam uma 

atividade protetora em uma infecção por S. Typhimurium. Esta proteção está 

relacionada a um mecanismo indireto de ação, através da modulação da resposta 

imunológica do hospedeiro por meio da regulação da liberação de óxido nítrico e 

citocinas. Os resultados sugerem que as lectinas podem agir sobre 

macrófagos/monócitos, regulando sua ativação e desta forma, influenciando em todo 

o processo inflamatório. Entretanto, mais estudos são necessários para confirmar o 

mecanismo de ação aqui proposto.  
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APÊNDICE A - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES MOLECULARES DA LECTINA DE Canavalia 

brasiliensis 

Propriedades moleculares Método utilizado Referência 

Determinação dos aminoácidos Pharmacia Alpha Plus analyser Sanz-Aparicio et al., 1997 

Determinação da sequência N-terminal Sequenciador Applied Biosystems Procise Sanz-Aparicio et al., 1997 

Cristalização e análise de difração de 
raio-X 

Método de difusão de vapor e a coleta de dados 
performada com MAR-Research Imaging Plate 
System 

Sanz-Aparicio et al., 1997 

Estrutura molecular Substituição molecular com o programa 
AMORE 

Sanz-Aparicio et al., 1997 

Determinação do potencial inibitório de 
monossacarídeos e dissacarídeos 

Ensaio de inibição da hemaglutinação Dam et al., 1998 

Determinação da termodinâmica da 
ligação a carboidratos 

Titulação por Microcalorimetria Isotérmica Dam et al., 1998 

Cristalização e análise de difração de 
raio-X 

Método de difusão de vapor através sistema de 
gota suspensa 

Bezerra et al., 2011 

Ligação molecular e análise da 
estrutura do domínio de ligação a 
carboidratos 

Acoplagem molecular utilizando o programa 
MolDock. 

Bezerra et al., 2011 
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APÊNDICE B - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS DA LECTINA DE Canavalia 

brasiliensis (CONTINUA)  

Propriedades 
farmacológicas 

Dose mais eficaz  
Via de 
administração  

Animal Observações  Referência  

Estimulação de 
linfócitos humanos  

10 µg/mL - - 
In vitro – Utilizando células 
mononucleares do sangue 
periférico  

Barral-Neto et al., 
1992 

Produção de IFN-γ 10 µg/mL - - 
In vitro – Utilizando células 
mononucleares do sangue 
periférico  

Barral-Neto et al., 
1992 

Estimulação de 
macrófagos  

10 µg/ cavidade Intraperitoneal 
Camundongos 
C3H/HeJ  

A ativação de macrófagos 
pode ser atribuída a 
liberação de IFN-γ pelos 
linfócitos T 

Rodriguez et al., 
1992. 

Estimulação de 
leucócitos 

10 µg/ cavidade Intraperitoneal 
Camundongos 
C3H/HeJ  

A lectina aumenta o número 
de leucócitos na cavidade 
peritoneal, consistindo 
principalmente de células 
mononucleares. 

Rodriguez et al., 
1992. 

Efeito edematogênico  500 µg/pata Subplantar  Ratos wistar  
ConBr induz um edema de 
pata persistente  

Bento et al., 1993 

Indução da migração 
de células 
polimorfonuclear e 
mononuclear  

100 µg/ cavidade Intraperitoneal  Ratos wistar   

Migração avaliada 4h após 
a administração da lectina e 
células mononucleares  
mensurada 48h após a 
administração da lectina. 

Bento et al., 1993 

Indução da liberação 
de histamina  

100 µg/ml - - 
In vitro – Utilizado 
mastócitos peritoneais de 
ratos  

Gomes et al., 
1994 
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APÊNDICE B - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS DA LECTINA DE Canavalia 
brasiliensis (CONTINUAÇÃO) 

 

Propriedades 
farmacológicas 

Dose mais 
eficaz  

Via de 
administração  

Animal Observações  Referência  

Efeito protetor durante 
infecção por 
Leishmania 
amazonensis  

100 µg/animal – 
uma dose por 
três dias 
consecutivos  

Intraperitoneal  
Camundongos 
BALB/c  

Diferenças entre a pata 
infectada e a não infectada 
foi utilizado para avaliar o 
tamanho da lesão 

Barral-Neto et al., 
1996 

Indução da produção 
de óxido nítrico  

10 µg/mL - - 
In vitro – utilizando células 
peritoneais  

Andrade et al., 
1999 

Avaliação da 
produção de óxido 
nítrico ex vivo 

100 µg/animal Intraperitoneal  
Camundongos  
BALB/c  

As lectinas (100 mg), foram 
injetadas ip e células 
peritoneais foram coletadas 
após 6 horas e cultivados in 
vitro durante 48 h sem mais 
estímulos. 

Andrade et al., 
1999 

Ativação in vivo de 
linfócitos nos 
linfonodos  

50 μg/pata Subcutânea  
Camundongos  
BALB/c  
 

Após a estimulação, 
verificou-se abundantes 
células em divisão  

Barbosa et al., 
2001 

Indução da expressão 
de CD25 na superfície 
de células do 
linfonodo  

50 μg/pata Subcutânea 
Camundongos  
BALB/c  
 

Suspensão de células foram 
obtidas do linfonodo de 
camundongos  

Barbosa et al., 
2001 

Efeito renal -  pressão 
de perfusão, 
resistência vascular, 
filtração glomerular e 
fluxo urinário) 

3 mg/mL - Ratos wistar  

Rim direito foi dissecado e a 
artéria renal direita foi 
canulada através da artéria 
mesentérica 

Teixeira et al., 
2001 
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APÊNDICE B - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS DA LECTINA DE Canavalia 

brasiliensis (CONTINUAÇÃO) 

Propriedades 
farmacológicas 

Dose mais 
eficaz  

Via de 
administração  

Animal Observações  Referência  

Indução da liberação 
de histamina  

300 μg/mL - - 
In vitro – Utilizou-se 
suspensão de células de 
ratos wistar e hamsters. 

Lopes et al., 2005 

Efeito antidepressivo  

10 μg/sítio para o 
teste de nado 
forçado e 50 
μg/sítio para o 
teste de campo 
aberto  

Intracerebro-
ventricular  

Camundongos 
swiss  

Teste do nado forçado e de 
campo aberto. 

Barauna et al., 
2006 

Inibição da aderência 
de espécies de 
streptococcus 

100 μg/mL - - 
In vitro – Espécies: S. 
mutans, S. sobrinus, S. 
sanguis, S. mitis, S. oralis 

Teixeira et al., 
2006b 

Potencial 
imunomodulatório em 
infecção por 
Schistosoma mansoni  

5 μg /mL - - 

In vitro – Utilizou-se células 
mononucleares do sangue 
periférico de pessoas 
residentes em áreas 
endêmicas para 
esquistossomose  

Reis et al., 2008 

Efeito edematogênico  1 mg/kg Subcutânea Ratos wistar  

O efeito edematogenico foi 
significante a partir de 32 
horas e houve aumento de 
oito vezes no volume da 
pata, comparado com o 
grupo controle 

Assreuy et al., 
2009 
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APÊNDICE B - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS DA LECTINA DE Canavalia 

brasiliensis (CONTINUAÇÃO) 
 

Propriedades 
farmacológicas 

Dose mais 
eficaz  

Via de 
administração  

Animal Observações  Referência  

Aumento da 
permeabilidade 
vascular  

1 mg/kg Subcutânea Ratos wistar  
Aumento de oito vezes 
comparado com grupo 
controle  

Assreuy et al., 
2009 

Efeito relaxante  100 μg/mL Subcutânea Ratos wistar 

Não foi observado efeito 
relaxante no tecido vascular 
com endotélio intacto e sem 
alteração do tônus basal.  

Assreuy et al., 
2009 

Atividade moluscicida  50 μg/mL - - Atividade in vitro 
Santos et al., 
2010 

Toxicidade frente a 
Artemia salina 

10 μg/mL - - Atividade in vitro 
Santos et al., 
2010 

Citotoxidade a células 
MCF-7 

IC50 de 25 µg/mL - - Atividade in vitro 
Faheina-Martins 
et al., 2011 

Genotoxicidade  50 µg/mL - - Atividade in vitro 
Faheina-Martins 
et al., 2011 

Indução da apoptose 
e da necrose  

50 µg/mL - - 

Atividade in vitro – As 
células apoptóticas 
mostraram cromatina 
condensada no núcleo. 

Faheina-Martins 
et al., 2011 

Proliferação de 
esplenócitos  

10 µg/mL - - Atividade in vitro Silva et al., 2011 
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APÊNDICE B - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS DA LECTINA DE Canavalia 

brasiliensis (CONTINUAÇÃO) 
 

Propriedades 
farmacológicas 

Dose mais 
eficaz  

Via de 
administração  

Animal Observações  Referência  

Indução da produção 

de IL-2, IL-6 e IFN-γ 
10 µg/mL - - Atividade in vitro Silva et al., 2011 

Diminuição da 
produção de IL-10 

10 µg/mL - - Atividade in vitro Silva et al., 2011 

Efeitos antiproliferativo 
em células leucêmicas  

90 µg/mL para 
HL-60 e 21.0 
para MOLT-4 

- - 

Atividade in vitro – utilizou-
se células de leucemia 
promielocítica humana (HL-
60) e células linfoblásticas 
aguda (21.0).  

Faheina-Martins 
et al., 2012 

Estimulação do 
crescimento 
bacteriano  

500 μg/mL - - 
Atividade in vitro – Efeito 
sobre o crescimento de 
Rhizobium tropici 

Vasconcelos et 
al., 2012 

Atividade antifúngica  256 μg/mL - - 

Atividade in vitro – Isolados: 
C.albicans, C. guilliermondii, 
C.membranaefaciens, C. 
parapsilosis, C. shehatae, 
C. tropicalis, C.tropicalis, C. 
tropicalis, K.apiculata, T. 
cutaneum. 

Gomes et al., 
2012 

Proteção contra 
convulsões induzidas 
pelo ácido quinolínico  

10 μg/sitio  
Intracerebro-
ventricular  

Camundongos 
swiss albino  

Verificou-se 54% de inibição 
da incidência de convulsões  

Russi et al., 2012 
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APÊNDICE B - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS DA LECTINA DE Canavalia 
brasiliensis (CONCLUSÃO) 

 

Propriedades 
farmacológicas 

Dose mais 
eficaz  

Via de 
administração  

Animal Observações  Referência  

Atividade antifúngica 
MIC – 1,95 µg/mL 
MFC – 3,90 
µg/mL 

- - 
Atividade in vitro contra  
isolado Candida  
parapsilosis. 

Klafke et al., 
2013 

Efeito antinociceptivo  100 mg/Kg Intraperitoneal  
Camundongos 

swiss 

Utilizado o teste da 
formalina e o teste da placa 
quente. 

Pires et al., 2013 

Efeito antinociceptivo 10 mg/Kg Endovenosa 
Camundongos 

swiss 

Utilizado o teste da 
formalina, o teste de 
VonFrey e o teste de 
contorções abdominais. 

Pinto et al., 
2013b 

Efeito neuroprotetor 10 μg/mL - - 
Atividade in vitro contra 
citotoxicidade causada pelo 
glutamato 

Jacques et al., 
2013 

Toxicidade em 
espermatozoides 
bovinos 

10 μg/mL - - 

Redução da motilidade 
celular, da clivagem de 
oocitos fertilizados e da 
formação do blastocisto 

Kaefer et al., 
2013 

Efeito antidepressivo 0,1 μg/sitio  
Intracerebro-
ventricular  

Camundongos 
swiss 

Teste do nado forçado e de 
campo aberto 

Rieger et al., 
2014 

Efeitos antiproliferativo 
em células leucêmicas  

100 μg/mL - - 
Utilizou-se células de 
melanoma murinho - 
B16F10 

Silva et al., 2014a 
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APÊNDICE C - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES MOLECULARES DA LECTINA DE Cratylia 

argentea 

Propriedades moleculares  Método utilizado  Referência  

Determinação do potencial inibitório de 
monossacarídeos e dissacarídeos 

Ensaio de inibição da hemaglutinação Dam et al., 1998 

Determinação da termodinâmica da 
ligação a carboidratos 

Titulação por Microcalorimetria Isotérmica Dam et al., 1998 

Determinação da sequência N-terminal  
Degradação de Edman e espectrometria de 
massa  

Calvete et al., 1999 

Caracterização por espectrometria de 
massa  

Espectrometria de massa   
 

Calvete et al., 1999 

Estrutura quaternária pH-dependente Ultracentrifugação analítica a 20³C Calvete et al., 1999 

Análise de difração de raio-X  Método de difusão de vapor  Calvete et al., 1999 

Determinação da sequência N-terminal  Sequenciador Del Sol; Cavada; Calvete, 2007 

Determinação da massa molecular Espectrometria de massa - MALDI-TOF  Del Sol; Cavada; Calvete, 2007 

Determinação da massa molecular 
aparente  

Ultracentrifugação analítica a 20³C Del Sol; Cavada; Calvete, 2007 

Análise de difração e cristalização  Método de difusão de vapor  Del Sol; Cavada; Calvete, 2007 
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APÊNDICE D - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS DA LECTINA DE Cratylia 

argentea (CONTINUA) 

Propriedades 
farmacológicas 

Dose mais 
eficaz  

Via de 
administração  

Animal Observações  Referência  

Estimulação de 
linfócitos humanos 

10 µg/mL - - In vitro – Utilizou-se células 
mononucleares do sangue 
periférico  

Barral-Neto et 
al., 1992 

Indução da 
produção de IFN-γ 

10 µg/mL - - In vitro – Utilizou-se células 
mononucleares do sangue 
periférico  

Barral-Neto et 
al. 1992 

Indução de 
liberação de 
histamina  

10 µg/mL - - Utilizou-se mastócitos 
peritoneais de ratos  

Gomes et al., 
1994 

Inibição da 
migração de 
neutrófilos  

1 mg/kg Intravenoso Ratos wistar  62% de redução na migração 
estimulada por carragenina e 
73% de redução na migração 
estimulada por N-formil -L-
metionil-L-leucil -L-fenilalanina    

Assreuy et al., 
1997 

Inibição do edema 
de pata  

1 mg/kg Intravenoso Ratos wistar  30% of redução Assreuy et al., 
1997 

Inibição da 
aderência de 
espécies de 
Streptococcus 

100 μg/mL - - In vitro – Espécies: S. mutans, 
S. sobrinus, S. sanguis, S. mitis, 
S. oralis 

Teixeira et al., 
2006b 
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APÊNDICE D - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DAS PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS DA LECTINA DE Cratylia 

argentea (CONCLUSÃO) 
 

Propriedades 
farmacológicas 

Dose mais 
eficaz  

Via de 
administração  

Animal Observações  Referência  

Potencial 
imunomodulador 
em infecção por 
Schistosoma 
mansoni 

5 μg /mL - - In vitro – Utilizou-se células 
mononucleares do sangue 
periférico de pessoas residentes 
em áreas endêmicas para 
esquistossomose  

Reis et al., 2008 

Atividade 
antinociceptiva  

100 mg/kg oral  Camungondos 
Swiss 

Redução de 46% das 
contorções induzidas por ácido 
acético 

Holanda et al., 
2009 

Atividade 
moluscicida  

50 μg/mL - - Atividade in vitro Santos et al., 
2010 

Toxicidade frente a 
Artemia salina 

100 μg/mL - - Atividade in vitro Santos et al., 
2010 

Genotoxicidade  50 µg/mL - - Atividade in vitro Faheina-Martins 
et al., 2011 

Indução da 
apoptose e da 
necrose  

50 µg/mL - - Atividade in vitro – As células 
apoptóticas mostraram 
cromatina condensada no 
núcleo. 

Faheina-Martins 
et al., 2011 
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APÊNDICE E - PROTEÍNAS EXPRESSAS COMO ÚNICAS NAS DIFERENTES CONDIÇÕES ANALISADAS (CONTINUA).  
  

Acesso Uniprot Escore Gene Nome da proteína Processo Biológico envolvido 

 
Salina 

ACTA_MOUSE 22475,04 Acta2 Alpha-actin-2 Regulação da pressão sanguínea e resposta a vírus  

CMA1_MOUSE 4348,22 Cma1 
 

Chymase Atua na biossíntese de IL-1β e no metabolismo de 
proteínas 

FLNB_MOUSE 49,72 Flnb Filamin-B Desenvolvimento do tecido muscular esquelético  

G5E8F1_MOUSE 83,8 Itgam Integrin alpha M Adesão celular 

Q3UN88_MOUSE 278,26 Mcpt4 Mast cell protease 4 Atividade proteolítica e regulação dos níveis de 
angiotensina no sangue 

SODC_MOUSE 249,08 Sod1 Superoxide dismutase Atua em diversas vias tais como envelhecimento 
celular e regulação da pressão sanguínea 

 

Salmonella 

1433E_MOUSE 544,16 Ywhae 14-3-3 protein epsilon Atua em diversas vias tais como no 
desenvolvimento do córtex cerebral e do 
hipocampo  

A8DUQ1_MOUSE 83032,91 Hbbt1 Beta-globin Transporte de oxigênio 

E9Q1Y9_MOUSE 468,8  5430421N21Ri
k 

 

Protein 5430421N21Rik Componente dos filamentos intermediários 

H2AX_MOUSE 4525,81 H2afx Histone H2AX Atua no ciclo celular, na recombinação e reparo do 
DNA e na meiose 

KCRM_MOUSE 
 

427,88 Ckm Creatine kinase M-type Biossíntese da fosfocreatina 

KRT86_MOUSE 451,54 Krt86 Keratin, type II cuticular 
Hb6 

Componente dos filamentos intermediários e da 
queratina 

Q3UEK5_MOUSE 2545,94 Ahsg Putative uncharacterized 
protein 

Regulação negativa da endopeptidase e 
ossificação  

Q3UWC2_MOUSE 1490,96 Saa1 Serum amyloid A protein Resposta inflamatória aguda 
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APÊNDICE E - PROTEÍNAS EXPRESSAS COMO ÚNICAS NAS DIFERENTES CONDIÇÕES ANALISADAS 
(CONTINUAÇÃO).  

  

Acesso Uniprot Escore Gene Nome da proteína Processo Biológico envolvido 

1433T_MOUSE 419,62 Ywhaq 14-3-3 protein theta Proteína envolvida na regulação de diversas vias 
gerais e específicas 

HS71B_MOUSE 1089,07 Hspa1b Heat shock 70 kDa 
protein 1B 

Resposta ao estresse  

Q91X02_MOUSE 139,43  
Tpte 

Tyrosine phosphatase 
isoform B 

Transporte transmembrana de íons  

Q9CZI7_MOUSE 466,62 Anxa2 Annexin Atua na fibrinólise e na angiogênese  

     

ConBr 

A4IF59_MOUSE 294,88 Vim Vim protein Atua em diversas vias tais como no 
desenvolvimento de astrócitos e na organização 
dos filamentos intermediários 

ANXA5_MOUSE 634,83 Anxa5  Annexin A5 Coagulação do sangue e hemostasia  

HVM63_MOUSE 508,6 - Ig heavy chain Mem5 Ligar-se a antígenos 

ITIH1_MOUSE 99,19 Itih1 Inter-alpha-trypsin 
inhibitor heavy chain H1 

Regulação negativa da endopeptidase e no 
processo metabólico do ácido hialurônico  

PRG2_MOUSE 710,66 Prg2 Bone marrow 
proteoglycan 

Resposta imunológica  

Q3TK29_MOUSE 269,93 Trap1 Putative uncharacterized 
protein 

Proteína de ligação e resposta ao estresse 

Q3TX45_MOUSE 548,11 Apoe Putative uncharacterized 
protein 

Atua em diversas vias tais como no transporte de 
lipídeos e na resposta ao estresse oxidativo 

TBA1B_MOUSE 324,87 Tuba1b  Tubulin alpha-1B chain Resposta celular a interleucina 4 e organização dos 
microtúbulos  

TGM2_MOUSE 184,09 Tgm2 Protein-glutamine 
gamma-
glutamyltransferase 2 

Atua em diversas vias tais como na regulação da 
resposta inflamatória, da adesão celular e da 
apoptose   
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APÊNDICE E - PROTEÍNAS EXPRESSAS COMO ÚNICAS NAS DIFERENTES CONDIÇÕES ANALISADAS 
(CONCLUSÃO).  

 

Acesso Uniprot Escore Gene Nome da proteína Processo Biológico envolvido 

Q3U9B7_MOUSE 275,68  
Ctsc 

Putative uncharacterized 
protein  

Regulação das vias de sinalização para apoptose.  

     
CFL 

H12_MOUSE 637,64 Hist1h1c Histone H1.2 Montagem e posicionamento do nucleossomo  

CH3L3_MOUSE 1098,12 Chil3 Chitinase-like protein 3 Metabolismo de carboidratos, resposta inflamatória 
e degradação de polissacarídeos 

D4N6U4_MUSMC 103035,1 Hbbt1 Beta-globin Transporte de oxigênio 

Q91XE1_MOUSE 201,35 Igh Igh protein  Não identificado 

Q3UHR1_MOUSE 757,11  
Fn1 

Putative uncharacterized 
protein 

Adesão célula-matrix e cicatrização de feridas 

Q3TGJ9_MOUSE 187,13 Gsn Putative uncharacterized 
protein 

Atua no transporte mediado por vesículas 

G3UWN5_MOUSE 548,11 Apoe  Apolipoprotein E Transporte de lipídeos 

Q3KQQ4_MOUSE 3524,37 Serpina1a Serpina1a protein Atua em diversos processos biológicos incluindo a 
resposta à citocinas e desenvolvimento embrionário 

Q91VB8_MOUSE 34759,28 Haemaglo-
bin alpha 2 

Alpha-globin Transporte de oxigênio 

A1AT5_MOUSE 1926,31 Serpina1e Alpha-1-antitrypsin 1-5 Envolvida na regulação da proteólise, na resposta a 
citocinas e a hormônios. 

Q2KHS9_MOUSE 279,02 IgH Igh protein Não identificado 

Q66JS7_MOUSE 823,62 IgK Igk protein Não identificado 

Q80ZI7_MOUSE 71,81 IgH Igh protein Não identificado 

IC1_MOUSE 116,1 Serping1 Plasma protease C1 
inhibitor 

Coagulação sanguínea, fibrinólise, via do 
complemento e resposta imune  
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APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONTINUA) 
 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

  
Controle positivo x controle negativo 

Q91XL1_MOUSE Lrg1 Leucine rich HEV 
glycoprotein  

2677,19 0,14 Diferenciação de células  

HEMO_MOUSE Hpx Hemopexin  35122,47 0,25 Transporte 

Q61613_MOUSE Orm1 Alpha-1-acid 
glycoprotein  

15299,48 0,26 Regulação de processos do sistema imune  

FIBB_MOUSE Fgb Fibrinogen beta chain  4166,67 0,29 Coagulação sanguínea e hemostasia  

FIBG_MOUSE Fgg Fibrinogen gamma 
chain  

6760,31 0,36 Coagulação sanguínea e hemostasia  

CAH3_MOUSE Ca3 Carbonic anhydrase 
3  

564,47 0,5 Resposta ao etanol e ao estresse oxidativo  

SPA3K_MOUSE Serpina3
k 

Serine protease 
inhibitor A3K  

15766,32 0,52 Regulação da proteólise, da resposta à 
citocinas e aos hormônios. 

A2M_MOUSE A2m Alpha 2 
macroglobulin  

10747,96 0,59 Implantação do embrião 

A1L0U3_MOUSE Hist1h3e Histone H3  7255,42 0,61 Montagem do nucleosomo 

APOA1_MOUSE Apoa1 Apolipoprotein A-I  6637,37 0,63 Metabolismo de colesterol, lipídeos e esteroides 

Q9QWJ3_MOUSE - Alpha 1 globin  34759,28 0,67 Transporte de oxigênio  

H4_MOUSE Hist1h4a Histone H4  23498,19 0,76 Montagem do nucleosomo e regulação negativa 
da diferenciação do megacariócito 

MUG1_MOUSE Mug1 Murinoglobulin-1  1197,65 0,76 Implantação do embrião e regulação negativa 
da endopeptidase  
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APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONTINUAÇÃO) 
 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

Q99K47_MOUSE Fga Fibrinogen alpha 
polypeptide  

1862,5 0,79 Coagulação sanguínea, ativação de plaquetas, 
polimerização de proteínas e na transdução de 
sinal. 

HBB1_MOUSE Hbb-b1 Hemoglobin subunit 
beta-1  

139093,8 0,8 Transporte de oxigênio 

D3YTY9_MOUSE Kng1 Kininogen 1  10099,19 0,84 Regulação negativa da endopeptidase 

TRFE_MOUSE Tf Serotransferrin  86888,8 0,94 Transporte de íons 

CO3_MOUSE C3 Complement C3  9895,17 0,96 Via do complemento e resposta inflamatória 

ALBU_MOUSE Alb Serum albumin  83168,51 1,13 Diversas vias tais como na regulação da 
apoptose e resposta celular a fome 

1433Z_MOUSE Ywhaz 14-3-3 protein 
zeta/delta  

783,21 1,14 Secreção de histamina por mastócitos e 
regulação da morte celular 

PLMN_MOUSE Plg Plasminogen  667,43 1,2 Diversas vias tais como na coagulação 
sanguínea, fibrinólise   

Q6PAC1_MOUSE Gsn Gelsolin isoform 
CRA-c  

195,16 1,27 Diversas vias tais como na polimerização dos 
filamentos de actina e em processos 
apoptóticos  

E9Q035_MOUSE Gm20425 Protein Gm20425  83455,2 1,31 Transporte de íons e transdução de sinal 

EST1C_MOUSE Ces1c Carboxylesterase 1C  1014,26 1,34 Desintoxicação de xenobioticos e no 
metabolismo extracelular de surfactante 

FABPL_MOUSE Fabp1 Fatty acid binding 
protein liver  

1022,59 1,55 Resposta celular ao peróxido de hidrogênio e à 
hipóxia. Regulação de processos apoptóticos e 
da proliferação celular 

A1BG_MOUSE A1bg Alpha 1B glycoprotein  376,38 1,57 Não identificado 

PRVA_MOUSE Pvalb Parvalbumin alpha  2134,53 1,63 Homeostase do íon de cálcio citosólico  

Q54AH9_MOUSE Hbb-b2 Beta 2 globin  39586,42 1,79 Desenvolvimento de eritrócitos e regulação da 
diferenciação de células mieloides  

      



162 
SILVA, A. F. B. (2014)                                                                                                                                          Apêndice 

 
APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONTINUAÇÃO) 

 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

CBPA3_MOUSE Cpa3 Mast cell 
carboxypeptidase A  

194,59 3,32 Proteólise e regulação dos níveis de 
angiotensina no sangue  

ACTBL_MOUSE Actbl2 Beta actin like protein 
2  

12228,57 5,81 Motilidade cellular  

      
Controle negativo x ConBr 

      
ACTBL_MOUSE Actbl2 Beta actin like protein 

2  
12228,57 0,08 Motilidade cellular  

A2MP_MOUSE A2mp Alpha 2 
macroglobulin P  

1639,44 0,3 Gravidez 

ENOA_MOUSE Eno1 Alpha enolase  2911,48 0,35 Glicólise  

KPYM_MOUSE Pkm Pyruvate kinase PKM  1009,09 0,4 Glicólise 

S10A9_MOUSE S100a9 Protein S100 A9  3777,31 0,42 Apoptose, autofagia, resposta inflamatória  

A2M_MOUSE A2m Alpha 2 
macroglobulin  

10747,96 0,46 Implantação do embrião 

HBB1_MOUSE Hbb-b1 Hemoglobin subunit 
beta 1  

139093,8 0,46 Transporte de oxigênio  

Q5SX49_MOUSE Pfn1 Profilin  4720,43 0,48 Organização do citoesqueleto de actina   

HEMO_MOUSE Hpx Hemopexin  35122,47 0,5 Transporte  

S10A8_MOUSE S100a8 Protein S100 A8  7595,19 0,5 Apoptose, autofagia, quimiotaxia e resposta 
inflamatória  

HPT_MOUSE Hp Haptoglobin  16662,54 0,52 Resposta immune  

Q9QWJ3_MOUSE - Alpha 1 globin  34759,28 0,53 Transporte de oxigênio  

O89054_MOUSE Actb  Cytoskeletal beta 
actin  

1889,54 0,53 Estrutural 
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APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONTINUAÇÃO) 

 
Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

A1AG1_MOUSE Orm1 Alpha 1 acid 
glycoprotein 1  

12991,32 0,53 Resposta imunológica e transporte de proteínas  

ANXA1_MOUSE Anxa1 Annexin A1  2980,89 0,55 Diversas vias tais como na diferenciação de 
células B e na regulação da resposta 
inflamatória aguda 

TRFE_MOUSE Tf Serotransferrin  86888,8 0,55 Transporte de íons 

TPIS_MOUSE Tpi1 

 
 

Triosephosphate 
isomerase  

384,37 0,58 Gliconeogênese e glicólise  

MUG1_MOUSE Mug1 

 
 

Murinoglobulin 1  1197,65 0,58 Implantação do embrião e regulação negativa 
da endopeptidase 

CO3_MOUSE C3 Complement C3  9895,17 0,59 Via do complemento e resposta inflamatória 

1433Z_MOUSE Ywhaz 14-3-3 protein 
zeta/delta  

783,21 0,6 Secreção de histamina por mastócitos e 
regulação da morte celular 

A1L0U3_MOUSE Hist1h3e Histone H3  7255,42 0,6 Montagem do nucleosomo 

E9Q5L2_MOUSE Itih4  Inter alpha trypsin 
inhibitor heavy chain 
4  

1623,63 0,63 Regulação negativa da endopeptidase e no 
processo metabólico do ácido hialurônico  

FIBB_MOUSE Fgb Fibrinogen beta chain  4166,67 0,67 Coagulação sanguínea e hemostasia  

D3YTY9_MOUSE Kng1 Kininogen 1  10099,19 0,67 Regulação negativa da endopeptidase 

FIBG_MOUSE Fgg Fibrinogen gamma 
chain  

6760,31 0,68 Coagulação sanguínea e hemostasia  

A1AT2_MOUSE Serpina1
b 

Alpha 1 antitrypsin 1-
2  

3524,67 0,69 Resposta de fase aguda 

H4_MOUSE Hist1h4a Histone H4  23498,19 0,7 Montagem do nucleosomo e regulação negativa 
da diferenciação do megacariócito 
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APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONTINUAÇÃO) 
 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

PLMN_MOUSE Plg Plasminogen  667,43 0,75 Diversas vias tais como na coagulação 
sanguínea, fibrinólise   

B8JJN0_MOUSE Gm20547
  

Protein Gm20547  1026,49 0,78 Proteólise  

Q54AH9_MOUSE Hbb-b2 Beta 2 globin 
Fragment  

39586,42 0,83 Desenvolvimento de eritrócitos e regulação da 
diferenciação de células mieloides  

D3Z5G7_MOUSE Ces1b  Protein Ces1b  390,98 0,84 Atividade de hidrolase  

ALBU_MOUSE Alb Serum albumin  83168,51 0,9 Diversas vias tais como na regulação da 
apoptose e resposta celular a fome 

Q91XL1_MOUSE Lrg1 Leucine rich HEV 
glycoprotein  

2677,19 0,92 Diferenciação de células  

A1AT4_MOUSE Serpina1
d 
 

Alpha 1 antitrypsin 1-
4  

2740,37 1,04 Regulação negativa da endopeptidase 

APOA1_MOUSE Apoa1 Apolipoprotein A-I  6637,37 1,11 Metabolismo de colesterol, lipídeos e esteroides 

E9Q035_MOUSE Gm20425 Protein Gm20425  83455,2 1,35 Transporte de íons e transdução de sinal 

A1AT3_MOUSE Serpina1c 

 
 

Alpha 1 antitrypsin 1-
3  

2933,99 1,6 Regulação da proteólise e resposta à citocinas. 

CAH3_MOUSE Ca3 Carbonic anhydrase 
3  

564,47 2,34 Resposta ao etanol e ao estresse oxidativo  

SPA3K_MOUSE Serpina3
k 

Serine protease 
inhibitor A3K  

15766,32 2,48 Regulação da proteólise, da resposta à 
citocinas e á hormônios. 

      
Controle negativo x CFL 

      
HBB1_MOUSE Hbb-b1 Hemoglobin subunit 

beta 1  
139093,8 0,12 Transporte de oxigênio 
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APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONTINUAÇÃO) 
 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

Q54AH9_MOUSE Hbb-b2 Beta 2 globin 
Fragment  

39586,42 0,14 Desenvolvimento de eritrócitos e regulação da 
diferenciação de células mieloides  

A2MP_MOUSE A2mp Alpha 2 
macroglobulin P  

1639,44 0,18 Gravidez 

S10A9_MOUSE S100a9 Protein S100 A9  3777,31 0,18 Apoptose, autofagia, resposta inflamatória  

HSP72_MOUSE Hspa2 Heat shock related 70 
kDa protein 2  

1234,28 0,22 Resposta ao estresse  

E9Q035_MOUSE Gm20425 Protein Gm20425  83455,2 0,24 Transporte de íons e transdução de sinal 

HPT_MOUSE Hp Haptoglobin  16662,54 0,3 Resposta imune  

E9Q5L2_MOUSE Itih4  Inter alpha trypsin 
inhibitor heavy chain 
4  

1623,63 0,3 Regulação negativa da endopeptidase e no 
processo metabólico do ácido hialurônico  

A2M_MOUSE A2m Alpha 2 
macroglobulin  

10747,96 0,32 Implantação do embrião 

S10A8_MOUSE S100a8 Protein S100 A8  7595,19 0,33 Apoptose, autofagia, quimiotaxia e resposta 
inflamatória  

D3YTY9_MOUSE Kng1 Kininogen 1  10099,19 0,36 Regulação negativa da endopeptidase 

KPYM_MOUSE Pkm Pyruvate kinase PKM  1009,09 0,37 Glicólise 

A1AG1_MOUSE  
Orm1 

Alpha 1 acid 
glycoprotein 1  

12991,32 0,37 Resposta imunológica e transporte de proteínas  

Q99K47_MOUSE Fga Fibrinogen alpha 
polypeptide  

1862,5 0,38 Coagulação sanguínea, ativação de paquetas, 
polimerização de proteínas e na transdução de 
sinal. 

CO3_MOUSE C3 Complement C3  9895,17 0,39 Via do complemento e resposta inflamatória 

ENOA_MOUSE Eno1 Alpha enolase  2911,48 0,4 Glicólise 

HEMO_MOUSE Hpx Hemopexin  35122,47 0,4 Transporte 

H4_MOUSE Hist1h4a Histone H4  23498,19 0,42 Montagem do nucleosomo e regulação negativa 
da diferenciação do megacariócito 
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APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONTINUAÇÃO) 
 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

MUG1_MOUSE Mug1 Murinoglobulin 1  1197,65 0,43 Implantação do embrião e regulação negativa 
da endopeptidase  

A1L0U3_MOUSE Hist1h3e Histone H3  7255,42 0,44 Montagem do nucleosomo 

A1AT2_MOUSE Serpina1
b 

Alpha 1 antitrypsin 1-
2  

3524,67 0,48 Resposta de fase aguda 

ANXA1_MOUSE Anxa1 Annexin A1  2980,89 0,54 Diversas vias tais como na diferenciação de 
células B e na regulação da resposta 
inflamatória aguda 

TRFE_MOUSE Tf Serotransferrin  86888,8 0,54 Transporte de íons 

Q6LD55_MOUSE Apoa2  APOAII  1923,75 0,63 Diversas vias tais como no metabolismo do 
colesterol e no transporte de lipídeos. 

B8JJN0_MOUSE Gm20547
  

Protein Gm20547  1026,49 0,63 Proteólise 

Q91XL1_MOUSE Lrg1 Leucine rich HEV 
glycoprotein  

2677,19 0,65 Diferenciação de células  

CH3L4_MOUSE Chil4 Chitinase-like protein 
4 

280,55 0,66 Resposta inflamatória 

FIBG_MOUSE Fgg Fibrinogen gamma 
chain  

6760,31 0,7 Coagulação sanguínea e hemostasia  

PERM_MOUSE Mpo Myeloperoxidase  1213,95 0,71 Parte da resposta de leucócitos 
polimorfonucleares durante a defesa do 
hospedeiro 

A1AT3_MOUSE Serpina1
c 

Alpha 1 antitrypsin 1 
3  

2933,99 0,71 Regulação da proteólise e resposta à citocinas. 

APOA1_MOUSE Apoa1 Apolipoprotein A I  6637,37 0,72 Metabolismo de colesterol, lipídeos e esteroides 

PLMN_MOUSE Plg Plasminogen  667,43 0,73 Diversas vias tais como na coagulação 
sanguínea, fibrinólise   

FIBB_MOUSE Fgb Fibrinogen beta chain  4166,67 0,74 Coagulação sanguínea e hemostasia  
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APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONTINUAÇÃO) 
  

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

1433Z_MOUSE Ywhaz 14-3-3 protein 
zeta/delta  

783,21 0,8 Secreção de histamina por mastócitos e 
regulação da morte celular 

TPIS_MOUSE Tpi1 Triosephosphate 
isomerase  

384,37 0,88 Gliconeogênese e glicólise  

ALBU_MOUSE Alb Serum albumin  83168,51 1,02 Diversas vias tais como na regulação da 
apoptose e resposta celular a fome 

EST1C_MOUSE Ces1c Carboxylesterase 1C  1014,26 1,12 Desintoxicação de xenobioticos e no 
metabolismo extracelular de surfactante 

A1AT4_MOUSE Serpina1
d 
 

Alpha 1 antitrypsin 1 
4  

2740,37 1,12 Regulação negativa da endopeptidase 

A1BG_MOUSE A1bg Alpha 1B glycoprotein  376,38 1,39 Não identificado 

ACTBL_MOUSE Actbl2 Beta actin like protein 
2  

12228,57 1,55 Motilidade cellular  

      
Controle positivo x ConBr 

      
HEMO_MOUSE Hpx Hemopexin  35122,47 0,12 Transporte 

Q91XL1_MOUSE Lrg1 Leucine rich HEV 
glycoprotein  

2677,19 0,12 Diferenciação de células  

FIBB_MOUSE Fgb Fibrinogen beta chain  4166,67 0,2 Coagulação sanguínea e hemostasia  

FIBG_MOUSE Fgg Fibrinogen gamma 
chain  

6760,31 0,24 Coagulação sanguínea e hemostasia  

A2M_MOUSE A2m Alpha 2 
macroglobulin  

10747,96 0,27 Implantação do embrião 

Q9QWJ3_MOUSE - Alpha 1 globin  34759,28 0,36 Transporte de oxigênio 

A1L0U3_MOUSE Hist1h3e Histone H3  7255,42 0,36 Montagem do nucleosomo 
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APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONTINUAÇÃO) 
 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

HBB1_MOUSE Hbb-b1 Hemoglobin subunit 
beta 1  

139093,8 0,37 Transporte de oxigênio 

MUG1_MOUSE Mug1 Murinoglobulin 1  1197,65 0,44 Implantação do embrião e regulação negativa 
da endopeptidase  

PDIA3_MOUSE Pdia3 Protein disulfide 
isomerase A3  

215,57 0,46 Catalisa as ligações dissulfeto  

ACTBL_MOUSE Actbl2 Beta actin like protein 
2  

12228,57 0,47 Motilidade cellular  

Q5SX49_MOUSE Pfn1 Profilin  4720,43 0,48 Organização do citoesqueleto de actina   

TRFE_MOUSE Tf Serotransferrin  86888,8 0,53 Transporte de íons 

H4_MOUSE Hist1h4a Histone H4  23498,19 0,54 Montagem do nucleosomo e regulação negativa 
da diferenciação do megacariócito 

D3YTY9_MOUSE Kng1 Kininogen 1  10099,19 0,56 Regulação negativa da endopeptidase 

CO3_MOUSE C3 Complement C3  9895,17 0,57 Via do complemento e resposta inflamatória 

1433Z_MOUSE Ywhaz 14-3-3 protein 
zeta/delta  

783,21 0,68 Secreção de histamina por mastócitos e 
regulação da morte celular 

FETUA_MOUSE Ahsg Alpha-2-HS-
glycoprotein  

2545,94 0,69 Diversas vias tais como na regulação da 
resposta inflamatória e da fagocitose 

APOA1_MOUSE Apoa1 Apolipoprotein A-I  6637,37 0,69 Metabolismo de colesterol, lipídeos e esteroides 

PLMN_MOUSE Plg Plasminogen  667,43 0,9 Diversas vias tais como na coagulação 
sanguínea, fibrinólise   

ALBU_MOUSE Alb Serum albumin  83168,51 1,03 Diversas vias tais como na regulação da 
apoptose e resposta celular a fome 

CAH3_MOUSE Ca3 Carbonic anhydrase 
3  

564,47 1,15 Resposta ao etanol e ao estresse oxidativo  
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APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONTINUAÇÃO) 
 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

Q6PAC1_MOUSE Gsn Gelsolin isoform  
CRA-c 

195,16 1,27 Diversas vias tais como na polimerização dos 
filamentos de actina e em processos 
apoptóticos  

SPA3K_MOUSE Serpina3
k 

Serine protease 
inhibitor A3K  

15766,32 1,28 Regulação da proteólise, da resposta à 
citocinas e á hormônios. 

EST1C_MOUSE Ces1c Carboxylesterase 1C  1014,26 1,32 Desintoxicação de xenobioticos e no 
metabolismo extracelular de surfactante 

Q54AH9_MOUSE Hbb-b2 Beta 2 globin 
Fragment  

39586,42 1,46 Desenvolvimento de eritrócitos e regulação da 
diferenciação de células mieloides  

A1BG_MOUSE A1bg Alpha 1B glycoprotein  376,38 1,57 Não identificado 

E9Q035_MOUSE Gm20425 Protein Gm20425  83455,2 1,77 Transporte de íons e transdução de sinal 

MUG2_MOUSE Mug2 Murinoglobulin 2  758,25 5,05 Regulação negativa da endopeptidase 
      

Controle positivo x CFL 
      
Q14AS7_MOUSE Serpina3

c  
Serine Or cysteine 
peptidase inhibitor 
clade A member 3C  

4579,37 0,08 Regulação da proteólise e resposta à citocinas  

Q91XL1_MOUSE Lrg1 Leucine rich HEV 
glycoprotein  

2677,19 0,09 Diferenciação de células  

HBB1_MOUSE Hbb-b1 Hemoglobin subunit 
beta 1  

139093,8 0,09 Transporte de oxigênio 

HEMO_MOUSE Hpx Hemopexin  35122,47 0,1 Transporte 

A2M_MOUSE A2m Alpha 2 
macroglobulin  

10747,96 0,19 Implantação do embrião 

FIBB_MOUSE Fgb Fibrinogen beta chain  4166,67 0,22 Coagulação sanguínea e hemostasia  

Q54AH9_MOUSE Hbb-b2 Beta 2 globin 
Fragment  

39586,42 0,25 Desenvolvimento de eritrócitos e regulação da 
diferenciação de células mieloides  
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APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONTINUAÇÃO) 

 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

FIBG_MOUSE Fgg Fibrinogen gamma 
chain  

6760,31 0,25 Coagulação sanguínea e hemostasia  

A1L0U3_MOUSE Hist1h3e Histone H3  7255,42 0,27 Montagem do nucleosomo 

Q99K47_MOUSE Fga Fibrinogen alpha 
polypeptide  

1862,5 0,3 Coagulação sanguínea, ativação de paquetas, 
polimerização de proteínas e na transdução de 
sinal. 

D3YTY9_MOUSE Kng1 Kininogen 1  10099,19 0,3 Regulação negativa da endopeptidase 

E9Q035_MOUSE Gm20425 Protein Gm20425 
Gm20425 PE 4 SV 1 

83455,2 0,31 Transporte de íons e transdução de sinal 

H4_MOUSE Hist1h4a Histone H4  23498,19 0,32 Montagem do nucleosomo e regulação negativa 
da diferenciação do megacariócito 

MUG1_MOUSE Mug1 Murinoglobulin 1  1197,65 0,32 Implantação do embrião e regulação negativa 
da endopeptidase  

CO3_MOUSE C3 Complement C3  9895,17 0,38 Via do complemento e resposta inflamatória 

APOA1_MOUSE Apoa1 Apolipoprotein A-I  6637,37 0,45 Metabolismo de colesterol, lipídeos e esteroides 

SPA3K_MOUSE Serpina3
k 

Serine protease 
inhibitor A3K  

15766,32 0,51 Regulação da proteólise, da resposta à 
citocinas e á hormônios. 

TRFE_MOUSE Tf Serotransferrin  86888,8 0,51 Transporte de íons 

FETUA_MOUSE Ahsg Alpha 2 HS 
glycoprotein  

2545,94 0,57 Diversas vias tais como na regulação da 
resposta inflamatória e da fagocitose 

PDIA3_MOUSE Pdia3 Protein disulfide 
isomerase A3  

215,57 0,63 Catalisa as ligações dissulfeto  

PLMN_MOUSE Plg Plasminogen  667,43 0,88 Diversas vias tais como na coagulação 
sanguínea, fibrinólise   

1433Z_MOUSE Ywhaz 14-3-3 protein 
zeta/delta  

783,21 0,91 Secreção de histamina por mastócitos e 
regulação da morte celular 
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APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONTINUAÇÃO) 
 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

ALBU_MOUSE Alb Serum albumin  83168,51 1,16 Diversas vias tais como na regulação da 
apoptose e resposta celular a fome 

Q6PAC1_MOUSE Gsn Gelsolin isoform 
CRA-c 

195,16 1,34 Diversas vias tais como na polimerização dos 
filamentos de actina e em processos 
apoptóticos  

EST1C_MOUSE Ces1c Carboxylesterase 1C  1014,26 1,51 Desintoxicação de xenobioticos e no 
metabolismo extracelular de surfactante 

A1BG_MOUSE A1bg Alpha 1B glycoprotein  376,38 2,16 Não identificado 

MUG2_MOUSE Mug2 Murinoglobulin 2  758,25 4,66 Regulação negativa da endopeptidase 

ACTBL_MOUSE Actbl2 Beta actin like protein 
2  

12228,57 9,03 Motilidade cellular  

ConBr x CFL 

Q54AH9_MOUSE Hbb-b2 Beta 2 globin 
Fragment  

39586,42 0,17 Desenvolvimento de eritrócitos e regulação da 
diferenciação de células mieloides  

E9Q035_MOUSE Gm20425 Protein Gm20425  83455,2 0,18 Transporte de íons e transdução de sinal 

HBB1_MOUSE Hbb-b1 Hemoglobin subunit 
beta-1  

139093,8 0,25 Transporte de oxigênio 

SPA3K_MOUSE Serpina3
k 

Serine protease 
inhibitor A3K  

15766,32 0,4 Regulação da proteólise, da resposta à 
citocinas e á hormônios. 

S10A9_MOUSE S100a9 Protein S100 A9  3777,31 0,41 Apoptose, autofagia, resposta inflamatória  

A1AT3_MOUSE Serpina1
c 

Alpha 1 antitrypsin 1 
3  

2933,99 0,44 Regulação da proteólise e resposta à citocinas. 

E9Q5L2_MOUSE Itih4  Inter alpha trypsin 
inhibitor heavy chain 
4  

1623,63 0,48 Regulação negativa da endopeptidase e no 
processo metabólico do ácido hialurônico  

D3YTY9_MOUSE Kng1 Kininogen 1  10099,19 0,54 Regulação negativa da endopeptidase 

HPT_MOUSE Hp Haptoglobin  16662,54 0,56 Resposta imune  
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APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONTINUAÇÃO)  
 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

H4_MOUSE Hist1h4a Histone H4  23498,19 0,59 Montagem do nucleosomo e regulação negativa 
da diferenciação do megacariócito 

A2MP_MOUSE A2mp Alpha 2 
macroglobulin P  

1639,44 0,59 Gravidez 

Q3UAS4_MOUSE 
 

Psap Putative 
uncharacterized 
protein 

298,16 
 

0,65 
 

Diversas vias tais como no metabolismo de 
lipídeos e no crescimento da próstata 

APOA1_MOUSE Apoa1 Apolipoprotein A-I  6637,37 0,66 Metabolismo de colesterol, lipídeos e esteroides 

CO3_MOUSE C3 Complement C3  9895,17 0,66 Via do complemento e resposta inflamatória 

S10A8_MOUSE S100a8 Protein S100 A8  7595,19 0,66 Apoptose, autofagia, quimiotaxia e resposta 
inflamatória  

A1AT2_MOUSE Serpina1
b 

Alpha 1 antitrypsin 1-
2  

3524,67 0,69 Resposta de fase aguda 

Q91XL1_MOUSE Lrg1 Leucine rich HEV 
glycoprotein  

2677,19 0,7 Diferenciação de células  

A1AG1_MOUSE Orm1 Alpha 1 acid 
glycoprotein 1  

12991,32 0,7 Resposta imunológica e transporte de proteínas  

A2M_MOUSE A2m Alpha 2 
macroglobulin  

10747,96 0,7 Implantação do embrião 

MUG1_MOUSE Mug1 Murinoglobulin 1  1197,65 0,73 Implantação do embrião e regulação negativa 
da endopeptidase  

A1L0U3_MOUSE Hist1h3e Histone H3  7255,42 0,75 Montagem do nucleosomo 

B8JJN0_MOUSE Gm20547
  

Protein Gm20547  1026,49 0,8 Proteólise 

HEMO_MOUSE Hpx Hemopexin  35122,47 0,81 Transporte 

ITIH3_MOUSE 
 

Itih3 Inter-alpha-trypsin 
inhibitor heavy chain 
H3 

829,62 
 

0,82 
 

Regulação negativa da endopeptidase e no 
processo metabólico do ácido hialurônico 
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APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONTINUAÇÃO) 
 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

FETUA_MOUSE Ahsg Alpha 2 HS 
glycoprotein  

2545,94 0,82 Diversas vias tais como na regulação da 
resposta inflamatória e da fagocitose 

CAP1_MOUSE 
 

Cap1 Adenylyl cyclase-
associated protein 1 

317,53 
 

0,91 
 

Diversas vias tais como na organização do 
citoesqueleto de actina e na endocitose 
mediada por receptor 

KPYM_MOUSE Pkm Pyruvate kinase PKM  1009,09 0,92 Glicólise 

TRFE_MOUSE Tf Serotransferrin  86888,8 0,96 Transporte de íons 

FIBG_MOUSE Fgg Fibrinogen gamma 
chain  

6760,31 1,04 Coagulação sanguínea e hemostasia  

A1AT4_MOUSE Serpina1
d 
 

Alpha 1 antitrypsin 1 
4  

2740,37 1,07 Regulação negativa da endopeptidase 

FIBB_MOUSE Fgb Fibrinogen beta chain  4166,67 1,11 Coagulação sanguínea e hemostasia  

ALBU_MOUSE Alb Serum albumin  83168,51 1,13 Diversas vias tais como na regulação da 
apoptose e resposta celular a fome 

EST1C_MOUSE Ces1c Carboxylesterase 1C  1014,26 1,14 Desintoxicação de xenobioticos e no 
metabolismo extracelular de surfactante 

ENOA_MOUSE Eno1 Alpha enolase  2911,48 0,14 Glicólise 

MDHM_MOUSE 
 

Mdh2 Malate 
dehydrogenase, 
mitochondrial 

285,87 
 

1,26 
 

Diversas vias tais como no ciclo do ácido 
tricarboxílico e no metabolismo do malato e do 
oxalacetato 

1433Z_MOUSE Ywhaz 14-3-3 protein 
zeta/delta  

783,21 1,34 Secreção de histamina por mastócitos e 
regulação da morte celular 

Q3TWV0_MOUSE 
 

Vim Putative 
uncharacterized 
protein 

648,7 1,38 
 

Diversas processos tais como no 
desenvolvimento de astrócitos e na organização 
de filamentos intermediários. 

PDIA3_MOUSE Pdia3 Protein disulfide 
isomerase A3  

215,57 1,38 Catalisa as ligações dissulfeto  



174 
SILVA, A. F. B. (2014)                                                                                                                                          Apêndice 

APÊNDICE F - PROTEÍNAS EXPRESSAS EM DOIS DIFERENTES TRATAMENTOS (CONCLUSÃO) 
 

Acesso Uniprot Gene Nome da proteína Escore Razão  Processo Biológico envolvido 

A1BG_MOUSE A1bg Alpha 1B glycoprotein  376,38 1,38 Não identificado 

TPIS_MOUSE Tpi1 Triosephosphate 
isomerase  

384,37 1,54 Gliconeogênese e glicólise  

O89054_MOUSE Actb Cytoskeletal beta-
actin 

1889,54 1,84 Componente celular do citoesqueleto 

ARGI1_MOUSE Arg1 Arginase-1 472,92 2,64 Metabolismo da argenina e no ciclo da uréia 

ACTBL_MOUSE Actbl2 Beta actin like protein 
2  

12228,57 19,3 Motilidade cellular  
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ANEXO A - INIBIÇÃO DA ATIVIDADE HEMAGLUTINANTE DE LECTINAS DAS 
SEMENTES DE Canavalia brasiliensis e Cratylia argentea POR DIFERENTES 

AÇÚCARES (ADAPTADA DE RAMOS, 1996). (CONTINUA) 

 

Açúcares Lectinas 

ConBr CFL 

 

Mono- di- e trissacarídeosa  

 L(+)-Arabinose NI NI 

 D(-)-Ribose NI NI 

 D(+)-Xilose NI NI 

 β-D(-)-frutose 4,2 33,3 

 L(+)-Rhaminose NI NI 

 L(-)-sorbose 8,3 33,3 

 Maltose 1,0 1,0 

 D(+)-Celobiose NI NI 

 D(+)-trealose 1,0 8,3 

 α-D(+)-melibiose 2,1 2,1 

 Sacarose 8,3 NI 

 α-Lactose NI NI 

 Lactulose NI NI 

 D(+)-rafinose 33,3 NI 

 α-L(-)-Fucose NI NI 

 β-D(+)-Gentiobiose NI NI 

 D(-)-Sorbitol NI NI 
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ANEXO A - INIBIÇÃO DA ATIVIDADE HEMAGLUTINANTE DE LECTINAS DAS 
SEMENTES DE Canavalia brasiliensis e Cratylia argentea POR DIFERENTES 

AÇÚCARES (ADAPTADA DE RAMOS, 1996). (CONTINUAÇÃO) 
 

Açúcares 

Lectinas 

ConBr CFL 

  

 Manose e derivadosa  

 D(+)-manose 2,1 8,3 

 D(+)-Manosaminac NI NI 

 metil-α-D-manopiranosídeo 0,3 1,0 

 metil-β-D-manopiranosídeo NI NI 

 ρ-nitrofenil-α-D-manopiranosídeoc 0,1 1,0 

 ρ-nitrofenil-β-D-manopiranosídeoc 2,1 2,1 

 N-acetil-β-D-manosaminac NI NI 

 D-manose-6-Sc NI NI 

 D-manose-6-Pc NI NI 

 Metil-6-o-α-D-manopiranosil-α-D-manopiranosec 0,3 1,0 

 1-3-manobiosed 0,8 NI 

 1-6-manobiosed 0,8 1,7 

 1-3, 1-6-manotriosed 0,03 0,03 

  

Glicose e derivadosa   

 D(+)-glicose 4,2 16,7 

 D(+)-glicose-6Pe NI NI 

 D(+)-glicose-6Sf NI NI 
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ANEXO A - INIBIÇÃO DA ATIVIDADE HEMAGLUTINANTE DE LECTINAS DAS 
SEMENTES DE Canavalia brasiliensis e Cratylia argentea POR DIFERENTES 

AÇÚCARES (ADAPTADA DE RAMOS, 1996). (CONTINUAÇÃO) 

Açúcares 

Lectinas 

ConBr CFL 

  

 D-glicosamina 16,7 NI 

 D-glicosamina-2Sc 2,1 4,2 

 D-glicosamina-3Sc NI NI 

 D-glicosamina-6Pc NI NI 

 D-glicosamina-6Sc NI NI 

 N-Acetil-D-glicosamina 8,6 NI 

 N-Acetil-D-glicosamina-3Sf NI ND 

 N-Acetil-D-glicosamina-6Se NI NI 

 Metil-α-D-glicopiranosídeo 1,0 4,2 

 Metil-β-D-glicopiranosídeo 33,3 NI 

 Ácido glicurônico NI NI 

 Ácido glicosamínico NI NI 

 P-Nitrofenil-α-D-glicopiranosídeoc 2,1 4,2 

 P-Nitrofenil-β-D-glicopiranosídeoc 4,2 NI 

 P-Nitrofenil-N-Acetil-α-D-glicosaminac 4,2 NI 

 P-Nitrofenil-N-Acetil-β-D-glicosaminac NI NI 

 P-Nitrofenil-1-tio-β-D-glicopiranosódeoc 4,2 4,2 

 o-Nitrofenil-β-D-glicopiranosídeoe 8,3 16,7 

 o-Nitrofenil- N-Acetil-α-D-glicosaminac 0,5 2,1 
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ANEXO A - INIBIÇÃO DA ATIVIDADE HEMAGLUTINANTE DE LECTINAS DAS 
SEMENTES DE Canavalia brasiliensis e Cratylia argentea POR DIFERENTES 

AÇÚCARES (ADAPTADA DE RAMOS, 1996). (CONTINUAÇÃO) 
 

Açúcares 

Lectinas 

ConBr CFL 

  

 N-dodecil-β-D-glicopiranosídeo NI NI 

 Quitinaf NI NI 

 Quitosanof NI NI 

 Quitobiosed NI NI 

 Quitotriosed NI NI 

  

 Ácido murâmico, ácido siálico e derivadosa  

 ácido murâmicoc NI NI 

 Ácido N-acetil-murâmicoc 8,3 4,2 

 ácido siálicod 8,3 8,3 

 Ácido-2-o-metil-α-D-N-acetil-neuramínicoc NI NI 

 N-acetil-D-glicosamil (β-1-4)-N-acetil-muramil-L-alanil-D-

isoglutaminad 

NI ND 

  

 Glicoproteínasb  

 Ovomucóideg 165,0 2,6 

 Ovalbuminag 41,3 2,6 

 Orosomucóideg NI NI 

 Tiroglobulinag 82,5 10,3 
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ANEXO A - INIBIÇÃO DA ATIVIDADE HEMAGLUTINANTE DE LECTINAS DAS 
SEMENTES DE Canavalia brasiliensis e Cratylia argentea POR DIFERENTES 

AÇÚCARES (ADAPTADA DE RAMOS, 1996). (CONCLUSÃO) 
 

Açúcares 

Lectinas  

ConBr CFL 

  

 Fetuinag NI 20,6 

 Asialofetuinag 41,3 20,6 

 Apotransferrinag 165,0 NI 

 Mucinag 2,6 2,6 

 Asialomucinag 165,0 82,5 

    

    

 Lactotransferrina humanag NI NI 

 a- Concentração mínima capaz de inibir 1 UH, expressos em mM.  

b- Concentração mínima capaz de inibir 1 UH, expressos em μg/mL 

NI- não inibiu 1 UH a uma concentração de 33,3 nM, 8,3 mM (c) e 3,33 mM (d), 16,6 Mm (e), 

0,3% (f) e 330 μg/mL (g). 

ND- não determinado 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos o (a) Sr (a) ____________________________ para participar da 

Pesquisa Modulação imunológica preventiva aplicada ao controle de infecções 

bacterianas por salmonella typhimurium pelo uso de lectinas, realizado na Universidade 

Federal do Ceará, sob a responsabilidade da pesquisadora Ayrles Fernanda Brandão da 

Silva, a qual pretende avaliar a capacidade das lectinas de Canavalia brasiliensis (ConBr) e 

Cratylia argentea (CFL) em modular a inflamação sistêmica decorrente de uma infecção 

bacteriana causada por Salmonella Typhimurium. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de doação de sangue e para isto 

você receberá os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos e riscos 

decorrentes do procedimento.  

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, 

tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma 

despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.  

   

 

Consentimento Pós–Informação  

 

Eu, ____________________________________________________, fui informado 

sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a 

explicação. Por isso, eu manifesto meu livre consentimento em participar do projeto, 

estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por 

minha participação e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias 

que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de 

nós.  

 

Fortaleza, ____ de ____________ de _____. 

 

 

 

__________________________________          _________________________________ 

          Assinatura do participante                          Assinatura do pesquisador responsável
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ANEXO C - PARÂMETROS AVALIADOS NO ENSAIO DE TOXICOLOGIA AGUDA (BRITO, 1994). (CONTINUA) 
 

Parâmetro Sinais de toxicidade Escores 

 
Atividade 

Atividade geral Avaliação da atividade geral do animal na gaiola após estímulo. 
Dentre os sinais estão locomover, levantar, farejar, ficar parado, 
etc. 

0 – não se move 
1 – dá um passo 
2 - meia-volta na gaiola 
3-  duas voltas na caixa ou 
movimentos de alerta (padrão)  
4- anda com agilidade 

 
Sistema sensorial 

Frênito vocal Emissão de som vindo da região torácico-abdominal sem 
estímulo ou toque 

0 – ausente 
1- presente 

Irritabilidade Resposta do animal após toque e sopro na face 0 – ausente 
1- presente 

Reflexo auricular Posição   da   orelha   após   vários estalos consecutivos; quanto 
mais próxima da cabeça menor será o reflexo. 

0 – ausente, orelha colada à 
cabeça 
1 – orelha ligeiramente colada na 
cabeça 
2 – orelha em pé pela metade 
3-  orelha em posição usual 
(padrão) 
4- orelha totalmente em pé 

Reflexo corneal Reflexo dos olhos após aproximação lenta de uma pinça, mas 
sem o toque. 

0 – olhos ficam abertos 
1 – quase não se movem 
2 – movem-se pouco e lentamente. 
3 – fecham pela metade quando a 
pinça se aproxima 
4 – fecham totalmente quando a 
pinça se aproxima (padrão) 
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ANEXO C - PARÂMETROS AVALIADOS NO ENSAIO DE  TOXICOLOGIA AGUDA (BRITO, 1994). (CONTINUAÇÃO) 

  
Parâmetro Sinais de toxicidade Escores 

Aperto de cauda Resposta   ao   aperto   intenso   da extremidade cauda com 
uma pinça 

0 – não se move 
1 – move-se lentamente 
2 – move-se rápido 
3- move-se e pula (padrão) 
4- move-se, pula e corre 

Resposta ao toque Resposta ao toque prolongado (mais de 15 segundos) com uma 
pinça 

0 – não se move 
1 – pouco movimento 
2 – dá um passo 
3- anda com dificuldade 
4 – anda com agilidade (padrão) 

 
Sistema psicomotor 

Contorção Movimento vermiforme do corpo 0 – ausente (padrão) 
1- presente 

Reflexo 
endireitamento 

Resposta do animal para voltar à posição normal quando é 
colocado com o dorso sobre uma superfície (máximo 15 s) 

0 – não se move 
1-  volta lentamente e dificuldade 
2- volta lentamente 
3 – volta rápido 
4- volta imediatamente e com 
agilidade (padrão) 
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ANEXO C - PARÂMETROS AVALIADOS NO ENSAIO DE  TOXICOLOGIA AGUDA (BRITO, 1994). (CONTINUAÇÃO) 
 

Parâmetro Sinais de toxicidade Escores 

Trem posterior Verificar se a postura das patas traseiras (trem posterior) está 
caída ou arrastando 

0 – ausente (padrão) 
1- queda do trem posterior pouco 
visível 
2 – queda do trem posterior visível; 
animal anda com lentamente 
3-  queda do trem posterior 
Visível; animal anda com dificuldade 
4 -  queda do trem posterior visível; 
animal   anda com dificuldade e 
arrasta o trem posterior 

   
Tônus corporal Verificar se o corpo está normal (presente) ou não. 0 – ausente 

1 – presente (padrão) 
Força para agarrar Intensidade com que o animal se agarra a uma grade quando 

esta tem sua posição levemente modificada 
0 – não se agarra 
1 – se agarra, mas em seguida 
larga a grade 
2 – segura por um tempo, mas cai 
3-  segura firmemente, mas não 
suporta e cai 
4-   segura firmemente e não cai 
(padrão) 

Ataxia Movimentos desordenados devido a   oscilações   entre   
estados de consciência e inconsciência 

0 – ausente (padrão) 
1 – presente 
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ANEXO C - PARÂMETROS AVALIADOS NO ENSAIO DE  TOXICOLOGIA AGUDA (BRITO, 1994). (CONTINUAÇÃO) 
 

Parâmetro Sinais de toxicidade Escores 

Sistema nervoso central 

Tremores Observar presença ou não. 0 – ausente (padrão) 
1 – presente 

Convulsões 
 

Observar presença ou não. 
 

0 – ausente (padrão) 
1 – presente 

Straube tail 
 

Verificar se a cauda está ereta ou   n o r ma l  0 – ausente (padrão) 
1 – presente 

Hipnose 
 

Animal quieto e sem movimento, mas se tocado abre os olhos 
e responde ao estímulo 

0 – ausente (padrão) 
1 – presente 

Anestesia 
 

Ausência de resposta ao estímulo doloroso com perda do 
reflexo de endireitamento 

0 – ausente (padrão) 
1 – presente 

Sistema     nervoso 
autônomo 

  

Ptose Pálpebras fechadas ou semifechadas mesmo após o estímulo  0 – ausente (padrão) 
1 – ligeiramente fechado 
2- semifechado 
3- quase totalmente fechado 
4- fechado 

Lacrimação Presença ou ausência. 0 – ausente (padrão) 
1 – presente 

Micção                         Número de micções                            Número de poços de urina 
Defecação                    Número de bolos fecais               Número de pellets de excreta 
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ANEXO C - PARÂMETROS AVALIADOS NO ENSAIO DE  TOXICOLOGIA AGUDA (BRITO, 1994). (CONCLUSÃO) 
 

Parâmetro Sinais de toxicidade Escores 

Piloereção Ereção dos pelos corpóreos. 0 – ausente (padrão) 
1 – ereção leve 
2-  grau ligeiramente maior que o 
anterior 
3- visível, mas não totalmente ereto 
4- totalmente ereto 

Hipotermia Temperatura do corpo do animal abaixo do normal (avaliar 
sobretudo as extremidades)  

0– ausente (padrão) 
1– ligeiramente frio 
2- frio 
3- gelado 
4- gelado e com cianose 

Respiração Normal, hiper ou hipoventilação 0– normal (padrão) 
1– ligeiramente acelerado 
2- mais acelerado 
3- muito acelerado 
4- ofegante 

Cianose Pontos com coloração anormal no corpo, sobretudo nos pés, 
patas e focinhos 

0– ausente (padrão) 
1- cor esbranquiçada 
2- cor levemente azulada 
3- cor levemente arroxeada 
4- cor totalmente arroxeada 
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