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Este texto, na minha opinião, representa na realidade o que é defender uma tese. 

 

Uma tese é uma tese 

 

Sabe tese, de faculdade? Aquela que defendem? Com unhas e dentes? É dessa tese 

que eu estou falando. Você deve conhecer pelo menos uma pessoa que já defendeu uma tese. 

Ou esteja defendendo. Sim, uma tese é defendida. Ela é feita para ser atacada pela banca, que 

são aquelas pessoas que gostam de botar banca.  

As teses são todas maravilhosas. Em tese. Você acompanha uma pessoa meses, anos, 

séculos, defendendo uma tese. Palpitantes assuntos. Tem tese que não acaba nunca, que 

acompanha o elemento para a velhice. Tem até teses pós-morte. O mais interessante na tese é 

que, quando nos contam, são maravilhosas, intrigantes. A gente fica curiosa, acompanha o 

sofrimento do autor, anos a fio. Aí ele publica, te dá uma cópia e é sempre - sempre - uma 

decepção. Em tese. Impossível ler uma tese de cabo a rabo. São chatíssimas. É uma pena que 

as teses sejam escritas apenas para o julgamento da banca circunspecta, sisuda e 

compenetrada em si mesma. E nós? Sim, porque os assuntos, já disse, são maravilhosos, 

cativantes, as pessoas são inteligentíssimas. Temas do arco- da-velha. Mas toda tese fica no 

rodapé da história. Pra que tanto sic e tanto apud? Sic me lembra o Pasquim e apud não parece 

candidato do PFL para vereador? Apud Neto.  

Escrever uma tese é quase um voto de pobreza que a pessoa se autodecreta. O mundo 

pára, o dinheiro entra apertado, os filhos são abandonados, o marido que se vire. Estou 

acabando a tese. Essa frase significa que a pessoa vai sair do mundo. Não por alguns dias, 

mas anos. Tem gente que nunca mais volta. E, depois de terminada a tese, tem a revisão da 

tese, depois tem a defesa da tese. E, depois da defesa, tem a publicação. E, é claro, intelectual 

que se preze, logo em seguida embarca noutra tese. São os profissionais, em tese. O pior é 

quando convidam a gente para assistir à defesa. Meu Deus, que sono. Não em tese, na prática 

mesmo. Orientados e orientandos (que nomes atuais!) são unânimes em afirmar que toda tese 

tem de ser - tem de ser! - daquele jeito. É pra não entender, mesmo. Tem de ser formatada 

assim. Que na Sorbonne é assim, que em Coimbra também. Na Sorbonne, desde 1257. Em 

Coimbra, mais moderna, desde 1290. Em tese (e na prática) são 700 anos de muita tese e 

pouca prática.  



 

 

Acho que, nas teses, tinha de ter uma norma em que, além da tese, o elemento teria 

de fazer também uma tesão (tese grande). Ou seja, uma versão para nós, pobres teóricos 

ignorantes que não votamos no Apud Neto. Ou seja, o elemento (ou a elementa) passa a vida a 

estudar um assunto que nos interessa e nada. Pra quê? Pra virar mestre, doutor? E se ele 

estudou tanto aquilo, acho impossível que ele não queira que a gente saiba a que conclusões 

chegou.  

Mas jamais saberemos onde fica o bicho da goiaba quando não é tempo de goiaba. 

No bolso do Apud Neto? Tem gente que vai para os Estados Unidos, para a Europa, para 

terminar a tese. Vão lá nas fontes. Descobrem maravilhas. E a gente não fica sabendo de nada. 

Só aqueles sisudos da banca. E o cara dá logo um dez com louvor. Louvor para quem? Que 

exaltação, que encômio é isso? E tem mais: as bolsas para os que defendem as teses são uma 

pobreza.  

Tem viagens, compra de livros caros, horas na Internet da vida, separações, pensão 

para os filhos que a mulher levou embora. É, defender uma tese é mesmo um voto de pobreza, 

já diria São Francisco de Assis. Em tese. Tenho um casal de amigos que há uns dez anos 

prepara suas teses. Cada um, uma. Dia desses a filha, de 10 anos, no café da manhã, ameaçou: 

- Não vou mais estudar! Não vou mais na escola. Os dois pararam - momentaneamente - de 

pensar nas teses.  

- O quê? Pirou?  

- Quero estudar mais, não. Olha vocês dois. Não fazem mais nada na vida. É só a 

tese, a tese, a tese. Não podem comprar bicicleta por causa da tese. A gente não pode ir para a 

praia por causa da tese. Tudo é pra quando acabar a tese. Até trocar o pano do sofá. Se eu 

estudar vou acabar numa tese. Quero estudar mais, não. Não me deixam nem mexer mais no 

computador. Vocês acham mesmo que eu vou deletar a tese de vocês? Pensando bem, até que 

não é uma má idéia!  

Quando é que alguém vai ter a prática idéia de escrever uma tese sobre a tese? Ou 

uma outra sobre a vida nos rodapés da história? Acho que seria um tesão... 

 

 

 

 

 

 

Mário Prata 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você criança que vive a correr, 

é a promessa que vai acontecer... 

é a esperança do que poderíamos ser... 

é a inocência que deveríamos ter... 

Você meu filho, criança que brinca, corre, pula e grita 

mostra ao mundo, como se deve viver  

cada momento, feliz, como quem acredita 

em um mundo melhor que ainda vai haver! 

Você é como um raio de luz a iluminar o meu caminho, 

assemelhando-se ao Menino Jesus, me encanta com todo teu carinho! 

Você é a criança, que um dia vai crescer! 

É a promessa, que vai se realizar! 

É a esperança da humanidade se entender! 

É a realidade que o adulto precisa ver... 

e também aprender a ser... 

 

 

 

Lauro Kisielewicz 
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RESUMO 

 

A lectina da alga marinha vermelha Amansia multifida, foi investigada com respeito à sua 

especificidade e afinidade por estruturas de carboidratos complexos. A cinética da interação 

em tempo real da lectina solúvel com várias glicoproteínas imobilizadas, e a inibição destas 

interações por oligomanosídeos, foram analisadas através da tecnologia de ressonância 

plasmônica de superfície. A lectina exibiu uma certa preferência pelo monossacarídeo manose 

e a sua interação por di-tri e pentamanosídeos foi mais expressiva. A lectina de A. multifida 

interagiu com glicopeptídeos Man5 a Man8– asparagina, e a alta afinidade da lectina pelas 

referidas estruturas, foi evidenciada quando da análise da interação com glicoproteínas tais 

como: lactotransferrina bovina e ribonuclease b. De acordo com os resultados obtidos com a 

coluna de Sepharose6B com lectina de A. multifida imobilizada, o baixo reconhecimento 

sobre a aglutinina de soja, confirma o não reconhecimento sobre a estrutura Man 9, e descarta 

a capacidade de associação da lectina com uma estrutura que exiba três resíduos de manose 

ligados em -1,2 na extremidade do glicano. Estudos farmacológicos envolvendo a lectina de 

A. multifida complementaram este trabalho, quando foram testadas as atividades analgésica e 

antiinflamatória em camundongos. Os resultados indicaram que essa proteína produziu um 

efeito analgésico nos três tipos de modelo de dor utilizados. Nos testes das contorções 

abdominais e de formalina, um efeito dose dependente foi evidenciado. A administração por 

via intraperitoneal e por via oral, apresentou resultados que mostraram ser a primeira via de 

tratamento a mais efetiva. Com o objetivo de comparar a ação analgésica da lectina de A. 

multifida com um narcótico analgésico de ação central, morfina, foi realizado o teste da placa 

quente utilizando um tratamento prévio com naloxona, um antagonista opióide. A lectina de 

A. multifida, mostrou redução no seu efeito antinociceptivo na presença de naloxona, 

sugerindo portanto, que sua atividade envolve a ativação de receptores opióides à semelhança 

da morfina. Um efeito antinociceptivo a nível central, também foi observado quando a lectina 

aumentou a duração do tempo de sono induzido por barbitúrico. A ação antiinflamatória da 

lectina de A. multifida foi comprovada no teste de edema de pata utilizando carragenina e 

dextrano. A participação de lectina nos efeitos analgésicos observados, foi avaliada com 

utilização prévia de D-manose e avidina, das quais D-manose suprimiu a nocicepção 

satisfatoriamente. A lectina de A. multifida mostrou possuir propriedades analgésicas de 

origem periférica e central, sendo esses efeitos mais evidenciados na dor de origem 

inflamatória. 

Palavras Chaves: Lectina, Amansia multifida, Carboidratos, Nocicepção, Inflamação. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate the specificity for simple sugars or glycoproteins of the lectin 

from the red seaweed Amansia multifida. The interaction kinetics in real time of the soluble 

lectin with several immobilized glycoproteins and the inhibition of these interactions by 

oligomanosides were analyzed through surface plasmon resonance technology. The lectin 

showed somehow preference to the monosaccharide mannose and its interaction with di-tri 

and pentamanosides was more expressive. The lectin of A. multifida interacted with 

glycopeptides Man5 to Man8– asparagine, and the high affinity of the lectin for these 

structures was shown by analyzing the interaction with glycoproteins such as ribonuclease b 

and bovine lactotransferrin. The results obtained with Sepharose6B column containing 

immobilized A. multifida and  the low recognition of soybean agglutinin corroborate  the non-

recognition of Man 9, and discard the capacity of association with a structure showing three 

residues of mannose linked in -1,2 at the glycan extremity. The results of the 

pharmacological studies with three models of pain showed that A. multifida lectin caused 

analgesia. In the abdominal contorsion and formalin tests a dose-dependent effect was 

observed. The IP route was more effective than the oral route. In order to compare the 

analgesic action of A. multifida lectin with that of morfine, a narcotic with central action, the 

hot plate test was conducted after pre-treatment with the opioid antagonist naloxane. The 

antinociceptive effect of the lectin was reduced at the presence of naloxane, which suggests 

that its action involves activation of opioid receptors as occurs with morfine. An 

antinociceptive effect at central level was also observed when the lectin increased the duration 

of barbituric-induced sleep. The lectin showed anti-inflammatory action by the paw edema 

test with carrageenan and dextran. The involvement of the lectin in the observed 

antinociceptive effects was assessed by pre-treatment with D-mannose and avidin. The 

antinociceptive effect was suppressed by D-mannose. A. multifida lectin was shown to have 

antinociceptive properties of both central and peripheral origin, being these effects more 

evident for pain of inflammatory origin 

 

Key words: Lectin, Amansia multifida, Carbohydrates, Nociception, Inflammation. 

 

 

 

 



XVII 

 

 

SUMÁRIO 

 

    Páginas 

 DEDICATÓRIA   VII 

 AGRADECIMENTOS   VIII 

 LISTA DE FIGURAS   XI 

 LISTA DE TABELAS   XII 

 ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES   XIII 

 RESUMO   XV 

 ABSTRACT   XVI 

1. INTRODUÇÃO   20 

 1.1 Características Gerais sobre Lectinas  20 

 1.2 Lectinas como Ferramentas Biotecnológicas   23 

 1.3 Características das Lectinas de Algas Marinhas   29 

 1.4 Usos e Atividades Biológicas de Lectinas de Algas Marinhas  35 

 1.5 Especificidade da Interação Lectina-Carboidrato 40 

 1.6 Propriedades Farmacológicas   41 

  1.6.1 Conceitos Gerais da Dor 41 

  1.6.2 Bases Fisiológicas e Anatômicas da Dor 43 

  1.6.3 Bases Bioquímicas da Dor 46 

 1.7 Controle da Dor 47 

 1.8 Indução Experimental da Dor e da Inflamação 50 

 1.9 Algas Marinhas como Fonte de Drogas que Agem no Sistema Nervoso 

Central 

 

51 

       

2. OBJETIVOS DO TRABALHO 53 

 2.1 Objetivos Gerais   53 

 2.2 Objetivos Específicos   53 

      

3. MATERIAIS E MÉTODOS 54 

 3.1 Material Vegetal 54 

 3.2 Procedimento de Coleta 54 

 3.3 Purificação da Proteína em Estudo 54 



XVIII 

 

 

 3.4 Animais 60 

 3.5 Eritrócitos 60 

 3.6 Determinação da Atividade Hemaglutinante 60 

 3.7 Reagentes 61 

 3.8 Marcação das Glicoproteínas com Biotina 61 

 3.9 Imobilização da Lectina em Sepharose 4B 62 

 3.10 Cromatografias de Afinidade em Colunas de Glicoproteínas 

Imobilizadas 

 

63 

 3.11 Cinética da Interação da lectina da alga marinha Amansia multifida com 

Glicoproteínas medida em Tempo Real por Ressonância Plasmônica de 

Superfície (BIAcore) 

 

 

63 

 3.12 Entendendo a técnica RPS – Ressonância Plasmônica de Superfície 65 

 3.13 Origem dos Glicopeptídeos e Oligossacarídeos 66 

 3.14 Isolamento e Radiomarcagem de Glicanos e Glicopeptídeos 67 

 3.15 Marcagem Radioativa de Glicopeptídeos com Anidrido Acético 
14

C 69 

 3.16 Marcagem Radioativa de Oligossacarídeos com Borato de Sódio 
3
H 69 

 3.17 Cromatografia de Afinidade de Glicanos e Glicopeptídeos 

Radiomarcados com 
3
H ou 

14
C em Coluna de Sepharose 4B, contendo 

Imobilizada, a Lectina da Alga Marinha Amansia multifida 

 

 

70 

 3.18 Atividade Analgésica (Protocolos Experimentais para Modelo de Dor 

Animal) 

 

71 

  3.18.1 Teste da Placa Quente 71 

  3.18.2 Teste das Contorções Abdominais Induzidas pelo Ácido 

Acético (Writhing Test) 

 

74 

  3.18.3 Efeito da Avidina e Manose sobre a Atividade Analgésica do 

PI-DEAE de Amansia multifida 

 

76 

  3.18.4 Teste da Formalina 76 

 3.19 Teste do Tempo de Sono Induzido por Pentobarbital Sódico 79 

 3.20 Atividade Anti-inflamatória  81 

  3.20.1 Edema de Pata Induzido por Carragenina em Camundongos 81 

  3.20.2 Edema de Pata Induzido por Dextrano a 1,5%em 

Camundongos 

 

81 

     



XIX 

 

 

 3.21 Análise Estatística 83 

       

4. RESULTADOS 84 

 4.1 Especificidade da lectina de Amansia multifida por Glicopeptídeos e 

Oligossacarídeos Solúveis 

 

84 

 4.2 Análise da Afinidade por Ressonância Plasmônica de Superfície 89 

 4.3 Atividade Antinociceptiva da Alga Marinha Amansia multifida 93 

  4.3.1 Teste da Placa Quente 93 

  4.3.2 Teste das Contorções Abdominais Induzidas pelo Ácido Acético 97 

  4.3.3 Efeito da Avidina e da Manose sobre a Atividade Analgésica do 

PI-DEAE da Amansia multifida 

 

100 

  4.3.4 Teste da Formalina 103 

 4.4 Efeito da Lectina de Amansia multifida, no Tempo de Sono Induzido 

por Pentobarbital Sódico em Camundongos 

 

107 

 4.5 Atividade Anti-Inflamatória da Lectina de Amansia multifida 109 

  4.5.1 Efeito da Lectina Amansia multifida, no Edema de Pata 

Induzido por Carragenina 

 

109 

  4.5.2 Efeito da Lectina Amansia multifida, no Edema de Pata 

Induzido por Dextrano 

 

112 

       

5. DISCUSSÃO 114 

       

6. CONCLUSÕES 127 

       

7. REFERÊNCIAS 128 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 20 
 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Características Gerais das Lectinas  

 

Descobertas no final do século XIX, as lectinas são  consideradas como uma classe 

especial de proteínas, por sua ubiqüidade e importância com relação à sua propriedade de 

ligação específica a carboidratos, tendo sido consideradas a partir do final dos anos 70 fortes 

candidatas a decodificadoras da informação biológica contida nos açúcares.  

O interesse científico inicial para as lectinas foi marcado pelo estudo  das proteínas 

tóxicas ricina, isolada de sementes de mamona (Ricinus communis ) e abrina, obtida de 

sementes de jequiriti (Abrus precatorius), como descrito por H. Stillmark, 1888. Um número 

cada vez maior destas substâncias foi descoberto em outros vegetais, o que levou Elfstrand 

(1898) a propor o termo hemaglutininas, considerando o efeito aglutinador de células 

sangüíneas, para este grupo de proteínas.  

Landsteiner e Raubitscheck (1908), descreveram diversas aglutininas não tóxicas, 

como as obtidas do feijão comum (Phaseolus vulgaris), da ervilha (Pisum sativum) e de 

lentilha (Lens culinaris) e fizeram a primeira observação sobre a seletividade das aglutininas 

vegetais. Apesar desta importante descoberta, a especificidade das aglutininas de plantas só 

foi confirmada anos mais tarde. No final da década de 40, estudos independentes como os de 

Boyd & Reguera (1949) e Renkonen (1948) demonstraram haver aglutininas vegetais 

específicas para diferentes grupos sangüíneos do sistema ABO. 

Em decorrência destes estudos sobre a especificidade das aglutininas por grupos 

sangüíneos, um novo termo que lembrasse o aspecto seletivo de ligação destas proteínas a 

eritrócitos humanos foi proposto por Boyd & Shapleigh (1954), quando então, as aglutininas 

vegetais passaram a ser denominadas Lectinas (do latim legere, que significa escolher, 

selecionar). 

A idéia de especificidade de ligação que já havia se tornado clara, aliada à 

conscientização do caráter ubíquo destas proteínas na natureza, levaram ao surgimento de 

uma nova definição para lectinas. Goldstein et al. (1980) as definiu como proteínas, ou 

glicoproteínas, de origem não imune, ligantes de açúcar, que aglutinam células e/ou 

precipitam glicoconjudados. Esta definição deixou embutida a necessidade destas proteínas 

apresentarem mais de um sítio de ligação para açúcares por molécula e permitiu ainda 
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algumas ressalvas: “sob certas condições, enzimas específicas de açúcar com múltiplos sítios 

de combinação, aglutinam células e/ou precipitam glicoconjugados, agindo desta forma como 

lectinas; as toxinas por serem monovalentes não devem ser consideradas lectinas uma vez que 

não são capazes de aglutinar células ou precipitar glicoconjugados”. 

O conhecimento atual sobre as lectinas tem justificado as sucessivas críticas à 

definição oficialmente vigente para estas proteínas. Há uma clara tendência de considerar 

irrelevante o requisito de aglutinação de células ou precipitação de glicoconjugados, 

destacado por Goldstein et al. (1980), já que a aceitação desse critério restringe a busca de 

lectinas com funções endógenas às proteínas ligantes de carboidratos que sejam bivalentes ou 

multivalentes. 

Buscando as definições mais modernas, citaríamos aquela de Peumans & Van 

Damme (1995) que sugere a presença de no mínimo um domínio não catalítico que se ligue 

reversível e especificamente a carboidrato, como único pré-requisito para que uma proteína 

seja considerada uma lectina. Uma outra definição que corrobora com a anteriormente citada, 

foi proposta por Cummings (1997) que diz: “Uma lectina é uma proteína que se liga a 

carboidrato, desde que não seja um anticorpo ou tenha atividade enzimática dirigida para 

carboidratos”. Essa definição foi motivada pela descrição das proteínas vegetais que 

apresentam dois tipos de domínio, um lectínico e um catalítico como no caso das quitinases 

tipo 1 (Collinge et al., 1993).  

Como essa definição engloba uma grande quantidade de lectinas que possuem 

propriedades funcionais e moleculares diferentes, quer seja pela capacidade hemaglutinante 

quer pela capacidade de ligar-se a mono ou oligossacarídeos, os autores subdividiram as 

lectinas em três grupos: merolectinas, hololectinas e quimerolectinas. 

Merolectinas: proteínas monoméricas, constituídas de um único domínio ligante a 

carboidrato, portanto, incapazes de precipitar glicoconjugados ou aglutinar células. Exemplos 

dessa classe são as proteínas monoméricas que se ligam a manose, como a das orquídeas e a 

heveína, proteína ligante de quitina; 

 Hololectinas: possuem dois ou mais domínios de ligação a carboidrato que podem ser 

iguais ou homólogos. São constituídas exclusivamente por domínios ligantes a carboidrato, 

não possuindo qualquer outra atividade. Compreende todas as lectinas com múltiplos sítios de 

ligação que são capazes de aglutinar células e/ou precipitar glicoconjugados, enquadrando a 

maioria das lectinas de plantas conhecidas;   

Quimerolectinas: proteínas que além do domínio ligante a carboidrato, possuem um 

outro domínio, apresentando uma atividade catalítica (ou outra atividade biológica) bem 
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definida, mas que age independente dos domínios ligantes a carboidratos. Exemplificam esse 

grupo as RIPs tipo 2 e as quitinases tipo 1 de plantas. 

Van Damme et al. (1998), sugeriram mais um tipo de lectina, as Superlectinas, um 

tipo especial de quimerolectinas. Elas são proteínas que contêm, no mínimo, dois domínios 

ligantes a carboidrato, os quais são estruturalmente distintos e reconhecem carboidratos 

diferentes. Apenas um exemplo desta classe é conhecido, a lectina de bulbos de tulipa, com 

dois domínios, um específico para N-acetilgalactosamina e outro para manose. 

As lectinas estão amplamente distribuídas na natureza, pois além de serem detectadas 

em plantas superiores, já foram isoladas de todas as classes e famílias de seres vivos (algas, 

vertebrados, invertebrados e microorganismos, incluindo fungos e vírus), apresentando uma 

grande variedade de formas e tamanhos. Muitas destas proteínas podem ser agrupadas em 

famílias distintas que exibem similaridades quanto às suas propriedades estruturais e de 

seqüênciamento de aminoácidos em suas cadeias polipeptídicas. No reino vegetal, podemos 

citar algumas espécies como as da família Leguminosae, aonde podem ser encontradas 

lectinas com alto grau de homologia de seqüência, evidenciando assim, uma linha taxonômica 

bem definida (Sharon & Lis,1995).  

Os principais grupos de especificidades encontrados entre as lectinas de 

Leguminosae são os seguintes: manose, glicose e seus -glicosídeos – neste grupo todas as 

lectinas ligam igualmente, tanto manose como glicose; galactose e N-acetilgalactosamina – 

as lectinas incluídas neste grupo são específicas para ambos os açúcares, entretanto em alguns 

casos, a ligação de um deles à lectina pode ser feita mais fortemente; N-acetilglicosamina – 

geralmente a ligação mais forte se faz através de suas formas oligoméricas do tipo -1,4; -L-

fucose; e oligossacarídeos complexos (Rüdiger,1997). 

As lectinas de Leguminosae são sintetizadas como peptídeos de aproximadamente 30 

kDa, com uma seqüência sinalizadora ou líder de 20 resíduos de aminoácidos, que precede a 

cadeia da lectina madura e guia seu transporte para a luz do retículo endoplasmático. As 

cadeias de 30 kDa podem se combinar para formar dímeros de 60 kDa, ou tretâmeros de 120 

kDa (Van Driessche,1988). 

Algumas lectinas de Leguminosae têm sido estudadas quanto à sua estrutura 

tridimensional (Sharon, 1993). Dados coletados por vários autores, mostram que lectinas com 

diferenças importantes na estrutura primária e com diferenças de especificidade de ligação a 

açúcar, apresentam similaridades estruturais. A subunidade tem formato de sino com a cúpula 

plana, formada basicamente por duas pregas  antiparalelas, praticamente sem ocorrência de 
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-hélices. Ainda, entre essas lectinas, os sítios de ligação para resíduos hidrofóbicos, íons 

metálicos e moléculas de água, são altamente conservados (Lis et al.,1994). Os sítios de 

ligação a açúcares são formados por depressões rasas no alto da cúpula. É importante mostrar 

que os aminoácidos envolvidos na ligação ao carboidrato sejam os mesmos de uma lectina 

para outra, mesmo que elas difiram em suas especificidades. Dependendo da lectina, os 

aminoácidos, ligam-se aos carboidratos com diferentes orientações. Ao que parece, não 

apenas o aminoácido, mas também a moldura proporcionada pela cadeia peptídica, é 

importante para o estabelecimento desta ligação. 

Nos últimos anos os intensos estudos realizados com lectinas de várias espécies, têm 

favorecido o esclarecimento de aspectos estruturais e evolutivos dessas proteínas, o que 

certamente contribuirá para a elucidação de suas diversas funções fisiológicas, bem como suas 

atividades biológicas através da interação com vários tipos de células. 

 

1.2- Lectinas como Ferramentas Biotecnológicas 

 

A pesquisa interessada na descoberta da natureza das moléculas participativas no 

reconhecimento celular, iniciada há três décadas, tem permitido reunir evidências do 

envolvimento de carboidratos e lectinas nesse evento central de grande número de fenômenos 

biológicos (Sharon & Lis,1989). Relatos iniciais sobre a importância dos carboidratos no 

reconhecimento celular foram descritos por Burnet (1951), quando demonstrou que a 

remoção de resíduos de ácido siálico pelo tratamento enzimático de eritrócitos com 

neuraminidase, abolia completamente a ligação do vírus influenza às células modificadas.  

Uma grande diversidade de estruturas de carboidratos tem sido observada em 

associação com glicoconjugados solúveis ou ligada  a superfícies de células. E ao que parece, 

tal diversidade é biologicamente significativa, pois em muitas situações, carboidratos 

modificam as atividades de proteínas às quais estão associados e também atuam como 

marcadores de diferenciação celular, desenvolvimento e estados patológicos (Rademacher et 

al.,1988). 

A capacidade de ligação seletiva de lectinas a açúcares tem dado a essas proteínas, 

um papel de destaque no reconhecimento celular, numa ampla variedade de sistemas 

biológicos. A abundância dessas proteínas, assim como a diversidade de suas especificidades 

de ligação a carboidratos as tornaram ferramentas valiosas para a detecção e isolamento de 

glicoproteínas e caracterização parciais das porções de carboidrato dessas glicoproteínas, 

assim como importantes instrumentos no acompanhamento de mudanças ocorridas nos 
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açúcares de superfície celular, em processos tais como desenvolvimento, diferenciação e 

transformação neoplásica (Lis & Sharon,1986).  

As lectinas têm dado uma sensível contribuição ao conhecimento da estrutura 

química e função de determinantes de grupos sangüíneos do sistema ABO. Bird (1951) foi o 

primeiro a observar que extratos da leguminosa Dolichos biflorus aglutinava especificamente 

eritrócitos A1 de humanos, assim como levava à precipitação células do grupo sangüíneo A. 

Anos mais tarde, estudos de inibição de lectinas por açúcares, ajudaram a confirmar que os 

açúcares são os imunodeterminantes da especificidade dos grupos sangüíneos do sistema 

ABO. Por exemplo, a aglutinação por lectina específica para o grupo A foi inibida por N-

acetil-D-glicosamina, enquanto -metil-L-fucose inibiu especificamente células sanguíneas 

do tipo O. 

Um número importante de trabalhos tem mostrado a aplicação de lectinas no estudo 

e caracterização de glicoconjugados de superfície celular. A cromatografia de afinidade, 

utilizando lectina imobilizada, permite o isolamento de um, dentre uma mistura de 

oligossacarídeos de membrana, derivados de uma célula à qual a lectina imobilizada é capaz 

de ligar-se. A eluição do material adsorvido à coluna é suave e a recuperação é quantitativa 

(Cummings & Kornfeld,1982).  

Dentro de uma estratégia semelhante, temos o exemplo do uso de lectinas na 

identificação de grupos de açúcares presentes em tecidos da região pre-corneal de ratos 

(Nicholls et al., 1994). O objetivo desse trabalho foi empregar lectinas como agente local 

para permitir a liberação prolongada de drogas no tratamento de uma série de patologias 

oculares. 

A interação de uma lectina com glicoconjugados apropriados da superfície dos 

monócitos induz não apenas ativação celular, mas também muda o padrão de secreção de 

citocinas, aumentando o impacto da ligação da lectina. Como exemplos, podemos citar a 

jacalina, lectina de Artocarpus integrifolia (jaca), específica por D-galactose, que estimula 

células esplênicas murinas a sintetizarem altos níveis de TGF-, IL-3/GM-CSF e IL-6. 

Entretanto, jacalina não teve qualquer efeito sobre a secreção de IFN-, IL-2 ou IL-4 pelas 

mesmas células (Delgado et al., 1993). Ainda, poderíamos relatar o efeito da lectina ConBr 

de Canavalia brasiliensis, quando aplicada em camundongos BALB/c, altamente 

susceptíveis à leishmaniose. Essa lectina, causou a redução de lesões próprias da infecção por 

L. amazonensis e tal efeito foi atribuído à produção de IFN- induzida por ConBr (Barral-

Neto et al.,1996).  
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Um dos mais importantes efeitos da interação de lectinas com células tem relação 

com a capacidade dessas proteínas de estimular uma resposta mitogênica em linfócitos. A 

interação lectina-carboidrato, que ocorre nos eventos moleculares, é essencial para a resposta 

imune. Lectinas são portanto, utilizadas como reagentes policlonais para investigar o controle 

e as bases moleculares da ativação e proliferação de linfócitos, para identificar e fracionar 

células do sistema imune, além de serem utilizadas também como drogas (Singh et al., 2004). 

Essa propriedade foi descoberta por Nowell (1960), quando foi observado o efeito 

da lectina de Phaseolus vulgaris (PHA) sobre linfócitos humanos. Atualmente várias lectinas 

com atividade mitogênica foram identificadas tais como a ConA, a lectina de lentilha, a 

lectina de “Lima bean”, a “pokeweed mitogen” (PWM), a lectina de Ulex europeus, a de 

Vicia faba (favina) (Brown & Hunt,1978). Mais recentemente, Barral-Netto et al. (1992), 

demonstraram que lectinas de oito sementes de leguminosas da tribo Dioclae, eram 

fortemente mitogênicas, sendo algumas efetivas mesmo em concentrações tão baixas quanto 

1mg/ml.  

Recentemente, uma nova lectina tendo especificidade para a glicoproteína 

asialofetuína foi purificada de tubérculos de Arisaema flavum (Schott). A lectina de A. flavum 

(AFL) mostrou potente atividade mitogênica para esplenócitos de BALB/c e linfócitos 

humanos, em comparação com a lectina de ConA, já bem conhecida como mitogênica. AFL 

também mostrou significante atividade antiproliferativa in vitro, para células cancerígenas 

das linhagens murinas J774 e P388D1 (Singh et al., 2004). 

A aglutinina Anguilla anguilla (AAA), uma lectina fucose específica presente no 

soro de enguia, parece participar no reconhecimento do lipopolissacarídeo bacterial em um 

sistema de imunidade animal inata, sugerindo um papel, para a lectina, na defesa do 

organismo. Assim, a análise sistemática da ligação da lectina a carboidratos, é 

particularmente importante quando utilizada como uma ferramenta para o diagnóstico (Wu et 

al., 2004) 

Modificações da estrutura de glicoproteínas de membrana durante a divisão celular 

têm sido associadas com malignidade. As variações na topografia da superfície celular 

podem estar relacionadas a um estágio preciso da doença, e as lectinas, podem ser 

ferramentas úteis no diagnóstico e prognóstico da doença (Dall’Olio,1996). A lectina de 

Ricinus comunis, e outras lectinas citotóxicas de plantas vem sendo usadas com sucesso na 

terapia do câncer (Lord, 1987). O emprego dessas lectinas no tratamento de pacientes 

leucêmicos, dentre os quais as  vítimas do acidente de Chernobyl, tem sido demonstrado 

(Sharon & Lis, 1987).  
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Lectinas de plantas e de bactérias podem também desempenhar uma importante 

função no tratamento de infecções respiratórias. A lectina de Triticum vulgare (WGA), 

quando aplicada por via oral, foi eficaz em ativar a fagocitose de Streptococcus pneumoniae 

ATCC 6301 e neutralizar macrófagos alveolares in vivo (Luther et al., 1990). 

Lectinas atuam como mediadores no reconhecimento celular em uma vasta linha de 

sistemas biológicos (Sharon & Lis, 1989). A propriedade de lectinas de atuarem como 

mediadores da adesão entre leucócitos e endotélio foi inicialmente descrita por Stoolman e 

colaboradores (1983), quando demonstraram que açúcares poderiam funcionar como 

inibidores da ligação entre leucócitos e endotélio. Nessa linha, Yednock e colaboradores 

(1987) demonstraram que açúcares poderiam interagir com a molécula L-selectina, inibindo a 

adesão de linfócitos ao endotélio. 

Modelos com células de linhagens murinas têm avançado o entendimento da 

regulação imune na inflamação eosinofílica, entretanto, existem poucos métodos para o 

isolamento de populações viáveis de eosinófilos de um pulmão inflamado. Shinagawa & 

Anderson (2000) descreveram diversas lectinas de plantas, por sua habilidade de ligar-se 

seletivamente a monócitos-macrófagos alveolares, como a isolectina I de Bandierea 

(Griffonia) simplicifolia e a jacalina, permitindo assim, através de uma lavagem de pulmão, a 

purificação de eosinófilos por uma seleção negativa com esferas magnéticas conjugadas com 

estreptavidina. 

As lectinas têm sido também utilizadas para caracterizar os glicoconjugados 

contidos em uma variedade de tumores. Como a maioria desses estudos não foi 

correlacionada com dados clínicos, sua utilização é limitada. Entretanto, dois grupos 

determinaram uma correlação entre dados clínicos e histoquímicos com lectina, Kakeji et al. 

(1991), que encontrou associação entre a lectina de Roman snail (HPA)-ligante usando-a no 

prognóstico de câncer gástrico e Matsumoto et al. (1992), que encontrou associação entre a 

aglutinina de Dolichos biflorus (DBA)-ligante usando-a para o prognóstico do câncer de 

pulmão (Schumacher, 1995). 

O câncer de mama é um importante problema clínico, e o leite, produto secretado de 

mama lactante normal, é uma rica fonte de uma grande variedade de sacarídeos. Em 

conseqüência disso, lectinas são bons marcadores para o estudo de mudanças na expressão de 

carboidratos durante o desenvolvimento do câncer de mama (Schumacher, 1995). Os 

primeiros estudos de câncer de mama empregando lectinas pelo emprego de técnicas 

histoquímicas, estão descritos no trabalho de Klein et al. (1981). Esses estudos indicaram que 

a expressão de sítios ligantes para a aglutinina do amendoim (PNA) nas células cancerígenas, 
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estava correlacionada com o receptor do hormônio esteróide da mama e, portanto, esse 

método poderia ser usado ao invés da estimação do receptor esteróide (Klein et al., 1981).  

A PNA é também uma das lectinas mais amplamente utilizadas na histoquímica do 

câncer de cólon, e a detecção dessa doença, depende da sensibilidade do método utilizado. 

Boland & Roberts (1988), usaram uma técnica de extração quantitativa para medir a 

quantidade de sítios ligantes para “wheat germ agglutinin” (WGA) e PNA, em colônias de 

células de cólon, normal e cancerosa. 

A percepção de que lectinas de plantas como também os componentes de baixo peso 

molecular (peptídeos, carboidratos e alcalóides) presentes nos seus extratos agem contra 

câncer, conduziu Zarkovic e colaboradores (1998) a compararem os efeitos do extrato fresco 

de Viscum album (Isorel) com o da lectina pura “mistletoe” (ML-1) (planta parasita da família 

das Lorantáceas) e seus componentes de diferentes peso molecular, no crescimento de tumor 

in vitro (ensaio do tipo MTT) e no melanoma do tipo B16F10 (desenvolvimento artificial de 

metástase). O ensaio permitiu observar que o efeito envolvido com o extrato fresco de Isorel 

utilizado a altas doses poderia resultar da atividade tóxica das lectinas “mistletoe” (atividade 

como ML-1), diferente de ML-1, se usado a baixas concentrações Isorel inibia seletivamente 

células tumorais, devido a atividade dos componentes de baixo peso molecular. 

Outros estudos demonstraram que dosagens definidas da lectina galactose específica 

de “mistletoe” (ML-1) (planta parasita da família das Lorantáceas) tem eficácia 

imunomodulatória (Beuth et al., 1993; Beuth et al., 1997a; Beuth., 1997b), potência 

neuroendocrinológica e uma influência benéfica na qualidade de vida dos pacientes com 

câncer (Heiny et al., 1998). 

Um estudo clínico aleatório foi feito com pacientes com câncer de mama para 

determinar a correlação de parâmetros definidos na imunidade celular e os níveis plasmáticos 

de -endorfina após uso de ML-1, nos pacientes com câncer de mama (submetido à terapia 

padrão de destruição do tumor). A administração subcutânea de doses ideais de ML-1 induziu 

um aumento nos níveis plasmáticos de -endorfina, intensificou a atividade das células Killer 

naturais (NK) e linfócitos T (expressão dos receptores de CD-25/interleucina-2 e antígenos 

HLA/DR ) (Heiny et al., 1998)  

Agentes quimiotérapicos são umas das poucas alternativas no tratamento do câncer, e 

o problema principal no uso de tais agentes é a toxicidade dessas drogas sob as células 

normais de um organismo. Um método apropriado para solucionar tal problema, é o emprego 

dos inibidores de tumorigêneses os quais têm uma origem natural. Nos últimos anos a 

utilização de extratos naturais ou componentes purificados, tem-se tornado um meio bem 
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estabelecido para o estudo de vários aspectos do câncer. Em recentes pesquisas utilizando-se 

substâncias naturais, pode-se observar o interessante aumento na atividade biológica de 

lectinas de plantas no seu efeito antitumoral (Abdullaev & Demejia, 1997). 

O óxido nítrico está também envolvido na citotoxidade e atividade contra células 

tumorais (Albina & Reichner, 1998) e é possível que NO esteja envolvido com a destruição 

de tumores induzidos por lectinas. Nesse aspecto, segundo Andrade & colaboradores, 1999, 

lectinas de Canavalia brasiliensi (ConBr), Dioclea grandiflora, Pisum arvense (PAA) e 

Canavalia ensiformis (ConA) induziram a produção de óxido nítrico em células 

mononucleares murínicas. PAA induziu taxas similares ao que se obteve com lipossacarídeos, 

interferon-. A produção de NO por células aderentes foi significativamente baixa 

comparando com células não fracionadas, sugerindo que a combinação da lectina estimula 

diretamente os macrófagos via estimulação de linfócitos. Experimento  ex vivo demonstraram 

que células estimuladas in vivo podem manter produção de NO in vitro distante do estímulo. 

Síntese do NO bloqueado in vivo pode significativamente aumentar números de células na 

drenagem linfática depois da injeção da lectina comparado com o controle não bloqueado; 

sugerindo que in vivo a associação da lectina estimula a produção de NO. Esses dados 

demonstram que lectinas podem induzir a produção de óxido nítrico em ambos os casos in 

vivo e “in vitro”(Andrade et al 1999). 

A morte programada de diferentes tipos de células (apoptose) tem sido produzida 

por diversas lectinas de origem vegetal. A lectina de Griffonia simplicifolia é internalizada 

por células tumorais de murina, desencadeando a apoptose (Kim, 1993). Produzindo efeito 

semelhante, a lectina ConA de Canavalia ensiformis, apresenta toxicidade sobre células 

normais e transformadas (Kulkarni & McCulloch,1995).  

Três lectinas da subtribo Diocleinae (D. brasiliensis, D. grandiflora e D. violacea) já 

referidas como estimuladoras da proliferação de células dos linfonodos poplíteos de 

camundongos BALB/c, mostraram-se capazes também de induzir apoptose celular. Focos 

mais abundantes foram detectados nos linfonodos estimulados com a lectina de D. violacea 

(Costa-Barbosa, 1997). Estudos mais recentes mostraram que tais lectinas causaram 

inflamação (freqüentemente associada com elevada necrose dos vasos endoteliais) e que as 

lectinas da família Diocleinae foram hábeis em estimular in vivo a ativação dos linfócitos T e 

induzir a apoptose (Barbosa et al., 2001). 

Muitas outras funções têm sido propostas para as lectinas, tais como: toxicidade, 

efeito insulinomimético, proteção contra patógenos e insetos, transporte e armazenamento de 
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carboidratos, proteínas de reserva ou reguladores de crescimento (Lis & Sharon, 1981; 

Pusztai, 1991) 

Nos últimos anos o desenvolvimento de terapias para adultos diabéticos ou obesos, 

baseado em lectinas, tem-se tornado freqüente. Lazarus & col, 1998, observaram que após a 

injeção intraperitoneal (i.p) em camundongos, da lectina pokeweed (PKW) (15 mg/kg), havia 

um declínio do nível de glicose no soro de 154  3 para 23  10 mg/dl 24 horas mais tarde; a 

anorexia também foi desenvolvida e após três dias houve um significante declínio na massa 

corporal. Os resultados demonstraram que PKW tem ambas as atividades, agindo como 

insulina e causando um efeito redutor do peso quando administrada em camundongos. 

A administração da lectina Con A de Canavalia ensiformis em ratos machos e 

fêmeas teve efeito nos níveis de insulina e glicose do sangue, e tal efeito foi atribuído a uma 

regulação hormonal e uma dependência opióide. Observou-se que a hiperinsulinemia induzida 

pela Con A em ratos de ambos os sexos, foi abolida em animais gonadectomizados e também 

foi observado que a injeção de antagonistas opióides tais como noloxona e naltrexona, 

bloqueavam a hiperinsulinemia produzida em ratos pré-tratados com a lectina Con A 

(Francisco-DoPrado et al., 1998). 

 

1.3 – Características Gerais das Lectinas de Algas Marinhas 

 

Peptídeos biologicamente ativos e proteínas não só foram isolados de animais 

marinhos, mas também de algas. Em um acervo de potencialidades medicinais para produtos 

originários de algas, foram descobertas proteínas diferentes e peptideos que exibem 

propriedades bioativas. Embora em uma prioridade secundária, comparado com animais 

marinhos, algumas proteínas úteis como lectinas e ficobiliproteínas (PBP) foram isoladas de 

algas (Aneiros & Garateix, 2004). 

O crescente interesse em produtos químicos de origem marinha têm conduzido a 

descoberta de novos componentes biologicamente ativos e, as algas marinhas têm sido objeto 

de crescente estudo com este propósito (Amico, 1995). Tais vegetais têm sido destacados por 

conterem alta quantidade de macromoléculas solúveis em água tais como polissacarídeos, 

proteínas, glicoproteínas e outros componentes menos polares e de baixo peso molecular, 

alguns deles exibindo, in vitro, propriedades biológicas particulares. 

Muitas lectinas de algas marinhas apresentam características interessantes ou 

propriedades diferentes das apresentadas para outras lectinas (Rogers & Fish, 1991). Hoje, 

após três décadas de estudos, nada se conhece sobre o papel fisiológico, nem tampouco sobre 
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o valor nutricional das lectinas de algas marinhas, o que possibilita uma área de pesquisa 

promissora e com grande potencial (Costa, 1995). 

A maioria das lectinas de algas marinhas tem sido isolada através da utilização de 

diversos métodos convencionais de purificação de proteínas, embora algumas dessas proteínas 

tenham sido purificadas com o auxílio da técnica de cromatografia de afinidade. A 

hemaglutinina presente na alga marinha vermelha Gracilaria verrucosa foi isolada através de 

cromatografias sucessivas em colunas de DEAE-Celulose, Sephadex G-75, Hidroxiapatita e 

Sephadex G-75 (Shiomi et al., 1981). Procedimento semelhante foi empregado por Chiles & 

Bird (1990), no isolamento da lectina presente na alga Gracilaria tikvahiae.  

Dentre as lectinas de algas, destaca-se a de Ptilota plumosa, incluída na classe 

Rhodophyceae, que foi a primeira hemaglutinina isolada e caracterizada de algas marinhas 

(Rogers & Blunden,1980). Os extratos dessa alga revelaram que a lectina apresenta 

especificidade por eritrócitos humanos B. A fração encerrando atividade foi aplicada em uma 

coluna de Ultragel AcA 34 (LKB), e a lectina foi eluída em dois picos (I e II) com massas 

moleculares aparentes de 65 e 170 kDa, respectivamente. A atividade hemaglutinante foi 

inibida por p-nitrofenil--D-galactosídeo e mostrou-se dependente de cátions divalentes.  

Muitas outras lectinas de algas marinhas foram isoladas e caracterizadas a partir de 

espécies distribuídas nas classes Chlorophyceae, Rhodophyceae e Phaeophyceae, entretanto, 

as hemaglutininas de algas vermelhas, por terem sido mais estudadas, têm permitido uma 

melhor compreensão das características dessa classe de proteínas de algas, principalmente, 

através de um estudo comparativo com as lectinas de plantas superiores.  

Rogers & Hori (1993), classificaram as lectinas de algas vermelhas em três tipos: 1. 

Moléculas de baixa massa molecular que ligam-se a glicoproteínas, mas não a 

monossacarídeos e não apresentando requerimento por cátions divalentes. Esse grupo reúne a 

grande maioria das lectinas já isoladas e caracterizadas de algas vermelhas; 2. Lectinas com 

elevadas massas moleculares que se ligam a monossacarídeos e outros pequenos 

carboidratos, mas não são dependentes de cátions divalentes; 3. Lectinas com massas 

moleculares maiores que 64 kDa, que se ligam a monossacarídeos e apresentam dependência 

por cátions divalentes. 

Lectinas de várias espécies e de outros gêneros de algas foram isoladas por vários 

pesquisadores em todo mundo, e como destaque devemos incluir trabalhos de grupos 

brasileiros que exploram espécies de algas abundantes no litoral nordestino.  

Dentre as lectinas de algas marinhas da costa cearense, destacamos inicialmente a 

descrita por Sampaio (1992), isolada da alga vermelha Hypnea musciformis. O extrato aquoso 
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foi tratado com sulfato de amônio, sendo a fração ativa obtida seqüencialmente submetida à 

cromatografias em DEAE-celulose e Sephadex G-50. A lectina purificada, aglutinou 

fortemente eritrócitos tripsinizados de coelho a 2%, mostrou-se resistente à temperaturas 

elevadas (90
o
C, 30 min.), apresentou massa molecular aparente de 11 kDa por filtração em gel 

e foi  inibida pelas glicoproteínas avidina, “egg white” e fetuína. 

Duas outras lectinas de algas marinhas vermelhas da costa cearense foram em 

seguida isoladas a partir das espécies Bryothamnion seaforthii (BS) e Bryothamnion 

triquetrum (BT) por Ainouz et al., (1995). O protocolo experimental adotado para o 

isolamento e purificação dessas proteínas foi bastante simples, envolvendo apenas um 

tratamento ácido do extrato, para remoção dos pigmentos, seguido de cromatografia em 

coluna de troca iônica do tipo DEAE-celulose, em pH 7,0. As lectinas apresentaram massas 

moleculares aparentes de 4,5 kDa (BS) ou 3,5 kDa (BT), estando entre os mais baixos 

tamanhos moleculares registrados para lectinas de algas. Ambas lectinas não foram inibidas 

por açúcares simples, porém suas atividades foram abolidas em presença de avidina, fetuína e 

mucina na concentração mínima de 3 mg/ml. A estrutura primária da primeira lectina de alga 

da espécie da alga vermelha Bryothamnion triquetrum foi definida através de uma 

combinação de degradação de Edman e espectrometria de massa (Calvete et al., 2000). Sua 

estrutura, composta de 91 resíduos de aminoácidos, sendo os mais abundantes glicina e serina. 

Lectinas com características gerais semelhantes às anteriormente descritas, para 

espécies de algas marinhas vermelhas da costa cearense, foram isoladas de Amansia multifida 

(Costa et al., 1999); Meristiella echinocarpa (Farias, 1995); Solieria filiformis (Benevides et 

al., 1996) e Enantiocladia duperreyi (Benevides et al., 1998). 

Nos últimos anos as contribuições dadas pelos estudos de lectinas isoladas de algas 

marinhas verdes, têm se juntado ao amplo conhecimento obtido para lectinas de algas 

vermelhas, auxiliando no esclarecimento de suas características fisico-químicas, evolutivas e 

estruturais, com vistas ao alcance de uma compreensão clara das possíveis funções dessas 

proteínas na própria planta. 

As primeiras hemaglutininas isoladas de alga marinha verde, pertencem às espécies 

de Codium fragile, atlanticum e tomentosoides que foram purificadas através de 

cromatografia de afinidade em coluna de GalNac-Sepharose 6B (Rogers et al.,1986). As 

lectinas de ambas as espécies aglutinaram eritrócitos nativos do sistema ABO, sem apresentar 

qualquer especificidade por determinado grupo sangüíneo, e foram preferencialmente inibidas 

por GalNac na concentração de 6,25 mM. A lectina da espécie atlanticum foi também inibida 

por N-acetilglicosamina 50 mM. Com massas moleculares aparentes de 60 kDa, observado 
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por filtração em gel,  cada lectina é constituída de quatro subunidades de 15 kDa de acordo 

com o perfil eletroforético obtido por PAGE-SDS em presença de -mercaptoetanol. Os 

valores de pI variando de 3,8 e 3,9, indicaram uma elevada concentração de aminoácidos 

ácidos em suas estruturas. Por apresentarem elevados teores de carboidratos na ordem de 

13,5% para espécie atlanticum e 11,9% para a espécie tomentosoides, foram consideradas 

glicoproteínas. 

Outras lectinas do gênero Codium foram também isoladas e caracterizadas tais como: 

C. fragile (Hori et al., 1986a); C. tomentosum (Fabregas et al., 1988a); C. taylori (Chiles & 

Bird, 1989); C. vermilara e C. bursa (Rogers & Fanglu,1991); C. adherens, C. effusum, C. 

capitatum e C .platylobium (Rogers et al.,1994). O elevado volume de publicações relativas 

ao isolamento de lectinas de mais de 10 espécies do gênero Codium fez desse grupo de 

lectinas, o mais bem estudado entre as algas verdes. 

Resumindo então, as lectinas do gênero Codium apresentam as seguintes 

características: são inibidas preferencialmente por N- acetilgalactosamina (GalNac); em geral, 

são específicas pelo grupo sangüíneo A1 e não apresentam dependência por cátions 

divalentes; e são monoméricas ou tetraméricas, com subunidades de baixa massa molecular na 

ordem de aproximadamente 15 kDa. 

Dentre as lectinas de algas verdes aquelas pertencentes ao gênero Ulva têm sido 

também bastante estudadas, principalmente, em decorrência das dificuldades oferecidas pela 

presença de elevadas concentrações de carboidratos em suas estruturas (em torno de 20%), o 

que tem limitado o processo de purificação e dificultado a análise e conclusão de resultados. 

Vários autores trabalharam com espécies de Ulva (Hori et al., 1981; Gilboa-Garber et 

al.,1988; Ainouz & Sampaio,1991), porém poucos chegaram a purificar e caracterizar 

completamente as lectinas isoladas. 

Sampaio et al. (1997), isolaram a lectina de Ulva lactuca, que como a maioria das 

lectinas de algas marinhas mostrou-se ativa em uma ampla faixa de pH (6 a 9) e temperatura. 

Essa lectina foi inibida por L-fucose na concentração mínima de 25 mM, porém, foi 

preferencialmente inibida por mucina de estômago de porco na concentração de 4,7 g/ml. 

No que se refere aos extratos de algas pardas, sabemos que esses têm a capacidade de 

aglutinar vários tipos de eritrócitos, embora na maioria dos casos, esta atividade 

hemaglutinante observada seja inespecífica e produzida pela presença de polifenóis (Chiles & 

Bird.,1989). Na literatura poucos dados são disponíveis sobre o isolamento de hemaglutininas 

de algas pardas. Ferreiro & Criado (1983) isolaram de Fucus vesiculosus uma aglutinina de 

natureza polissacarídica, com massa molecular de 2 x 10
6
 Da, contendo 90% de carboidratos. 
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Outros relatos referem-se aos extratos da alga Dictyota dichotoma (Chiles & Bird, 1989), 

capazes de causar a aglutinação de eritrócitos de coelho e de humanos A e B. 

Teixeira (1997) isolou uma lectina da alga parda Adenocystis untricularis. Essa alga 

foi coletada na Antártica, na Ilha Elefante, região de Stinker Point, por ocasião de marés 

baixas. A lectina foi purificada em coluna de DEAE-Sephacel, seguida de cromatografia de 

interação hidrofóbica em coluna de Phenyl-Sepharose, aglutinou preferencialmente eritrócitos 

tratados com papaína de coelho e foi inibida pelos açúcares simples D(+) glicosamina, L(+) 

ramnose, D(+) ramnose e salicina. Todas as glicoproteínas testadas não foram capazes de 

inibir a atividade hemaglutinante. A lectina de A. untricularis apresentou uma purificação de 

575 vezes e quando submetida à eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS e 

-mercaptoetanol, revelou uma única banda protéica com massa molecular aparente inferior a 

14,4 kDa. Os extratos de A. untricularis também apresentaram atividade tóxica após injeção 

intraperitoneal em camundongos. 

O extrato concentrado de Gracilaria caudata (Neves, 1999) exibiu atividade 

hemaglutinante frente a eritrócitos de galinha tratados com bromelaína, não apresentou 

especificidade por nenhum açúcar simples testados, mas foi inibido por fetuína e mucina de 

estômago de porco. Houve perda gradual da atividade hemaglutinante quando incubada a 

50
o
C por 15 minutos. A lectina foi isolada por cromatografia de troca iônica em coluna de 

DEAE-Celulose e cromatografia de afinidade em coluna de Mucina-Sepharose 4B. A massa 

molecular aparente de 10.000 Da foi determinada por cromatografia de exclusão molecular, 

em coluna de Superose 12 R, e um elevado conteúdo de aminoácidos ácidos (ácido glutâmico 

e ácido aspártico) e um baixo teor de aminoácidos básicos (lisina, arginina e histidina) foi 

também detectado.  

A atividade hemaglutinante presente no extrato total da alga marinha vermelha Vidalia 

obtusiloba (Melo, 2000) aglutinou eritrócitos humanos do grupo “O” tratados 

enzimaticamente com bromelaína, mostrou-se dependente de cátions divalentes e, quando 

submetida a tratamento térmico, apresentou ser resistente a temperatura de 50
o 

C por 30 

minutos. A lectina de V. obtusiloba foi inibida pelos açúcares simples N-acetil galactosamina, 

D(+) galactosamina, D-galactose e -lactose, nas concentrações míninas de 12,5mM, 

0,05mM, 0,1mM e 0,1M, respectivamente e, pela glicoproteína mucina de estômago de porco. 

A lectina foi isolada em cromatografia de troca iônica de DEAE-Celulose e cromatografia de 

afinidade por Goma de Guar, Agarose--lactose e Agarose-N-acetil-galactosamina. Quando a 

lectina purificada foi submetida a eletroforese em condições desnaturantes e em presença de 
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SDS e -mercaptoetanol, apresentou uma massa molecular aparente de 74.807 Da. A 

focalização isoelétrica da lectina de V. obtusiloba, evidenciou a presença de uma banda 

protéica com valor de pH compreendido entre 4 e 5. 

A hemaglutinina da alga marinha verde Ulva fasciata (Pereira, 2000) foi purificada 

por cromatografia de DEAE-Celulose, seguida de afinidade em coluna de Mucina-Sepharose 

4B ou Goma de Guar. A lectina purificada apresentou massa molecular aparente de 21.27 kDa 

quando calculada por filtração em gel em coluna de Bio-Gel P-100 e 20.56 kDa por 

eletroforese PAGE-SDS. A lectina de U. fasciata aglutinou preferencialmente eritrócitos 

humanos do grupo “O” tratados com bromelaína, mostrou-se dependente de cátions 

divalentes, foi inibida pelo açúcar simples L-fucose e pela glicoproteína mucina de estômago 

de porco. A atividade hemaglutinante foi constante a 40
o
C por 30 minutos, sendo totalmente 

abolida a 70
o
C por 10 minutos, quando submetida a tratamento térmico. 

A alga marinha verde Caulerpa cupressoides (Benevides et al. 2001) exibiu uma 

lectina que aglutinou eritrócitos humanos do grupo A tratados com tripsina, foi inibida por 

açúcares simples e pela glicoproteína mucina de estômago de porco. A lectina de C. 

cupressoides foi purificada por cromatografia de afinidade -lactose-agarose, seguida por 

cromatografia de filtração em gel de Bio Gel P-100, apresentou uma massa molecular 

aparente de 44.700 Da e, quando na presença de SDS e -mercaptoetanol apresentou uma 

banda de 23.158 Da. A lectina apresentou altas concentrações de aminoácidos ácidos, serina, 

glicina e baixo conteúdo de aminoácidos básicos. O teor de carboidrato de 11,05% sugere que 

a lectina é uma glicoproteína. 

Uma lectina presente na alga marinha vermelha Pterocladiella capillacea Santel & 

Hommers foi purificada e caracterizada pela extração de proteínas solúveis (extrato bruto) em 

tampão Tris-HCl 20 mM, pH 7,5 (Oliveira et al., 2002). Entre os eritrócitos testados (grupos 

sangüíneos humanos A, B e O e os animais boi, cabra, galinha e coelho) a lectina aglutinou 

especificamente eritrócitos de coelho. O ensaio de atividade hemaglutinante evidenciou que a 

lectina não foi dependente de cátions divalentes sendo inibida pelas glicoproteínas avidina e 

mucina. O procedimento de purificação foi conduzido por precipitação protéica do extrato 

bruto com sulfato de amônio até 80% de saturação (F 0/80),  seguido por cromatografia de 

afinidade em coluna de goma de Guar. A lectina de P. capillacea foi purificada 14,5 vezes e 

teve uma recuperação de 27,4% da atividade específica total original presente no extrato 

bruto. A ausência de carboidrato sugeriu que a lectina não é uma glicoproteína. A massa 

molecular da lectina de P. capillacea, determinada por filtração em gel, foi de 5,8 kDa. Por 
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PAGE-SDS e em presença de –mercaptoetanol, foi evidenciada uma única banda protéica, 

indicando que a lectina de P. capillacea é uma proteína monomérica. A energia de ativação 

do processo de desnaturação (G’) foi calculada em 106,87 kJ / mol a 70 
o
C. 

A lectina da alga marinha vermelha Hypnea musciformis (HML) foi purificada 

através de uma extração com PBS 20 mM, precipitada com uma concentração de sulfato de 

amônio até 70% de saturação, seguido de cromatografia de troca iônica em coluna de DEAE-

Celulose e RP-HPLC. O polipeptídeo de 9.3 kDa aglutinou eritrócitos de várias fontes e 

mostrou tendências de oligomerização inferiores, sob as condições de MALDI-TOF/MS. 

Preliminar seqüenciamento N-terminal e ensaios biológicos, sugerem fortemente que a lectina 

de HML pode pertencer a uma nova classe de lectinas de algas (Nagano et al., 2002) 

 

1.4 – Usos e Atividades Biológicas de Lectinas de Algas Marinhas 

 

As lectinas de algas marinhas constituem atualmente um grupo importante de 

moléculas, entretanto, o número de trabalhos de aplicações biológicas envolvendo sua 

utilização, ainda é reduzido. Uma dificuldade inicial na utilização de lectinas de algas 

marinhas em estudos de aplicações biológicas deve-se aos pequenos rendimentos dessas 

proteínas durante as etapas de isolamento e purificação. 

Uma das aplicações demonstradas para lectinas de algas marinhas corresponde à sua 

capacidade de induzir proliferação celular. As lectinas presentes nas algas Carpopeltis 

flabellata, Gracilaria bursa-pastoris e Solieria robusta foram capazes de estimular a 

mitogenicidade em linfócitos de camundongos em concentrações que variavam entre 5 e 12 

g/ml (Hori et al., 1987). Bird et al. (1993), trabalhando com 22 espécies de algas marinhas, 

encontraram que frações ricas em proteínas eram capazes de estimular a atividade mitogênica 

em esplenócitos de camundongos e linfócitos humanos. As frações protéicas das algas 

Gracilaria tikvahiae e G. verrucosa foram capazes de estimular a mitogenicidade dos dois 

sistemas estudados, enquanto que a alga verde Ulva rigida só foi capaz de estimular a 

mitogenicidade de esplenócitos de camundongos. Esses resultados podem sugerir 

mecanismos de estimulação linfocitária diferenciados para as diversas lectinas de algas 

marinhas. Ainda, fazendo referência as lectinas monoméricas das algas marinhas do Nordeste 

brasileiro, Amansia multifida (Costa et al., 1999) e Meristiella echinocarpa (Farias, 1995), 

ambas mostraram-se mitogênicas para linfócitos humanos. A. multifida estimulou a 

proliferação de células mononucleares do sangue periférico (PBMC) em concentrações 
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relativamente baixas, de 3.12 a 12,5 g/ml, sendo que esse efeito foi predominante a 50g/ml 

(Lima et al., 1998). M. echinocarpa estimulou uma boa proliferação destas células em baixas 

concentrações (12,5–2,5g/ml) e em menor intensidade quando utilizadas em doses elevadas 

(50-100g/ml). 

As lectinas de algas marinhas também têm sido empregadas como ferramentas na 

pesquisa da Síndrome da Imuno-Deficiência-adquirida (SIDA). Algumas dessas lectinas 

foram utilizadas para caracterizar oligossacarídeos estruturais do envelope viral, como a 

glicoproteína 120. Essa caracterização poderia prevenir a ligação do vírus às células 

hospedeiras, uma vez que as lectinas específicas se ligariam à capsula viral, bloqueando o seu 

sítio de ligação às células (Favero,1994). Extratos e compostos de algas marinhas, algas de 

água doce e cianobactérias (Schaeffer & Krylov, 2000) foram estudados e apresentaram 

atividade anti-HIV. 

Outro aspecto que vem sendo estudado com relação as lectinas de algas foi relatado 

por vários autores, que demonstraram a capacidade dessas proteínas causarem forte 

aglutinação de células, quando presentes em baixíssimas concentrações (Hori et al., 1986a). 

Extratos de Boodlea coacta, Codium fragile, Hypnea japonica, Carpopeltis flabalata, 

Gracilaria bursa-pastoris e Solieria robusta aglutinaram fortemente células tumorais FM3A 

de rato. Hori et al. (1986a), diante desses resultados sugeriu que lectinas de algas poderiam 

ser instrumentos úteis na pesquisa do câncer. 

As aglutininas da alga marinha vermelha Solieria robusta (solninas A, B e C) inibem o 

crescimento in vitro de células leucêmicas de camundongo (L1210). Essas lectinas também 

inibiram o crescimento in vitro de células tumorais de camundongos (FM3A). Interessante 

observar que as solninas estimulam a mitose e o crescimento de células normais envolvidas 

no sistema imune, enquanto que inibem o crescimento de células transformadas (Hori et al., 

1988b). 

As lectinas isoladas do extrato de quatro algas marinhas Bryothamnion triquetrum 

(BT), Bryothamnion seaforthii (BS), Amansia multifida (AM) e Gracilaria caudata (GC) 

apresentaram atividade indutora de migração de neutrófilos in vivo e in vitro. Quando o 

ensaio foi realizado em ratos, a lectina mais potente foi a de (BT), contudo, quando testada 

em camundongos a lectina de (AM) induziu melhor a migração. Nos testes in vitro, todas as 

lectinas induziram significativamente a migração de neutrófilos humanos, sendo (BT) e (GC) 

as mais efetivas. A avaliação do envolvimento de glicoproteínas ou açúcares simples no 

efeito inflamatório das lectinas demonstrou que D-manose reduziu tanto in vitro como in vivo 
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a migração de neutrófilos para o foco inflamatório, com exceção da lectina de (AM). 

Entretanto, as glicoproteínas avidina e mucina não foram capazes de inibir significativamente 

a migração. Esses resultados mostram um padrão surpreendente de inibição, visto que as 

lectinas de algas são inibidas por glicoproteínas e não por açúcares simples (Neves et al., 

2001). 

Segundo alguns autores, várias lectinas tem mostrado interagir com plaquetas 

humanas, como Phytohemagglutinin (PHA), “wheat germ agglutinin” (WGA) e lectina de 

veneno de cobra. A interação de lectinas de algas com plaquetas não tem sido muito 

investigado, entretanto Matsubara et al. (1996) examinando a interação de quatro lectinas de 

alga com plaquetas humana, observou que essas lectinas inibiram a agregação de plaquetas 

induzida por adenosina difosfato (ADP), enquanto que uma delas induziu a agregação de 

plaquetas inativadas. 

Hori et al. (2000) isolaram três isohemaglutininas designadas hipninas A-1, A-2 e A-

3. Essas isohemaglutininas foram indistintamente denominadas de hipnina A, pois elas 

compartilham as mesmas propriedades, como atividade hemaglutinante, inibição da 

hemaglutinação por açúcares ou glicoproteínas, seqüência do aminoácido N-terminal e 

mobilidade em SDS-PAGE. Proteínas e peptídeos contendo a seqüência tripeptídica Arg-

Gly-Asp (RGD), que é uma seqüência de reconhecimento em proteínas de adesão, podem 

inibir a agregação plaquetária por prevenir a ligação do fibrinogênio ao receptor na plaqueta, 

a glicoproteína GPIIb/Ia (Shebuski, 1989). A sequência de resíduos de aminoácidos da 

hipnina A-1 e A-2 não contém a seqüência (RGD) ou nenhuma seqüência parecida a de 

proteínas inibitórias até então conhecidas. Porém as hipninas A-1 e A-2 e a lectina do veneno 

de cobra possuem seqüências tripeptídicas análogas a seqüência (RGD), são elas Asn-Gly-

Asp (NGD) e Lys-Gly-Asp (KGD) respectivamente (Matsubara, 1996). A hipnina A não 

altera a forma da plaqueta, deste modo ela deve bloquear a ligação do fibrinogênio ao seu 

receptor e inibir a agregação plaquetária (Matsubara, 1996). 

Andrade (1999) demonstrou que os extratos ou frações de dez algas marinhas 

(Hypnea musciformis, Bryothamnion seaforthii, Gracilaria caudata, Meristiella echinocarpa, 

Amansia multifida, Digenea simplex, Cladophora vagabunda, Bryothamnion triquetrum, 

Caulerpa cupressoides, Solieria filiformis) possuem efeito antinociceptivo.  

Em seguida, Andrade (1999), realizou os testes analgésicos com a fração 0/60 (F 

0/60) e a lectina purificada, que representava o pico retido da cromatografia de troca-iônica 

da DEAE-Sephacel, denominado de Pico I (PI) ou lectina (PI), de duas dessas espécies 

Bryothamnion seaforthii (BS), Bryothamnion triquetrum (BT), mostrando que elas possuíam 
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efeito antinociceptivo periférico e central. O modelo de dor utilizado para comprovar o efeito 

periférico foi o teste da formalina e o teste das contorções abdominais induzidas por ácido 

acético em camundongos. Esse efeito foi revertido por naloxona, um antagonista opióide, 

sugerindo a participação do sistema opióide na atividade antinociceptiva observada. Tanto a 

F 0/60, quanto a lectina (PI) de Bryothamnion seaforthii e Bryothamnion triquetrum 

apresentaram atividade analgésica central, tendo sido demonstrado pelo teste da placa quente 

e confirmado pelo teste do tempo de sono barbitúrico. Esse efeito foi também revertido pela 

naloxona, comprovando novamente a participação do sistema opióide. 

Nenhuma das frações estudadas por Andrade, (1999), foi eficaz na redução do 

edema de pata induzido pela formalina em camundongos, contudo um efeito 

antiedematogênico significativo foi observado no modelo inflamatório de edema de pata 

induzido pela carragenina, também em camundongos. 

A participação da lectina (PI), nos efeitos analgésicos observados, foi avaliada com 

a utilização prévia de D-manose e avidina. A glicoproteína avidina é um inibidor da atividade 

hemaglutinante da lectina (PI) das algas (BS) e (BT), e a D-manose é um resíduo encontrado 

em diversas porções da estrutura dessa glicoproteína. A atividade inibitória das lectinas de 

(BS) e (BT) sobre as contorções abdominais induzidas por ácido acético, foram alteradas pela 

presença de D-manose e avidina, no caso da BS e pela presença de D-manose, no caso da BT. 

Apesar da D-manose não inibir a atividade hemaglutinante das lectinas (PI) de (BS) e (BT), 

parece haver um forte envolvimento desse açúcar na ação analgésica dessas proteínas 

(Andrade, 1999). 

Entretanto, outros constituintes de algas marinhas também podem ser responsáveis 

por algumas de suas atividades farmacológicas. Viana et al. (2002), relataram a atividade 

antinociceptiva, determinada pelo teste das contorções abdominais induzida pelo ácido 

acético, formalina e teste da placa quente em camundongos, da fração (F0/60), da lectina e 

dos carboidratos isolados das algas marinhas vermelhas Bryothamnion seaforthii (BS) e 

Bryothamnion triquetrum (BT). 

Segundo Vieira e colaboradores (2002), as frações protéicas (F0/60 e PII-DEAE) 

presentes na alga marinha vermelha Bryothamnion seaforthii (BS), apresentaram atividade 

analgésica, diminuíram o tempo de sono barbitúrico e exerceram efeito sedativo sem 

modificação da função motora, em diferentes modelos de dor animal. 

Lectinas isoladas de algas marinhas também têm sido capazes de aglutinar bactérias. 

Hori et al. (1986a) relatou que o extrato aglutinante de Ulva pertusa foi capaz de aglutinar os 

microorganismos Escherichia coli e Pseudomonas putida, enquanto extratos de Codium 
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fragile aglutinaram Bacillus subtilis, Pseudomonas putida e Flavobacterium sp. Extratos de 

Boodlea coacta aglutinaram somente Escherichia coli.  

Bird et al. (1993) mostraram que extratos protéicos de Ulva curvata e Bryopsis 

plumosa foram capazes de aglutinar Escherichia coli, Enterobacter clocae, Salmonella 

typhimurium, Staphylococcus aureus e Proteus vulgaris, enquanto aqueles de Gymnogongrus 

griffithsiae aglutinaram somente Staphylococcus aureus. 

As hemaglutininas de algas marinhas foram, logo em seguida à sua detecção, 

sugeridas como novas ferramentas na toxonomia de algas. Diferentes espécies de um mesmo 

gênero, tais como Chondria tenuissima e Chondria coerulescens, podem ser distinguidas 

com base em suas diferentes capacidades de aglutinação de eritrócitos de coelho. Os títulos 

observados são bem diferentes, na ordem de 2
12

 e 2
3
 para C. tenuissima e C. coerulescens, 

respectivamente. Diferenças similares foram observadas para os extratos das espécies 

Calliblepharis ciliata (título de 2
9
 frente a eritrócitos de carneiro) e C. jubata (título de 2

5
 

contra eritrócitos de coelho) (Fabregas et al., 1985). Outro dado existente na literatura aponta 

a lectina da alga marinha vermelha Ptilota plumosa como específica para sangue do grupo B 

de humanos. Essa característica facilita a sua distinção entre outras espécies da mesma 

família (Rogers & Fish, 1991). 

Como as lectinas de vegetais superiores, as hemaglutininas de algas marinhas também 

têm sido usadas na tipagem de grupos sanguíneos humanos. A hemaglutinina de Ptilota 

plumosa aglutina especificamente eritrócitos que expressam o antígeno B (B, A1B e A2B), 

mas não reage com eritrócitos dos grupos A e O (Rogers et al., 1977).  

Os eritrócitos do grupo A tratados com papaína são rapidamente distinguidos dos 

outros pelas aglutininas de Codium fragile. O uso mais significante destas hemaglutininas é 

que elas podem identificar subgrupos de sangue tipo A mais rapidamente do que os anticorpos 

utilizados (Rogers et al., 1994). 

A hemaglutinina presente na alga verde Ulva lactuca mostrou especificidade por 

eritrócitos humanos do grupo O(H), podendo ainda distinguir por intensidade de aglutinação, 

os grupos A2, A2B de A1 e A1B (Gilboa-Garber et al., 1988). 

Um dos trabalhos ligados à utilização de algas marinhas como ferramenta foi 

relatado por Fabregas et al. (1988). Os autores empregaram a hemaglutinina de Codium 

tomentosoides para diagnosticar polimorfismo de glicoproteínas através de focalização 

isoelétrica do sangue humano. 

O emprego da lectina da alga marinha Codium fragile, em testes histoquímicos, foi 

descrito por Griffin et al. (1995). A conjugação dessa lectina ao ouro coloidal foi proposta 
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para permitir a ligação desse complexo à membranas de eritrócitos humanos A1. A vantagem 

inicialmente seria que este conjugado seria empregado como sistema-modelo, além de serem 

facilmente detectados por microscopia eletrônica de transmissão. Deste modo, pequenas 

moléculas com a lectina de C. fragile, poderiam ser utilizadas nesses testes levando-se em 

conta o fácil acesso das mesmas a diferentes pontos da superfície de células de vários tecidos.  

As lectinas de algas marinhas são glicoproteínas monoméricas ou constituídas por 

subunidades de baixo peso molecular. E segundo Rogers & Hori (1993), esta característica 

possibilitará a utilização destas proteínas como mísseis biológicos, pois moléculas pequenas 

podem ser menos antigênicas que lectinas de plantas superiores que possuem alto peso 

molecular. 

Avanços importantes têm sido feitos na pesquisa sobre lectinas de algas marinhas, 

entretanto, muito pouco se conhece sobre o seu possível papel endógeno. De acordo com Hori 

et al. (1990), as lectinas de algas estão certamente envolvidas em funções fisiológicas 

comuns. 

Recentemente, uma nova classe de oligopeptideos bioativos não tóxicos, 

encontrados em algas marinhas vermelhas e em cianobacterias, foram propostos serem úteis 

para o diagnóstico e terapia de certas desordens cerebrais e no sistema nervoso central, 

resultado de mal funcionamento de sistemas controlados pelo neurotransmissor Ácido -

aminobutírico (GABA) (Aneiros & Garateix, 2004). 

 

1.5 – Especificidade da Interação Lectina-Carboidrato 

 

Os sítios de ligação da lectina para com o carboidrato são em forma de depressão 

rasa na superfície da proteína, através de um ou dois pontos do carboidrato ligante. Este sítio 

parece está previamente formado, devido a ocorrência de poucas alterações conformacionais 

após a ligação do açúcar. Geralmente estes sítios são similares dentro de uma mesma família, 

e muito diferentes em lectinas de famílias diferentes, mesmo quando a especificidade é a 

mesma (Lis & Sharon, 1998). 

Lectinas combinam-se com carboidratos através de uma rede de pontes de 

hidrogênio e por interações hidrofóbicas e, as vezes, íons metálicos podem desempenhar 

algum papel. As pontes de hidrogênio ocorrem entre os grupamentos hidroxílicos dos 

carbonos C3 e C4 do carboidrato e os grupamentos aminos, hidroxílicos e átomos de oxigênio 

das proteínas. Portanto, quando as duas hidroxilas adjacentes de um monossacarídeo 

interagem com dois diferentes átomos de um mesmo aminoácido, eles formam pontes de 
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hidrogênio bidentada. Um outro tipo diferente de ponte de hidrogênio e característico para 

complexos glicoprotéicos, é a ponte cooperativa em que um grupo hidroxila age 

simultaneamente como doador e receptor de grupamentos das proteínas. As forças de Van der 

Waals, são freqüentemente numerosas e juntas contribuem significativamente para a ligação, 

apesar de serem interações fracas (Lis & Sharon, 1998). 

Identificar a especificidade de uma lectina por açúcares é de fundamental 

importância, devido este dado ser utilizado para intrepretar estudos bioquímicos e atividades 

biológicas. Uma outra vantagem está no fato de que as atividades biológicas de algumas 

lectinas, serem mais dependentes do seu sítio de ligação a carboidrato do que de sua 

organização estrutural (Ramos et al., 2001). 

A especificidade da ligação de lectinas de plantas por carboidratos, tem sido 

classicamente estudada pela técnica de inibição da hemaglutinação por haptenos, onde vários 

monossacarídeos, oligossacarídeos ou glicoconjugados (glicolipídios, glicoproteínas) são 

avaliados, baseados na sua concentração mínima, com relação à sua habilidade em inibir a 

atividade hemaglutinante (Ramos et al., 2002). 

 

1.6 – Propriedades Farmacológicas 

 

1.6.1 – Conceitos Gerais da Dor 

 

A IASP - International Association For the Study of Pain – em 1986 definiu a dor 

como: “ Uma experiência sensorial e emocional desagradável que é associada à lesões reais 

ou potenciais ou descrita em termos de tais lesões. A dor é sempre subjetiva. Cada indivíduo 

aprende a utilizar este termo através de suas experiências”. 

Uma das sensações mais primitivas e essenciais para a sobrevivência dos animais, a 

dor tem função de proteção, desencadeando respostas rápidas ao perigo. A dor sempre 

acompanhou o ser humano e os seus ancestrais, embora só no último século, o conhecimento 

sobre o mecanismo de funcionamento da dor, começou a ser esclarecido e, só nas últimas três 

décadas a pesquisa sobre a dor foi conduzida de maneira mais intensa (Merke & Bogduk, 

2004). 

O principal motivo desta preocupação está no aumento do número de pessoas que 

sofrem de dores crônicas devido às mudanças ocorridas no estilo de vida do mundo moderno. 

Essas pesquisas estão contribuindo para que pessoas com doenças crônicas como câncer, 
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diabetes, neuropatias ou que sofreram acidentes, consigam uma sobrevida muito maior do que 

pacientes com estas mesmas características há apenas 20 ou 30 anos atrás. 

Entre as diversas doenças que têm a dor como sintoma principal, as patologias 

inflamatórias agravam o problema de saúde pública. A dor inflamatória é decorrente de 

estímulos químicos ou físicos em tecidos cujos neurônios nociceptivos primários estão 

hipersensibilizados (Kandel et al., 2003). 

Atualmente, os fármacos utilizados para inibição da hiperalgesia inflamatória, 

consistem em drogas que previnem a liberação ou ação de mediadores hiperalgésicos ou 

drogas que atuam diretamente, bloqueando o curso da hiperalgesia já estabelecida, todas 

apresentando reações adversas (Ferreira, 2002b). 

O uso de plantas medicinais é uma forma tradicional de fornecer alívio das doenças e 

foi usada no passado por mais de cinco milênios em diversas civilizações. Com o passar dos 

anos os produtos naturais contribuíram enormemente para o desenvolvimento de importantes 

drogas terapêuticas usadas correntemente na medicina moderna (Jack, 1998). 

A pesquisa por novos agentes farmacologicamente ativos obtidos de plantas 

conduziu a descoberta de muitas drogas clinicamente benéficas que exercem um importante 

papel no tratamento de doenças. Aproximadamente 25% de todas as drogas modernas 

disponíveis são direta ou indiretamente obtidas de plantas superiores.  

O uso medicinal de compostos derivados do mar data de um longo tempo. Os livros 

medicinais dos chineses antigos relatam o uso de algas para o tratamento de abscessos, 

desordens menstruais e câncer, já os romanos usavam o extrato de um animal marinho para 

tratar dor de dente. Nos dias de hoje os cientistas estão novamente voltando ao mar à procura 

de medicamentos (Jack, 1998). 

Apesar do progresso ocorrido recentemente no desenvolvimento de terapias, a 

comunidade médica ainda necessita de analgésicos potentes e efetivos, especialmente para a 

dor crônica. Milhares de pacientes com dor intensa e contínua, como a provocada pelo câncer 

ou ferimentos, têm que depender da morfina, apesar dos efeitos colaterais bem conhecidos 

(Shu, 1998). 

A dor contém um fator cognitivo e emocional e, é mediada pelo istema nervoso, no 

entanto, clínica e experimentalmente se faz necessário a distinção entre a dor percebida e a 

resposta ao dano tecidual ou nocicepção (Bear et al., 2002; Merke & Bogduk, 2004). 

Segundo Adams et al. (1997), a dor representa um sinal precoce e fisiológico de 

morbidade, sendo a principal experiência sensorial, entre todas as outras, através da qual o 

indivíduo detecta a presença de uma doença em si próprio. É bem verdade, que a maioria das 
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enfermidades produzem dor, e a capacidade de se diagnosticar as diferentes doenças depende, 

em grande parte, do conhecimento dos vários tipos de dor, de como a dor se propaga de um 

ponto a outro, e quais seriam as diferentes causas da dor. 

A nocicepção é um termo aplicado aos mecanismos neurológicos que detectam o 

estímulo lesivo (Ferreira, 2002a). Os nociceptores são receptores sensitivos presentes em 

alguns tecidos (Machado, 2002). Nem sempre a estimulação dos nociceptores leva à 

percepção da dor, uma vez que a percepção da dor é dependente da facilitação central, além 

da modulação descendente de estruturas do sistema nervoso supra-segmentar envolvidos com 

a discriminação, localização e com reações emocionais, afetivas e neurovegetativas (Serrano 

et al., 2002; Hughes, 1975; Reynolds, 1969). 

Kandel et al. (2003), apresenta a divisão da dor em duas grandes classes: a dor 

nociceptiva, que é resultante da ativação direta dos nociceptores em resposta a danos 

teciduais, na maioria das vezes mediada pelo processo inflamatório, e a dor neuropática 

resultado de lesão direta do sistema nervoso periférico ou central. 

 

1.6.2 – Bases Fisiológicas e Anatômicas da Dor 

 

Na dor nociceptiva o fenômeno sensitivo-doloroso é originado pela transformação 

dos estímulos ambientais em potenciais de ação. Esses estímulos ambientais são percebidos 

por terminações nervosas livres, presentes nas fibras nervosas periféricas. Os nociceptores 

possuem natureza não adaptativa para manter o organismo informado a cerca do estímulo 

doloroso (Mogil et al., 1999). 

Os neurônios sensitivos de dor são do tipo pseudo-unipolar, com o corpo celular 

localizado nos glângios das raízes dorsais de onde partem duas fibras: uma para a periferia, 

formando as terminações nervosas livres ou nociceptores e, a fibra emergente proximal, do 

corpo celular, que penetra na raiz dorsal da medula (Kandel et al., 2003). 

As fibras de condução dos impulsos nociceptivos são do tipo A (aferentes 

mielinizadas de pequeno calibre) e C (fibras de condução aferente amielinizadas) (Machado, 

2002). Essas fibras podem ser ativadas por estímulos breves de alta intensidade, que 

produzem pouco ou nenhum dano tecidual. As fibras A são ativadas por estímulos térmicos 

e/ou mecânicos e, desencadeia a dor rápida provocando o reflexo de retirada frente ao 

estímulo doloroso. As fibras C são ativadas por estímulos térmicos e/ou mecânicos e químicos 

evocando a dor lenta, mal localizada e o comportamento aversivo (Berne et al., 2004). 
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Além dos nociceptores relacionados às fibras A e C, existe uma classe de 

nociceptores chamados polimodais, que respondem a uma variedade de estímulos. Essa classe 

de nociceptores é mais sensível ao efeito destrutivo do estímulo, do que às suas propriedades 

físicas, e estão relacionados apenas às fibras C (Pearson & Richardson, 1974; Handwerker et 

al., 1991). 

A atividade dos receptores nociceptivos, é mediada pela ação de substâncias 

algogênicas, que são liberadas e/ou sintetizadas em elevada concentração no ambiente 

tecidual, em decorrência de processos inflamatórios (Cotran et al., 2000). 

Durante um processo inflamatório, a liberação dos mediadores químicos é capaz de 

modular a resposta inflamatória e, interferir com a atividade de fibras nervosas sensitivas 

aferentes. Essa interferência é mediada pela ligação dessas substâncias em receptores 

específicos expressos nas fibras sensitivas, e/ou ativação de mensageiros secundários, 

induzindo a hiperalgesia (Ferreira et al., 1993). A hiperalgesia envolve tanto a sensibilização 

dos nociceptores, quanto a facilitação central da trasmissão nervosa (Ferreira, 2002b). 

Existe uma estreita ligação entre dor e inflamação. Tegui e Ziad, (2001) definiram a 

inflamação como um mecanismo básico de resposta a qualquer tipo de lesão, envolvendo uma 

série de fenômenos que podem ser desencadeados por vários estímulos, cada estímulo 

produzindo um padrão característico de resposta. A dor é definida como um alerta sobre 

danos que devem ser evitados ou tratados (Kandel et al., 2003). Os mecanismos pelos quais 

diferentes estímulos provocam dor, ainda não estão completamente esclarecidos. Em diversas 

condições, a lesão tecidual apresenta a causa imediata da dor, produzindo imediatamente um 

processo inflamatório necessário a regeneração, que por sua vez, acarreta na liberação dos 

mediadores químicos inflamatórios, que são capazes de ativar ou aumentar a sensibilidade à 

estímulos físicos e químicos (Kandel et al., 2003; Guyton & Hall, 1997). 

Estudos da resposta inflamatória em diferentes modelos animais têm demonstrado 

que a reação vascular aguda, a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular 

característico da inflamação, resultam da liberação seqüencial desses mediadores de baixo 

peso molecular como a histamina, a serotonina, a bradicinina e as prostaglandinas (DI Rosa, 

1972), evidenciando como sinal comum dos processos inflamatórios o edema, a dor e o rubor. 

Além da estimulação das fibras sensitivas pelos mediadores químicos, a liberação de 

radicais livres, o edema e a alteração do pH local, proporcionados pela inflamação, são fatores 

de interferência na atividade das fibras nervosas (Dray, 1995). 

Um dos radicais livres mais evidenciado na pesquisa científica atual é o NO. Ele 

atua em condições fisiológicas e patológicas. Em processos inflamatórios possui ação 
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vasodilatadora (Cotran et al., 2000). Sua participação me eventos algogênicos ainda não está 

completamente esclarecida. Alguns estudos sugerem que a ação desse gás seja mediada pela 

liberação de agentes algogênicos, a estimulação direta do nociceptor ou a inibição periférica 

de opióides endógenos (Anbar & Gratt, 1997). Outros estudos sugerem que esse gás apresente 

também, ação analgésica (Ferreira et al., 1994). 

A amina vasoativa histamina é o mediador dos primeiros eventos da inflamação 

aguda, responsável pelo aumento da permeabilidade. A extensão da liberação de outros 

mediadores como prostaglandinas e NO, é determinada pela liberação primária de histamina. 

A histamina exerce ação biológica pela ativação de receptores H1 expressos, também, em 

neurônios sensitivos. A ativação desses receptores no terminal periférico sensitivo, permite o 

aumento do cálcio intracelular, acarretando na liberação de neuropeptídeos, capazes de ativar 

os nociceptores e promover a síntese de prostaglandinas (Clough, 1999). 

A serotonina é uma amina sintetizada a partir do aminoácido triptofano; assim como 

a histamina, a serotonina possui propriedades vasoativas. Está presente apenas nos mastócitos 

de certas espécies, como o rato e o camundongo. No homem, está localizada nas plaquetas e é 

ativada pelo Fator de Agregação Plaquetária (Cotran et al., 2000). 

Em receptores periféricos, a serotonina produz excitação e, em receptores do sistema 

nervoso central ela promove analgesia, embora ainda não se conheça detalhes deste 

mecanismo, sabe-se que durante um processo inflamatório, a serotonina se liga a receptores 

periféricos 5HT-3, causando a ativação dos nociceptores (Cotran et al., 2000). 

Nos eventos inflamatórios a bradicinina é considerada um importante mediador para 

a gênese da dor, ela atua pela ligação em receptores B1/B2. Esses receptores estão presentes 

em neurônios sensitivos acoplados à proteína G. A ligação da bradicinina com esses 

receptores, pode tanto estimular diretamente os nociceptores ou desencadear os mecanismos 

hiperalgésicos (Ferreira et al., 1993). 

As prostaglandinas e leucotrienos, são cadeias longas de ácidos solúveis em lipídeos 

que ocorrem em todos os tecidos. São derivados do ácido araquidônico e sintetizadas, 

rapidamente, em resposta a uma variedade de estímulos. Na inflamação, os neutrófilos e 

macrófagos são importantes fontes de origem das prostaglandinas e leucotrienos (Devlin, 

1998). 

O ácido araquidônico é liberado na presença da fosfolipase A2, produzindo as 

prostaglandinas pela via da cicloxigenase. As prostaglandinas são trasformadas, 

enzimaticamente, em tromboxano, um potente agregador plaquetário e vasoconstritor 

sangüíneo, que é encontrado nas plaquetas e em outras células; prostaciclinas, que são 
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inibidores da agregação plaquetária e, vasodilatadores encontrados predominantemente na 

parede dos vasos sangüíneos. Outra prostaglandina como a PGI2, está associada à 

vasodilatação e potencialização do edema. A PGD2 é o principal produto da via da 

cicloxigenase dos mastócitos, promove a dilatação vascular local e permeabilidade vascular 

(em menor extensão que a histamina) A PGE2 está envolvida na patogenia da febre e da dor 

(Cotran et al., 2000). No processo imflamatório a PGE2 potencializa oe efeitos álgicos dos 

mediadores descritos acima, ativando diretamente os nociceptores, ou induzindo a 

sensibilização. A PGE2 atua em receptores específicos (EP2) ou na geração de mensageiros 

secundários, normalmente é considerada um agente sensibilizador (Gregor et al., 2001) 

Novas estratégias terapêuticas estão levando ao desenvolvimento de novas drogas, 

particularmente inibidores específicos de cicloxigenase 2 (COX-2) (induzida), enzima 

produzida no processo inflamatório. Tais inibidores, mais potentes e eficazes do que a terapia 

tradicional, preservam a COX-1 que é constitutiva e fisiológica e assim, fornece melhor 

tolerabilidade comparada as drogas utilizadas no momento (AINES), que inibem os dois 

circuitos enzimáticos (COX-1 e COX-2) (Herrero et al., 2003). 

Uma área de pesquisa recente de novas drogas analgésicas é dirigida ao 

desenvolvimento de antagonistas sintéticos de bradicinina, substância P e receptores N-metil-

D-aspartato (Andrade, 1999). 

 

1.6.3 – Bases Bioquímicas da Dor 

 

O potencial de ação acontece como resultado do movimento de íons, através da 

membrana celular gerando uma corrente. O balanço entre as correntes que entram na célula, 

principalmente de Na
++

 e Ca
++

 e, as que saem da célula, principalmente K
+
, tem como 

resultado a despolarização celular e a deflagração do potencial de ação (Guyton & Hall, 

1997). Assim sendo, a abertura dos canais de K
+
 resulta no aumento do influxo celular desse 

íon acarretando a hiperpolarização da célula e conseqüente diminuição do nível de 

excitabilidade, inibindo a geração e a propagação do potencial de ação. 

Os canais para Na
++

, abrem-se rapidamente quando a membrana é despolarizada e, 

são responsáveis pela geração e condução do potencial de ação. Em processos inflamatórios 

ocorre o aumento na expressão desses canais em membranas de neurônios periféricos e, 

conseqüente aumento da excitabilidade (Gregor et al., 2001). 

A ativação dos canais para Ca
++

 na célula nervosa desencadeia diversos processos 

celulares (Guyton & Hall, 1997), entre eles a ativação de outros canais da membrana, a 
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liberação de neurotransmissores, a regulação da concentração de mensageiros secundários e 

terciários, a ativação de diversas enzimas, especialmente quinases e fosfatases, além da 

expressão gênica. Esses canais são inibidos por diversas substâncias como a noradrenalina, 

dopamina, somatostatina e opióides, via receptores acoplados a proteína G (Ferreira, 2002b). 

A indução hiperalgésica é baseada na teoria da “porta hiperalgésica”. Essa teoria 

propõe que quando o nociceptor está inativo existe um equilíbrio intracelular das 

concentrações de Ca
++

, AMPc e GMPc. A despolarização da membrana celular e a 

transmissão do potencial de ação, é decorrente da ativação do sistema de sinalização 

intracelular proteína G/AMPc, que produz o aumento nos níveis de Ca
++

 intracelular, fecha os 

canais de K
+
 e, por meio de fosforilação ou neossíntese, torna funcionais alguns canais da 

Na
++

 da membrana neuronal (Ferreira, 2002b). 

Esse fenômeno, provoca a liberação do glutamato nos terminais sinápticos, da 

medula espinhal. O nociceptor fica então, levemente despolarizado (sensibilizado), passando a 

ser facilmente ativado por estímulos não nociceptivos (alodínia) (Ferreira, 2002a; Cunha et 

al., 1999). 

 

1.7 – Controle da Dor 

 

Um grande grupo de analgésicos periféricos pode prevenir a sensibilização dos 

nociceptores, via bloqueio das substâncias hiperalgésicas liberadas em processos 

inflamatórios. Como exemplo desses fármacos temos os glicocorticóides, ácido acetil 

salicílico e a talidomida. Outros fármacos analgésicos agem bloqueando diretamente a 

hiperalgesia, provavelmente, estimulando o sistema L-arginina/NO/GMPc, estes fármacos são 

do tipo dipirona, diclofenaco, opióides ou substâncias liberadoras de opióides endógenos 

(Ferreira et al., 1994). 

Os opióides endógenos foram identificados por Hugues (1975), que verificou 

peptídeos com a mesma ação da morfina no encéfalo, a que deram o nome de encefalinas: a 

leucina e a metionina encefalina, e a -endorfina (Berne et al., 2004). Goldstein, (1979) 

identificou a dinorfina. Todos esses opióides endógenos recebem o nome genérico de 

endorfinas, que é a contração dos termos morfina e endógena (Serrano et al., 2002). 

Opiáceos são drogas derivadas do suco da papoula. Os sumérios cultivavam 

papoulas (Papaver somniferum L. (Papaveraceae) e isolaram o ópio das cápsulas das 

sementes no fim do terceiro milênio A.C. e eles podem tê-lo usado como um euforizante em 

rituais religiosos. O ópio deriva do látex obtido por incisão da cápsula da semente imatura de 



Introdução 48 

 

P. somniferum, secada parcialmente por evaporação ou por aquecimento artificial. O ópio 

contém aproximadamente 25 alcalóides, incluindo morfina, codeína, tebaína e papaverina. A 

morfina foi o primeiro alcalóide a ser descoberto e isolado, começou a ser utilizada em 1850 

em pequenos procedimentos cirúrgicos, para dor crônica e pós-operatória e como auxiliar na 

anestesia geral. Em 1939, a meperidina, o primeiro opióide com uma estrutura 

completamente diferente da morfina foi descoberto (Calixto, 2000). 

Compostos que não são derivados do ópio da papoula, mas que exercem efeitos 

diretos por ligação a receptores opióides, são chamados opióides. Operacionalmente, opióides 

são definidos como compostos de ação direta, cujos efeitos são especificamente 

antagonizados pelo naloxone (derivado da morfina) (Berne et al., 2004). 

As três maiores classes de peptídeos opióides endógenos nos mamíferos são as, já 

citadas, encefalinas, as endorfinas e as dinorfinas. Encefalinas são os opióides mais simples; 

elas são pentapeptídeos. Dinorfinas e endorfinas são peptídeos um tanto mais longos, que 

possuem seqüências de uma ou outra encefalina em suas terminações N. 

Peptídeos opióides são amplamente distribuídos entre os neurônios do sistema 

nervoso central e entre neurônios intrínsecos do trato gastrintestinal. Nestes neurônios, 

peptídeos opióides são encontrados em vesículas que se parecem com vesículas sinápticas. As 

endorfinas são localizadas mais discretamente em estruturas particulares do sistema nervoso 

central, enquanto as encefalinas e dinorfinas são amplamente distribuídas. Opióides inibem os 

neurônios no cérebro, envolvidos na percepção da dor. Peptídeos opióides estão entre os 

analgésicos mais potentes conhecidos e, a ativação dos mecanismos inibitórios pode ser útil 

para aliviar a dor (Berne et al., 2004). 

O sistema analgésico endógeno pode ser dividido em dois componentes: um deles 

utiliza um dos peptídeos opióides endógenos como neurotrasmissor ou modulador e, o outro 

não. Os opióides endógenos são neuropeptídeos que ativam um entre vários tipos de 

receptores opióides. A analgesia pelos opióides pode geralmente ser prevenida ou revertida 

com um antagonista narcótico, a naloxona. Portanto, a naloxona é freqüentemente utilizada 

para determinar se a analgesia é mediada por um mecanismo opióide (Picolo et al., 2000). 

O sistema de analgesia endógeno mediado pelos opióides pode ser ativado por 

administração exógena de morfina ou outras drogas opióides. Assim, um dos tratamentos 

médicos mais antigos para a dor depende da ativação do sistema de controle sensorial. Os 

opiáceos tipicamente inibem a atividade neural nas vias nociceptivas. Foram propostos dois 

locais de ação para a inibição opiácea, pré e pós-sináptica. A ação pré-sináptica dos opiáceos 

nos terminais nociceptivos aferentes parece ocorrer pela inibição da liberação de 
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transmissores excitatórios, como a substância P. A ação pós-sináptica produz um potencial 

inibitório pós-sináptico (Berne et al., 2004). 

Algumas vias de analgesia endógenas operam com outros neurotransmissores que 

não os opióides, e assim, não são afetadas pela naloxona. Outro modo de ativar uma via de 

analgesia não-opióide é através de certas formas de estresse. A analgesia então produzida é 

uma forma de analgesia induzida por estresse. 

Muitos neurônios no núcleo da rafe usam a serotonina como neurotransmissor. A 

serotonina pode inibir os neurônios nocepetivos e possivelmente desempenha um papel 

importante no sistema de analgesia endógeno. Outros neurônios do tronco cerebral liberam 

catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina, na medula espinhal. Estas catecolaminas 

também inibem os neurônios nociceptivos; portanto, os neurônios catecolaminérgicos podem 

contribuir para o sistema de analgesias endógeno. Além disso, estes neurotransmissores 

monoaminérgicos integram com os opióides endógenos. Indubitavelmente, muitas outras 

substâncias estão envolvidas no sistema de analgesia. Além disso, há evidências da existência 

de antagonistas opiáceos endógenos, que podem impedir a analgesia opióide (Berne et al., 

2004). 

Em 1971, Goldstein propôs a existência de sítios específicos (receptores) de ligação 

para morfina em cérebros de ratos, logo após, outros trabalhos comprovaram a existência de 

grande concentração de receptores opióides no encéfalo e, que esses receptores exerciam 

efeitos biológicos também, em áreas de percepção da dor. 

A antinocicepção induzida por morfina é mediada via ativação dos receptores 

opióides de membrana e, portanto, podem ser inibidos por antagonistas dos receptores 

opióides, como a naloxona. Alguns efeitos colaterais indesejáveis da morfina, tais como, 

propriedades euforizantes, inibição do trânsito gastrintestinal, constipação, supressão do 

apetite, hipotermia, bradicardia e retenção urinária parece envolver ações mediadas pelos 

receptores opióides . 

Em 1976, Martin & colaboradores, classificaram esses receptores como  (Mu),  

(Delta) e  (Kappa). A analgesia induzida por morfina é antagonizada por antagonista do 

receptor opióde  (Mu), mas não por antagonista do receptor opióide  (delta), sugerindo que 

esse efeito deve ser mediado primariamente por estimulação do receptor opióide  (Mu). A 

naloxona é um antagonista dos três receptores opióides . 

A ativação dos receptores  (Mu) medeia a maioria dos efeitos analgésicos, bem 

como os efeitos colaterais como depressão respiratória, euforia, dependência e sedação. Os 
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receptores  (delta) são os mais importantes na analgesia periférica, podendo também, 

provocara a analgesia central. os receptores  (Kappa), são encontrados em grande 

concentração na medula espinal, sua ativação induz à um número menor de efeitos colaterais, 

e não causa dependência física (Puig & Montes, 1998). Além do sistema nervoso central, os 

receptores opióides, foram descritos em terminais periféricos sensitivos da pele, articulações e 

músculos (Puig & Montes, 1998; Berne et al., 2004). 

Foi demonstrado por Stein, (1989) que a administração periférica de agonista 

opióide local, pode acarretar analgesia periférica em modelos de hiperalgesia inflamatória de 

patas de ratos. Essa analgesia é mediada pela facilitação da abertura dos canais de K
+
 e/ou 

pela inibição da enzima adenilatociclase diminuindo a produção do AMPc, o que impede a 

abertura dos canais de Ca
++

. 

Outros estudos têm evidenciado o efeito analgésico periférico do NO (Picolo et al, 

2000). Ferreira & colaboradores, 1994, sugerem que esse gás apresente efeitos analgésicos via 

aumento do GMPc. O GMPc induz à ativação da proteína quinase G, a qual ativa, entre outros 

eventos, uma cascata que permite a inibição dos canais de Ca
++

 e/ou a abertura dos canais de 

K
+
. O GMPc pode também atuar diretamente modulando a abertura dos canais iônicos. 

 

1.8 – Indução Experimental da Dor e da Inflamação 

 

Modelos animais têm sido utilizados para indução da inflamação aguda ou crônica 

por meio da injeção de agentes químicos como a carragenina (Di Rosa, 1972), como também 

modelos de nocicepção, para testar a potência de drogas analgésicas e, observar o estímulo de 

diferentes níveis de transmissão nociceptiva. 

Winter & colaboradores, 1962, introduziram o uso da carragenina como irritante para 

induzir a formação de edema em pata de rato, logo em seguida o efeito da indometacina foi 

ensaiado utilizando este procedimento, o qual com pequenas modificações, tornou-se um dos 

métodos mais populares como teste para avaliação de drogas em terapias analgésicas e anti-

inflamatórias. 

A compreensão dos mecanismos fisiológicos da dor, constitui a base das pesquisas 

que levam ao desenvolvimento de novas drogas analgésicas. Os principais modelos 

experimentais utilizados para o estudo da dor (inflamação aguda ou crônica, artrite 

reumatóide, neuropatia periférica), certamente não representam a totalidade do fenômeno que 

ocorre na prática médica, mas fornecem dados importantes com relação aos aspectos 

fisiológicos, comportamentais e farmacológicos da dor (Wang & Wang, 2003). 
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Muitas dúvidas persistirão nesse aspecto, até que se obtenha uma resposta definitiva 

que nos conduza à obtenção um analgésico ideal para o alívio da dor. Os avanços obtidos até 

o presente são consideráveis, entretanto muitos grupos de pesquisa continuam estimulados 

para a realização de mais investigações de modo a alcançarem a completa elucidação do 

assunto. 

 

1.9 – Algas Marinhas como Fonte de Drogas que Agem no Sistema Nervoso Central 

 

O movimento de grandes moléculas e de íons altamente carregados do sangue para o 

cérebro e para a medula espinhal é rigorosamente limitado. Essa restrição é, pelo menos em 

parte, causada pela presença de junções fechadas entre células endoteliais nos capilares do 

Sistema Nervoso Central, formando o que chamamos de barreira hematoencefálica (Berne et 

al., 2004).  

Esse fato limita o transporte de substâncias por difusão aquosa, pois não há poros 

para serem atravessados. A difusão lipídica dependerá de um coeficiente de partição óleo-

água favorável, e as substâncias fortemente ionizadas, hidrossolúveis, não conseguirão 

penetrar. As drogas de tamanho excepcionalmente grande entram nas células primariamente 

por pinocitose, como não há vesículas pinocíticas no SNC, podemos concluir que esse tipo de 

droga não atravessa a barreira hematoencefálica. Há contudo, transportadores especiais nas 

membranas celulares do endotélio cerebral que permitem a algumas classes de drogas, serem 

transportadas pelo SNC. Os aminoácidos possuem esse tipo de transportador e assim, sofrem 

difusão facilitada, atravessando a barreira hematoencefálica (Katzung, 1998 ). É possível que 

a lectina da alga marinha Amansia multifida, sejam absorvidas através de transportadores, já 

que por serem bastante hidrofílicas e se encontrarem ionizadas em pH 7,0, certamente não 

usufruiriam de um processo de difusão lipídica. 

Anca et al. (1990), estudaram os efeitos do extrato de Himanthalia elongata no 

sistema nervoso central de ratos. Uma rica solução protéica obtida desta alga parda, foi 

analisada por sua atividade analgésica, miorelaxante e anticonvulsivante e por seus efeitos na 

atividade locomotora espontânea, hipermotilidade induzida por anfetamina, indução do sono 

por barbitúricos e temperatura corpórea. Reduções bastante significantes na atividade motora 

espontânea e hipermotilidade, foram encontradas; como também prolongamento do tempo de 

sono induzido por barbitúricos. Observou-se um leve efeito analgésico, miorelaxante e 

hipotérmico, demonstrando que H. elongata pode causar depressão do sistema nervoso 

central. A fração F1 obtida da mesma alga (Anca et al., 1993a), causou reduções na atividade 
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locomotora espontânea e temperatura retal; um discreto aumento no tempo de sono foi 

observado no teste induzido por pentobarbital sódico. A fração mostrou um excelente efeito 

analgésico no teste da placa quente (em todas as doses administradas) ao contrário do teste 

das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, onde somente altas doses mostraram 

atividade analgésica. 

Outro dado existente na literatura, aponta a fração F2 obtida da alga H. elongata 

como causadora de reduções na atividade locomotora espontânea, na hipermotilidade, na 

temperatura retal e na coordenação motora, mas nenhum efeito foi observado no relaxamento 

muscular ou no aumento do tempo de sono induzido por pentobarbital sódico (Anca et al., 

1993b). 

Numerosos estudos têm sido conduzidos nos últimos anos, nas propriedades 

farmacológicas dos extratos de diferentes organismos marinhos. Vazquez-Freire et al. (1994), 

relataram os efeitos do extrato metanólico da alga parda Laminaria ochroleuca no sistema 

nervoso central de ratos. O extrato mostrou significante atividade em todos os testes 

farmacológicos utilizados, exceto no teste de convulsão induzida por pentilenotetrazole. 

Extratos da alga Cystoseira usneoides demonstraram ser depressor do sistema nervoso central 

em camundongos, com um forte efeito analgésico (Vazquez-Freire et al., 1995). 
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2-OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

 

2.1- Objetivos Gerais 

 

- Analisar a capacidade de interação da lectina da alga marinha vermelha Amansia 

multifida (Lamouroux) com monossacarídeos, glicanos complexos isolados ou 

covalentemente ligados à glicoproteínas, e avaliar a atividade biológica dessa 

proteína através de testes farmacológicos . 

 

2.2- Objetivos Específicos 

 

- Determinar a especificidade fina da lectina de Amansia multifida por 

monossacarídeos, glicoproteínas e glicanos complexos utilizando as técnicas de 

cromatografia de afinidade em colunas contendo glicoproteínas imobilizadas e 

cromatografia de afinidade em colunas contendo a lectina imobilizada; 

 

- Determinar a afinidade e cinética da interação da lectina com glicoproteínas 

imobilizadas através da técnica de Ressonância Plasmônica de Superfície; 

 

- Avaliar o efeito analgésico e anti-inflamatório da lectina, em camundongos, através 

dos testes de: contorções abdominais induzidas por ácido acético, formalina, placa-

quente, tempo de sono induzido por pentobarbital sódico e edema de pata induzido 

por carragenina e dextrano. 
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3- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1- Material Vegetal 

 

A alga marinha vermelha Amansia multifida Lamouroux, pertence à Família 

Rhodomelaceae, Ordem Ceramiales, Divisão Rhodophyta, segundo nomenclatura 

utilizada por Taylor (1960). A alga está catalogada no Herbário Prisco Bezerra da 

Universidade Federal do Ceará, com o seguinte número de identificação: Amansia 

multifida EAC: 32.186 

 

3.2- Procedimento de Coleta 

 

A alga marinha foi coletada periodicamente em marés baixas (-0,2 à 0,3) na 

Praia de Flecheiras, município de Trairí, litoral cearense. As amostras foram levadas 

para o laboratório em recipiente isotérmico, onde foram lavadaa com água destilada, 

separadas das epífitas e estocadas em sacos plásticos a –20 
0
C para posterior utilização 

(FIGURA 1). 

 

3.3- Purificação da Proteína em Estudo 

 

A lectina em sua forma purificada foi isolada da alga marinha vermelha 

Amansia multifida Lamouroux através da metodologia discutida por Costa et al. (1999). 

Algas de A. multifida após descongelamento foram submetidas a uma extração em 

tampão fosfato de sódio 0,02 M, pH 7,0, contendo NaCl 0,15 M na relação 1:3 

(peso/volume), durante 4 horas de contato a 4 
0
C. Em seguida o material foi filtrado e 

centrifugado a 7.000 x g por 30 minutos a 4 
0
C. O sobrenadante obtido, denominado 

extrato total, foi tratado com sulfato de amônio até 70% de saturação por quatro horas à 

temperatura ambiente. Decorrido este tempo, a suspensão foi centrifugada a 7.000 x g 

por 30 minutos a 4 
0
C. O sobrenadante obtido foi descartado e o precipitado ressuspenso 

em tampão fosfato de sódio 0,02 M, pH 7,0, sendo em seguida dialisado exaustivamente 

contra o mesmo tampão, sob constante agitação. A fração foi novamente centrifugada a 

7.000 x g por 30 minutos a 4 
0
C, descartando-se o precipitado, e o sobrenadante final 
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(F0/70) utilizado nas etapas seguintes de isolamento. O esquema geral de isolamento e 

purificação da lectina de Amansia multifida está representado na FIGURA 2.  

A fração F 0/70, obtida por precipitação com sulfato de amônio, foi submetida 

à cromatografia de troca iônica em coluna de DEAE-Sephacel, medindo 26 x 1,2 cm. A 

matriz foi previamente lavada com água destilada para retirada das partículas finas e, 

posteriormente, lavada sucessivamente com soluções de NaOH 0,1N, água destilada, 

HCl 0,1N e água destilada. A coluna foi montada por gravidade e equilibrada com 

tampão fosfato de sódio 0,02M, pH 7,0. A fração F 0/70 dissolvida no tampão de 

equilíbrio, foi aplicado à coluna e, após a eluição do primeiro pico, não adsorvido à 

matriz (PI-DEAE), um segundo pico (PII-DEAE) foi eluído através da aplicação de 

NaCl 1,0 M (FIGURA 3) 

Durante o processo foi mantido um fluxo constante de 60 ml/h e os eluatos 

coletados em frações de 3 ml/tubo foram monitorados através de medidas de 

absorbância a 280 nm (espectrofotômetro Pharmacia LKB - Ultrospec III) e pelos 

ensaios de atividade hemaglutinante. O pico contendo atividade hemaglutinante PI-

DEAE (ativo e não pigmentado) foi dialisado contra água destilada, liofilizado e 

estocado para posterior utilização. 

O grau de pureza das preparações foi avaliado por eletroforese em gel de 

poliacrilamida na presença de SDS e -mercaptoetanol, segundo o método de Laemmli 

(1970). Foi utilizado um gel de concentração contendo 3,95 % de poliacrilamida e 1 % 

de SDS em tampão Tris-HCl 3,0 M, pH 6,8 e um gel de separação contendo 12,5 % de 

poliacrilamida e 1 % de SDS em tampão Tris-HCl  3,0 M, pH 8,8. A amostra liofilizada 

foi dissolvida em tampão Tris-HCl 0,01 M, pH 6,8, SDS 1 %, - mercaptoetanol e azul 

de bromofenol. Em seguida, foi incubada em banho-maria a 100 ºC por 5 minutos. Após 

a aplicação de alíquotas das amostras tratadas no gel, o material foi submetido a uma 

corrente elétrica constante de 40 mA, utilizando-se uma fonte regulável. As bandas 

protéicas foram reveladas com uma solução de Coomassie Brilliant Blue 250 R a 0,05% 

em metanol, ácido acético e água destilada (1:3:8). O descoramento foi feito com uma 

solução de ácido acético, metanol e água (1:3:8). Proteínas de massas moleculares 

conhecidas foram utilizadas como padrões: lactoalbumina, 14,2 kDa; inibidor de 

tripsina, 20,1 kDa; tripsinogênio 24,0 kDa; anidrase carbônica, 29,0 kDa; gliceraldeído-

3-fosfato desidrogenase, 36,0 kDa; ovoalbumina, 45,0 kDa e albumina sérica bovina, 

66,0 kDa. O perfil eletroforético obtido para a fração e PI-DEAE, está mostrado na 

FIGURA 4. 
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FIGURA 1: Alga marinha vermelha Amansia multifida em seu habitat natural na Praia 

de Flecheiras, município de Trairí, litoral cearense. 
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                                                        - Tampão Fosfato 0,02 M, pH 7,0 c/ NaCl 0,15 M                   

                - Contato por 4 horas 

                                                                    - Centrifugação (7.000 x g, 4
o
 C, 30 min) 

 

 

 

 

 

                                                                                                   - 70 % de saturação c/                           

                                                                                                                sulfato de amônio 

                                                                                                   - Contato por 4 horas 

                                                                                                  - Centrifugação (7.000 x g 

                                                                                                                  4
o
 C, 30 min)        

 

 

 

                                                                 - Diálise contra água (12 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Esquema de extração da lectina presente na alga marinha vermelha 

Amansia multifida (Costa et al., 1999). 
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FIGURA 3: Cromatografia de troca iônica da Fração F0/70 da alga marinha vermelha 

Amansia multifida, em coluna de DEAE-Sephacel. A fração F 0/70 

dissolvida no tampão de equilíbrio (tampão fosfato de sódio 0,02M, pH 

7,0), foi aplicado à coluna e após a eluição do primeiro pico não adsorvido 

à matriz (PI-DEAE), um segundo pico (PII-DEAE) foi eluído através da 

aplicação de NaCl 1,0 M. Durante o processo foi mantido um fluxo 

constante de 60 ml/h e os eluatos coletados em frações de 3ml/tubo. 
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FIGURA 4: Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5 %) na presença de SDS e -

mercaptoetanol. Pista (1) marcadores de massa molecular: lactoalbumina, 

14,2 kDa; inibidor de tripsina, 20,1 kDa; tripsinogênio 24,0 kDa; anidrase 

carbônica, 29,0 kDa; gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, 36,0 kDa; 

ovoalbumina, 45,0 kDa e albumina sérica bovina, 66,0 kDa. Pista (2) 

fração F0/70 de A. multida e Pista (3) PI-DEAE de A. multifida. 

1            2                  3 
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3.4- Animais 

 

Foram utilizados Rattus norvegicus de linhagem Wistar albina, machos, 

pesando entre 180 a 200 g, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal do 

Ceará, mantidos em repouso por no mínimo 24 horas em caixas de plástico forradas 

com serragem, em salas com temperatura ambiente e livre acesso à ração e água. Foram 

também utilizados camundongos  albinos (Mus musculus), variedade Swiss-Webster, de 

ambos os sexos, pesando entre 20 e 30 g, adquiridos do Biotério Central e mantidos nas 

mesmas condições acima descritas. 

 

3.5- Eritrócitos 

 

Amostras de sangue de coelho albino foram obtidos de animais adultos e 

sadios, mantidos no Biotério do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da 

Universidade Federal do Ceará.  

Os eritrócitos de coelho foram então lavados 3 vezes com NaCl 0,15 M e após 

determinação do hematócrito foi preparada uma suspensão a 2% em NaCl 0,15 M. O 

tratamento enzimático foi feito adicionando-se à suspensão 0,1 mg/10ml da enzima 

tripsina. Os eritrócitos foram mantidos em contato com a enzima por cerca de uma hora 

a 25°C, com agitação ocasional, lavados então 6 vezes com NaCl 0,15 M e finalmente 

ressuspensos de modo a se obter uma concentração final de eritrócitos a 2 %. 

 

3.6-Determinação da Atividade Hemaglutinante 

 

A atividade hemaglutinante nas frações obtidas durante o processo de 

purificação da lectina de A. multifida, foi determinada através de diluições seriadas em 

tubos de ensaio. Em cada tubo foram pipetados 200 l de NaCl 0,15 M e no primeiro 

tubo foram adicionados 200 l da amostra e uma série de diluições duplas foram feitas 

(1/2, 1/4 1/8, 1/16...), homogeneizando-se completamente antes de cada transferência. A 

cada diluição foram adicionados 200 l de uma suspensão de eritrócitos de coelho a 2% 

(células tratadas com tripsina na proporção de 0,1 mg/10 ml de sangue, como descrito 

por Ainouz et al. (1992) ) e a reação foi mantida a temperatura ambiente, por 60 

minutos. Posteriormente, os tubos foram centrifugados a 2.000 x g por 30 segundos e, 
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os resultados foram lidos macroscopicamente, sendo o título expresso em unidade de 

hemaglutinação (UH/ml), que corresponde ao inverso da maior diluição da amostra que 

ainda apresentou nítida aglutinação). 

 

3.7- Reagentes  

 

- Os reagentes a seguir foram obtidos dos seguintes laboratórios: Carragenina 

lamba – (Sigma, U.S.A); Naloxona - (Sigma, U.S.A.); Pentobarbital sódico - (Sigma, 

U.S.A.); Sulfato de Morfina (Dimorf) - (Cristália, Brasil); Indometacina - (Sigma 

Chemical Co., St. Louis, USA); Manose e seus derivados (Laboratório Dextra Ltd-UK); 

Carboidratos simples e complexos, PHA e outras glicoproteínas (Sigma Chemical Co., 

St. Louis, USA); Anidrido acético C
14

 (Amersham); Sepharose 4B (Pharmacia); Biotina 

(Sigma, U.S.A.); Coluna de Fetuína-Agarose e Mucina de Estômago de Porco (Sigma 

Chemical Co.); Pronase (Sigma, U.S.A.). 

- Os demais reagentes foram de grau analítico e, obtidos comercialmente. 

 

3.8- Marcação das Glicoproteínas com Biotina 

 

Inicialmente, as glicoproteínas mucina de estômago de porco, taka diastase, 

orosomucoide e ribonuclease b foram marcadas com biotina para posteriormente serem 

utilizadas como ligantes fixados sobre o microsensor SA (estreptavidina) e utilizadas 

para análises de cinética no BIAcore. Para a marcação, 5 mg de cada glicoproteína, 

descrita acima, foram dissolvidas em 1 mL de tampão NaHCO3/Na2CO3 0,1 M pH 8,5. 

Após dissolução, foram adicionados 10 L do reativo de biotinilização em 50 mg/mL 

em água MilliQ, preparado no momento de utilização. O meio foi mantido por duas 

horas a temperatura ambiente com leve agitação. A reação foi interrompida pela adição 

de 10 mg de glicina em cada tubo. Cada amostra foi então submetida a cromatografia 

em coluna P-10 read-to-use (Pharmacia) em meio aquoso, seguindo as instruções do 

fabricante. Neste procedimento, o reativo de biotinilização não acoplado 

covalentemente as proteínas foi eliminado. As amostras marcadas foram dializadas com 

água MilliQ e liofilizadas. 
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3.9- Imobilização da Lectina em Sepharose 4B  

 

A lectina da alga marinha vermelha Amansia multifida (30 mg) foi imobilizada 

em Sepharose 4B conforme protocolo descrito por March et al., (1974). As soluções 

utilizadas foram previamente preparadas e estocadas a 4 
o
C com o tampão de 

acoplamento (bicarbonato de sódio 0,2 M em cloreto de sódio 0,2 M), carbonato de 

potássio 2 M e glicina 1 M. 

O gel de Sepharose-4B utilizado na imobilização, foi lavado várias vezes em 

água MilliQ 4 
o
C a fim de retirar vestígios da solução em que estava estocado (etanol). 

Após secagem a vácuo, 15 mL de gel foi lavado em solução de carbonato de potássio e 

deixado sob leve agitação em banho de gelo. Após alguns minutos, foi adicionado a 

solução de brometo de cianogênio (250 mg para 1 mL de gel), ficando então em contato 

por dois minutos. O gel foi então lavado com água MilliQ para retirar o excesso de 

CNBr que não reagiu. Esta é a etapa denominada de ativação do gel. Após secagem a 

vácuo, o gel foi colocado em proveta, na qual foi adicionada a lectina dissolvida em 

presença de 100 mM de manose para proteger o sítio durante o acoplamento. Essas 

soluções foram previamente preparadas e estocadas a 4 
o
C. A proveta foi devidamente 

fechada e submetida a movimentos leves por 24 h. Terminado este intervalo o gel foi 

seco mas uma vez a vácuo e a solução que suspendia o gel foi recuperada e medida a 

absorbância em 280 nm. Dessa forma, estima-se quanto de proteína foi fixada 

covalentemente por diferença do total de proteína não acoplada, presente no 

sobrenadante da solução deixada em contato toda a noite. Através deste cálculo 

estimou-se que do total inicial de 30 mg de A. multifida em contato com 15 mL de gel, 

foi obtido uma fixação de 1,9 mg de A. multifida para cada mililitro de gel. O gel foi 

então lavado com água MilliQ 4 
o
C e com tampão de acoplamento, para que as 

partículas adsorvidas no gel fossem eluídas com a força iônica do tampão. Novamente, 

outra lavagem com água e o gel foi resuspenso em glicina 1 M (aproximadamente 50 

mL) sob agitação por 3 h. O papel da glicina foi ligar seu grupo amino ao cianeto que 

não se ligou as proteínas, impedindo uma outra reação covalente quando da utilização 

da coluna. Terminadas estas etapas, o gel foi lavado novamente com água e tampão de 

acoplamento para posterior montagem da coluna. A glicoproteína avidina foi 

igualmente fixada em Sepharose 4B seguindo esta técnica, contudo, trata-se apenas de 

uma fração rica e não purificada, sendo a concentração fixada não estimada. 
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3.10- Cromatografias de Afinidade em Colunas de Glicoproteínas Imobilizadas 

 

A ligação da lectina de A. multifida nas colunas de fetuína e mucina de 

estômago de porco, imobilizadas em agarose e avidina, em Sepharose 4B, foi procedido 

da seguinte forma. Inicialmente a lectina de A. multifida foi dissolvida em tampão TBS 

(10 mg/mL), centrifugada por dez minutos a temperatura ambiente e o sobrenadante 

aplicado nas colunas previamente lavadas com TBS, utilizado como tampão de 

equilíbrio. A lectina, quando retida na coluna foi eluída com tampão glicina-HCl 0,1 M 

pH 2,6 contendo NaCl 0,15 M. A absorbância das frações coletadas foi determinada a 

280 nm utilizando um espectrofotômetro Genesys 5. As frações coletadas foram de 1 

mL e o fluxo cromatográfico estabelecido em 6 mL/h.  

 

3.11- Cinética da Interação da lectina da alga marinha Amansia multifida com 

Glicoproteínas medida em Tempo Real por Ressonância Plasmônica de Superfície 

(BIAcore) 

 

A interação entre a lectina da alga A. multifida e diferentes glicoproteínas 

imobilizadas, foi avaliada cineticamente por ressonância plasmônica de superfície, em 

um biosensor BIAcore 3000
TM

 (Biological Interaction Analysis Core – Pharmacia 

Biosensor, Suécia). Este aparelho utiliza microsensores em camada de ouro contendo 

uma matriz específica capaz de fixar irreversivelmente diferentes ligantes. Sendo assim, 

várias das glicoproteínas desejadas foram fixadas utilizando-se um kit reativo fornecido 

pelo fabricante. Este é composto de N-hidroxisuccimida + N-etil, N’-etil N’-

dimetilaminopropil carboxiimida como ligante. Neste trabalho foram utilizados dois 

diferentes tipos de sensores para imobilizar as proteínas. O primeiro é denominado de 

CM-5, designando a matriz de Carboximetil-celulose para a fixação. Sobre este sensor, 

as glicoproteínas foram fixadas seguindo o procedimento recomendado pelo fabricante, 

quatro por microsensor, utilizando o kit descrito acima. As glicoproteínas fixadas 

foram: lactotransferrina bovina (LTB), lactotransferrina humana (LTF), sorotransferrina 

humana (STF), glicolectina de jaca (jacalin), fetuína bovina (FET), asialofetuína 

(ASIALO), orosomucoide (OROSO) e lectina de soja (SBA). O segundo tipo de sensor, 

denominado SA, possui em substituição a camada de carboximetil celulose, uma 

camada de estreptavidina. As glicoproteínas ribonuclease B (RNAse b), taka diastase 

(TAKA), mucina de estômago de porco (PSM) e novamente orosomucoide foram 
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fixadas sobre esta superfície. Cada uma destas proteínas foi previamente marcada com 

biotina, conforme já descrito. Em solução de tampão HBS-P cada uma delas foi, 

passada sobre o sensor e a elevada constante de associação entre a estreptoavidina e a 

biotina fixa as proteínas sobre o sensor de maneira irreversível, estando o mesmo pronto 

para a utilização. 

Em todos os ensaios de cinética foi utilizada a lectina de A. multifida em uma 

concentração igual a 1000 g/mL em tampão HBS-P. Todos os volumes de injeção 

foram de 25 L e os experimentos monitorados com fluxo igual a 5 L/min. Dois tipos 

diferentes de experimentos foram conduzidos. O objetivo do primeiro foi avaliar a 

cinética de interação entre a lectina e todas as glicoproteínas disponíveis. A primeira 

fase dos microsensores corresponde a fase de contato entre a lectina e o ligante durante 

300 seg., enquanto que a segunda fase, também de 300 seg., corresponde a fase de 

dissociação, quando o sistema é lavado com HBP-P. A quantidade de lectina que 

permanece fixada é medida em termos de dissociação. Entre cada análise, o sistema foi 

sistematicamente regenerado com 10 L de HCl 100 mM, seguido de 10 L de NaOH 

100 mM e posteriormente HBS-P. Após esse procedimento, uma nova medida de 

afinidade pode ser efetuada. 

O segundo protocolo experimental consiste em analisar o efeito dos diferentes 

carboidratos quando introduzidos no sistema logo após a lectina ter sido apresentada a 

uma glicoproteína, que demonstrou interagir com a lectina nos ensaios de interação 

cinética. Para tais ensaios foram utilizadas as glicoproteínas LTB, RNAse b e TAKA. 

Assim, após a injeção da lectina sobre estas glicoproteínas, um determinado carboidrato 

foi injetado no sistema e a cinética de dissociação avaliada em sua presença e ausência. 

Os resultados foram interpretados através da análise visual dos microsensores e 

posteriormente calculados através de um simples cálculo para determinar o percentual 

de inibição de cada carboidrato utilizado. Considera-se como 100% de associação o 

ponto máximo da resposta RPS, a qual corresponde exatamente ao final da passagem da 

lectina sobre o sensor. Ao final da fase de dissociação, considera-se que o valor que 

corresponde a variação das unidades de ressonância equivale a um percentual do total 

máximo. Dessa forma, através de uma regra de três simples, determina-se o percentual 

de dissociação natural entre cada complexo lectina-glicoproteína e seguidamente para a 

complexo lectina-glicoproteína na presença de um carboidrato. 
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3.12- Entendendo a técnica RPS – Ressonância Plasmônica de Superfície 

 

A resposta RPS (Ressonância Plasmônica de Superfície) está relacionada com 

a mudança de massa na superfície do sensor e ainda depende da massa molecular do 

ligante em relação ao número de sítios de ligação na superfície. Para um dado número 

de sítios de ligação, uma molécula de maior massa molecular terá proporcionalmente 

maior resposta em RU (unidade de ressonância). 

O sensorgrama de interação em tempo real do biossensor comercial BIAcore 

apresenta dois tipos de informações relevantes: a taxa de interação/dissociação, que 

fornece informações de constantes e concentrações, e a cinética de ligação que pode 

fornecer informações das constantes de afinidade e concentração do ligante. Vale 

ressaltar, que o sensorgrama é sempre utilizado para aplicações qualitativas. 

Quando um feixe de luz monocromática é dirigido sobre a superfície metálica, 

ouro, rica em elétrons (plasmons), é gerada uma ressonância entre os elétrons livres e os 

fótons incidentes. Se o ângulo de incidência (i) levar a uma reflexão total (zero de 

refração), uma onda evanescente se propaga na direção ortogonal à camada de ouro, do 

lado oposto a esta camada; permitindo, assim, detectar mudanças do índice de refração 

do meio ao longo de uma distância média de 300 nm. Em contrapartida, essa 

ressonância absorve uma parte da energia da luz incidente, o que gera uma queda de 

energia da luz refletida, captada com a ajuda de uma bateria de diodos (60). Assim, a 

diminuição da energia é registrada. Se do lado oposto à camada de ouro está fixado o 

gel de Carboximetil-Celulose (CM-Celulose ou Estreptavidina), no qual se acopla 

covalentemente uma glicoproteína, essa macromolécula gera uma mudança do índice de 

refração do meio, que por sua vez, leva a uma modificação do ângulo de incidência (i), 

pelo aparelho, para manter o índice de refração inicial (zero). Assim, é possível medir a 

ressonância. O resultado é um desnível de energia da luz refletida. A existência de uma 

relação entre a variação do ângulo de ressonância e a quantidade de proteína fixada, 

permite quantificar a interação proteína versus ligante sem nenhuma pré-marcagem. 

Desde que todas as proteínas, quaisquer que sejam suas seqüências, contribuem da 

mesma maneira para a variação do índice de refração do meio, essa variação está 

relacionada apenas com a massa de cada proteína. 

A resposta RPS é monitorada por uma série de diodos fixos, sensíveis à luz, 

convergindo o feixe de luz introduzida e medindo a luz refletida. Uma interpolação 

automática é procedida pelo computador, para calcular o ângulo no qual ocorra a 
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mínima reflexão (ângulo RPS ou ângulo de ressonância) de maneira a obter o maior 

grau de correção. 

Utilizando-se uma luz incidente e uma série de detectores, o ângulo da 

resposta pode ser monitorado com altíssima precisão, em tempo real, sem movimento 

físico da fonte de luz, sensor chip ou detector. O tempo de resolução é fixado pelo 

software responsável pela análise dos sinais detectados pelos diodos detectores. Esta 

técnica está descrita de forma clara em um trabalho de Satoh & Matsumoto (1999) 

como o BIAcore pode ser empregado em estudos de cinética de interação entre 

macromoléculas. 

 

3.13- Origem dos Glicopeptídeos e Oligossacarídeos 

 

As estruturas lineares dos glicoconjugados testados, estão apresentados nas 

TABELAS 1 e 2 nas páginas 91-95.  

Os glicopeptídeos números 1-2, obtidos da lactotransferrina humna foram 

purificados de acordo com o protocolo descrito por Spik et al., (1994). As estruturas 3-

4, foram obtidas a partir da glicoproteína sorotransferrina humana fornecido pela Profa. 

Geneviéve Spik da Universidade de Lille, França. O isolamento destes glicopeptídeos a 

partir da proteína purificada segue um protocolo clássico que será posteriormente 

descrito. Estes glicopeptídeos representam a forma desialilada do glicano original ligado 

covalentemente a proteína, obtidos após tratamento do mesmo a 80 
o
C durante uma hora 

em solução de ácido trifluoacético 0,1%. Após o tratamento, o volume de ácido foi 

evaporado sob atmosfera de nitrogênio e o resíduo lavado duas vezes com 250 L de 

metanol. Finalmente, o resíduo foi dissolvido em 400 L do tampão desejado, para 

posterior análise por cromatografia de afinidade. 

Os oligossacarídeos correspondentes as estruturas de números 5-6 e 8-10, 

foram isoladas de urinas de pacientes portadores de doenças lisossomiais associadas a 

deficiências enzimáticas, principalmente dos tipos manosidades e fucosidades. Várias 

destas estruturas purificadas foram gentilmente cedidas pelos Professores Gerard 

Strecker e Jean Michalski do Laboratório de Química Biológica da Universidade de 

Ciências e Tecnologias de Lille. A composição e ligações glicosídicas destas referidas 

estruturas, foram determinadas através de análises combinadas de espectometria de 

massa e de ressonância magnética nuclear do próton H
1
 e estas descrições, não são alvo 

deste trabalho (Strecker & Montreuil, 1979). 
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O glicopeptídeo 7 foi obtido da lectina I de sementes de Viscum album 

(Debrey et al., 1992). A estrutura 11, que corresponde ao glicano Man9, também 

presente na ribonuclease b, foi igualmente obtido em sua forma pura a partir da digestão 

da lectina de soja com pronase na forma de glico-asparagina (Sattsangi, 1982). 

As estruturas 11, 14-18, representam a família de glicanos do tipo high 

mannose naturalmente encontrados em diferentes glicoproteínas. Estas estruturas foram 

purificadas a partir da glicoproteína ribonuclease b, obtida da Sigma Chemical 

Company. Os glicanos presentes nesta glicoproteína, compreendendo Man5 à Man9 não 

foram posteriormente fracionados, sendo a ocorrência e estruturas dos mesmos descritas 

na literatura conforme descrito por Doatian et al.(1994). 

Das estruturas utilizadas no trabalho, somente aquelas obtidas da ribonuclease 

b e da lectina de soja foram verdadeiramente purificadas no decorrer desta pesquisa (Lis 

et al., 1966; Fu et al., 1994). Após purificação, estes glicanos foram marcados 

radioativamente em 
14

C carbono. Vale ressaltar, que para a obtenção de um único 

glicano purificado a partir de uma glicoproteína disponível, segue-se um protocolo 

experimental executado no prazo mínimo de três meses. 

 

3.14- Isolamento e Radiomarcagem de Glicanos e Glicopeptídeos 

 

De um modo geral, a obtenção dos glicanos covalentemenre ligados a um 

resíduo de asparagina de uma glicoproteína, pode seguir uma simples digestão 

enzimática pela enzima comercialmente denominada de PNGase. Contudo, o alto custo 

do produto, e a necessidade de sua utilização quase de rotina, induzem a uma segunda 

estratégia experimental. Sendo assim, uma dada glicoproteína em questão (representada 

pelas glicoproteínas ribonuclease b e a lectina de soja) é submetida a digestão com 

Pronase, de acordo com protocolos de Lis, et al. (1966) e Fu et al. (1994). A Pronase é 

uma enzima inespecífica que digere integralmente proteínas. 

Cada proteína liofilizada (70 mg), foi dissolvida em 6 mL de água destilada e 1 

mL de tampão Tris-HCl 1 M, pH 8,4 contendo CaCl2 100 mM e adicionados 20 mg de 

pronase. A digestão das proteínas foi mantida sob leve agitação em banho maria à 37 
o
C 

e adicionando-se 5 mg de pronase liofilizada a cada período de 24 horas durante 72 

horas. Na tentativa de evitar contaminação bacteriana ou fúngica, foram adicionadas 

algumas gotas de tolueno. Terminada a digestão, cada amostra digerida foi concentrada 

a um pequeno volume (em torno de 2 mL) e submetida a filtração em gel, coluna de 
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Biogel P-2 equilibrada e eluída em água MilliQ. Após a cromatografia, a presença dos 

glicanos nas frações foi detectada mediante deposição seqüencial de um pequeno 

volume de cada fração (1 L) em sílica gel 60 de alumínio (MERCK). Nas frações 

depositadas na placa foi pulverizado uma solução de orcinol (2 g) e H2SO4 (20%), 

seguida de exposição em estufa a 100 
o
C por 2 minutos. As frações que apresentaram 

reação, coloração róseo característica, foram agrupadas e novamente concentradas a um 

volume de 2 mL. 

Esta etapa cromatográfica permite recuperar a fração glicídica, ao mesmo tempo 

que elimina a pronase, uma pequena parte dos aminoácidos livres e peptídeos 

contaminantes, além de funcionar precariamente para desalinização da amostra. Desta 

forma foi feita cromatografia descendente em papel Waterman n
o
 3, 50 x 3 cm com 

duração de aproximadamente 12 horas. O eluente utilizado foi uma mistura de piridina, 

acetato de etila, ácido acético e água (5:5:1:3). A amostra foi depositada com uma 

distância de 5 cm do início do papel, em uma faixa de aproximadamente 1 cm de altura, 

em toda a largura do papel. O objetivo foi fazer migrar no papel os aminoácidos livres e 

os peptídeos, enquanto os glicopeptídeos-Asn permanecem no local de deposição, 

devido as características do eluente que favorece somente a migração de peptídeos e 

aminoácidos. 

Ao termino da cromatografia, a folha inteira foi seca em uma capela em uma 

sala a parte, durante toda a noite e sob ventilação, devido a alta toxicidade dos 

solventes. Após a secagem, como foi estimado que os glicopeptídeos não haviam 

migrado, foi recortado a região do papel ( 5 cm) onde foi inicialmente depositada a 

amostra (sentido largura). Esta tira foi então recortada ao meio, e de cada tira os 

glicopeptídeos no papel foram eluídos por capilaridade descendente, utilizando água 

destilada MilliQ como eluente. Coletados aproximadamente 100 mL em eluição, este 

volume foi novamente concentrado para 2 mL. Uma pequena quantidade de corante 

vermelho de fenol foi adicionado e uma nova cromatografia em coluna de Biogel P-2 

foi efetuada, para que a amostra estivesse 100% em água. O objetivo do corante é 

auxiliar na visualização do final da cromatografia. Este é eluído posteriormente aos 

glicanos. Para melhorar a performance da cromatografia e a separação dos peptídeos, 

aminoácidos e glicopeptídeos, que estavam em solução aquosa, foi adicionado um 

pouco de Tris (10 mg) nas amostras antes que as mesmas fossem aplicadas na coluna. 

Os glicopeptídeos foram recuperados das frações coletadas, mediante determinação com 

orcinol, como previamente descrito, concentrados e liofilizados.  
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Mesmo diante de todas estas diferentes etapas cromatográficas, é comum haver 

ainda contaminação por aminoácidos livre e pequenos peptídeos na amostra final. Após 

obtenção deste material, uma alíquota foi utilizada para análise em espectômetro de 

massa e análise por ressonância magnética nuclear do próton 
1
H. Após estas análises, 

todos os produtos presentes na amostra são determinados e o grau de pureza 

estabelecido. Todos os oligossacarídeos da família high mannose, obtidos a partir de 

urina de pacientes deficientes em manosidades, foram purificados por cromatografia em 

HPLC e os produtos finais foram preparados segundo protocolo descrito anteriormente. 

Assim, glicopeptídeos e oligossacarídeos podem seguir para a etapa de marcagem. Os 

glicopeptídeos da ribonuclease b e da lectina de soja, foram marcados em 
14

C sobre o 

resíduo de asparagina, enquanto que os oligossacarídeos, foram marcados em 
1
H no 

resíduo de N-acetil glicosamina terminal da extremidade redutora da cada estrutura. 

 

3.15- Marcagem Radioativa de Glicopeptídeos com Anidrido Acético 
14

C 

 

Os glicopeptídeos purificados, contendo um resíduo de asparagina, são 

acetilados e assim, marcados com 
14

C carbono através de uma reação química com 

anidrido acético 
14

C (CH3CO)2 (Amersham Life Sciences). A reação de acetilação 

através do grupamento amino do carbono alfa do aminoácidos permite igualmente a 

radiomarcagem de qualquer outro aminoácido ou peptídeo contaminante da amostra. 

Entretanto, a análise das amostras por espectrometria de massa combinada a 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear pode caracterizar exatamente o 

conteúdo real de cada amostra marcada. Como produto secundário de marcação, o ácido 

acético é produzido. Par completar a marcação total de toda a população de glicanos, 

anidrido acético não radioativo é adicionado seguindo o mesmo protocolo. Neste 

trabalho, apenas os glicopeptídeos provenientes da ribonuclease b e o glicopeptídeo 

obtido da lectina de soja foram marcados. Os demais glicopeptídeos marcados em 
14

C já 

estavam disponíveis no laboratório. 

 

3.16- Marcagem Radioativa de Oligossacarídeos com Borato de Sódio 
3
H 

 

Os oligossacarídeos utilizados neste trabalho foram marcados com tritium 

através da reação com 
3
H borato de sódio radioativo. Apenas os oligomanosídeos 

purificados a partir de urinas de doentes portadores de deficiências em manosidases, 
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foram marcados. Os demais oligossacarídeos foram preparados anteriormente a este 

trabalho, seguindo o mesmo procedimento. 

Os oligossacarídeos foram pesados (520-979 g) e dissolvidos em 150 L de 

NaOH 0,05 N. Esta mistura permaneceu em contato por 60 minutos. Posteriormente, 

borato de sódio não radioativo é adicionado para que todos os glicanos não marcados, 

possam reagir com o produto ainda não marcado na primeira reação. A marcação neste 

caso ocorre através da reação entre a hidroxila redutora da N-acetilglicosamina que 

recebe o tritium no carbono C1 do anel piranosídico que agora torna-se aberto após a 

redução (Takasaki & Kobata, 1974). 

Após a marcagem radioativa, seja por borato de sódio 
3
H ou anidrido acético 

14
C, as amostras devem ser submetidas a cromatografias de filtração em Biogel P-2 

tendo em vista a purificação de contaminantes marcados e produtos secundários das 

reações. Três etapas clássicas são seguidas: cromatografia em Biogel P-2, cromatografia 

em palel Waterman n
o
 3, 50 x 3 cm e novamente cromatografia em Biogel P-2 como 

descrito na seção de purificação de glicopeptídeos e oligossacarídeos.  

 

3.17- Cromatografia de Afinidade de Glicanos e Glicopeptídeos Radiomarcados com 
3
H 

ou 
14

C em Coluna de Sepharose 4B, contendo a Lectina da Alga Marinha Amansia 

multifida 

 

Em coluna de lectina A. multifida-Sepharose 4B (0,5 x 15 cm), equilibrada à 

temperatura ambiente com tampão acetato-Na (acetato-Na 10 mM, NaCl 100 mM, 

CaCl2/MnCl2/MgCl2 1 mM, pH 5,2), foram aplicadas as amostras de glicopeptídeos 

marcados em um volume de  400 L e correspondendo a (2 x 10
-3

 desintegrações/mim) 

ou oligossacarídeos (2 x 10
-3

 desintegrações/mim). A eluição inicial foi sempre 

realizada com a solução de equilíbrio, até que todas as frações não retidas (FNR) e 

frações retardadas (FR) fossem eluídas. Ocasionalmente, uma solução contendo -

metilglicosídeo 150 mM em tampão acetato foi aplicada na coluna quanto o valor de 

radioatividade recuperado nas frações, foi inferior a 90% do total aplicado inicialmente 

na coluna. As frações foram coletadas a 1,6 mL/10 min, e de acordo com a quantidade 

de radioatividade inicialmente utilizada, 100 ou 500 L de cada fração foram 

adicionados a 2 ou 4 mL, respectivamente, do líquido de contagem cintilante (Aquafase 

300 plus, Zinsser Analytic). A contagem de radioatividade nestas alíquotas foi efetuada 
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em um aparelho contador Beckman modelo LS-180. Em média, a recuperação da 

radioatividade de cada amostra aplicada na coluna foi de aproximadamente 95%.  

No caso específico da mistura de glicopeptídeos da ribonuclease b, houve 

retenção de radioatividade sobre a coluna. Nesta situação, os picos obtidos foram 

recuperados através da eluição com tampão glicina 50 mM pH 2,6 e os picos foram 

então concentrados e re-cromatografados em coluna de Biogel P-2, como descrito 

anteriormente, para futuras análises. 

 

3.18- Atividade Analgésica (Protocolos Experimentais para Modelo de Dor Animal) 

 

3.18.1- Teste da Placa Quente em camundongos 

 

Com o intuito de avaliarmos um possível efeito antinociceptivo da lectina de 

Amansia multifida, no sistema nervoso central, foi utilizado o teste da placa quente, 

segundo o método de Eddy & Leimbach (1953). Neste teste foram empregados somente 

animais previamente selecionados, ou seja, aqueles que ao serem colocados sobre uma 

placa de metal (modelo DS37-Ugo Basile, Itália) aquecida a 55,0  0,5 ºC (FIGURA 

5), responderam ao estímulo térmico em cerca de 20 segundos, lambendo as patas 

traseiras e/ou saltando sobre a placa. O animal foi então avaliado antes (0 min) e após 

(30, 60, 90 e 120 min) a administração das amostras, registrado o tempo decorrido até 

que o animal demonstrasse resposta ao estímulo térmico. O animal que não reagiu até 

45 segundos foi retirado do teste e substituído, evitando-se, deste modo, a ocorrência de 

danos as patas dos mesmos. 

O teste da placa quente consiste na aplicação de um estímulo de curta duração e 

alta intensidade que é detectado por terminações nervosas livres e transmitido através 

de vias neuronais de condução (Ferreira, 2001). Esse teste envolve funções cerebrais 

superiores e consiste em uma resposta ao estímulo nocivo que é organizada a nível 

supra-espinhal (Gardmark et al, 1998). Resultados falso-positivos podem ser obtidos 

com drogas que causam sedação ou um intenso relaxamento muscular, já que o animal 

reage ao estímulo térmico lambendo a pata ou saltando da placa e essas reações podem 

estar abolidas pelo efeito desse tipo de droga (Vale, 1999). 

Analgésicos fracos, tais como o ácido acetilsalicílico e paracetamol 

praticamente não exercem influência sobre a resposta no teste da placa quente (Tjolsen 
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et al, 1992). Esse teste tem sido largamente utilizado para medir a potência de drogas 

opióides (Gong et al, 1991; Plone et al, 1996). 

Camundongos Swiss machos (20 a 30 g), foram empregados nesse 

experimento. O PI-DEAE de A. multifida, obtido conforme descrito por Costa et al. 

(1999), foi testado utilizando-se grupos de 10 animais, tratados por via intraperitoneal 

(i.p) e por via oral (v.o) (grupos testes), enquanto o grupo/controle foi inoculado com 

água destilada (1 ml/kg). A avaliação foi realizada antes (t=O min) e após (30, 60 e 90 

min) cada tratamento. Camundongos Swiss machos foram então divididos em vários 

grupos e tratados com PI-DEAE (1 mg/kg, 5 mg/kg, 10 mg/kg via intraperitoneal e 5 

mg/kg, 10 mg/kg via oral). O controle recebeu água destilada no volume de 1 ml/kg i.p. 

Para avaliar um possível envolvimento do sistema opióide foram também 

realizados testes na presença de naloxona (2 mg/kg, s.c) que foi administrada 15 

minutos antes do tratamento com a amostra-teste e com morfina (5 mg/Kg, i.p). A 

naloxona é um antagonista inespecífico dos receptores opióides, capaz de reverter 

efeitos analgésicos gerados pela ativação de três tipos de receptores: mu, kappa e delta 

(Picolo et al., 2000) impedindo o acúmulo de AMPc intracelular. 

O comportamento dos diferentes grupos foi quantificado à cada intervalo, 

levando-se em conta o tempo que cada animal levou para exibir a reação característica 

em resposta ao estímulo térmico. Os valores indicados representam a média E.P.M do 

tempo de reação. 
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FIGURA 5: Teste da Placa Quente, (modelo DS37-Ugo Basile, Itália) aquecida a 

55,0  0,5 ºC. Nesse experimento,os animais responderam ao 

estímulo térmico em cerca de 20 segundos, lambendo as patas 

traseiras e/ou saltando sobre a placa de metal aquecida. 
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3.18.2- Teste das Contorções Abdominais Induzidas pelo Ácido Acético 

(Writhing Test) 

 

O modelo das contorções abdominais, induzidas pelo ácido acético 0,6%, foi 

desenvolvido segundo o método originalmente descrito para ratos por Vander & 

Margolin (1956) e posteriormente modificado para camundongos por Koster et al. 

(1959). Nesses experimentos, foram empregados camundongos Swiss, pesando entre 20 

e 25g e reunidos em grupos de 6 a 10 animais. 

O teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, baseado na 

aplicação de um estímulo químico de alta intensidade (ácido acético) produzindo uma 

resposta nociceptiva  de curta duração, tem a desvantagem de ser inespecífico, com a 

resposta sendo bloqueada por muitas classes de drogas, tais como, anti-histamínicos, 

hipotensores, estimulantes e depressores do SNC (Hendershot & Forsaith, 1959; Lino, 

1995). O ácido acético induz dor indiretamente, pois não estimula os receptores 

nociceptivos peritoneais de forma direta e age liberando substâncias endógenas que 

excitam as terminações nervosas, ou seja, produzindo inflamação aguda na área 

peritoneal. (Northover, 1963; Gyires & Knoll, 1975). Além das prostaglandinas, que 

aumentam consideravelmente quando da injeção intraperitoneal do ácido acético, outros 

componentes inflamatórios, como é o caso do envolvimento do componente simpático, 

podem ser responsáveis pelo estímulo doloroso (Duarte et al, 1988). No momento do 

aparecimento da primeira contorção há um aumento da permeabilidade vascular nos 

vasos sanguíneos peritoneais (Gyires & Torma, 1984). 

Os animais foram pré-tratados com o PI-DEAE de A. multifida (1; 5; 10 e 20 

mg/Kg, i.p) e (0,5; 1; 5; 10 e 20 mg/kg v.o) em veículo aquoso (água destilada 0,1 

ml/kg i.p). Decorridos 60 minutos após o tratamento por via oral e 30 minutos após o 

tratamento por via intraperitoneal, os animais receberam a injeção de ácido acético (0,1 

ml/kg i.p). 

A resposta dos diferentes grupos de animais foi avaliada 10 minutos após a 

administração de ácido acético, durante 20 minutos, quando foi quantificado o número 

de “Writhing” (contração da musculatura abdominal juntamente com a extensão das 

patas posteriores) (FIGURA 6). 
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FIGURA 6: Teste das Contorções Abdominais induzidas pelo Ácido Acético (Writhing 

Test). A figura mostra o animal com contração da musculatura 

abdominal juntamente com a extensão das patas posteriores, após a 

administração de Ácido Acético 0,6 %. 
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3.18.3- Efeito da Avidina e Manose sobre a Atividade Analgésica do PI-DEAE 

de Amansia multifida 

 

Empregando o modelo de dor das contorções abdominais produzidas por ácido 

acético (descrito no item 3.18.2), grupos distintos de animais foram utilizados para os 

testes da determinação da atividade analgésica do PI-DEAE de Amansia multifida, em 

presença de Avidina (2 mg/ml) - glicoproteína com porções oligomanosídicas em sua 

estrutura e inibidora da atividade hemaglutinante de A. multifida e manose 0,4 M. 

Os grupos testados, por via intraperitoneal e via oral, foram os seguintes: 

Controles: água destilada, avidina (2 mg/ml), manose (72 mg/ml) e PI-DEAE A. 

multifida (10 mg/Kg); PI-DEAE A. multifida (10 mg/Kg) + avidina e PI-DEAE A. 

multifida (10 mg/Kg) + manose.  

 

3.18.4- Teste da Formalina 

 

Esses testes foram realizados em camundongos Swiss, pesando entre 20 e 25g, 

seguindo o método de Dubuisson & Dennis (1977) modificado por Hunskaar et al. 

(1985). Nesses experimentos, o tempo gasto (s) pelo animal lambendo a pata é 

registrado durante dois períodos após a injeção intraplantar de 20 l de solução de 

formalina 1% (v/v), na pata traseira direita do animal: de 0-5 min (fase inicial) e de 20-

25 min (fase tardia). Em camundongos, esse teste deve ser realizado à temperatura 

ambiente e na ausência de fatores estressantes, como sons, odores e alta luminosidade, 

como medida de se evitar modificações na resposta comportamental (Tjolsen et al., 

1992) (FIGURA 7). 

O teste da formalina consiste na aplicação de um estímulo químico 

(formaldeído a 1 %) para indução da nocicepção em camundongos (Vale, 1999). O teste 

permite avaliar a resposta do animal a uma dor moderada e contínua causada pelo dano 

tecidual, bem como o papel de sistemas endógenos de regulação da dor. A formalina 

injetada na pata do animal induz um efeito antinociceptivo bifásico. A primeira fase, ou 

fase neurogênica, deve-se a uma irritação direta das fibras C sensoriais e liberam alguns 

neurotransmissores ou mediadores, como a substância P. A segunda fase, ou fase 

inflamatória é caracterizada pela liberação de vários mediadores inflamatórios, como a 

serotonina, histamina, bradicinina e prostaglandinas (Tjolsen et al, 1992; Murray et al, 

1988). As drogas de ação central, como os narcóticos (morfina, por exemplo), podem 
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inibir ambas as fases, enquanto que as drogas de ação periférica, como os 

antiinflamatórios não esteroidais (aspirina, por exemplo) e corticosteróides, inibem 

somente a segunda fase (Hunskaar & Hole, 1987, Fontenele, 1997). 

O PI-DEAE da alga A. multifida foi administrado por via intraperitoneal (0,1; 

1; 2; 5 e 10 mg/Kg de animal) e por via oral (1; 5 e 10 mg/Kg de animal). Ao grupo 

controle foi administrado um volume de água destilada (0,1 ml/kg i.p). A aplicação de 

formalina ocorreu após 60 minutos do pré-tratamento por via oral e 30 minutos do 

tratamento por via intraperitoneal.  

O efeito de uma droga antagonista da morfina, foi determinado pela 

administração subcutânea de naloxona (2 mg/Kg de animal), quinze minutos antes dos 

tratamentos com o PI-DEAE de A. multifida (2 mg/Kg de animal, i.p) e morfina (5 

mg/Kg de animal, i.p.). 
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FIGURA 7: Teste da Formalina. A figura mostra o camundongo lambendo a pata. 

Nesse experimento, o tempo gasto pelo animal lambendo a pata é 

registrado durante dois períodos após a injeção intraplantar de 20 l 

de solução de formalina 1% (v/v), na pata traseira direita do 

animal: de 0-5 min (fase inicial) e de 20-25 min (fase tardia). 
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3.19- Teste do Tempo de Sono Induzido por Pentobarbital Sódico 

 

A atividade depressora do sistema nervoso central (SNC) do PI-DEAE de A. 

multifida foi investigada, através da medida do tempo de sono induzido por 

pentobarbital sódico (40 mg/kg, i.p.), medindo-se a duração do sono. 

Camundongos Swiss, machos, pesando entre 20 e 25 g, separados em grupos 

de 10 animais cada, foram utilizados para o estudo da ação do PI-DEAE de A. multifida 

sobre o tempo de sono induzido pelo pentobarbital, de acordo com o método de 

Dandiya & Collumbine (1959). O PI-DEAE foi testado nas doses de 0,1 mg/Kg, 0,5 

mg/Kg, 2 mg/Kg, 5 mg/Kg e 10 mg/Kg, via intraperitoneal e de 0,1 mg/Kg, 0,5 mg/Kg, 

2 mg/Kg, 5 mg/Kg, 10 mg/Kg e 20 mg/Kg via oral. O grupo controle recebeu água 

destilada (veículo de dissolução das amostras) na dose de 1 mL/Kg, v.o. Decorridos 30 

minutos após o tratamento por via intraperitoneal e 60 min. após o tratamento por via 

oral, foi injetado em todos os animais o pentobarbital sódico (40 mg/Kg, i.p.) como 

agente indutor do sono. Iniciado o tempo de sono (período que o animal permaneceu 

dormindo), os animais foram posicionados em decúbito dorsal separados em seus 

respectivos grupos e colocados nas depressões de telhas de fibras de vidro (FIGURA 

8). Os animais foram observados atenciosamente ao longo do período de sono, até 

retorno à situação de alerta, momento no qual o animal alterou sua posição de decúbito 

e começou a andar, sendo este período registrado em minutos. Esse cálculo foi feito da 

seguinte maneira: 

 

 

  

 

 

 

Sendo T0 considerado o tempo registrado no início do sono e T1 , o tempo em que o 

animal despertou. 

 

 

 

 

 

 

Tempo de Sono = T1 –  T0 
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FIGURA 8: Teste do Tempo de Sono induzido por Pentobarbital Sódico. A figura 

mostra os animais posicionados em decúbito dorsal separados em seus 

respectivos grupos e colocados nas depressões de telhas de fibras de 

vidro, no período de sono. 
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3.20- Atividade Anti-inflamatória  

 

3.20.1- Edema de Pata Induzido por Carragenina em Camundongos 

 

O modelo de edema de pata induzido por carragenina foi realizado segundo o 

método de Winter et al.(1962). Para tanto, foram utilizados camundongos pesando de 20 

a 30g, escolhidos aleatoriamente. Suas patas traseiras foram estendidas e introduzidas 

em Pletismógrafo (Ugo Basile, Itália) até à borda póstero-proximal da proeminência do 

calcanhar e, em seguida, o volume de líquido deslocado (V1) antes da injeção de 

carragenina (t=0), foi então registrado em um monitor digital (FIGURA 9). 

O edema de pata induzido por carragenina, representa um modelo muito usado 

para estudar atividade antiinflamatória de drogas esteroidais e não esteroidais (Tubaro et 

al., 1986). Tal experimento envolve a liberação de vários mediadores induzindo uma 

reação inflamatória em duas fases diferentes: a fase inicial que ocorre de zero até três 

horas após a injeção do agente flogístico, sendo atribuída a ação da histamina, 

serotonina e bradicinina (Vinger et al.,1987) e a fase tardia que depende da produção de 

prostaglandinas dos tecidos (DI Rosa et al., 1971).  

Os animais foram tratados por via oral (v.o), com o PI-DEAE obtido da alga 

Amansia multifida, nas doses de 20 e 50 mg/kg de animal e por via intraperitoneal, nas 

doses de 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 20 e 50 mg/Kg de animal, trinta minutos antes de uma 

injeção intraplantar de 0,1 ml de uma solução de carragenina a 1% p/v, na pata traseira 

esquerda. A indometacina (10 mg/kg, i.p) foi utilizada como padrão positivo. O grupo 

controle foi tratado com água destilada 1ml/kg via oral. O volume das patas foi medido 

nos intervalos de 1, 2, 3, 4 e 24 horas, após o último tratamento. O volume do edema 

(VE), decorrente de uma reação inflamatória aguda, foi determinado pela diferença 

entre o volume final (VF) e o volume inicial (VI) das patas. 

 

3.20.2- Edema de Pata Induzido por Dextrano a 1,5% em Camundongos 

 

Grupos de 10 animais cada foram selecionados ao acaso para serem utilizados 

no referido ensaio. Trinta minutos antes da injeção subplantar de 0,1 mL de dextrano a 

1,5% na pata traseira direita, tratou-se os animais de acordo com seus grupos com o PI-

DEAE (0,1; 0,5; 5 e 10 mg/Kg, i.p), ciproheptadina (15 mg/Kg i.p) e veículo (água 

destilada 1mL/Kg, i.p). O volume das patas foi medido em Pletismógrafo (Ugo Basile, 
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Itália) como descrito anteriormente, antes e 1, 2, 3 e 4 horas após a injeção subplantar 

de dextrano. A variação do volume das patas, foi calculada em mililitro pela diferença 

registrada no volume das patas antes e após a injeção do agente edematogênico. A ação 

supressiva (antiinflamatória) do PI-DEAE de A. multifida e da droga padrão utilizada, 

foi expressa em termos de percentagem de inibição da média das diferenças resultantes 

das medidas das patas, nos grupos tratados e controle respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Mensuração do edema de pata. Nesse experimento, as patas traseiras 

do animal são estendidas e introduzidas em Pletismógrafo (Ugo 

Basile, Itália) até à borda póstero-proximal da proeminência do 

calcanhar e, em seguida, o volume de líquido deslocado (V1) antes 

da injeção de carragenina (t=0), sendo então registrado em um 

monitor digital 
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3.21- Análise Estatística 

 

Nos procedimentos experimentais para modelo de dor animal, os resultados 

dos testes realizados foram expressos como média + erro padrão da média (E.P.M.), 

empregando-se análise de variável ANOVA e o Teste Student-Newman-Keuls como 

Teste pos hoc. Os dados foram considerados significativos quando a possibilidade de 

ocorrência da hipótese nula, foi igual ou inferior a 5% (p < 0,05). 
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4- RESULTADOS 

 

 

4.1- Especificidade da lectina de Amansia multifida por Glicopeptídeos e 

Oligossacarídeos Solúveis 

 

Foram obtidos três padrões de diferentes eluições quando os glicopeptídeos e 

oligossacarídeos, foram cromatografados na coluna de Sepharose 4B contendo a lectina 

de Amansia multifida imobilizada. Suas estruturas primárias estão descritas nas 

TABELAS 1 e 2 e apresentadas seqüencialmente de acordo com suas características 

estruturais. 

Sob as condições experimentais, do presente trabalho, a fração não retida 

(FNR), com estruturas evidenciando ausência de interação com a lectina de A.multifida, 

foram eluídas no volume morto da coluna, determinado como sendo as frações 5-6, e 

correspondendo a um volume de 7,5 mL. As estruturas que exibiram fraca interação, 

foram eluídas da coluna com o tampão inicial como frações retardadas (FR) (frações 9-

24). De acordo com as condições experimentais utilizadas, estas frações foram eluídas 

uma, duas, três, quatro e seis frações após o volume morto da coluna, de acordo com 

sua afinidade para a lectina (FR+número de frações adicionais). 

Estruturas com forte interação com a lectina, denominada fração eluída (FE), 

somente foram recuperadas após adição de tampão glicina 0,1M pH 2,6, mesmo que 

açúcar tenha sido testado (FIGURA 10). A lectina imobilizada de Amansia multifida, 

não reconheceu nenhum glicopeptídeo ou oligossacarídeo do tipo N-acetillactosamina 

apresentando duas, três ou quatro antenas. Estes incluem as estruturas 1-6 (TABELA 

1). O glicopeptídeo de número 2, obtido após tratamento ácido do glicopeptídeo nº 1, 

não interagiu com a lectina imobilizada, assim como os glicopeptídeos de números 4 e 

5, obtidos do glicopeptídeo nº3. 

A estrutura 7, contendo duas repetições da seqüência N-acetillactosamina, que 

apresenta o núcleo trimanosídico interno, porém com um resíduo de xilose ligado em -

1,2 intercalando os resíduos de manose ligados em -1,6 e -1,3, sobre a manose do 

núcleo, não interagiu com a lectina imobilizada. O penta-oligosacarídeo (8) com 

seqüências N-acetillactosaminas substituídas por galactose ou ácido siálico também não 

interagiu com a lectina. 
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TABELA 1: Estruturas de oligossacarídeos e glicopeptídeos obtidos de glicoproteínas e 

de urinas de pacientes portadores de diferentes doenças lisossomiais e seu 

perfil em coluna de Amansia multifida-Sepharose 4B. 

 

 
 

 



Resultados  
 

86 

 

 

 

TABELA 2: Estruturas da família oligomanosídica na forma de glicopeptídeos obtidos 

da glicoproteína Ribonuclease B, e seu perfil na cromatografia de afinidade em coluna 

de Sepharose-Amansia multifida. 

 

 

 

É curioso observar que as estruturas 9 e 10, ambas exibindo um resíduo de 

manose terminal ligados em -1,6 sobre outra manose, não foram capazes de interagir 

com a lectina imobilizada. Este fato sugere requerimentos estruturais adicionais para 

que uma estrutura manosídica possa fixar-se sobre a lectina.  

As estruturas 11 e 12, as quais representam glicopeptídeos híbridos onde 

ocorrem resíduos de GlcNAc, substituindo resíduos de manose, foram capazes de 

interagir com a lectina imobilizada, produzindo frações FR+8 e FE. 

No que se refere à família de oligossacarídeos do tipo oligomanosídico, a 

lectina de A. multifida mostrou um comportamento que a difere de outras lectinas já 

estudadas neste assunto. Analisando-se as estruturas Man 5 à Man 9 (13-17) que são 

naturalmente encontradas covalentemente ligadas a glicoproteínas normais, verificou-se 

que a lectina de A. multifida parece distinguir as estruturas 14-17 de todas as outras 

testadas. A passagem sobre a coluna de lectina da mistura destes glicopeptídeos isolados 

da glicoproteína ribonuclease b, demostrou que as estruturas Man 8 à Man 5 parecem 

interagir com a lectina, sendo eluídas posteriormente com tampão glicina 50mM 
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constituindo a fração denominada de fração eluída (FE) FIGURA 10. A ausência de 

interação do glicopeptídeo contendo Man9 foi constatado quando da utilização do 

glicopeptídeo Man9 purificado, obtido a partir da glicoproteína aglutinina de soja 

(SBA). Este resultado havia também sido observado quando da análise da interação 

cinética entre, SBA imobilizada e a lectina solúvel através da tecnologia RPS. Observa-

se que estas estruturas possuem dois núcleos trimanosídicos semelhantes aquele 

apresentado na estrutura 13. A total ausência de reconhecimento para as estruturas 9 e 

10, que não possuem manoses ligadas em -1,2, e a estrutura 13 que possui 3 manoses 

com esta configuração, explicita a complexidade de reconhecimento da proteína para 

glicoconjugados. A presença de três resíduos de manose ligados em -1,2 desfavorece o 

reconhecimento destas estruturas pela lectina (estrutura 13). O comportamento dos 

glícopeptídeos 9 e 10 evidenciaram que na realidade, o resíduo de manose envolvido no 

reconhecimento das estruturas 14-17 deve ser aquele ligado em -1,6, sobre o núcleo 

trimanosídico mais externo. 

Este conjunto de resultados demonstra que a configuração espacial do resíduo 

de manose ligado em -1,6, sobre o núcleo trimanosídico mais externo, é importante 

para o ancoramento da estrutura sobre o sítio da lectina. O fato da lectina ser inibida por 

manose em solução, e não interagir com algumas estruturas que possuem manoses em 

sua extremidade, sugere que o sítio de ligação da lectina não resume-se apenas ao 

reconhecimento de um resíduo de manose, mas sim de uma seqüência estrutural maior. 
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FIGURA 10: Cromatografia de afinidade em coluna de Sepharose 4B-lectina de 

Amansia multifida de misturas de oligomanosídeos e glicopeptídeos 

ligados Asn de Ribonuclease B. Após eluição do material não retido, as 

frações retidas foram eluídas com 0,05 M de glicina-HCl (pH 2,6) em 

solução salina (FE). O volume aplicado foi de 2 mL (35.000 
14

C) e as 

frações coletadas foram de 1,5 mL/tubo. 
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4.2- Análise da Afinidade por Ressonância Plasmônica de Superfície. 

 

Com a finalidade de ampliar os resultados obtidos pela análise do 

comportamento dos oligossacarídeos e glicopeptídeos, na coluna de Sepharose 

imobilizada com a lectina de Amansia multifida, foram realizados experimentos de 

ressonância plasmônica de superfície (RPS). Esta técnica permitiu avaliar com 

precisão, a associação e dissociação da lectina de A. multifida por várias glicoproteínas, 

em tempo real. Ressonância plasmônica de superfície (RPS) tem sido utilizada na 

análise cinética da interação de lectinas com ligantes imobilizados (Ramos et al., 2000, 

2001). Este parâmetro serviu para determinar, comparativamente, a cinética de 

reconhecimento da lectina A. multifida com estruturas glicanas complexas, ligadas 

covalentemente a diferentes glicoproteínas. 

No primeiro experimento, a lectina solúvel foi testada sobre 8 glicoproteínas 

imobilizadas (FIGURA 11). Entre as glicoproteínas testadas, lactotransferrina bovina 

(LTB) foi a mais reativa. Esta proteína possui, além de outros glicanos, todos aqueles 

existentes na RNAse B. Outras glicoproteínas tais como ASIALO, OVA, LTF e STF 

também reagiram com A. multifida mas em menor intensidade, enquanto ovomucoide, 

jacalin e a SBA não reagiram com a lectina. A fraca interação com SBA confirma o não 

reconhecimento de Man 9. De acordo com a heterogeneidade de N-glicanos ligados a 

LTB, estes resultados tendem a sugerir que a lectina de A. multifida, pouco reconhece 

glicanos do tipo N-acetillactosamina, o qual ocorre nestas glicoproteínas. Estes dados 

concordam com os resultados das cromatografias de afinidade sobre a coluna da lectina 

de A. multifida imobilizada, onde LTH e STH não foram reconhecidas pela lectina. 

Ambas glicoproteínas possuem, cada uma, um glicano do tipo N-acetillactosamina de 

duas antenas (estruturas 2 e 4, TABELA 1). 

A interação com glicanos do tipo oligomanosídico parece ser prevalente já que 

este tipo de glicano é distribuído na maior parte das glicoproteínas reativas, entretanto 

as glicoproteínas menos reativas (OVO e Jacalina) contém principalmente glicanos 

híbridos ou ainda um penta-oligossacarídeo com seqüências N-acetil-lactosamina 

substituídas por galactose ou ácido siálico. De acordo com os resultados sobre a coluna 

de A. multifida imobilizada, espera-se que a forte interação com a glicoproteína LTB 

seja devido a presença de oligomanosídeos. O baixo reconhecimento sobre a aglutinina 

de soja, que possui um glicano Man9 ligado sobre sua estrutura, também concorda com 

os resultados anteriores e afirma a incapacidade da lectina, em associar-se com uma 
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estrutura que exibe três resíduos de manose ligados em -1,2 na extremidade do 

glicano. 

No segundo modelo de interação foram testados as glicoproteínas ribonuclease 

b, mucina de estômago de porco, orosomucoide e taka diastase, todas fixadas sobre um 

sensor de estreptavidina. Como demonstrado na FIGURA 12, ribonuclease b é 

reconhecida pela lectina, porém, menos fortemente que a LTB. Ribonuclease b possui 

todos os oligomanosídeos (quantidades equimolares – Mol %) em sua estrutura, sendo: 

Man5 (57 %), Man6 (31 %), Man7(1) (1,5 %), Man7(2) (1,5 %), Man7(3) (1,0 %), 

Man8(1) (5,9 %), Man8(2) (0,4 %), Man8(3) (0,7 %) e Man9 (1,0 %) segundo FU et al. 

(1994).  

A baixa interação com a mucina de porco, concorda com o resultado obtido 

nos ensaios de inibição e cromatografia de afinidade, da lectina em coluna contendo a 

glicoproteína imobilizada, não produzindo interação satisfatória. 

Devido a grande variabilidade e complexidade de estruturas glicanas presentes 

nesta glicoproteína, o reconhecimento da lectina de A. multifida por mucina previne 

especulações, embora seja provável a presença de um N-glicano ligado a proteína. O 

fato é que mucinas são largamente estudadas com respeito à suas O-glicosilações, que 

são numerosas e de elevadíssima variedade estrutural. Outras glicoproteínas tais como 

orosomucoide e taka diastase reagiram ainda mais fracamente com a lectina. É 

importante citar que a literatura indica a presença de apenas Man5 na estrutura da taka 

diastase. 
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FIGURA 11: Interação em tempo real da lectina de Amansia multifida (1000 g) com 

glicoproteínas imobilizadas LTB (1), ASIALOFETUINA (2), 

OVALBUMINA (3) LTF (4), STF (5), OVOMUCOIDE (6), JACALINA 

(7) e SBA (8) medidas por ressonância plasmônica de superfície (RPS). A 

mudança SPR é expressa em unidades de ressonância (RU). A região 

superior e inferior da curva corresponde respectivamente, as fases de 

associação (tampão circulante contendo a lectina) e dissociação (tampão 

circulante destituído de lectina). 
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FIGURA 12: Cinética da interação entre a lectina de Amansia multifida solúvel (1000 

g) e diferentes glicoproteínas imobilizadas RNAse B (1), PSM (2), 

OROSOMUCOIDE (3) e TAKA DIASTASE (4), medidas por 

ressonância plasmônica de superfície (RPS).O volume injetado foi de 25 

L com fluxo de 5 L/min. 
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4.3- Atividade Antinociceptiva da Alga Marinha Amansia multifida 

 

4.3.1- Teste da Placa Quente 

 

A determinação da atividade antinociceptiva do PI-DEAE de A. multifida foi 

realizada conforme descrito em 3.18.1 (página 77). Com o intuito de avaliar um 

possível efeito analgésico central da amostra. 

O PI-DEAE de A. multifida nas doses de 1 e 5 mg/kg i.p. alterou o tempo de 

reação ao estímulo térmico (55  1 ºC). A primeira dose 30 min após o tratamento 

(T30), apresentou um tempo de reação de 23,4  1,3 e 15,88  0,72 seg.; a segunda 

dose 60 min após o tratamento (T60), com um tempo de reação de 14,18  1,01 e 12,82 

 0,99 seg e a terceira dose 90 min após o tratamento (T90), 16,41  1,06 e 16,33  1,0 

seg quando comparados ao grupo controle no mesmo período, T30 (10,54  0,88 seg), 

T60 (8,26  0,50 seg) e T90 (9,16  0,24 seg), correspondendo a uma potencialização 

significativa de 122% e 50% (T30); 72% e 55% (T60); 79% e 78% (T90), nas doses de 

1 e 5 mg/kg i.p, respectivamente. Já nas doses de 5 e 10 mg/kg v.o, o PI-DEAE A. 

multifida apresentou resposta na segunda dose 60 min após o tratamento (T60), com 

um tempo de reação de 16,4  0,84 e 15,75  1,14 seg e a terceira dose 90 min após o 

tratamento (T90), 15,8  1,2 e 16,4  1,11 seg quando comparados ao grupo controle 

no mesmo período, T60 (8,26  0,50 seg) e T90 (9,16  0,24 seg), correspondendo a 

uma potencialização significativa de 98% e 90% (T60) e de 72% e 79% (T90), nas 

doses de 5 e 10 mg/kg v.o, respectivamente (TABELA 3 e FIGURA 13). 

A morfina provocou um aumento significativo do tempo de reação ao estímulo 

térmico em T30, T60 e T90 (25,8  1,19 seg; 22,25  0,77 seg e 20,25  1,91 seg, 

respectivamente) em relação ao grupo controle, demonstrando uma potencialização de 

145, 169 e 121 %, respectivamente. A naloxona reverteu o efeito da morfina no T30, 

T60 e T90 e do PI-DEAE  de A. multifida no T60 e T90. Esses resultados sugerem que 

o efeito do PI-DEAE A. multifida provavelmente envolve os receptores opióides. Na 

dose de 10 mg/kg i.p., observa-se uma tendência de aumento do tempo de reação ao 

estímulo térmico, porém esse aumento não foi significativo em nenhum período 

(TABELA 4). 
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TABELA 3: Efeito da Lectina de Amansia multifida, sobre o tempo de reação ao estímulo 

térmico no teste da Placa Quente em camundongos. 

 

Grupo Dose/Via de 

Administração 

Tempo de reação ao estímulo térmico (Seg) 

(% de potencialização) 

0 min 30 min 60 min 90 min 

 

Controle 

(Água dest.) 

 

1 mL/Kg,,i.p. 

(n=15) 

 

12,70,54 

 

10,540,88 

 

8,260,50 

 

9,160,24 

 

Lectina  

A. multifida 

 

1 mg/Kg, i.p. 

(n=15) 

 

14,70,97 

 

23,41,3 

(122%)* 

 

14,181,01 

(72%)* 

 

16,411,06 

(79%)* 

  

5 mg/Kg, i.p. 

(n=15) 

 

14,771,0 

 

15,880,72 

(50%)* 

 

12,820,99 

(55%)* 

 

16,331,0 

(78%)* 

  

10 mg/Kg, i.p. 

(n=15) 

 

13,140,70 

 

 

11,01,1 

 

10,61,1 

(28%) 

 

12,31,2 

(34%)* 

  

5 mg/Kg, v.o. 

(n=10) 

 

7,870,93 

 

10,501,1 

 

16,40,84 

(98%)* 

 

15,81,2 

(72%)* 

  

10 mg/Kg, v.o. 

(n=10) 

 

10,871,15 

 

 

14,250,75 

(35%)* 

 

15,751,14 

(90%)* 

 

16,41,11 

(79%)* 

Os valores representam médias  EPM. n= número de animais por grupo. *P<0,05 

comparados ao controle (Student-Newman-Kels-Method). 
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FIGURA 13: Efeito da lectina de Amansia multifida no teste da Placa Quente em 

Camundongos Swiss machos. A reação ao estímulo térmico (média  

EPM) foi testada utilizando-se grupos de 10 animais, tratados por via 

intraperitoneal (i.p) e por via oral (v.o). A avaliação foi realizada 

antes (t=O min) e após (30, 60 e 90 min) cada tratamento. *P<0,05 

comparados ao grupo controle (ANOVA - Student-Newman-Keuls 

como Teste pos hoc). 
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TABELA 4: Estudo do envolvimento do sistema opióide na antinocicepção da Lectina 

de Amansia multifida, no teste da Placa Quente em camundongos. 

 

Grupo Dose/Via de 

Administração 

Tempo de reação ao estímulo térmico (seg) 

(% de potencialização) 

0 min 30 min 60 min 90 min 

 

Controle 

(Água dest.) 

 

1 mL/Kg,,i.p. 

(n=15) 

 

12,70,54 

 

10,540,88 

 

8,26 

 

9,160,24 

 

Lectina  

A. multifida 

 

1 mg/Kg, i.p. 

(n=15) 

 

14,70,97 

 

 

23,41,3 

(122%)* 

 

14,181,01 

(72%)* 

 

16,411,06 

(79%)* 

 

Morfina 

 

5 mg/Kg, i.p. 

(n=13) 

 

12,10,91 

 

25,81,9 

(145%)* 

 

22,250,77 

(169%)* 

 

20,251,91 

(121%)* 

 

Lectina 

+ 

Naloxona 

 

1 mg/Kg, i.p. 

+ 

2 mg/Kg, s.c. 

(n=13) 

 

 

8,120,78 

 

 

14,41,6 

(36%) 

 

 

7,250,90 

 

 

6,121,2 

 

Morfina 

+ 

Naloxona 

 

5 mg/Kg, i.p. 

+ 

2 mg/Kg, s.c. 

(n=13) 

 

 

14,871,15 

 

 

8,250,79 

 

 

9,371,5 

 

 

7,121,18 

Os valores representam médias  EPM. n= número de animais por grupo. *P<0,05 

comparados ao controle (Student-Newman-Kels-Method). 
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4.3.2- Teste das Contorções Abdominais Induzidas pelo Ácido Acético 

 

A ação antinociceptiva do PI-DEAE de A. multifida, no teste das contorções 

abdominais induzidas por ácido acético, em camundongos foi determinada conforme 

descrito em 3.18.2 (página 80). 

Os animais tratados com PI-DEAE de A. multifida (5, 10 e 20 mg/kg v.o.), 

apresentaram uma diminuição do número de contorções (9,11  1,78; 4,0  1,73 e 6,55 

 0,63, respectivamente), com relação aos animais do grupo controle (23,6  1,65), 

correspondendo a inibições das contorções em torno de 61; 83 e 72 %, respectivamente. 

Porém os animais tratados com o PI-DEAE nas doses de 5, 10 e 20 mg/kg i.p., 

mostraram redução do número de contorções (4,89 0,59; 3,15  0,34 e 4,55  0,65, 

respectivamente) com relação ao grupo controle, com inibições significativas de 79; 87 

e 81%, respectivamente. O PI-DEAE nas dose de 0,5 e 1 mg/kg v.o. reduziu o número 

de contorções (14,33  2,26 e 14,0  1,91, respectivamente) com relação ao grupo 

controle (23,6  1,65), e a dose de 1 mg/kg i.p. apresentou uma diminuição das 

contorções de 28%, o que contudo não foi significativa (TABELA 5 e FIGURA 14.). 

Como visualizado na FIGURA 14, após cada tratamento, ocorreu uma 

diminuição do número de contorções nos diversos grupos testados, em relação ao grupo 

controle. Os resultados obtidos para a lectina de A. multifida, nas doses de 5; 10 e 20 

mg/kg (i.p), sugerem um efeito analgésico dose-dependente, consideradas as 

percentagens de inibição das contorções abdominais da ordem de 79; 87 e 81 %, 

respectivamente. Por via oral, os resultados alcançados foram tão expressivos quanto os 

obtidos por via intraperitoneal. Nas doses de 5; 10 e 20 mg/kg, as inibições foram de 61; 

83 e 72 %, respectivamente. 
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TABELA 5: Efeito inibitório da lectina de Amansia multifida, no teste das contorções 

abdominais induzidas pelo ácido acético em camundongos (Writhing 

test). 

 

Grupo 

Dose/Via de 

administração 

mg/Kg 

 

N
o
 de Contorções 

(20 min) 

 

% de Inibição 

 

Controle 

(Água dest.) 

 

1mL/Kg (i.p) 

(n=9) 

 

23,61,65 

 

- 

 

Lectina 

A. multifida 

 

0,5 (v.o) 

n=9 

 

14,332,26 

 

39* 

  

1,0 (v.o)  

n=9 

 

14,01,91 

 

41* 

  

5,0 (v.o) 

n=9 

 

9,111,78 

 

61* 

  

10 (v.o) 

n=9 

 

4,01,73 

 

83* 

  

20 (v.o) 

n=9 

 

6,550,63 

 

72* 

  

1,0 (i.p) 

n=15 

 

17,01,2 

 

27,9* 

  

5,0 (i.p) 

n=15 

 

4,890,59 

 

79,28* 

  

10 (i.p) 

n=15 

 

3,150,34 

 

86,65* 

  

20 (i.p) 

n=15 

 

4,550,65 

 

80,7* 

Os valores representam médias  EPM. n= número de animais por grupo. *P<0,05 

comparados ao controle (Student-Newman-Kels-Method). 
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FIGURA 14: Efeito da lectina de Amansia multifida no Teste de Indução das 

Contorções Abdominais induzidas por ácido acético (Writhing Test), 

em camundongos Swiss. As barras indicam a percentagem de inibição 

das contorções abdominais na presença da lectina nas doses de 1; 5; 10 

e 20 mg/Kg i.p e v.o. A resposta dos diferentes grupos de animais foi 

avaliada 10 minutos após a administração de ácido acético, durante 20 

minutos, quando foi quantificado o número de “Writhing” (contração 

da musculatura abdominal juntamente com a extensão das patas 

posteriores). *P<0,05 comparados ao grupo controle (ANOVA - 

Student-Newman-Keuls como Teste pos hoc). 
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4.3.3- Efeito da Avidina e da Manose sobre a Atividade Analgésica do PI-

DEAE da Amansia multifida 

 

O estudo do efeito da glicoproteína avidina (potente inibidor da atividade 

hemaglutinante da lectina), sobre a atividade analgésica da lectina de A multifida, foi 

realizado empregando-se como modelo de dor, o teste das contorções abdominais 

produzidas por ácido acético. A lectina foi utilizada na concentração de 10 mg/kg, 

correspondente a dose capaz de produzir uma taxa de inibição das contorções 

abdominais próximo a 90%. 

De acordo com os resultados apresentados na TABELA 6, a avidina não 

bloqueou o(s) sítios(s) envolvidos no desenvolvimento da ação analgésica observada 

para a lectina. As percentagens de inibição das contorções abdominais para os grupos 

tratados com a lectina (10 mg/kg de animal) e (lectina + avidina, i.p), foram de 85 e 

67%, respectivamente. 

A ausência de bloqueio da atividade analgésica da lectina A. multifida por 

avidina e, a disponibilidade de resíduos de manose (porções oligomanosídicas) na 

estrutura dessa glicoproteína, conduziu à realização de um teste adicional para 

investigar o possível efeito desse componente glicídico, sobre os sítios de ligação a 

carboidratos da lectina, possivelmente envolvidos com a sua atividade analgésica. 

Como também pode ser observado na TABELA 7, no grupo tratado com (lectina + 

manose), a atividade analgésica da lectina A. multifida (85% de inibição das 

contorções), teve seu efeito abolido em torno de 75% em presença de manose. O mesmo 

efeito inibitório pode ser observado também por via oral. 
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TABELA 6: Inibição do efeito antinociceptivo da lectina de Amansia multifida pela 

Avidina, no teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético 

em camundongos (Writhing test). 

 

 

Grupo 

Dose/Via de 

administração 

mg/Kg 

 

N
o
 de Contorções 

(20 min) 

 

% de Inibição 

 

Controle 

(Água dest.) 

 

1mL/Kg (i.p) 

n=11 

 

27,61,63 

 

- 

 

Avidina 

 

2 mg/mL (i.p) 

n=12 

 

21,21,12 

 

23 

 

Lectina 

 

10,0 (v.o) 

n=12 

 

5,60,81 

 

80* 

  

10,0 (i.p) 

n=12 

 

4,00,97 

 

85* 

 

Lectina 

+ 

Avidina 

 

10,0 (v.o) 

n=13 

 

13,51,17 

 

51 

10,0 (i.p) 

n=13 

9,11,56 67 

Os valores representam médias  EPM. n= número de animais por grupo. *P<0,05 

comparados ao controle (Student-Newman-Kels-Method). 
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TABELA 7: Inibição do efeito antinociceptivo da lectina de Amansia multifida pela 

Manose, no teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético 

em camundongos (Writhing test). 

 

 

Grupo 

Dose/Via de 

administração 

mg/Kg 

 

N
o
 de Contorções 

(20 min) 

 

% de Inibição 

 

Controle 

(Água dest.) 

 

1mL/Kg (i.p) 

n=11 

 

27,61,63 

 

- 

 

Manose 

 

0,4M (i.p) 

n=14 

 

18,81,55 

 

32* 

 

Lectina 

 

10,0 (v.o) 

n=12 

 

5,60,81 

 

80* 

  

10,0 (i.p) 

n=12 

 

4,00,97 

 

85* 

 

Lectina 

+ 

Manose 

 

10,0 (v.o) 

n=14 

 

22,91,18 

 

17* 

10,0 (i.p) 

n=14 

24,32,67 12* 

Os valores representam médias  EPM. n= número de animais por grupo. *P<0,05 

comparados ao controle (Student-Newman-Kels-Method). 
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4.3.4- Teste da Formalina 

 

O teste da formalina, em camundongos Swiss, foi utilizado também para 

avaliar o efeito antinociceptivo do PI-DEAE da alga marinha A. multifida.  

A lectina de A. multifida, quando injetada, por via intraperitoneal e por via oral, 

mostrou efeito antinociceptivo durante as duas fases do experimento: inicial (1.
a
 fase) e 

tardia (2.
a
 fase). A TABELA 8, indica uma aparente diferença no efeito desta fração 

protéica, em ambas as fases analisadas. O efeito inibitório do tempo de lambedura de 

pata, foi mais intenso na 2.
a
 fase em todos os grupos de animais testados, exceto para 

aquele utilizando a dose de 1 mg/kg v.o, onde não houve inibição. 

Nas doses de 0,1, 1, 2, 5 e 10 mg/Kg por via intraperitoneal, a lectina mostrou 

efeito antinociceptivo significativo nas duas fases do teste. O efeito inibitório foi 

igualmente mais intenso na 2.
a
 fase, para todos os grupos, sendo que a melhor resposta 

foi obtida com a concentração de 2 mg/Kg (i.p), com uma taxa de inibição de 87%. A 

lectina de A. multifida na referida dose foi capaz de reduzir o comportamento 

nociceptivo em ambas as fases, mostrando que a lectina interfere tanto na estimulação 

química dos nociceptores na primeira fase, como tem um efeito relacionado com a 

inibição da reação inflamatória. Doses semelhantes foram utilizadas para a lectina de A. 

multifida administração por via oral, havendo efeito antinociceptivo significativo apenas 

na dose de 10 mg/Kg, também nas duas fases do teste. Deve ser enfatizado que as 

respostas obtidas na 1.
a
 fase para a lectina de A. multifida, nas concentrações de 1; 5 e 

10 mg/Kg (i.p), foram sempre superiores às observadas para a lectina por via oral 

(FIGURA 15). 

A naloxona, antagonista opióide, exerceu influência sobre o efeito do PI-

DEAE, abolindo a atividade analgésica, como observado também para a morfina. Esses 

dados sugerem que o efeito antinociceptivo do PI-DEAE parece envolver a atividade de 

receptores opióides (TABELA 9). 
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TABELA 8: Efeito da Lectina de Amansia multifida, na nocicepção induzida pela formalina 

em camundongos. 

 

Grupo 

 

Dose/Via de 

Administração 

Tempo (s) % de Inibição 

 

1
a
 Fase 

 

2
a
 Fase 

 

1
a
 Fase 

 

2
a
 Fase 

 

Controle 

(Água dest.) 

 

1 mL/Kg,,i.p 

(n=10) 

 

85,62,8 

 

31,663,19 

 

- 

 

- 

 

Lectina  

A. multifida 

 

1 mg/Kg, v.o 

(n=7) 

 

65,663,4 

 

45,54,1 

 

23* 

 

- 

  

5 mg/Kg, v.o 

(n=10) 

 

72,04,99 

 

12,43,72 

 

16 

 

61* 

  

10 mg/Kg, v.o 

(n=10) 

 

54,433,04 

 

16,573,22 

 

36* 

 

48* 

  

0,1 mg/Kg, i.p 

(n=8) 

 

65,252,7 

 

7,01,1 

 

24* 

 

78* 

  

1 mg/Kg, i.p 

(n=7) 

 

58,332,86 

 

8,712,4 

 

32* 

 

72* 

  

2 mg/Kg, i.p 

(n=8) 

 

58,872,34 

 

4,00,92 

 

31* 

 

87* 

  

5 mg/Kg, i.p 

(n=7) 

 

624,3 

 

10,52,7 

 

28* 

 

67* 

  

10 mg/Kg, i.p 

(n=9) 

 

71,34,3 

 

7,281,74 

 

17 

 

77* 

Os valores representam médias  EPM. n= número de animais por grupo. *P<0,05 

comparados ao controle (Student-Newman-Kels-Method). 
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FIGURA 15: Efeito da lectina de A. multifida no teste da Formalina em camundongos. 

O gráfico representa a percentagem de inibição do tempo de lambedura 

da pata em segundos ( EPM) de 7 a 10 animais por grupo. Os animais 

receberam a lectina 30 (i.p) ou 60 (v.o) minutos antes da administração 

intraplantar de formalina a 1 %, e a mensuração foi feita durante os 

primeiros 5 min (1
a
 fase) e após 20 min (2

a
 fase) por 5 min cada. *P<0,05 

comparados ao grupo controle (ANOVA - Student-Newman-Keuls como 

Teste pos hoc). 
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TABELA 9: Avaliação da participação do sistema opióide na antinocicepção da Lectina 

de Amansia multifida, na nocicepção induzida pela formalina em 

camundongos. 

 

 

Grupo 

 

Dose/Via de 

Administração 

Tempo (s) % de Inibição 

 

1
a
 Fase 

 

2
a
 Fase 

 

1
a
 Fase 

 

2
a
 Fase 

 

Controle 

(Água dest.) 

 

1 mL/Kg,,i.p 

(n=11) 

 

67,62,7 

 

31,52,5 

 

- 

 

- 

 

Lectina  

A. multifida 

 

2 mg/Kg, i.p 

(n=8) 

 

58,872,34 

 

4,00,92 

 

31* 

 

78* 

 

Morfina 

 

5 mg/Kg, i.p. 

(n=11) 

 

27,23,3 

 

11,72,4 

 

60* 

 

63* 

 

Lectina 

+ 

Naloxona 

 

2 mg/Kg, i.p. 

+ 

2 mg/Kg, s.c. 

(n=10) 

 

 

64,14,3 

 

 

243,9 

 

 

5 

 

 

24 

 

Morfina 

+ 

Naloxona 

 

5 mg/Kg, i.p. 

+ 

2 mg/Kg, s.c. 

(n=10) 

 

 

60,62,7 

 

 

29,34,4 

 

 

10 

 

 

7 

Os valores representam médias  EPM. n= número de animais por grupo. *P<0,05 

comparados ao controle (Student-Newman-Keuls-Method). 
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4.4- Efeito da Lectina de Amansia multifida, no Tempo de Sono Induzido por 

Pentobarbital Sódico em Camundongos 

 

Devido ao intenso efeito analgésico detectado pelos testes de contorções 

abdominais induzidos por ácido acético e teste da placa quente, foi realizado também a 

determinação do efeito do PI-DEAE de A. multifida no tempo de sono barbitúrico, na 

tentativa de verificar uma possível ação central. Os resultados mostraram que o PI-

DEAE de A. multifida, nas concentrações aplicadas, prolongou o tempo de sono de 

modo significativo.  

Na TABELA 10 pode-se observar o prolongamento da duração do tempo de 

sono ocasionado pelo PI-DEAE de A. multifida. O grupo que recebeu o PI-DEAE de A. 

multifida (0,1 mg/kg v.o. e 0,5 mg/kg v.o) apresentou um aumento na duração do 

tempo de sono (2256  306 e 2658  246 respectivamente), em relação ao grupo 

controle (1458  195 seg), correspondendo a uma potencialização significativa do 

tempo de sono de 55 e 82 %, respectivamente. Na dose de 2 mg/kg v.o. não houve 

potencialização do tempo de sono. Aumento também significante foi observado nas 

doses de 5 e 10 mg/kg v.o, onde observamos uma potencialização na duração do tempo 

de sono correspondendo a 62 e 42%, respectivamente. Os resultados obtidos para o PI-

DEAE de A. multifida, nas doses de 2, 5, 10 e 20 mg/kg (i.p), sugerem um efeito no 

sistema nervoso central dose-dependente, consideradas as percentagens de 

potencialização da duração do tempo de sono da ordem de 32, 35, 55 e 25 %, 

respectivamente. Uma ação progressiva do tempo de sono, foi observada com o 

aumento da concentração do PI-DEAE de A. multifida injetado. 
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TABELA 10: Efeito da lectina da alga marinha Amansia multifida, no Tempo de Sono 

induzido por Pentobarbital Sódico em Camundongos 

 

Grupos 

Dose e Via de 

administração 

(mg/Kg) 

 

Tempo de Sono (seg) 

 

Potencialização 

da Duração 

(%) Latência Duração 

Controle 

Água dest. 

1mL/Kg, v.o 

n= 10 
26424 1458192  

 

Lectina 

A.multifida 

 

0,1 (v.o) 

n= 7 

 

29124 

 

2256306 

 

55* 

 0,5 (v.o) 

n= 9 
292,815,6 2658246 82* 

 

 

2,0 (v.o) 

n= 10 
32412 1656138 14 

 5,0 (v.o) 

n= 8 
29424 2358150 62* 

 10 (v.o) 

n= 9 
26412 2064246 42* 

 

Controle 

Água dest. 

 

1mL/Kg, i.p 

n= 8 

 

21013,2 

 

3189246 

 

 

 

Lectina 

A.multifida 

0,1 (i.p) 

n= 8 
24621 3180189,6 - 

0,5 (i.p) 

n= 8 
27613,2 3369,6324 - 

2,0 (i.p) 

n= 8 
2169,6 4208,4312 32* 

 5,0 (i.p) 

n= 8 
21613,2 4320195 35* 

 10 (i.p) 

n= 9 
22814,4 4933,2204 55* 

 20 (i.p) 

n=8 
22218 3978,2324 25* 

Os valores representam médias  EPM da latência e duração do tempo de sono 

(seg), registrados por no mínimo 3h. n= número de animais por grupo. *P<0,05 

comparados ao controle (ANOVA e Student-Newman-Keuls-Method). 
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4.5- Atividade Anti-Inflamatória da Lectina de Amansia multifida 

 

 

4.5.1- Efeito da Lectina de Amansia multifida, no Edema de Pata Induzido por 

Carragenina 

 

 

A lectina de A. multifida nas doses de 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 20 e 50 mg/kg por via 

intraperitoneal, como também nas doses de 20 e 50 mg/kg por via oral, foi analisada 

com relação ao seu possível efeito sobre o edema de pata induzido por carragenina em 

camundongos.  

Comparativamente ao grupo controle e quando administrada nas concentrações 

de 0,1; 0,5; 10 e 20 mg/kg, i.p, a lectina de A. multifida causou a redução do volume 

médio do edema (ml) a partir da 1
a
 hora, alcançando picos de inibição da inflamação 

(redução do edema), após 3 horas da injeção de carragenina (TABELA 11 e FIGURA 

16). A lectina na dose de 10 mg/kg i.p, apresentou uma menor redução do edema após 3 

horas da injeção de carragenina, correspondendo a 84% de inibição. 

Resultados semelhantes aqueles do controle positivo (Indometacina 10 mg/kg 

i.p) foram observados com a lectina na dose de 0,5 mg/kg i.p a partir da 2
a
 hora da 

injeção de carragenina até a 4
a
 hora. Os valores observados para a inibição, 

corresponderam a 32; 44; e 37 %, da 2
a
 à 4.

a
 hora para Indometacina e 37; 52 e 47 %, da 

2
a
 à 4.

a
 hora para a lectina de A. multifida na dose de 0,5 mg/kg i.p. 

A TABELA 11 correlaciona os dados obtidos para lectina de A. multifida, 

tanto por via intraperitoneal quanto por via oral, mostrando que a atividade da lectina 

foi sempre superior por via intraperitoneal. 
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TABELA 11: Efeito da Lectina Amansia multifida, no Edema de Pata induzido por 

Carragenina em camundongos 

 

Grupos 

 

Dose/Via de 

administração 

(mg/Kg) 

 

Volume da Pata (mL) 

(% Inibição) 

1h 2h 3h 4h 24h 

 

Controle 

Água dest. 

 

1mL/Kg, v.o 

n= 10 

 

0,0970,01 

 

0,1330,02 

 

0,1540,02 

 

0,1300,02 

 

0,0140,007 

 

Indometacina 

 

10 (i.p) 

n= 10 

 

0,0610,01 

(37%) 

 

0,0910,01 

(32%) 

 

0,0870,01 

(44%)* 

 

0,0820,01 

(37%) 

 

0,0330,01 

 

Lectina 

A.multifida 

 

 

0,1 (i.p) 

n= 10 

 

0,0740,00

9 

(24%) 

 

0,0930,01 

(30%) 

 

0,1020,01 

(34%) 

 

0,0890,01 

(31%) 

 

0,0360,01 

 

 

0,5 (i.p) 

n= 10 

 

0,080,01 

 

 

0,0840,01 

(37%) 

 

0,0730,01 

(52%)* 

 

0,0690,01 

(47%)* 

 

0,0190,01 

 

1,0 (i.p) 

n= 10 

 

0,1040,01 

 

0,1050,01 

(21%) 

 

0,100,01 

(35%) 

 

0,1250,01 

 

0,0740,01 

 

5,0 (i.p) 

n= 10 

 

0,1210,01 

 

0,1060,01 

(20%) 

 

0,1070,01 

(31%) 

 

0,1350,01 

 

0,0670,01 

 

10 (i.p) 

n=10 

 

0,0680,01 

(30%) 

 

0,0950,01 

(28%) 

 

0,0250,01 

(84%)* 

 

0,1000,02 

(23%) 

 

0,980,007 

 

20 (i.p) 

n=10 

 

0,0410,01 

(58%)* 

 

0,1030,02 

(23%) 

 

0,0650,01 

(58%)* 

 

0,1150,01 

 

 

0,1120,01 

 

50 (i.p) 

n=10 

 

0,1950,02 

 

0,1610,01 

 

0,1000,01 

(35%) 

 

0,1470,01 

 

0,1270,02 

 

20 (v.o) 

n=10 

 

0,1880,01 

 

0,1310,01 

 

0,1070,01 

(30%) 

 

0,1570,02 

 

0,1310,01 

 

50 (v.o) 

n=10 

 

0,1640,00

7 

 

0,1580,01 

 

0,1450,01 

 

 

0,1510,01 

 

0,1300,01 

Os valores representam médias  EPM. n= número de animais por grupo. *P<0,05 

comparados ao controle (Student-Newman-Kels-Method). 
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FIGURA 16: Edema de pata induzida por carragenina (1 %) em camundongos previamente 

tratados (30 ou 60 min) com Indometacina (Ind. 10 mg/Kg, i.p) e a lectina da 

alga marinha vermelha Amansia multifida nas doses de 0,1; 0,5; 10 e 20 

mg/Kg i.p. As barras representam a percentagem de inibição do edema de 

pata ( EPM) de 10 animais por grupo. *P<0,05 comparados ao grupo controle 

(ANOVA - Student-Newman-Keuls como Teste pos hoc). 

 

0

25

50

75

100

1H 2H 3H 4H

INDOM.

LEC 0,1

LEC 0,5

LEC 10

LEC 20

%
 d

e
 I

n
ib

iç
ã

o

__________________________________

(mg/Kg, i.p)



Resultados  
 

112 

 

4.5.2- Efeito da Lectina de Amansia multifida, no Edema de Pata Induzido por 

Dextrano. 

 

 

A TABELA 12 mostra o efeito da lectina de A. multifida nas doses de 0,1; 0,5; 

5 e 10 mg/Kg, i.p e de ciproheptadina (15 mg/Kg, i.p) utilizado como controle positivo, 

sobre o edema de pata induzido por dextrano em camundongos. Em todos os grupos 

testados, com relação ao grupo controle, poucas alterações significativas foram 

observadas até a 4
a
 hora, após a injeção de dextrano. As reduções do edema foram 

significativas na 3
a
 hora para a ciproheptadina e para a lectina de A. multifida na dose de 

0,5 mg/kg i.p.; os valores observados para a inibição corresponderam a 53 e 47 %, 

respectivamente. A pouca ação anti-inflamatória ocorrida nesse teste, contrasta com os 

resultados obtidos quando o edema foi induzido por carragenina. 
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TABELA 12: Efeito da Lectina de Amansia multifida, no Edema de Pata induzido por 

Dextrano em camundongos. 

 

 

Grupos 

 

Dose/Via de 

administração 

(mg/Kg) 

 

Volume da Pata (mL) 

(% Inibição) 

1h 2h 3h 4h 

 

Controle 

Água dest. 

 

1mL/Kg, i.p 

n= 9 

 

0,0740,01 

 

0,0930,005 

 

0,0950,008 

 

0,0650,008 

 

Ciproheptadina 

 

15 (i.p) 

n= 9 

 

0,0550,005 

(26%) 

 

0,0580,006 

(38%) 

 

0,0440,006 

(53%)** 

 

0,0310,005 

(52%) 

 

Lectina 

A.multifida 

 

 

0,1 (i.p) 

n= 10 

 

0,0630,009 

 

 

0,0650,009 

(30%) 

 

0,060,007 

(36%) 

 

0,040,007 

(39%) 

 

0,5 (i.p) 

n= 9 

 

0,0730,008 

 

 

0,0670,009 

(28%) 

 

0,050,009 

(47%)** 

 

0,0360,008 

(45%) 

 

5,0 (i.p) 

n= 10 

 

0,0830,008 

 

0,0800,01 

 

 

0,060,01 

(36%) 

 

0,0410,007 

(37%) 

 

10 (i.p) 

n=8 

 

0,0830,009 

 

 

0,0730,005 

(22%) 

 

0,070,006 

(26%) 

 

0,030,006 

(54%) 

 

Os valores representam médias  EPM. n= número de animais por grupo. *P<0,05 

e **P<0,01 comparados ao controle (Student-Newman-Kels-Method). 
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5- DISCUSSÃO 

 

 

A alga marinha vermelha Amansia multifida Lamouroux é uma espécie 

pertencente à Família Rhodomelaceae, Ordem Ceramiales, Divisão Rhodophyta, 

segundo nomenclatura utilizada por Taylor (1960). A alga marinha está periodicamente 

presente em marés baixas (-0,2 à 0,3) na Praia de Flecheiras, município de Trairí, litoral 

cearense. Apresenta em sua composição de aminoácidos, alta percentagem de prolina, 

glicina e ácido aspártico, e baixa quantidade de histidina e fenilalanina. A massa 

molecular nativa de 26,9 kDa, obtida através de cromatografia de exclusão molecular 

em Superose 12R, sugere que a lectina de A. multifida é um glicoproteína monomérica, 

contendo 2,9 % de carboidratos como determinado pelo método com ácido sulfúrico-

fenol (Dubois et al., 1956). 

Os ensaios de inibição da atividade hemaglutinante da lectina de A. multifida, 

empregando um número considerável de açúcares e glicoproteínas, mostraram que esta 

não foi alterada por nenhum dos mono ou oligossacarídeos testados. Entretanto, a 

glicoproteína avidina na concentração mínima de 4,8 g/ml, causou inibição da 

atividade hemaglutinante da lectina. A observação de que a atividade hemaglutinante da 

lectina de A. multifida foi inibida apenas por glicoproteínas, está em concordância com 

o demonstrado para a maioria das lectinas de algas marinhas (Ainouz et al., 1995; 

Benevides et al., 1996). 

A maioria das lectinas é capaz de reconhecer e se ligar à seqüências externas 

ou internas de oligossacarídeos. Além do mais, diferentes lectinas são hábeis em 

reconhecer diferentes seqüências sacarídicas na mesma estrutura glicana (Debray et al., 

1981). Sabendo-se que muitas delas possam ser idênticas em sua especificidade por 

monossacarídeos, é surpreendente que possuam especificidade fina diferente para as 

mais complexas estruturas oligossacarídicas. 

A especificidade fina da lectina de A. multifida (amansina) foi avaliada pelo 

emprego de  estruturas  já definidas de glicopeptídeos e oligossacarídeos solúveis, 

através de cromatografia de afinidade em uma coluna de Sepharose contendo essa 

lectina imobilizada. Como observado, nenhuma das estruturas utilizadas foi retida na 

coluna, contudo, tal resultado não significa ausência ou baixa  afinidade da Amansina 

para os compostos testados. É importante  considerar que a fixação ao ligante, reflete 
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uma constante de associação mais forte, e isto é o resultado da concentração dos pares 

avaliados. 

O estudo com  glicoconjugados purificados é extremamente limitado pelo fato 

de que o processo de obtenção e caracterização estrutural destes compostos, consome 

tempo, porém é de grande interesse econômico. Sendo assim, a estratégia baseia-se na 

marcação radioativa, que garante a detecção de um composto em quantidades inferiores 

a picomoles. Essa técnica  vem sendo utilizada com sucesso por diferentes grupos que 

investigam a especificidade de lectinas (Ramos et al., 2001 e 2002). 

De acordo com  nossos resultados, a especificidade de ligação da lectina de A. 

multifida por estruturas glicanas, em coluna de Sepharose, mostrou um comportamento 

que a difere de outras lectinas já estudadas. Essa proteína apresenta um reconhecimento 

dos glicopeptídeos Man5 a Man8– asparagina (TABELA 2 - estruturas 14-18), e não 

reconhece os glicopeptídeos presentes nas estruturas 11-13. Tal resultado demonstra que 

a conformação das referidas estruturas é influenciada pela ligação glicano-proteína. A 

total ausência de interação com os glicopeptídeos 11-13,  sugere que a  presença de um 

único resíduo de manose, ligado em -1,2 possa impedir a interação, assim como, a 

presença de um único resíduo de N-acetillactosamina ligado em -1,3, também 

inviabilize interação. Contudo, é possível  concluir que mesmo sendo as estruturas 14-

18, similares no plano de seqüência primária e extremamente diferentes no plano 

tridimensional, tal fato favorece o reconhecimento pela lectina de A. multifida. 

As sementes da árvore de Parkia platycephala, possuem uma lectina que foi 

isolada através de cromatografia de afinidade em coluna de Sephadex G-100 e 

posteriormente purificada em coluna contendo manose imobilizada (Bomfim, 2001). 

Através de uma coluna de PPL (lectina de Parkia platycephala) imobilizada em 

Sepharose, foi evidenciado que a lectina possui características muito peculiares de 

reconhecimento, o que a distingue da lectina de A. multifida. O reconhecimento 

exclusivo do glicopeptídeo Man 5-asparaginina e o não reconhecimento de seu 

oligossacarídeo correspondente, demonstra que a conformação desta estrutura é também 

influenciada pela ligação glicano-proteína. Dessa forma, o fato de que Man 6-

asparagina, não seja reconhecido, demonstra que a presença de um único resíduo de 

manose ligado em -1,2 sobre o glicano deva  impedir o reconhecimento (Bomfim, 

2001). Tal resultado é curioso, pelo fato de ser esperado que as estruturas Man 5-Asn e 

Man 6-Asn, assim como outras não citadas, devam possuir um elevado grau de 
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flexibilidade, o que propicia a formação de não só um dobramento no espaço, mas a 

disposição de uma família de estruturas, o que dessa forma poderia tornar possível o 

reconhecimento pela lectina (Bomfim, 2001). 

A presença de três resíduos de manose ligados em -1,2 desfavorece o 

reconhecimento da lectina (estrutura 13). O comportamento dos  glícopeptídeos 9 e 10 

evidenciou, na realidade, que o resíduo de manose envolvido no reconhecimento das 

estruturas 14-18 deve ser aquele ligado em -1,6, sobre o núcleo trimanosídico. 

Este conjunto de resultados demonstra que a configuração espacial do resíduo 

de manose ligado em -1,6, sobre o núcleo, é importante para o ancoramento da 

estrutura sobre o sítio da lectina. O fato da lectina ser inibida por manose em solução, e 

não interagir com diferentes estruturas que possuem manoses em sua extremidade, 

sugere que o sítio de ligação da lectina não  se resume apenas ao reconhecimento de um 

resíduo de manose, mas sim, de uma seqüência estrutural maior. 

Como mostrado por medidas de Ressonância Plasmônica de Superfície (RPS), 

a lectina de A. multifida interagiu diferentemente com as glicoproteínas utilizadas como 

sondas glicanas. Entretanto, a grande discrepância ocorreu de acordo com a 

glicoproteína utilizada. A lectina reagiu fortemente com a glicoproteína LTB que 

contêm ramificações oligomanosídicas. Tal glicoproteína exibe exposição de núcleo 

trimanosídeo -Man-(16)-[ -Man-(13)] o qual mostrou interagir com sítios de 

ligação a carboidratos da lectina de A. multifida, ou seja, o referido núcleo trimanosídeo 

está diretamente implicado na ancoragem da lectina sobre glicoconjugados desta 

natureza. 

A baixa interação com outras glicoproteínas tais como AFET, OVA, LTF e 

STF,  é devida ao fato das mesmas possuírem glicanos dos tipos oligomanosídicos e N-

acetillactosamina e, dessa forma, a lectina de A. multifida pouco reconhece a 

heterogenidade de tais estruturas. Diferente do observado para com a lectina de A. 

multifida, a lectina de Canavalia ensiformis (ConA) mostrou especificamente 

reconhecer glicanos de ambos os tipos oligomanosídicos e N-acetillactosamina, baseado 

em RPS (Ramos et al., 2002). 

Segundo alguns autores, poucas mudanças na seqüência de aminoácidos 

ocorridas na proximidade do sítio de ligação a monossacarídeo, poderiam ser 

responsáveis pelas diferentes especificidades de ligação de lectinas a glicanos (Ramos et 

al., 2002). É fato, conforme os estudos de cristalografia desenvolvidos com lectinas e 
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seus ligantes, que ainda que uma longa estrutura possa ser reconhecida com uma alta 

especificidade e afinidade por diferentes lectinas, somente um monossacarídeo é 

introduzido no interior do sítio de ancoragem, enquanto que outra interação entre a 

proteína e o glicano se estabelece conforme o dobramento de cada estrutura (Bouckaert 

et al., 1999; Ramos et al., 2002). 

De acordo com os resultados obtidos com a coluna de A. multifida, o baixo 

reconhecimento sobre a aglutinina de soja, confirma o não reconhecimento sobre a 

estrutura Man 9, e descarta a capacidade  de associação da lectina com uma estrutura 

que exiba três resíduos de manose ligados em -1,2 na extremidade do glicano. Dessa 

forma, sabendo que a lectina de A. multifida reconhece o núcleo trimanosídeo, resta 

especular sobre qual resíduo de manose ocorre o ancoramento. Entretanto, a lectina não 

é capaz de se ligar ao resíduo de manose em -1,6, na ausência do segundo resíduo, 

normalmente ligado em -1,3 sobre o resíduo de manose central, conforme observado 

nas estruturas 9 e 10 (TABELA 1). Sendo assim, a ligação do dissacarídeo -Man-

(16)-Man sobre o -Man-(13)-Man, na interação entre a lectina de A. multifida e a 

glicoproteína lactotransferrina bovina, fixa sobre o microsensor, fortalece a idéia de que 

a referida conformação é a reconhecida pela lectina. 

A glicoproteína Ribonuclease b foi também reconhecida pela lectina, 

entretanto, em menor intensidade quando comparada com a LTB. Provavelmente devido 

ao fato da natureza rara desse oligossacarídeo, onde todos os resíduos manosídeos como 

também pontos de ramificação, estão unidos por ligações -1,2 (Fu et al., 1994). 

A interação lectina-carboidrato está envolvida no desenvolvimento de diversos 

fenômenos biológicos, como na atividade antinociceptiva e antiinflamatória (Viana et 

al.,2002). Embora algumas substâncias produzidas pelas algas marinhas tenham 

atividade antiviral, antifúngica, antibactericida, hemolítica e tóxica, pouco é conhecido 

sobre o envolvimento de lectinas de algas em funções fisiológicas. 

Estudos preliminares têm revelado que ficolectinas de algas da costa Nordeste 

do Brasil, apresentam atividade antinociceptiva em vários modelos experimentais de 

nocicepção (Vieira et al., 1999; Andrade, 1999). Lectinas estão entre os principais 

constituintes de algas e apresentam uma série de propriedades biológicas in vitro e in 

vivo, incluindo específica e não específica aglutinação de eritrócitos, estimulação da 

transformação de linfócitos (Lima et al., 1998) e indução da migração de neutrófilos 
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polimorfonucleares, para a cavidade peritoneal e para uma cavidade artificial dorsal (air 

pouch) de ratos Wistar (Neves et al., 2001). 

Com base  no fato de que as lectinas reconhecem carboidratos, e que estão 

distribuídos em abundância sobre superfícies celulares, sugere-se que algum tipo de 

reconhecimento se produza. Assim a especificidade de lectinas por carboidratos tem 

contribuído para fazer delas, valiosas para uma variedade de aplicações. Os 

carboidratos, que são moléculas com ampla complexidade estrutural, têm sido 

apontados como armazenadores em potencial de informações biológicas, as quais 

podem ser decifradas por proteínas que reconheçam suas estruturas (Sharon & Lis, 

1993). 

Os estudos da atividade antinociceptiva realizados empregando a lectina da 

alga marinha vermelha Amansia multifida (Amansina), mostrou  uma potente atividade 

antinociceptiva, demonstrada nos testes de placa quente, contorção abdominal induzida 

por ácido acético e formalina em camundongos. Os efeitos foram manifestados após 

ambas administrações, intraperitoneal e oral, indicando que a  lectina foi bem absorvida 

pelo trato gastrointestinal. 

A importância da interação proteína-carboidrato, no evento da atividade 

antinociceptiva, foi recentemente confirmada quando D-manose foi capaz de bloquear a 

o efeito antinociceptivo, induzido pelas lectinas de Bryothamnion seaforthii e 

Bryothamnion triquetrum em modelos de dor animal (Viana et al., 2002). Em mais um 

experimento, empregando a fração protéica  (PI-DEAE-Sephacel) do extrato da alga de 

Bryothamnion seaforthii, foi demonstrado que D-manose bloqueou a atividade 

antinociceptiva, induzida por essa proteína (Andrade, 1999). 

A lectina Amansina, mostrou aumentar significantemente o tempo de reação 

dos animais ao estímulo térmico, no teste da placa quente. O teste da placa quente, 

assim como o das contorções abdominais, são baseados em estímulos fásicos de alta 

intensidade, e suas respostas nociceptivas não são duradouras (Andrade, 1999). É 

bastante utilizado por ser sensível para drogas de ação a nível supra-espinhal,  por isso 

foi escolhido para testarmos uma possível ação antinociceptiva central da lectina em 

estudo. 

Observamos um aumento significativo do tempo de latência ao estímulo 

térmico 30, 60 e 90 minutos após aplicação da lectina Amansina, nas doses de 1 mg/Kg 

e 5 mg/Kg por via intraperitoneal e na dose de 10 mg/Kg via oral, possivelmente 

ocorrendo então uma ação central antinociceptiva. 
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É sabido que drogas analgésicas atuando centralmente, elevam o limiar da dor 

de camundongos quando estes entram em contato com sistemas quentes (Kim et al., 

2004). Desse modo, o aumento significativo no limiar da dor causado pela lectina 

Amansina, no modelo de placa quente, pode não advir de uma ação depressora, não 

específica, ou pela redução da coordenação motora do animal.  

Objetivando distinguir entre a ação analgésica central e periférica, o teste das 

contorções abdominais induzidas por ácido acético em camundongos foi empregado 

para melhor examinar esse efeito. A Amansina inibiu significantemente a dor produzida 

por ácido acético. Um efeito dose-dependente foi evidenciado quando foi testada a 

lectina nas doses de 1 (28%); 5 (79%); 10 (87%) e 20 mg/Kg (81%) por via 

intraperitoneal e 1 (41%); 5 (61%); 10 (83%) e 20 mg/Kg (72%) por via oral, podendo 

dessa forma evidenciar uma possível ação a nível periférico da proteína em estudo. 

Embora as contorções abdominais, induzidas pelo ácido acético, representem um 

modelo de nocicepção periférica, o qual consiste de estímulos de alta intensidade e uma 

resposta nociceptiva de curta duração, este não é um modelo específico, uma vez que 

diferentes classes de substâncias também inibem as contorções, que  são as seguintes: os 

hipotensores, depressores e estimulantes do SNC, anti-histamínicos e antidepressivos 

tricíclicos. Portanto, a interpretação da redução da dor através do estímulo pelo ácido 

acético, deve ser efetuada de forma cautelosa em conjugação com outros testes (Braggio 

et al., 2002). 

Por outro lado, o teste da formalina é mais específico e muito utilizado para o 

estudo de nocicepção. Acredita-se que o referido teste, seja um dos mais valiosos 

modelos para se estudar a dor clínica. A injeção de formalina na pata do animal produz 

resposta bifásica distinta: a primeira fase representa o efeito irritante da formalina e, 

começa imediatamente após a injeção da mesma, com duração de 3 a 5 minutos. 

provável que esta fase seja decorrente de uma estimulação química dos nociceptores.  

Dados da literatura, indicam que a formalina evoca predominantemente a atividade das 

fibras C (o que caracteriza a dor neurogênica) e não das fibras aferentes A. 

Subseqüentemente, há um período de 10 a 15 minutos, quando os animais apresentam 

pouca alteração no comportamento. A segunda fase começa aproximadamente 15 a 20 

minutos após injeção de formalina e dura entre 20 e 40 min,  caracterizando a dor 

inflamatória. Estes testes têm diferentes propriedades e são muito úteis como 

ferramentas, não somente para avaliar a potência de um analgésico, mas também para 

elucidar os mecanismos de dor e analgesia (Do Monte et al., 2004). 
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 A ação de um analgésico é diferente na fase neurogênica e na fase 

inflamatória (Do Monte et al., 2004). Os analgésicos de ação central como a morfina e 

a meperidina, inibem as duas fases, enquanto que drogas de ação periférica, como os 

antiinflamatórios e corticóides, inibem somente a segunda fase da nocicepção induzida 

por formalina (Husnkaar & Hole, 1987). A primeira fase se deve à estimulação química 

direta de nociceptores, enquanto que a segunda fase é dependente de inflamação 

periférica e alterações centrais. Essas drogas atenuam a dor pela inibição das vias da 

cicloxigenase e do ácido araquidônico. 

Esta técnica também é útil para detectar analgésicos do tipo aspirina, além de 

ser capaz de dissociar dor do tipo inflamatório e não-inflamatório (Braggio et al., 2002). 

Além disso, permite avaliar em animais, a dor contínua de intensidade moderada 

causada pela lesão do tecido, e o papel dos sistemas endógenos na regulação da dor 

(Tjolsen et al., 1992). 

Os resultados obtidos com a lectina de Amansina no teste da formalina, 

indicaram que o efeito antinociceptivo seria através de mecanismos semelhantes àqueles 

descritos para outras substâncias analgésicas/antiinflamatórias, como aspirina e 

indometacina, onde os efeitos analgésicos são descritos por inibição da síntese de 

prostaglandinas (segunda fase), e diminuição da sensibilidade de receptores 

nociceptivos periféricos. Tem sido postulado que a dor periférica mediada pela 

formalina, pode ser análoga à dor humana pós-operatória (Santos, 1997). Assim, a 

lectina em estudo pareceu atuar predominantemente na segunda fase da resposta, ou 

seja, diminuiu o tempo de lambedura da pata na segunda fase do teste, tanto no 

tratamento intraperitoneal como oral, sugerindo que seu efeito antinociceptivo seja 

principalmente, contra a dor de origem inflamatória. Resultado semelhante também foi 

observado por Vieira e colaboradores, 2004, onde a lectina isolada da alga marinha 

vermelha B. seaforthii apresentou efeito antinociceptivo na segunda fase de resposta no 

teste da formalina. 

Durante os experimentos com os modelos de dor: teste da placa quente e 

formalina, foram feitos grupos à parte, onde utilizamos a naloxona  na tentativa de 

avaliar uma possível participação do sistema opióide nos efeitos antinociceptivos das 

amostras em questão. É de conhecimento geral que a analgesia por opióides pode ser 

bloqueada pelo antagonista narcótico, naloxona, sendo esta utilizada para verificar se a 

analgesia é mediada ou não por mecanismos opióides. 
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Nossos resultados mostraram que a lectina Amansina, produziu um efeito 

antinociceptivo nos animais testados com os três modelos de dor testados. Tornou-se 

aparente, que a ação da lectina poderia ser comparada à observada pela morfina, 

narcótico analgésico de ação central, quando na realização dos testes com a naloxona. A 

lectina Amansina mostrou redução no seu efeito antinociceptivo quando os animais 

recebiam, 15 minutos antes, o tratamento com a naloxona (2 mg/Kg, s.c), sugerindo 

dessa forma, que o efeito antinociceptivo da lectina envolva a ativação de receptores 

opióides, visto que a naloxona mostrou-se antagonista para os efeitos analgésicos da 

lectina, à semelhança da morfina. 

A atividade hemaglutinante da lectina de Amansia multifida reconhecidamente 

inibida por avidina (uma glicoproteína oligomanosídica) (Costa et al., 1999), nos 

conduziu a ensaios de inibição da atividade antinociceptiva em presença dessa mesma 

glicoproteína. Resultado interessante foi o bloqueio parcial e total do efeito 

antinociceptivo da lectina, respectivamente  pela glicoproteína avidina (molécula rica 

em resíduos de  manose) e D-manose. Tal resultado sugere que os sítios de ligação a 

carboidratos são importantes para o efeito analgésico da amansina. 

De acordo com os resultados obtidos, a atividade inibitória das lectina 

amansina, sobre as contorções abdominais induzidas por ácido acético, foram alteradas 

pela presença de D-manose. 

Os resultados observados indicaram que avidina interfere com o efeito da 

lectina Amansina, pela interação com os sítios ativos da mesma. Isto pode ser 

especulado pelo fato da lectina exigir estruturas maiores e mais complexas, como a 

avidina, para exibirem suas atividades hemaglutinantes. Como sabemos, D-manose não 

inibe a atividade hemaglutinante da lectina (Costa et al., 1999), entretanto, a 

disponibilidade de resíduos de manose no interior da estrutura da avidina, deva ser um 

requisito essencial para que ocorra a interação lectina-avidina. O fato de a avidina ter 

bloqueado apenas os sítios de ligação a carboidratos da lectina Amansina, sugere o 

envolvimento de outros resíduos de açúcares existentes na estrutura dessa glicoproteína, 

além de D-manose, envolvidos no desencadeamento atividade analgésica. Tendo em 

vista que D-manose alterou a atividade analgésica da lectina em estudo, estes resultados 

sugerem um forte envolvimento desse  açúcar na ação analgésica estudada. Resultados 

semelhantes foram relatados na literatura para outras lectinas de algas marinhas 

(Sampaio et al., 1998; Viana et al., 2002). 
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Lectinas ligantes a D-manose, por estarem freqüentemente presentes em 

tumores, parecem formar uma nova classe de marcadores tumorais e alvo para a terapia, 

além de estarem envolvidas na patogênese e na evolução dos diferentes estágios do 

câncer. Essas raras atividades biológicas de lectinas ligantes a D-manose, estão 

associadas com sua ligação à superfície de células alvo e microorganismos, que 

possuem D-manose (Bedair & Rassi, 2004).  

O mecanismo preciso e o sítio de efeito antinociceptivo de lectinas, em 

camundongos, não é claro. Os modelos utilizados neste estudo medem sub-tipos 

diferentes de dor (química, térmica e mecânica) e em todos, a lectina, assim como a 

morfina, exibiram potente antinocicepção. Naloxona aboliu o efeito antinociceptico 

tanto da morfina como da lectina Amansina, portanto, é convincente que a lectina em 

estudo exerça sua atividade antinociceptiva via liberação de peptídeos opióides 

endógenos a nível pituitário e/ou adrenal. A ação nos receptores opióides envolve a 

inibição da atividade da adenilil ciclase e pelo aumento dos níveis de GMPc, via 

liberação de óxido nítrico (Duarte et al., 1990). 

Os agentes que estimulam a formação de GMPc, podem produzir uma 

regulação funcional na diminuição dos nociceptores. Hoje é sabido que alguns 

analgésicos podem produzir uma regulação na sensibilização dos nociceptores, pela 

estimulação da via L-arginina-óxido nítrico-GMPc (Ferreira, 1994). 

O teste da placa quente é conhecido por ser sensível somente para drogas que 

agem a nível supraespinhal. Nos testes da placa quente como também da formalina, o 

ato de lamber a pata é utilizado como critério de resposta e requer uma integração 

supraespinhal. Os resultados do presente estudo mostram que a lectina Amansina é 

efetiva como agente antinociceptivo nestes modelos, indicando ações em sítios centrais. 

Desde que também é efetiva no modelo de contorções induzidas por ácido acético, a 

lectina possui uma atividade antinociceptiva agindo me sítios centrais e periféricos. 

A dor relacionada aos testes comportamentais utilizados para selecionar 

agentes antinociceptivos ou analgésicos, potenciais, pode ter algumas limitações. Ainda 

não está claro qual extensão da sedação ou alterações nas funções motoras, podem 

influenciar o resultado dos testes já mencionados. Alguns autores sugerem que a 

sedação pode reduzir respostas motoras coordenadas, como o simples ato de lamber a 

pata (Do Monte et al., 2004). 

No presente estudo, testes foram realizados para determinação do efeito da 

lectina Amansina no tempo de sono barbitúrico. Os resultados mostraram que a lectina 
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prolongou a duração do tempo de sono significantemente, com percentagem de até 82% 

de potencialização do efeito barbitúrico, tanto por via intraperitoneal como por via oral, 

confirmando dessa forma, um efeito a nível central. A latência do tempo de sono não foi 

alterada. Um efeito antinociceptivo foi também manifestado a nível central, quando o 

PII-DEAE isolado da alga marinha vermelha Bryothamnion seaforthii, aumentou a 

duração do tempo de sono induzido por barbitúrico, em camundongos, em um efeito 

dose-dependente (Vieira et al., 2004). 

Um aspecto a ser discutido nesta etapa do trabalho, diz respeito ao tratamento 

dos animais por via oral. Os valores obtidos para a lectina Amansina, no tempo de sono 

induzido por pentobarbital, demonstraram que os efeitos por via oral foram mais 

expressivos do que os observados por via intraperitoneal. Provavelmente, tal resultado 

se deva a uma ação do sistema nervoso no próprio trato gastrintestinal. 

O trato gastrintestinal possui em suas paredes seu próprio sistema nervoso 

local, na forma de dois plexos nervosos principais, os plexos mioentérico e submucoso. 

Eles são compostos de neurônios que formam funções sinápticas com outros neurônios 

no interior dos plexos, ou em terminações nas vizinhanças dos músculos lisos e 

glândulas. As fibras nervosas de todas das divisões autônomas, simpáticas e 

parassimpática, entram no trato gastrintestinal e fazem sinapse com neurônios dos 

plexos. Assim, através destas vias, o sistema nervoso central pode influenciar as 

atividades motora e secretora gastrintestinais (Berne et al., 2004). 

A administração de ativadores muscarínicos (que são drogas que mimetizam a 

ação da acetlcolina), como também a estimulação do sistema nervoso parassimpático, 

ocasiona um aumento na atividade secretora e motora do sistema gastrintestinal (Berne 

et al., 2004). Possivelmente, a lectina quando administrada por via oral, tenha inibido a  

estimulação do sistema nervoso parassimpático e, causado uma diminuição na atividade 

secretora gastrintestinal. Portanto, não houve ação proteolítica das enzimas gástricas 

sobre a amostra protéica, quando aplicada por via oral, e a mesma obteve seu efeito. A 

lectina, por ser um polipeptídio, seria metabolizada em pouco tempo quando da sua 

administração por via oral. 

Nem todas as drogas agem através de sua interação com seus receptores 

específicos, e nem sempre a droga intervêm numa reação biológica como um reativo 

específico do organismo (Lino, 1995). Potencialização significante no tempo de sono 

induzido por pentobarbital sódico foi induzida pela lectina Amansina em todas as doses 

testadas via oral (embora efeito não significante tenha sido observado a 2 mg/Kg v.o). 
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Por via intraperitoneal, um efeito dose-dependente foi observado, e somente em doses 

elevadas. 

Objetivou-se  avaliar uma possível ação antiinflamatória da lectina em estudo, 

pois como é sabido pela literatura,  a inflamação está envolvida em diversas sensações 

de dor, através da liberação de mediadores químicos que atuam nas terminações 

nervosas. A inflamação representa uma resposta fisiológica e protetora contra a lesão 

tecidual, causada por substâncias químicas, traumas físicos e por agentes 

microbiológicos. Portanto, a inflamação representa o esforço do organismo na tentativa 

de inativar ou destruir o agente agressor, e iniciar o estágio de reparação do tecido 

(Berne et al., 2004). 

Os sintomas da inflamação aguda estão divididos em quatro categorias: 

edema, eritema, calor e dor (Berne et al., 2004). A formação do edema é dependente de 

um sinergismo entre mediadores que aumentam o fluxo sanguíneo na área e 

mediadores que aumentam a permeabilidade vascular, com a conseqüente formação do 

exsudato inflamatório rico em células polimorfonucleares. As células leucocitárias, em 

questão, têm um papel importante na remoção de microorganismos e restos de células 

no foco da inflamação, podendo contribuir no controle do efluxo de fluídos através das 

paredes dos vasos, inibindo assim o edema inflamatório. 

Os mediadores inflamatórios podem ser classificados como agentes 

hiperalgésicos ou sensibilizadores de nociceptores, tais como os eicosanoides e agentes 

ativadores diretos, como a 5-hidroxitriptamina, que atua nos receptores que estão 

ligados diretamente aos canais iônicos e a bradicinina, que atua indiretamente através de 

receptores ligados ao sistema de segundo mensageiros, que modulam a atividade dos 

canais iônicos e assim ativam os neurônios  

Os eicosanoides, substâncias derivadas do metabolismo do ácido araquidônico, 

como as prostaglândinas, sensibilizam os nociceptores a outros estímulos mecânicos ou 

químicos. Essa sensibilização é importante para a hiperalgesia periférica, que está 

relacionada ao aumento das concentrações intracelulares de AMPc e de íon cálcio a 

nível de nociceptor (Ferreira, 2002b). O efeito analgésico de drogas não esteroidais é 

devido ao bloqueio da síntese de prostaglandinas. 

Muitos modelos existem para o estudo de drogas antiinflamatórias, o mais 

utilizado é baseado na capacidade das drogas inibirem o edema produzido na pata de 

rato pela injeção de um agente flogístico (Braggio et al., 2002). Os agentes mais usados 

são a carragenina, um mucopolissacarídeo derivado da Chondrus crispi e o dextrano, 
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um polímero da glicose, derivado da ação da bactéria Leuconostoc mesenteroides sobre 

a sacarose. O edema de pata induzido pela carragenina consiste de duas fases: a 

primeira detectada em torno de uma hora, é chamada de fase rápida e nela há liberação 

de histamina e serotonina, a segunda fase é chamada de tardia, é mediada pela liberação 

de bradicinina, duas a três horas após administração da droga, e de prostaglandinas no 

local, que são liberadas após quatro horas da primeira aplicação (Di Rosa, 1972). O 

edema induzido por dextrano resulta principalmente da liberação de histamina e 

serotonina e tem um pico máximo de edema em torno de duas horas (Di Rosa & 

Willoughby, 1971). 

No presente trabalho foi demonstrado que a lectina Amansina possui atividade 

antiedematogênica no modelo de inflamação aguda induzida por carragenina, com uma 

ação efetiva até quatro horas após o estímulo edematogênico. Amansina mostrou 

possuir atividade antiedematogênica tanto por via intraperitoneal como por via oral, na 

inflamação aguda induzida por carragenina. Entretanto, os melhores efeitos da lectina 

foram observados pela via intraperitoneal. 

A carragenina estimula a liberação de vários mediadores inflamatórios, tais 

como a histamina, serotonina, bradicinina e prostaglandina (Ferreira et al., 1993; 

Radhakrishnan et al., 2003). Os antiinflamatórios não esteroidais agem na 

cicloxigenase, impedindo a síntese de prostaglandinas. De acordo com os resultados 

apresentados, a lectina Amansina agiu de modo semelhante a indometacina e este efeito 

permaneceu constante até pelo menos três horas, tempo onde ocorre o pico de máximo 

edema. 

No modelo de edema de pata induzido por carragenina, a lectina nas doses de 

0,1, 0,5, 10 e 20 mg/Kg, i.p., reduziu o volume do edema, medido em diferentes 

períodos, onde observamos resultados significativos na 2
a
, 3

a
 e 4

a
 hora após a injeção 

intraplantar do agente flogístico. Baseado nesses resultados é possível suspeitar que a 

significante atividade observada na supressão da primeira fase da inflamação, induzida 

por carragenina, poderia ser devido à inibição dos mediadores da fase inicial, tais como 

histamina e serotonina, e a ação na segunda fase poderia ser explicada, pela inibição da 

cicloxigenase. Devido ao fato da inflamação ser um processo periférico, sugere-se, 

diante dos resultados, que a lectina também apresente efeito periférico. 

Com relação à inflamação aguda induzida por dextrano, a lectina Amansina, 

nas doses testadas, não teve efeito significante sobre o edema de pata induzido por 

dextrano. Somente na 3
a
 hora da dose de 0,5 mg/Kg, i.p., observou-se um efeito 
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significante na redução do edema de pata em relação ao controle. Já que a lectina 

Amansina não apresentou atividade inibitória contra o edema induzido por dextrano, 

pode-se sugerir que a mesma age somente sobre a resposta inflamatória dependente de 

leucócitos polimorfonucleares. 

A lectina Amansina não sendo eficaz na inflamação induzida por dextrano, nos 

faz sugerir que a mesma não possui uma ação estabilizadora da membrana, exercida 

particularmente sobre a membrana dos mastócitos, prevenindo sua degranulação e 

conseqüente liberação dos mediadores inflamatórios histamina e serotonina. 

Os resultados do presente estudo, mostraram que a lectina da alga marinha 

vermelha Amansia multifida reagiu fortemente com a glicoproteína LTB que contêm 

ramificações oligomanosídicas. Tal glicoproteína exibe exposição de núcleo 

trimanosídeo -Man-(16)-[ -Man-(13)] o qual mostrou interagir com sítios de 

ligação a carboidratos da lectina de A. multifida, ou seja, o referido núcleo trimanosídeo 

está diretamente implicado na ancoragem da lectina sobre glicoconjugados desta 

natureza. Acabamos de descrever a atividade biológica da lectina, onde através de 

modelos animais observamos que a lectina possui atividade analgésica central como 

também periférica, e atividade antiinflamatória. Os efeitos foram observados a doses 

baixas, um fato que faz dessa lectina uma candidata potencial como droga analgésica.  
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6- CONCLUSÃO 

 

 

A lectina da alga marinha vermelha Amansia multifida, de massa molecular 

nativa de 26,9 kDa, obtida através de cromatografia de exclusão molecular em Superose 

12R, parece ser uma glicoproteína monomérica, contendo 2,9 % de carboidratos, que se 

liga à glicoproteína avidina em ensaios de hemaglutinação. A especificidade fina da 

lectina de A. multifida foi avaliada por estruturas já definidas de glicopeptídeos e 

oligossacarídeos solúveis, através de cromatografia de afinidade sobre uma coluna de 

Sepharose contendo a lectina em estudo, imobilizada. Os resultados mostraram que a 

especificidade da lectina por monossacarídeos, pouco define sua especificidade por 

estruturas complexas. A interação da lectina de A. multifida com glicopeptídeos Man5 a 

Man8– asparagina, reforça a idéia de que o reconhecimento destas estruturas possa estar 

intimamente envolvido nas atividades funcionais da proteína em estudo Tal resultado 

demonstra que a conformação das referidas estruturas é influenciada pela ligação 

glicano-proteína. 

A lectina de A. multifida apresentou atividade antinociceptiva, com ação 

periférica, central e antiedematogênico como demonstrado nos testes de placa quente, 

contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, formalina, tempo de sono 

barbitúrico e edema de pata induzido por carragenina. Poucos são os dados semelhantes 

para outras lectinas da algas marinhas, e no nosso entender, esta lectina representa um 

novo modelo molecular para uma droga com atividade antinociceptiva e de ação 

comparável à morfina. 

A avaliação do envolvimento de glicoproteínas ou açúcares simples no efeito 

antinociceptivo da lectina demonstrou que a glicoproteína avidina, não foi capaz de 

inibir o efeito antinociceptivo da lectina testada. Entretanto, D-manose inibiu o efeito 

antinociceptivo, induzido pela lectina de A. multifida.  

Os resultados sugerem que a lectina de Amansia multifida poderá ser útil como 

mediador analgésico e antiinflamatório, além de levar à importantes contribuições no 

estudo do papel das interações entre proteína-carboidrato nos mecanismos de dor e 

analgesia. 
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