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RESUMO 

 
Caracterização bioquímica e mecanismo de ação do efeito protetor in vivo de 
proteínas do látex de Calotropis procera (Ait.) R. Br. sobre infecção letal 
induzida por Salmonella enterica subespécie enterica sorotipo Typhimurium 
 
O látex da planta medicinal Calotropis procera (Apocynaceae) possui moléculas com 
diferentes atividades farmacológicas, dentre estas, pró- e antiinflamatória. Neste 
trabalho, o efeito imunomodulatório da fração de proteínas solúveis do látex (PL) foi 
investigado em modelos experimentais de sepse induzida por CLP e por inoculação 
de S. Typhimurium. Aspectos bioquímicos das proteínas do látex foram investigados 
e parâmetros bioquímicos, hematológicos e histopatológicos foram determinados em 
animais experimentais. PL exibiu um significativo efeito protetor nos animais. Uma 
dose de 30 mg/Kg levou à sobrevivência de até 100%, comparada com 100% de 
mortalidade no grupo de animais infectados e não tratados (grupo Salmonella). Este 
efeito foi somente observado quando PL foi administrado 24 horas antes da indução 
da sepse. PL não apresentou atividade antibacteriana in vitro sugerindo um 
mecanismo de ação indireto, possivelmente intervindo nos processos imunes. A 
população microbiana no fígado, baço e fluido peritoneal - local do foco infeccioso - 
estava similar entre todos os grupos, 4 e 24 horas após inoculação bacteriana. No 
sangue, entretanto, a quantidade de bactérias viáveis estava reduzida apenas nos 
animais tratados com proteínas do látex. O efeito protetor de PL foi revisto através 
de suas três sub-frações protéicas, denominadas de PI, PII e PIII, obtidas através de 
fracionamento por cromatografia de troca iônica em coluna de CM-Sepharose a pH 
5,0. As três sub-frações protéicas apresentaram efeito protetor e de forma similar. 
Nem o tratamento térmico de PL (100 °C, 30 min.) ou  inibição de suas proteases 
endógenas com iodoacetamida alterou o efeito protetor observado. O óxido nítrico 
(NO), um importante sinalizador molecular, estava aumentado no soro de animais do 
grupo Salmonella enquanto que animais protegidos com doses de PL e PI 
apresentaram níveis similares ao controle após 24 horas da infecção. Este resultado 
corroborou com a observação de que animais com sepse letal apresentaram falência 
na migração de neutrófilos para o foco infeccioso enquanto que, de forma evidente, 
animais tratados com PL ou PI favoreceram o influxo de células para a cavidade 
peritoneal. Além disto, nestes animais, o nível de NO estava aumentado no foco 
infeccioso, uma provável atividade dos neutrófilos presentes como parte de sua 
atividade microbicida. A atividade da adenosina desaminase (ADA) mensurada no 
foco infeccioso, após 4 e 24 horas de infecção, estava aumentada apenas nos 
animais tratados com PL ou PI, e inalterada em animais do grupo Salmonella. 
Plaquetopenia foi observada em animais com sepse, mas não em animais 
protegidos com PL ou PI. Neutrofilia e linfopenia ocorreram em animais do grupo 
Salmonella. Neutrofilia seria concordante com o elevado teor de NO, um inibidor da 
migração de neutrófilos, enquanto que a linfopenia é parte da imunossupressão 
estabelecida na sepse. Em animais tratados com PL ou PI foi observada neutrofilia 
sete dias após a infecção, sugerindo um estímulo na hematopoiese. Linfopenia, 
observada no início da sepse (24 h), só ocorreu aos sete dias nos animais tratados 
com PL ou PI. Atividade de transaminase glutâmico oxalacética estava aumentada 
em todos os grupos. Transaminase glutâmico pirúvica não teve atividade alterada. A 
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atividade da lactato desidrogenase estava aumentada em todos os grupos. Análises 
histopatológicas do fígado e baço mostraram que os danos teciduais causados pela 
sepse foram retardados nos animais tratados com PL, como observado após sete 
dias. A análise integrada de todos os resultados sugere que as proteínas do látex 
modulam a resposta imunoinflamatória por mecanismo indireto, revertendo à falência 
da migração de neutrófilos causada pela sepse letal e, desta forma, induzem uma 
resposta imunológica ainda não esclarecida, que permite a sobrevivência dos 
animais, mesmo sob infecção. Os resultados sugerem que a modulação de NO 
estaria diretamente envolvida no efeito protetor final observado. As propriedades 
farmacológicas de PL previamente descritas em modelos clássicos de inflamação 
são agora confirmadas em um modelo de resposta inflamatória sistêmica resultante 
de um processo infeccioso previamente estabelecido. 
 
Palavras-Chave: Calotropis procera, látex, proteínas, sepse. 
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ABSTRACT 

 
Biochemical characterization and mechanism of action of the in vivo protective 
effect of proteins laticifers of Calotropis procera (Ait.) R. Br on lethal infection 
induced by Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhimurium 
 
Latex of the medicinal plant Calotropis procera (Apocynaceae) possesses molecules 
displaying different pharmacological activities, including pro- and anti-inflammatory. 
In this study immune inflammatory modulation of the soluble protein fraction (LP) 
recovered from the latex was investigated in experimental models of sepsis induced 
by CLP and inoculation of the S. Typhimurium. Biochemical aspects of laticifers 
proteins were investigated and biochemical, pharmacological and histopathological 
parameters were evaluated in experimental animals. LP protected animals and a 
unique dose (30 mg/Kg; i.p.) lead to 100% survival while non-treated infected animals 
(Salmonella group) reached 100% mortality within 24 h. Protection was only 
observed when LP was given 24 earlier of infection. LP did not exhibit in vitro 
bactericide activity suggesting indirect mechanism of action, probably by immune 
modulation. After 4 and 24 h of infection bacteria was similarly disseminated in liver, 
spleen and peritoneal fluid, local of bacteria inoculum. However, in blood viable 
bacteria was reduced only in animals given laticifers proteins. The protective effect of 
LP was also observed in its three sub-fraction, denominated of PI, PII and PIII, 
obtained after protein fractionation by ion exchange chromatography on a CM-
Sepharose performed at pH 5.0. Neither, heat-treatment (100 °C, 30 min) nor 
inhibition of its endogenous proteolytic enzymes, by iodoacetamide, eliminated the 
protective effect of LP. Nitric oxide (NO) an important signaling molecule was 
augmented in serum of non-treated animals whereas it was unaltered in control and 
LP/PI-treated animals 24 h after infection. Increasing of NO in serum is known to 
directly contribute to inhibit neutrophil migration in septic animals. Accordingly, failure 
of neutrophil migration to the infectious focus in septic animals was confirmed. 
Conversely, in animals given LP and PI, influx of neutrophils was evident. In addition, 
NO was also elevated in the infectious focus of LP/PI treated animals, probably due 
neutrophil activity as part of their microbicidal activity. Activity of adenosine 
deaminase (ADA) was measured locally after 4 and 24 h of infection was initiated. 
ADA was augmented in LP/PI treated animals and unaltered in non treated animals. 
Thrombocytopenia was observed in non treated animals but not in LP/PI protected 
animals. Neutrophilia and lymphopenia were documented in non-treated animals. 
Neutrophilia would result of high NO content in serum, which inhibits neutrophil 
migration and lymphopenia is part of immune suppression caused by sepsis. 
Neutrophilia was observed 7 days after infection in animals given LP/PI, suggesting a 
hematopoiesis stimulus. Lymphopenia first observed (24 h) in septic animals was 
only detected after 7 days in PL/PI treated animals. Activity of oxalacetic-glutamic 
transaminase was altered in all groups while glutamic-pyruvic transaminase not. 
Lactate dehydrogenase was augmented in all groups. Histopathological examination 
of liver and spleen revealed tissue damage caused by sepsis, but these alterations 
appeared later (7 days) in PL/PI-treated animals. Results reported in this study 
suggest that PL modulates immune inflammatory activity in septic animals by an 
indirect mechanism that remains to be investigated. Activity of LP leads to animal 
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survival, even under infection. It is proposed that LP modulates NO synthesis, 
reducing NO levels in serum of infected animals and abolishing the failure of 
neutrophil migration. The pharmacological properties of LP previously described in 
classical models of inflammation, is now confirmed in a model of systemic 
inflammatory response elicited by microbial infection. 
 
Key-Words: Calotropis procera, latex, proteins, sepsis. 
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I - INTRODUÇÃO 

 

Látex e laticíferos 

 

O termo látex é freqüentemente utilizado para descrever um líquido, 

geralmente de aspecto leitoso, liberado pelas plantas quando estas sofrem algum 

tipo de injúria, seja por dano mecânico ou por ataque de herbívoros (KEKWICK, 

2001). Embora, o látex na maioria das vezes apresente aspecto leitoso, este fluido 

também pode apresentar aspecto amarelado, laranja, incolor ou ainda marrom 

(PICKARD, 2008). Nas plantas, o látex encontra-se dentro de células ou fileiras de 

células especializadas denominadas de laticíferos. Assim, considerando seus 

aspectos anatômicos, dois tipos distintos de laticíferos podem ser observados. Os 

laticíferos articulados são formados por células seqüenciais interconectadas por 

perfurações em suas paredes celulares. Os laticíferos não articulados são formados 

por uma única célula alongada que se desenvolve nos espaços intercelulares e, 

eventualmente, se ramifica nos tecidos das plantas de um modo similar às hifas de 

fungos (AGRAWAL; KONNO, 2009) (Figura 1).  

 

Plantas laticíferas 

 

A produção de látex ocorre em mais de 12.500 espécies de plantas 

distribuídas entre mais de 900 gêneros, compreendendo aproximadamente 22 

famílias (HAGEL et al., 2008). 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Representação esquemática e anatomia dos dois tipos de laticíferos 
mostrada através de cortes longitudinais do caule de Nerium oleander (não-
articulado) e Papaver somniferum (articulado). O canal laticífero está indicado pelo 
asterisco vermelho. As barras representam 60 µm. Adaptado de HAGEL et al., 2008. 
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A maioria das plantas produtoras de látex pertence às famílias 

Euphorbiaceae (LYNN; CLEVETTE-RADFORD, 1987b) e Apocynaceae 

(BROCKBANK; LYNN, 1979), embora plantas pertencentes a outras famílias como 

Moraceae, Caricaceae, Papaveraceae, Asteraceae, Anarcadiaceae e Sapotaceae 

também produzam esta substância (DELTA, 1982). Mas não somente as plantas 

produzem látex, além destas, algumas espécies de fungos dos gêneros Lactarium e 

Peziza também têm esta capacidade. 

Dentre a diversidade de plantas laticíferas, a mais conhecida é a 

seringueira (Hevea brasiliensis), uma árvore nativa da Amazônia. A borracha 

produzida por esta planta é amplamente utilizada pela indústria para produção de 

vários utensílios tais como luvas, brinquedos, bicos de mamadeira, chupeta, balões 

de festa, preservativos e etc. (SUSSMAN et al., 2002). Como o látex de H. 

brasiliensis é intensamente explorado, a maior parte dos estudos bioquímicos já 

desenvolvidos com fluidos laticíferos se refere ao látex desta planta. Entretanto, 

muitas outras espécies de plantas produzem constitutivamente algum tipo de látex 

(YEANG et al., 2002), e algumas delas, como Carica papaya, Papaver somniferum, 

Cannabis sativa e Calotropis procera, por exemplo, vêm sendo estudadas por 

apresentarem propriedades bioquímicas consideravelmente interessantes (HAGEL 

et al., 2008). 

 

Calotropis procera (Ait.) R. Br. 

 

A planta Calotropis procera pertence à família Apocynaceae onde estão 

inseridas mais de 2.000 espécies em aproximados 280 gêneros. Esta planta é 

originária da Ásia e África e, atualmente, encontra-se disseminada pelas regiões 
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tropicais do planeta como, por exemplo, na América do Sul. É uma planta perene, 

arbustiva, ereta, pouco ramificada, podendo atingir entre 3 a 4 metros de altura, mas 

geralmente ficando com menor porte quando ocorre em solo de baixa fertilidade 

(LORENZI; MATOS, 2002). Apresenta como característica peculiar uma intensa 

produção de látex branco que flui abundantemente quando se rompem os tecidos, 

principalmente nas partes verdes da planta. O seu nome é derivado de Asclépios, 

Deus grego da medicina, do grego “kalos” = belo, “tropis” = barco e procera do latim 

“procerus” = alto, esbelto. A planta C. procera possui vários nomes populares de 

acordo com a região onde se encontra: algodão-de-seda (PE), flor-de-seda, ciúme 

ou hortência (CE), paininha-de-seda (SP) e leiteiro (SP, MG). 

Possui sistema radicular desenvolvido com raiz principal pivotante. Folhas 

simples, sésseis, geralmente opostas, com limbo carnoso de formato ovalado e 

recoberto por cerosidade; nervuras bem desenvolvidas, sendo a central proeminente 

na face dorsal; superfície lisa, de coloração verde-clara. Inflorescências em 

pedúnculos carnosos e cilíndricos, terminais e axilares, onde na extremidade 

encontram-se umbelas de flores pediceladas. As flores são actinomorfas e 

hermafroditas, com cálice envolvente pouco perceptível por estar ajustado sobre a 

corola e se apresentar com a mesma textura e coloração. Os frutos são cápsulas 

infladas ou globosas com até 12 cm de comprimento por 8 cm de largura, de parede 

externa carnosa e fina, superfície lisa de coloração verde. Sementes ovóides, com 

base arredondada e ápice agudo, achatadas, com 5-7 mm de comprimento por 3-4 

mm de largura, com superfície pouco rugosa, de coloração castanha; no ápice um 

grande número de filamentos sedosos com até 5 cm de comprimento que facilitam 

sua dispersão. Embrião axial, espatulado grande (FERREIRA; GOMES, 1974; 

KISSMANN; GROTH, 1997) (Figura 2). 
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Figura 2 - Aspectos gerais da planta Calotropis procera (Ait.) R. Br. A: Inflorescência; B: 
Fruto globoso; C: Sementes ligadas a fios de seda; D: Planta jovem de C. procera (EIN 
GEDI, 2009). 
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Aspectos bioquímicos de fluidos laticíferos 

 

Além dos componentes celulares, os fluidos laticíferos são constituídos 

por uma grande variedade de substâncias como, por exemplo, carboidratos, lipídeos 

e proteínas (MORCELLE et al., 2004). Neste fluido também já foram encontrados 

metabólitos secundários tais como poliisopreno, alcalóides, cardenolídeos, 

compostos fenólicos, terpenos, taninos e flavonóides (AGRAWAL; KONNO, 2009). 

Dentre a grande variedade de proteínas já identificadas no látex de 

plantas temos beta-1,3-glucanases (CHEYE; CHEUNG, 1995), lisozimas, proteínas 

inativadoras de ribossomos (RIPs) (GIORDANI; LAFON, 1993), lectinas, quitinases 

(JEKEL et al., 1991), amilases (LYNN; CLEVETTE-RADFORD, 1987a), inibidores de 

proteinases (ARCHER, 1983; SRITANYARAT et al., 2006), oxidases (AGRAWAL; 

KONNO, 2009) dentre outros. Análise por eletroforese bidimensional do látex de H. 

brasiliensis revelou a presença de mais de duzentos polipeptídeos, além de uma 

diversidade de atividades enzimáticas descritas (POSCH et al., 1997; KEKWICK, 

2001). Além disso, foi relatada a ocorrência de inúmeras proteinases no látex de 

diversas espécies do gênero Euphorbia. Estas proteinases são classificadas como 

sendo do tipo serínicas (LYNN; CLEVETTE-RADFORD, 1987b). No látex de H. 

brasiliensis, foi relatada a ocorrência desta classe de proteases (LYNN; CLEVETTE-

RADFORD, 1986b), e o mesmo foi constatado no látex de Elaeophorbia drupifera 

(LYNN; CLEVETTE-RADFORD, 1985). O látex de Carica papaya, também 

amplamente estudado, possui proteinases do tipo cisteínica, como a papaína 

(MCKEE; SMITH, 1986; JACQUET et al., 1989). 
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No látex de Calotropis procera, várias moléculas também já foram 

identificadas. Em análises químicas dos extratos brutos do látex de C. procera, 

diversos compostos têm sido identificados, tais como cardenolídeos ativos, enzimas 

proteolíticas, alcalóides e carboidratos (SEIBER et al., 1982), além de esteróides, 

terpenos e carbonatos orgânicos (GALLEGOS-OLEA et al., 2002). Além disso, 

proteinases do tipo cisteínica, quitinases e enzimas relacionadas ao estresse 

oxidativo vegetal foram detectadas (FREITAS et al., 2007). 

A diversidade molecular encontrada nos diversos fluidos laticíferos 

estudados sugere que estes devem estar ativamente envolvidos em eventos 

biológicos distintos no vegetal. Estes eventos vão desde o acúmulo de carbonos nos 

polímeros de isopreno utilizados para a síntese de borracha, até em aspectos 

defensivos traduzidos pela ocorrência de diversas proteínas relacionadas aos 

mecanismos de defesa de plantas contra pragas e patógenos (KEKWICK, 2001). 

Esta diversidade de moléculas ainda pode estar estreitamente relacionada com 

eventos toxicológicos e até letais observados para mamíferos (BADWI et al., 1998). 

 

Aspectos funcionais de fluidos laticíferos 

 

As plantas estão constantemente expostas a uma variedade de estresses 

ambientais. Considerando a desvantagem de estarem ancoradas ao solo e de serem 

desprovidas de um sistema circulatório imune, as plantas têm desenvolvido várias 

estratégias sofisticadas de proteção contra patógenos (bactérias, fungos e vírus), 

herbívoros, assim como contra estresses abióticos (FARREL et al., 1991). 

Os sistemas de canais de plantas podem ser considerados uma forma de 

defesa contra a invasão de patógenos e insetos por apresentarem vários tipos de 
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secreções relacionadas à defesa, tais como fluidos laticíferos, resinas e mucilagens 

(PICKARD, 2008; FARRELL et al., 1991). No caso de plantas que produzem látex, 

comumente este fluido pode ser extravasado após a planta sofrer algum dano 

mecânico. Entretanto, este processo confere ao látex uma propriedade colante, que 

é capaz de imobilizar pequenos insetos e proteger a área injuriada contra a 

penetração de patógenos, configurando o látex como uma defesa física e química 

(MOURSY, 1997). Neste contexto, vários resultados apontando para uma ação 

defensiva de fluidos laticíferos no combate a fungos e insetos têm sido propostos 

(PEREIRA et al., 1999; RAMOS et al., 2007b). A presença de proteínas relacionadas 

à defesa contra patógenos (PR-Proteínas), como glucanases e quitinases (VAN 

LOON; VAN STTRIEN, 1999; JEKEL et. al., 1991), proteinases (FREITAS et al., 

2007; KONNO et al., 2004; MOUSSAOUI et al., 2001) e inibidores de proteinases 

(SRITANYARAT et al., 2006; MONTIL et al., 2004), fortalece a hipótese de que essa 

secreção age como uma defesa da planta contra o ataque de insetos e patógenos. 

Proteínas do látex de Calotropis procera apresentaram ação nociva para 

várias pragas agrícolas (RAMOS et al., 2007b) e provavelmente um inibidor de 

protease pode estar envolvido nos efeitos deletérios observados (RAMOS et al., 

2009b). 

Fluidos laticíferos também apresentam forte potencial para o controle de 

mosquitos vetores de algumas doenças, como Aedes aegypti (transmissor da 

dengue), Anopheles stephensi (transmissor da malária) e Culex fatigan (transmissor 

da febre amarela) (GIRDHAR et al., 1984). Moléculas presentes no látex de C. 

procera produzem efeitos tóxicos sobre o desenvolvimento larval e eclosão de ovos 

do mosquito transmissor da Dengue. As doses eficazes para promover a completa 
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mortalidade das larvas não apresentam efeitos tóxicos quando administradas por via 

intraperitoneal em animais experimentais (RAMOS et al., 2006a). 

O látex de plantas também pode ser considerado um instrumento de 

defesa contra mamíferos. Além de induzir processos alérgicos, como no caso do 

látex de H. brasiliensis, fluidos laticíferos já foram descritos como irritantes - 

causando sérias lesões quando em contato com os olhos - e quando ingeridos 

podem levar ao óbito (AL-MEZAINE et al., 2008). 

 

Aspectos aplicados de fluidos laticíferos 

 

Desde o início do século XIX, devido à grande utilização do látex da 

seringueira, grande parte da literatura disponível sobre o estudo de plantas 

laticíferas se refere, quase que exclusivamente, ao estudo de H. brasiliensis. Assim, 

há um extenso percurso a seguir no estudo de outras plantas produtoras de látex e, 

é importante ressaltar que, várias delas ocorrem no Nordeste brasileiro. 

A utilização do látex da seringueira, em diversos produtos consumidos 

pela maioria da população, gerou um problema para uma classe específica de 

pessoas, a alergia. No trabalho e em casa, produtos manufaturados a partir do látex 

de H. brasiliensis são encontrados em diversos utensílios. As razões de processos 

alérgicos podem incluir um aumento da freqüência no uso das luvas produzidas pelo 

látex e mudanças no processo de fabricação (SHOUP, 1998). Na verdade, a alergia 

aos diversos produtos derivados do látex não é causada pela borracha, mas sim por 

proteínas laticíferas. Investigações mais detalhadas da fração não-borracha do látex 

levaram a identificação e caracterização de uma família de proteínas alergênicas 

(YEANG et al., 2002). Entretanto, estes relevantes estudos tiveram unicamente 
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como alvo a planta H. brasiliensis, não havendo informação adicional sobre 

proteínas presentes no látex de outras plantas laticíferas. 

 

Potencial farmacológico da planta Calotropis procera 

 

Considerando o látex de Calotropis procera, suas aplicações potenciais 

parecem sobrepor fortemente suas limitações. C. procera é uma planta bem 

conhecida e bastante utilizada na medicina popular para a proteção hepática, 

reumatismo, dores, anestesia local e tratamento de infecções de doenças de pele 

(MOSSA et al., 1991; CSIR, 1992; QURESHI et al., 2007). Dentre a diversidade das 

atividades biológicas desta planta, grande parte desta está relacionada ao seu látex. 

Muitos autores têm demonstrado várias propriedades do látex de C. 

procera como, cicatrizante, antitumoral, antipirética, analgésica, inflamatória e 

antiinflamatória, dentre outras (KUMAR; BASU, 1994; RASIK et al., 1999; DEWAN et 

al., 2000a; DEWAN et al., 2000b; SANGRAULA et al., 2002; ARYA; KUMAR, 2005; 

CHOEDON et al., 2006; ALENCAR et al., 2006). Contradizendo as propriedades 

medicinais deste látex, toxicidade, injuria endotelial permanente e efeitos letais 

também têm sido observados em modelos animais (BIEDNER et al., 1977; HANDA 

et al., 1984; BADWI et al., 1998; PADHY; KUMAR, 2005; AL-MEZAINE et al., 2005). 

Os efeitos do látex de C. procera na resposta imune têm sido 

particularmente investigados. O extrato metanólico do látex reduziu o estímulo 

inflamatório induzido pelo adjuvante de Freud no modelo experimental de artrite 

(KUMAR; ROY, 2007). Além disso, a capacidade antiinflamatória parece ser 

comparável a da fenilbutazona em modelos de inflamação aguda e crônica 

(SANGRAULA et al., 2002; ARYA; KUMAR, 2005). Procedimentos simples como 
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diálises e centrifugações do látex permitem separar um conjunto de proteínas que 

apresentam diferentes efeitos sobre a imunidade mediada por células. A 

administração da fração dialisável (DL) em ratos induz uma resposta inflamatória, 

enquanto a fração não dialisável, denominada de proteínas do látex (PL), suprime 

este efeito (ALENCAR et al., 2006). O estímulo inflamatório conduzido pela fração 

DL parece ser dependente de histamina e prostaglandina, que induzem o 

recrutamento de neutrófilos e vascularização celular (SHIVKAR; KUMAR, 2003; 

KUMAR; SHIVKA, 2004). Por outro lado, a fração PL foi relatada abolir a migração 

de neutrófilos induzida por Carragenina ou DL no modelo de edema de pata em 

ratos (ALENCAR et al., 2004; SEHGAL; KUMAR, 2005). Em ensaios imunológicos, a 

fração PL, quando administrada por via oral, não foi capaz de induzir síntese de IgA 

ou IgE em animais experimentais (RAMOS et al., 2006b). Além disso, PL 

demonstrou atividade citotóxica seletiva para diferentes linhagens de células 

cancerígenas, não afetando células normais em meio de cultura (OLIVEIRA et al., 

2007). 

Apesar da quantidade de informações disponíveis sobre as propriedades 

imunes moduladas por proteínas do látex de C. procera, não há relato de tais efeitos 

no curso de uma infecção sistêmica. 

 

Sepse 

 

Características gerais 

 

A sepse é a tradução clínica da existência de um foco infeccioso 

desencadeador de uma resposta inflamatória sistêmica e é caracterizada por intensa 
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inflamação e profunda injúria tissular. Nesta síndrome, tecidos distantes do insulto 

original mostram os sinais cardinais da inflamação, incluindo vasodilatação, aumento 

da permeabilidade vascular e acúmulo de leucócitos (O’BRIEN JR et al., 2007).  

Diferente de outras doenças, a sepse pode se apresentar como distintas 

situações clínicas dentro de um espectro evolutivo da mesma condição 

fisiopatológica. Vários termos e definições imprecisas eram utilizados nos casos de 

sepse, o que dificultava a identificação do quadro real e a instauração precoce de 

terapia. Em 1992, duas sociedades americanas (American College of Chest 

Physicians e Society of Critical Care Medicine) realizaram uma conferência de 

consenso para melhor definir os termos utilizados e relacioná-los com a 

fisiopatologia e a gravidade dos quadros inflamatórios secundários à infecção 

(BONE et al., 1992) (Tabela 1). Esta padronização foi muito importante na clínica, 

para detecção da fase de evolução da doença em que o paciente se encontra e para 

a possibilidade de intervenção terapêutica adequada. 

A sepse pode ser causada por diversos microorganismos tais como 

bactérias Gram-negativas ou Gram-positivas, fungos e vírus (ANGUS et al., 2001). 

Embora até o início dos anos 1980, as bactérias Gram-negativas fossem os 

principais microorganismos causadores da sepse, a incidência de Gram-positivas 

tem aumentado. Atualmente, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos da 

América (EUA) indicou aumento da incidência de infecções por bactérias Gram-

positivas e fungos, onde 52,1% dos casos de sepse estavam associados com 

bactérias Gram-positivas, 37,6% com Gram-negativas, 4,7% infecção 

polimicrobiana, 1% com bactérias anaeróbias e 4,6% com fungos (POLL; OPAL, 

2008). Os principais alvos de infecção são os pulmões, abdômen, vias urinárias 

(cada vez menos freqüentes) e pele (devido a escaras e feridas). 
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Tabela 1 - Definições de sepse e condições similares 

Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS): Conjunto de 

manifestações clínicas em resposta a agressão orgânica grave que ocorre 

independente à presença de infecção. Caracterizada pela presença de dois ou 

mais dos seguintes sintomas: temperatura >38ºC ou <36ºC; freqüência 

cardíaca >90 bpm; freqüência respiratória >20 movimentos/minuto; 

leucometria >12.000 células /mm3 ou <4.000 células/mm3, ou ainda, presença 

de >10% de formas jovens (bastões, por exemplo). 

Sepse: Situação em que há presença dos sinais e sintomas descritos na 

síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) secundários a um 

processo infeccioso. 

Sepse Severa: Quadro de sepse associada à disfunção orgânica. As 

principais disfunções orgânicas são: cardiovascular (hipotensão arterial), 

respiratória (lesão pulmonar aguda levando à hipoxemia), renal (oligúria e/ou 

creatinina elevada), hepática (hiperbilirrubinemia direta), hematológica 

(plaquetopenia) e sistema nervoso central (encefalopatia - alteração do estado 

mental). 

Choque séptico: Sepse severa com hipotensão arterial persistente mesmo 

com reposição volêmica adequada e utilização de agentes vasopressores. 

Fonte: CONSENSUS CONFERENCE COMITEE, 1992. 
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Apesar do rápido progresso nos cuidados de saúde nas últimas décadas, 

a incidência de sepse tem aumentado, sendo considerada a principal causa de 

morte em Unidades de Terapia Intensiva (UTI`s), superando até mesmo doenças 

cardiovasculares (OSUCHOWSKI et al., 2006). São mais de 20 anos de extensas 

pesquisas e desenvolvimento de numerosas terapêuticas usadas em ensaios 

clínicos, porém os índices epidemiológicos continuam piorando. Anualmente, em 

todo o mundo, ocorrem cerca de 18 milhões de casos de sepse grave (RICTTIRSCH 

et al., 2007). Acredita-se que o aumento na incidência desta patologia seja devido ao 

crescente número de pacientes imunodeprimidos, ao uso freqüente de 

procedimentos invasivos, a freqüência no uso de antibióticos (geração de 

microrganismos resistentes), além do aumento da expectativa de vida (RANGEL-

FRAUSTO, 2005). 

Na Europa, 35% dos pacientes internados em UTI’s apresentam quadro 

séptico em algum momento de sua estadia, sendo que 27% morrem de sepse, valor 

este que aumenta para 50% em pacientes com choque séptico (VINCENT et al., 

2006). Nos EUA, a sepse é a principal causa de morte em pacientes criticamente 

doentes (HOTCHKISS; KARL, 2003). A incidência de sepse severa nos EUA é de 

751.000 casos por ano, correspondendo a três casos por 1.000 habitantes, sendo 

que 28,6% destes casos vão a óbito (ANGUS et al., 2001). No Brasil, a incidência de 

sepse severa e choque séptico em pacientes internados em UTI’s situam-se em 27 e 

23%, respectivamente. Além disso, a taxa de mortalidade global é de 22%, 

sugerindo que a sepse é um grande problema de saúde pública em UTI’s no país. 

Dados do estudo BASES (Brazilian Sepsis Epidemiological Study) também 

demonstraram que a sepse é a doença que gera maiores custos aos setores 

públicos e privados do país (SILVA et al., 2004). 
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Fisiopatologia da sepse 

 

O processo inflamatório é a resposta inicial do hospedeiro que ocorre 

quando um tecido íntegro sofre algum tipo de agressão, seja invasão microbiana, 

trauma físico ou queimadura. Este processo ocorre no sentido de restaurar a 

integridade tecidual perdida (TAKAHASHI et al., 2004). Entretanto, a resposta 

inflamatória também pode lesar o hospedeiro, pois origina uma variedade de 

substâncias nocivas (como enzimas proteolíticas e metabólitos do oxigênio) que 

podem levar a danos teciduais (FUJISHIMA; AIKAWA, 1995). Essa lesão é evitada 

por substâncias endógenas (como antioxidantes) capazes de bloquear ou inativar os 

produtos nocivos da inflamação. Entretanto, quando a resposta inflamatória 

sobrepuja os mecanismos normais disponíveis de proteção do hospedeiro, ela se 

torna a causa da lesão tecidual. É o que ocorre na sepse, que embora a ativação do 

sistema imune durante uma invasão microbiana seja geralmente protetora, esta 

doença se desenvolve em um grande número de pacientes como conseqüência de 

uma resposta imune excessiva ou mal regulada (BONE, 1991). 

Os mecanismos de defesa do hospedeiro atuam contra os 

microorganismos invasores ou seus constituintes, estimulando algumas células do 

sistema imune, o que desencadeia a reação sistêmica (PEREIRA JUNIOR et al., 

1998). Em bactérias Gram-negativas, o lipopolissacarídeo (LPS) tem papel 

dominante e o principal mecanismo pelo qual esta endotoxina atua é através da 

sinalização pelos receptores Toll-like 4 (TLR-4). O reconhecimento do LPS pelo 

TLR-4 é bastante complexo e depende de moléculas acessórias, como a proteína 

ligadora de LPS (LBP) e CD14 (receptor de alta afinidade pelo LPS). Em bactérias 
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Gram-positivas, não há endotoxina, mas suas paredes contêm peptideoglicanos e 

ácido lipoteicóico (LTA) que podem se ligar aos receptores de superfície Toll-like 2 

(TLR-2). Diversos componentes da parede celular de fungos também são 

reconhecidos pelos receptores TLR-2 e TLR-4 (OPAL, 2007). O resultado desta 

interação é a indução da transcrição de vários genes inflamatórios com conseqüente 

produção de diversos mediadores, tais como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), 

interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6), interleucina-12 (IL-12), fator de ativação 

plaquetária (PAF), óxido nítrico (NO), dentre outros. Paralelamente, ocorre a 

ativação de várias cascatas de proteínas plasmáticas, como o complemento, a 

coagulação e o sistema fibrinolítico (JEAN-BAPTISTE, 2007). 

Além da liberação de diversas moléculas pró-inflamatórias, alterações 

hemodinâmicas substanciais participam do agravamento do quadro de sepse. Com 

o avanço das complicações da doença, estas alterações evoluem gradualmente 

para um estado hipodinâmico, caracterizado por baixa resistência vascular periférica 

e hiporreatividade a vasoconstritores (MATSUDA; HATTORI, 2007). A complexa 

interação entre a resposta inflamatória exacerbada e as alterações hemodinâmicas 

tem como conseqüência o comprometimento da funcionalidade de muitos órgãos e a 

evolução para um quadro de choque, acompanhado de alta mortalidade. Os 

principais sistemas afetados são cardiovascular, pulmonar, renal, neurológico, da 

coagulação e do aparelho digestivo. Estas alterações são deduzidas, por exemplo, 

pelo aumento de uréia e creatinina no sangue (falência renal), queda na pressão 

arterial (cardiovascular), necessidade de ventilação mecânica (pulmonar) e estado 

de coma na ausência de sedação. Mais tardiamente ocorrem disfunções hepáticas e 

hematológicas, visto pela alteração na contagem de plaquetas e leucócitos no 

sangue, e aumento na bilirrubina direta. Além disso, alterações metabólicas 
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acompanham o desenvolvimento da doença, como diagnosticado por necessidade 

de insulinoterapia e aumento nos níveis de lactato (DAVID; FARIA NETO, 2007). A 

enzima lactato desidrogenase (LDH) catalisa a interconversão de piruvato e lactato, 

regulando os níveis destas moléculas nas células.  Além disso, por se tratar de uma 

enzima intracelular, a LDH é utilizada freqüentemente como marcadora de lesões 

teciduais (KIRSCHENBAUM et al., 1998). 

A SIRS associada à sepse é mediada por diversas citocinas capazes de 

ativar a coagulação intravascular disseminada (CIVD), que é caracterizada pela 

ativação difusa da coagulação intravascular, levando à formação e deposição de 

fibrina na microvasculatura. A deposição de fibrina pode levar à oclusão dos vasos e 

conseqüente comprometimento da irrigação sangüínea de diversos órgãos, o que, 

em conjunto com alterações metabólicas e hemodinâmicas, contribui para a falência 

de múltiplos órgãos. O consumo e conseqüente depleção dos fatores da coagulação 

e plaquetas, resultantes da contínua atividade coagulante, pode levar a hemorragias. 

As doenças infecciosas, em particular a sepse, são as mais comumente associadas 

à CIVD, sendo mais freqüente em infecções acometidas por bactérias Gram-

negativas (PINTÃO; FRANCO, 2001). 

A adenosina é um nucleosídeo purínico que regula várias funções do 

sistema imunológico, sendo considerada uma substância antiinflamatória endógena, 

devido sua potente ação supressora sobre a infiltração neutrofílica (GILMAN et al., 

2005). Esta molécula desempenha um papel significativo na modulação de uma 

variedade de mediadores envolvidos na SIRS associada a sepse, que quando 

liberada no local da injúria, inibe a migração de neutrófilos (ELTZSCHIG et al., 

2004). A adenosina é produzida pela maioria das células e está presente 

constitutivamente em baixas concentrações no espaço extracelular. Em condições 
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de estresse metabólico seus níveis extracelulares aumentam intensamente e, por 

isso, esta molécula é rapidamente metabolizada e removida dos tecidos (HASKO; 

CRONSTEIN, 2004). Seus níveis são modulados principalmente pela enzima 

adenosina desaminase (ADA) (CRONSTEIN et al., 1995). A ADA atua convertendo a 

adenosina em inosina e se mostra mais ativa quando as concentrações de 

adenosina estão elevadas. Assim, esta enzima tem um papel fundamental no 

desenvolvimento e funções do sistema imunológico (FISCHER et al., 1976). A 

atividade da ADA é um parâmetro importante para o estudo do papel modulador da 

adenosina endógena na sepse. Além disso, a mensuração da atividade da ADA em 

fluidos biológicos é muito útil na clínica médica (HASKO; CRONSTEIN, 2004). 

 

Papel do óxido nítrico na sepse 

 

O óxido nítrico (NO) é uma molécula gasosa, altamente hidrofóbica e 

facilmente difusível através de membranas biológicas. É sintetizado a partir do 

oxigênio molecular e do aminoácido L-arginina por um grupo de enzimas conhecidas 

como óxido nítrico sintases (NOS) (SCHENKEL, 2006). Existem pelo menos três 

isoformas de NOS, cada uma sendo produto de um gene distinto. A NOS neuronal 

(nNOS ou NOS-1) e a NOS endotelial (eNOS ou NOS-3) são referidas como formas 

constitutivas, sendo responsáveis pela liberação contínua e basal de NO (MOREIRA 

et al., 2008). Essas duas isoformas produzem e liberam pequenas quantidades de 

NO, na ordem de nanomolar, por curto período de tempo em resposta à interação de 

agonistas (acetilcolina, bradicinina e histamina) via receptores acoplados à proteína 

G na membrana plasmática, e ainda por estímulos físicos, como o estresse de 

cisalhamento causado pela circulação sangüínea. A eNOS é encontrada no epitélio 
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vascular e, por gerar baixas concentrações de NO, favorece a diminuição da 

pressão sanguínea e auxilia na inibição da agregação plaquetária. A nNOS gera NO, 

que atua na regulação da transmissão neuronal, funcionando como um 

neurotransmissor (MOREIRA, 2004).  

A terceira isoforma, a NOS induzida (iNOS ou NOS-2) produz e libera 

grandes quantidades de NO, na ordem de micromolar, durante longos períodos de 

tempo quando comparada às NOS constitutivas, e geralmente está associada aos 

efeitos citotóxicos e às ações que promovem as patologias vasculares (ALDERTON 

et al., 2001). A iNOS é encontrada principalmente nos macrófagos (MOREIRA et al., 

2008) e seu nível aumenta drasticamente durante o choque séptico. A expressão 

desta isoforma ocorre em resposta a várias citocinas inflamatórias e, assim sendo, a 

presença de um agente indutor, como um microrganismo, é capaz de estimular sua 

atividade enzimática (VASQUES, 2002). Após a síntese e liberação de NO, que 

possui um tempo de meia-vida muito curto (5-10 s), esta molécula origina 

rapidamente nitrito (NO2) e posteriormente nitrato (NO3), que são metabólitos 

estáveis do NO. Este gás é bastante reativo, e sua liberação resulta em reações 

químicas imediatas e variadas, produzindo efeitos diretos ou indiretos nos sistemas 

biológicos (VINCENT et al., 2000).  

Existe um número substancial de evidências indicando que o NO é um 

importante efetor na sepse e no choque séptico (BENJAMIM et al., 2000; FEIHL et 

al., 2001). As primeiras evidências de que esta molécula teria um envolvimento na 

fisiopatologia da sepse vieram com a observação de níveis elevados de nitrato e 

nitrito em pacientes sépticos (OCHOA et al., 1991; EVANS et al., 1993). Vários 

sintomas dessa condição são atenuados pelo uso de inibidores da iNOS, o que 

evidencia a relevância do NO derivado desta enzima no choque séptico. Há 
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trabalhos mostrando que os inibidores de NOS normalizam a queda da pressão 

arterial (KILBOURN et al., 1990), aumentam a sobrevivência (WU et al., 1995) e 

atenuam os danos em múltiplos órgãos e a falência circulatória na sepse 

experimental em ratos (WU et al., 1996). O papel do NO derivado da iNOS na sepse 

foi reforçado ainda pela demonstração de que camundongos knockout para o gene 

da iNOS respondem melhor a vasoconstritores e apresentam menor mortalidade em 

modelos relevantes de sepse (HOLLENBERG et al., 2000). Há, portanto, uma 

grande quantidade de dados indicando o NO como um mediador chave na disfunção 

cardiovascular, renais e pulmonares durante a sepse e choque séptico 

(FERNANDES; ASSREUY, 2008). 

O reconhecimento dos microrganismos ou de seus produtos induz a 

síntese e liberação sistêmica de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias na 

circulação, as quais induzem a expressão da iNOS, com conseqüente aumento da 

produção de óxido nítrico (CROSARA-ALBERTO et al., 2002). Estudos demonstram 

que o nível elevado de NO no sangue é o principal responsável pela falência da 

migração de neutrófilos observada durante a sepse grave. Além disso, há uma 

correlação positiva entre a falência da migração de neutrófilos, aumento dos níveis 

séricos de citocinas e óxido nítrico, bacteremia e redução da sobrevida dos animais 

(BENJAMIM et al., 2000). É importante ressaltar que, durante a sepse, embora os 

neutrófilos não migrem para o foco infeccioso, eles aderem à parede dos vasos de 

certos órgãos, contribuindo assim para a lesão tecidual com conseqüentemente 

falência do órgão e morte do indivíduo. 

Na patogênese da sepse, o NO pode atuar de maneira deletéria ou 

benéfica, dependendo de sua concentração (HAUSER et al., 2005). O óxido nítrico 

exibe um papel crucial na atividade microbicida de neutrófilos em resposta a um foco 
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infeccioso. Além disso, estudos correlacionam concentrações muito baixas de NO 

com uma redução na atividade microbicida dos neutrófilos, permitindo assim a 

disseminação bacteriana (BENJAMIM et al., 2000). 

 

Modelos experimentais de sepse 

 

Modelos animais são considerados de suma importância para o 

entendimento dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na sepse (RICTTIRSCH 

et al., 2007). O propósito é o emprego de um modelo animal que reproduza de 

maneira mais fiel possível o que acontece com os pacientes afetados, com redução 

nas variáveis experimentais intrínsecas. Por questões práticas, a maioria dos 

experimentos é realizada com roedores, embora existam pesquisas em cães, 

coelhos, primatas e inclusive em humanos. Diversos modelos experimentais são 

utilizados para se estudar a fisiopatologia da sepse (BURAS et al., 2005). Os 

modelos mais freqüentemente utilizados são: ligação e perfuração do ceco (CLP) e 

inoculação endovenosa (e.v.) ou intraperitoneal (i.p.) de endotoxinas (LPS) ou 

patógenos viáveis (bactérias). Cada um possui características e aplicabilidades 

distintas e, obviamente, considerações acerca do modelo escolhido são cruciais à 

interpretação dos resultados obtidos. 

 

Modelo de ligação e perfuração do ceco (CLP) 

 

O modelo de ligação e perfuração do ceco (cecal ligation and puncture - 

CLP) envolve o rompimento de barreiras protetoras do próprio organismo, criando 

uma situação de sepse polimicrobiana. É o que mais se assemelha ao quadro de 
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sepse em humanos decorrente de traumas como perfurações das alças intestinais, 

colite ou peritonite pós-operatória. A técnica de CLP consiste em laparotomia 

seguida de exteriorização do ceco, ligadura não obstrutiva da válvula ileocecal e 

então perfuração da porção obstruída. O processo gera uma liberação gradativa do 

conteúdo intestinal para o interior da cavidade peritoneal, o que estabelece infecção 

pela flora bacteriana e resposta inflamatória do tecido, a qual pode evoluir para um 

quadro de sepse e choque séptico (BURAS et al., 2005). Notavelmente o perfil de 

citocinas observado no modelo de CLP é semelhante ao observado em pacientes, 

recriando as fases hemodinâmicas e metabólicas observadas na prática clínica 

(REMICK et al., 2000). 

Apesar do modelo de CLP ser bastante interessante para o estudo da 

sepse, a maioria dos estudos baseia-se em modelos de inoculação bacteriana (ou 

de LPS). A diferença dos resultados obtidos entre esses modelos é devido à 

quantidade do estímulo, ao tipo de microorganismo e à forma de administração (em 

bolus ou liberação gradativa), induzindo uma cinética distinta de liberação dos 

mediadores inflamatórios (REMICK et al., 2000). Entretanto, o modelo de CLP foi 

explorado neste estudo apenas para a verificação do possível efeito protetor de 

proteínas do látex em animais submetidos a esta situação. Esta estratégia leva em 

consideração a complexidade experimental envolvida na condução deste modelo, o 

qual envolve ato anestésico-cirúrgico delicado e de longo tempo. 

  

Modelo de inoculação de Salmonella Typhimurium 

 

As injeções de LPS ou de bactérias viáveis são modelos muito utilizados 

devido à simplicidade e alta reprodutibilidade, mimetizando vários efeitos 
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observados em pacientes com sepse. Porém, estes modelos são questionáveis pelo 

fato de produzirem respostas muito rapidamente em animais, e não de maneira 

gradativa, como ocorre em humanos (REMICK et al., 2000). 

Os sorotipos de Salmonella estão associados com três doenças humanas 

distintas: bacteremia, febre tifóide e enterocolites (ZHANG et al., 2003). Salmonella 

enterica subespécie enterica sorotipo Typhimurium é um bacilo gram-negativo, 

anaeróbio facultativo e não produtor de esporos pertencente à família 

Enterobacteriaceae. Esta bactéria possui necessidades nutricionais simples e habita 

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

contaminar alimentos (TORTORA et al., 2005). Esta bactéria é um patógeno 

intracelular facultativo capaz de causar uma inflamação sistêmica, que provoca 

tipicamente uma síndrome semelhante à febre tifóide em camundongos e 

gastroenterites em seres humanos (SCHAECHTER et al., 2002; ZHANG et al., 

2003). S. Typhimurium tem sido bastante utilizada como modelo para causar 

inflamação em camundongos, pois pode levar o animal ao choque séptico (LIMA-

FILHO et al., 2004). Existem algumas razões para este ser considerado um bom 

modelo para o estudo de infecção experimental, que são: a capacidade da bactéria 

de causar infecções sistêmicas a partir de pequenos inóculos; o seu fácil isolamento 

a partir de diversos órgãos e, a capacidade da bactéria em manter-se protegida da 

ação de antibióticos após a penetração na célula hospedeira (PORTILLO, 2001). 

O quadro de uma salmonelose caracteriza-se por um processo infeccioso 

que geralmente se inicia de 6 a 12 horas após a ingestão de alimento ou água 

contaminada. A bactéria percorre o sistema digestivo chegando ao estômago, onde 

é sensível ao ácido estomacal (SCHAECHTER et al., 2002). Os microrganismos 

sobreviventes chegam ao intestino, passando para o íleo e cólon distais. Nesses 
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locais as bactérias penetram na mucosa provocando rearranjos citoesqueléticos que 

causam alterações na membrana (TORTORA et al., 2005), sendo a seguir 

englobadas por enterócitos, mas principalmente por células M, que mantêm os 

microrganismos dentro de vesículas fagocitárias. Estas vesículas migram para a 

membrana basal e liberam os microrganismos na lâmina própria. Estes podem entrar 

na corrente sanguínea sendo conduzidos para o fígado e o baço (VAN-DER-

VELDEN et al., 2003) ou podem sofrer rápida absorção pelas células dos nódulos 

linfáticos regionais (Placas de Peyer). Nos macrófagos do fígado, do baço e dos 

nódulos linfáticos as bactérias ocupam compartimentos vacuolares alterados (VAN-

DER-VELDEN et al., 2003) e se multiplicam. Quando a quantidade de bactérias no 

ambiente intracelular se eleva, as células fagocitárias sofrem lise liberando os 

microrganismos novamente na corrente sanguínea, causando uma bacteremia 

contínua que leva a invasão da vesícula biliar, dos rins e a re-invasão do intestino, 

placas de Peyer, fígado e baço causando septicemia, que geralmente leva à morte 

de pacientes não tratados. 

As bactérias fagocitadas inicialmente por neutrófilos e, posteriormente, por 

macrófagos são resistentes a degradação intracelular. Com a fagocitose, as 

bactérias estimulam as células dendríticas ou macrófagos para a produção de IL-12. 

Esta citocina ativa células NK (Natural Killer) que, em contrapartida, produzem 

Interferon-gama (INF-γ), e estes, ativam os macrófagos, induzindo o aumento da 

produção de compostos nitrosativos no interior dos fagócitos, o que leva a 

destruição da bactéria fagocitada (ABBAS et al., 2008). Contudo, o sucesso da 

defesa contra a Salmonella requer uma coordenação apropriada entre a resposta 

imune inata e a resposta imune adaptativa (BERGMAN et al., 2005). A resposta 

imunológica adquirida típica para este microorganismo é a imunidade mediada por 
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células, na qual as células T auxiliares CD4+ também ativadas por IL-12 dos 

macrófagos infectados, se diferenciam em células TH1 que secretam IFN-γ. Esse 

estímulo induz o macrófago a produzir substâncias microbicidas como o óxido nítrico 

e enzimas lisossômicas (ABBAS et al., 2008). 

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

órgãos, ao choque séptico e até a morte devido a uma variedade de mediadores 

inflamatórios produzidos pelo sistema imune (BENJAMIM et al., 2000; VAN-DER-

VELDEN et al., 2003).  Como a Salmonella pode ser capaz de resistir à morte dentro 

dos fagócitos, ela freqüentemente persiste por longos períodos e causa estimulação 

antigênica crônica e ativação de células T e macrófagos. Isto pode resultar na 

formação de granulomas em torno do microrganismo. Assim, a presença de uma 

inflamação granulomatosa pode atuar impedindo a disseminação do microrganismo, 

porém também pode está associada ao dano funcional grave do órgão devido à 

necrose tecidual e fibrose (ABBAS et al., 2008). A ativação excessiva dos 

macrófagos também pode provocar lesão em tecidos normais devido à alta 

produção de intermediários reativos do oxigênio, de óxido nítrico e enzimas 

lisossômicas que entram no ambiente extracelular e não distinguem o tecido próprio 

do microrganismo (MOREIRA, 2004). 

O modelo de infecção experimental com S. Typhimurium consiste em uma 

importante ferramenta para compreensão dos mecanismos de controle de infecções 

desencadeados pela resposta imune. Este modelo de infecção é, então, bastante útil 

para o estudo de drogas protetoras e seus mecanismos de ação in vivo. 
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II - JUSTIFICATIVA 

 

A biodiversidade do Brasil é motivo de intensa pressão internacional, pois 

a ocorrência de formas biológicas particulares confere ao país uma exclusividade de 

acesso a moléculas existentes apenas em seus biomas. Entretanto, esta vantagem 

não pode ser consolidada se esses materiais não forem devidamente estudados em 

caráter científico, de forma a favorecer a geração de conhecimentos básicos e o 

estabelecimento dos possíveis potenciais de aplicabilidade desses recursos. 

Compostos de origem vegetal ainda permanecem como principais fontes 

de drogas utilizadas para estudos farmacológicos e são freqüentemente 

responsáveis pelo crescente desenvolvimento da medicina moderna. Estes produtos 

são responsáveis por 25% do receituário médico em países desenvolvidos e cerca 

de 80% nos países em desenvolvimento. Neste contexto, é importante ressaltar o 

crescente número de moléculas de origem vegetal relatadas na literatura como 

inibidoras e/ou interventoras de processos inflamatórios e infecciosos (SIMÕES et 

al., 2004). 

Calotropis procera é uma planta amplamente conhecida por suas 

atividades farmacológicas e diversas destas propriedades já foram atribuídas ao seu 

fluido laticífero. As proteínas extraídas do látex desta planta são consideradas 

moléculas bioativas em face dos múltiplos efeitos biológicos já comprovados até o 

momento, sobretudo, com ação significativa sobre processos imunomodulatórios 

(ALENCAR et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2007; RAMOS et al., 2009a). 
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A sepse é o maior problema de saúde pública das UTIs do Brasil e do 

mundo, com elevadas taxas de mortalidade. Estudos demonstram que a falência da 

resposta celular está correlacionada com este alto índice de mortalidade em 

pacientes sépticos (BENJAMIM et al., 2002). O influxo de neutrófilos em resposta a 

um estímulo infeccioso é um passo limitante mediador das vias de respostas 

imunoinflamatórias e é extremamente importante para o controle do crescimento 

bacteriano local e, conseqüentemente, para a prevenção de infecções bacterianas 

sistêmicas. Assim, substâncias capazes de restabelecer a capacidade de migração 

do neutrófilo, recuperando a sua função de defensor do organismo, terão realmente 

um potencial para o desenvolvimento de novas terapias para a sepse. Em vista do 

uso incomum de terapias interventoras da resposta imune de pacientes sépticos 

(HALL; MUSZYNSKI, 2009), acreditamos que este estudo possa sugerir uma 

aplicação biotecnológica para as proteínas do látex de C. procera como substâncias 

úteis na construção de medicamentos com propriedades imunomodulatórias, 

consistindo em um modelo valioso para a profilaxia da sepse. 
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III - OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar um possível efeito protetor das 

proteínas do látex da planta Calotropis procera em camundongos submetidos à 

infecção sistêmica letal induzida experimentalmente e caracterizar seu possível 

mecanismo de ação. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

• Coletar e fracionar o látex de C. procera através de etapas de centrifugação e 

diálise com o objetivo de obter sua fração protéica (PL); 

• Avaliar o efeito de PL, testado em diferentes doses e tempos, em animais 

experimentais submetidos à sepse letal induzida através da cirurgia de CLP 

ou de inoculação intraperitoneal de S. Typhimurium. 

• Avaliar se o efeito biológico de PL depende da via de administração utilizada; 

• Verificar se PL apresenta atividade antibacteriana in vitro contra S. 

Typhimurium; 

• Investigar se as proteínas envolvidas no possível efeito protetor de PL são 

sensíveis ao calor e, se a atividade de proteases cisteínicas estão envolvidas 

neste evento; 

• Fracionar PL através de cromatografia de troca iônica na tentativa de purificar 

as proteínas envolvidas no possível efeito protetor observado; 

• Verificar a capacidade das sub-frações de PL (PI, PII e PIII) em favorecer o 

aumento da sobrevida de camundongos com sepse induzida por S. 

Typhimurium; 
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• Avaliar o perfil de migração de neutrófilos para cavidade peritoneal de animais 

saudáveis ou infectados tratados com as PL ou PI; 

• Investigar a influência de PL e PI sobre a capacidade bactericida do sistema 

fagocítico de camundongos com sepse induzida por S. Typhimurium, através 

da enumeração de bactérias no fluido peritoneal, baço, fígado e sangue 

periférico destes animais; 

• Verificar se o possível efeito protetor de PL e PI envolve a modulação dos 

níveis de óxido nítrico no sangue e no foco infeccioso de animais infectados 

por S. Typhimurium; 

• Investigar a participação da adenosina desaminase (ADA) na modulação da 

sepse severa por PL ou PI; 

• Avaliar parâmetros hematológicos, bioquímicos e histopatológicos de animais 

saudáveis ou infectados tratados com PL ou PI. 
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IV - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Material vegetal 

 

O alvo deste estudo foi o látex extraído da planta Calotropis procera (Ait) 

R. Br. (Apocynaceae), um arbusto facilmente encontrado em várias localidades da 

cidade de Fortaleza, principalmente na área litorânea. Esta espécie vegetal foi 

identificada pelo Prof. Dr. Edson de Paula Nunes, taxonomista do Herbário Prisco 

Bezerra da Universidade Federal do Ceará (UFC), onde o exemplar de exsicata N. 

32.663 foi depositado. 

 

Coleta e fracionamento do látex de C. procera 

 

A coleta do látex foi realizada através de incisões no ápice caulinar de 

plantas saudáveis não-cultivadas. Este procedimento não compromete a saúde da 

planta, que apresenta excelente capacidade regenerativa. O látex foi coletado em 

tubos plásticos do tipo Falcon sobre um volume de água destilada para finalizar uma 

razão de 1:1 (v/v). Após coleta do látex em água, os tubos foram fechados, 

levemente agitados e mantidos à temperatura ambiente até o seu processamento no 

laboratório. O procedimento de coleta do látex em água minimiza o efeito natural de 

“coagulação” que ocorre nesse fluido logo após sua exsudação.  

No laboratório, o látex foi submetido à centrifugação a 5.000 x g; 10 ºC 

por 10 minutos e o precipitado obtido, constituído principalmente de borracha, foi 
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descartado. O sobrenadante foi, então, submetido à diálise contra água destilada 

(1:10 v/v) a 8 °C durante 60 horas, com trocas da á gua a cada 4 horas, utilizando 

uma membrana de diálise com capacidade de retenção de moléculas com massa 

molecular superior a 8.000 Da. Em seguida, o material foi novamente centrifugado 

sob as mesmas condições anteriores, e um sobrenadante límpido, rico em proteínas 

e destituído de borracha foi obtido. Esta fração, designada como Proteínas do Látex 

(PL), foi liofilizada e utilizada nos experimentos realizados neste trabalho. O novo 

precipitado, ainda contendo borracha, foi descartado. A seqüência de eventos 

realizada para a obtenção das proteínas do látex está sumarizada na Figura 3. 

 

Fracionamento das proteínas do látex de C. procera através de cromatografia 

de troca iônica 

 

As proteínas do látex (PL) foram submetidas à cromatografia de troca 

iônica em coluna de CM-Sepharose Fast Flow (14 x 2,5 cm) previamente equilibrada 

com tampão acetato 50 mM pH 5,0. Para tanto, 80 mg da fração PL foram 

dissolvidos em 8 mL do tampão de equilíbrio. O material foi centrifugado a 10.000 x 

g; 4 ºC, durante 20 minutos e o sobrenadante foi aplicado à coluna. Sob um fluxo de 

30 mL/h, frações de 5 mL/tubo foram coletadas e as absorbâncias determinadas em 

280 nm. Uma fração de proteínas que não interage com a coluna foi eluída com o 

tampão de equilíbrio, sendo denominada de PI. Outras duas frações protéicas foram 

obtidas quando a amostra foi submetida à eluição seqüencial com NaCl 200 mM 

(PII) e NaCl 300 mM (PIII). No total, este procedimento gerou três sub-frações (PI, 

PII e PIII) que foram analisadas por eletroforese e utilizadas nos ensaios biológicos 

descritos posteriormente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquema de
procera. 
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Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS - PAGE) 

 

Os perfis protéicos das proteínas presentes na fração PL e em suas sub-

frações cromatográficas (PI, PII e PIII) foram avaliados por eletroforese em gel de 

poliacrilamida (main gel 12,5% e stacking gel 5%) sob condições desnaturantes, de 

acordo com a técnica descrita por Laemmli (1970), adaptada para o uso de géis de 

separação em placas. 

As amostras liofilizadas foram dissolvidas em tampão de amostra (Tris - 

HCl 0,0625 M pH 6,8, contendo 1% de SDS e 1% de β-mercaptoetanol) e aquecidas 

a 100 ºC, durante 5 minutos. Depois de resfriadas, as amostras foram submetidas à 

centrifugação por 5 minutos a 25 °C em uma centrífu ga de bancada, e aos 

sobrenadantes obtidos foram adicionados traços de azul de bromofenol e cristais de 

sacarose. Em seguida, as amostras foram aplicadas no interior dos poços do gel de 

concentração. A corrida eletroforética foi realizada à temperatura ambiente, a 120 V 

e 20 mA por placa, utilizando Tris 0,025 M pH 8,3 contendo glicina 0,192 M e 0,1% 

de SDS como tampão de corrida. As bandas protéicas foram visualizadas após 

coloração dos géis com solução de Coomassie Brilliant Blue R-350 0,1% em água: 

ácido acético: metanol (8:1:3,5 v/v/v) durante 4 horas seguido da remoção do 

corante não ligado às proteínas com a mesma solução na ausência do corante. 

 

Inibição das enzimas do látex de C. procera por tratamento físico ou químico 

 

Protease do tipo cisteínica é o principal grupo de enzimas proteolíticas 

encontradas na fração protéica do látex de C. procera. Por essa razão, a fração PL 
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foi submetida a tratamentos de inativação enzimática, a fim de se verificar o 

envolvimento desta classe de moléculas no efeito biológico avaliado.  

Para investigar se as proteínas envolvidas no efeito protetor exercido por 

PL são sensíveis ao calor, esta fração foi submetida ao aquecimento (100 °C) 

durante 30 minutos. Posteriormente, esta solução foi submetida à centrifugação a 

10.000 x g; 4 ºC, por 20 minutos e o sobrenadante foi administrado aos animais 

experimentais. 

Um método químico de inativação enzimática foi empregado com o 

objetivo específico de investigar o envolvimento de proteases cisteínicas no efeito 

biológico estudado. Para tanto, a fração PL foi submetida à inibição de suas 

proteases endógenas com iodoacetamida (IAA), um inibidor específico dessa classe 

de proteases. Assim, o látex de C. procera foi coletado em água destilada (1:1; v/v) 

contendo 20 mM de IAA, onde a fração PL foi obtida normalmente seguindo a 

metodologia sumarizada na Figura 3.  

A inibição das proteases cisteínicas do látex foi monitorada através de um 

ensaio de atividade enzimática in vitro que utiliza o substrato específico dessa 

enzima, o N-benzoil-arginina-naftilamida (BANA). Alíquotas de 200 µL de PL, tratado 

ou não (grupo controle) com IAA (1 mg/mL), foram dissolvidas em tampão acetato 50 

mM pH 5,0. As amostras foram então pré-incubadas com 40 µL de tampão contendo 

3 mM de ditiotreitol (DTT) (um ativador de proteases cisteínicas) por 10 minutos a 37 

ºC antes de serem expostas ao substrato. Em seguida, 200 µL de BANA (1 mM) 

foram adicionados às amostras e esta mistura foi incubada a 37 ºC por 30 minutos. 

Por fim, a reação foi parada com a adição de 500 µL de etanol contendo 2% de HCl 

e 500 µL de 4-(dimetil-amino)cinamaldeido (DMACA) a 0,06%. Após 40 minutos, os 

resultados colorimétricos foram mensurados por absorbância a 540 nm. Os ensaios 
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foram realizados em triplicata e expressos como atividade enzimática por 

micrograma de proteína. 

 

Ensaios Biológicos 

 

Animais 

 

Camundongos (Mus musculus) machos da linhagem Swiss (30 g + 2,5 g), 

e ratos (Rattus norvegicus) machos da linhagem Wistar (180 g + 20 g) foram 

adquiridos do Biotério Central da Universidade Federal do Ceará (Biocen - UFC) e 

mantidos no Biotério Experimental do Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular, sob condições adequadas de luz (fotoperíodo - 12 h de luz), temperatura 

(25 ºC) e acesso à ração e água ad libitum. 

Durante o curso experimental todos os animais foram sacrificados através 

da inalação de halotano (over-dose). Este reagente também foi utilizado para 

anestesiar os animais que tiveram fluido sanguíneo coletado via plexo retro-orbital. 

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as normas preconizadas 

pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e pelo Comitê de Ética 

em Pesquisas com Animais da Universidade Federal do Ceará (CEPA) e registrados 

sob o número 24/09. 

 

Avaliação da atividade pró-inflamatória de proteínas do látex de C. procera 

 

A capacidade das proteínas do látex (PL e PI), testadas nas 

concentrações de 5, 10 ou 30 mg/cavidade, de induzir a migração de neutrófilos 
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para a cavidade peritoneal de camundongos saudáveis foi avaliada 4, 24 horas e 7 

dias após o tratamento. Após esse período os animais foram sacrificados e, nas 

suas cavidades abdominais, foram administrados 3 mL de solução salina estéril 

(NaCl 0,15 M) contendo 5 UI/mL de heparina. Os abdomens dos animais foram 

levemente massageados e, através de uma incisão, o fluido peritoneal foi coletado 

com o auxílio de uma pipeta Pasteur. As contagens, total e diferencial, de leucócitos 

foram realizadas conforme metodologia descrita por Souza e Ferreira (1985). Neste 

procedimento, 20 �L do fluido peritoneal foram diluídos em 380 �L do reagente de 

Turk e posteriormente utilizados para a contagem total de leucócitos em câmara de 

Neubauer. A contagem diferencial das células foi realizada através de esfregaços 

corados em lâminas. Para tanto, 50 �L dos exsudados foram centrifugados em 

citocentrífuga a 1.500 x g durante 10 minutos e, após este processo, os esfregaços 

foram corados pelo método de hematoxilina-eosina (HE). A contagem diferencial de 

leucócitos foi realizada através de microscopia óptica, sendo os resultados 

expressos como a média ± E.P.M. de células x 103/mL de fluido peritoneal. 

 

Avaliação do efeito de proteínas do látex de C. procera no modelo de peritonite 

induzida por Carragenina em ratos 

 

A capacidade inibitória de PL (30 mg/Kg; e.v. ou i.p.) e PI (5 mg/Kg; e.v. 

ou i.p.) sobre a migração de neutrófilos, induzida por Carragenina (Cg), para a 

cavidade peritoneal de ratos foi avaliada 4 horas após a administração deste agente 

flogístico. O tratamento dos animais com as amostras protéicas foi realizado 30 

minutos antes da administração de Cg. A migração de neutrófilos foi avaliada 

conforme descrito anteriormente e comparada ao grupo tratado com Cg.  
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Indução experimental da sepse 

 

Modelo 1 - Ligação e perfuração do ceco (CLP) 

 

O modelo experimental de sepse induzida por cirurgia de ligação e 

perfuração do ceco (CLP), descrito por Wichtermann e colaboradores (1980), foi 

utilizado para investigar o efeito protetor das proteínas do látex de C. procera sobre 

a resposta inflamatória sistêmica de camundongos. 

 Para o procedimento cirúrgico, inicialmente, os animais foram pesados e 

anestesiados com cloridrato de ketamina 10% associado a cloridrato de xilazina 2% 

nas doses de 115 mg/Kg e 10 mg/Kg, respectivamente, por via intramuscular (i.m.) 

(HALL; CLARKE,1991). Após o procedimento anestésico, cada animal foi submetido 

à tricotomia por tração manual de parte da região abdominal e à antissepsia 

utilizando-se iodopovidona 1% seguido de etanol 70%. Campos operatórios 

esterilizados foram posicionados sobre os animais que foram, em seguida, 

submetidos a uma laparotomia com incisão de aproximadamente 1 cm, através do 

qual o ceco foi localizado e completamente exposto. Abaixo da válvula ileocecal foi 

feita uma ligadura não-obstrutiva e, a seguir, o ceco foi perfurado uma única vez de 

maneira transfixante, com agulha 18 G. Após a perfuração, o ceco foi levemente 

pressionado para assegurar a saída do conteúdo intestinal e recolocado na cavidade 

abdominal. Após a sutura da musculatura e da pele, os animais receberam por via 

subcutânea (s.c.) 1 mL de solução salina estéril para reposição fluídica e foram 

mantidos em ambiente aquecido até a completa recuperação da anestesia (1 a 2 h). 
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Dois grupos controle foram utilizados. O primeiro grupo controle (Sham ou 

falso-operados) foi submetido aos mesmos procedimentos cirúrgicos, não sofrendo, 

contudo, ligação e perfuração do ceco. O segundo grupo controle (grupo CLP) 

recebeu somente solução salina estéril, pela mesma via de administração da 

amostra, 24 horas antes da cirurgia de CLP. 

 

Avaliação da sobrevida dos animais com sepse induzida por CLP 

 

Uma única dose da fração PL, nas concentrações de 5, 10 ou 30 mg/Kg, 

foi administrada aos animais dos grupos experimentais por via intraperitoneal (i.p.), 

24 horas antes da cirurgia de CLP. Adicionalmente, o efeito protetor de PL também 

foi avaliado em animais que receberam, por via i.p., 30 mg/Kg desta fração 

imediatamente após a cirurgia de CLP ou 24 horas depois. 

A avaliação da sobrevida dos animais submetidos à cirurgia foi 

acompanhada, a cada 24 horas, durante sete dias. Neste período, os animais foram 

mantidos sob as mesmas condições descritas anteriormente. Após sete dias da 

cirurgia, os animais que sobreviveram foram sacrificados. 

  

Avaliação da migração de neutrófilos para o foco infeccioso de animais com 

sepse induzida por CLP 

 

Uma única dose de PL, na concentração de 10 mg/Kg, foi administrada 

por via i.p. aos animais do grupo experimental, 24 horas antes da cirurgia de CLP. A 

migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal foi avaliada, conforme descrito 

anteriormente, 4 e 24 horas após o procedimento cirúrgico. 
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Modelo 2 - Inoculação intraperitoneal de Salmonella Typhimurium 

 

O modelo experimental de sepse induzida por inoculação intraperitoneal 

(i.p.) de S. Typhimurium, descrito por Lehner e colaboradores (2001), foi utilizado 

para investigar o efeito protetor das proteínas do látex de C. procera sobre a 

resposta inflamatória sistêmica de camundongos. 

 

Microorganismo 

 

S. Typhimurium foi isolada de um caso clínico humano na Fundação 

Ezequiel Dias (FUNED, Belo Horizonte, MG) e cedida pelo Dr. Jacques Robert Nicoli 

(Universidade Federal Minas Gerais). As bactérias foram mantidas a -18 ºC em meio 

BHI (Brain Heart Infusion). Para os experimentos, as bactérias foram re-ativadas 

através de cultivo em caldo BHI por 24 horas a 37 ºC. 

 

Atividade antibacteriana in vitro 

 

Para verificar se o efeito protetor observado seria devido a uma possível 

ação direta das proteínas do látex (PL) sobre S. Typhimurium, um teste de atividade 

antibacteriana foi realizado através da técnica de microdiluição em caldo 

(KONEMAN et al., 2001). Para tanto, foram feitas diluições seriadas da solução de 

PL, em tampão fosfato de sódio pH 7,2 (PBS), para obter concentrações que 

variaram de 3,9 a 2000 µg/mL. Uma alíquota de 100 µL de cada concentração foi 

adicionada a tubos contendo 800 µL de caldo Mueller Hinton e 100 µL de uma 
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cultura de S. Typhimurium (105 UFC - Unidades Formadoras de Colônia), e foram 

incubados em estufa bacteriológica por 24 horas a 37 °C. A Concentração Inibitória 

Mínima (CIM) é determinada como a menor concentração que inibe, visivelmente, o 

crescimento bacteriano. Os experimentos foram realizados em duplicata. 

 

Infecção por inoculação de Salmonella Typhimurium 

 

Uma suspensão de S. Typhimurium foi incubada em caldo BHI a 37 °C 

por 24 horas em estufa bacteriológica. Posteriormente, esta suspensão foi 

plaqueada em ágar BHI ou MacConkey e novamente incubada a 37 °C por 24 horas. 

As colônias isoladas foram suspensas em PBS estéril e ajustadas para conter 107 

UFC/mL. O ajuste da cultura foi realizado utilizando a técnica de comparação com a 

Escala de McFarland, e a quantificação do inóculo bacteriano foi confirmada através 

de contagens de células viáveis em placas. Os animais receberam 200 µL da 

suspensão bacteriana, imediatamente após seu preparo, por via intraperitoneal (i.p.). 

O grupo controle positivo (grupo Salmonella) recebeu somente solução salina estéril, 

pela mesma via de administração da amostra, 24 horas antes do inóculo bacteriano. 

 

Avaliação da sobrevida dos animais com sepse induzida por S. Typhimurium 

 

Uma única dose da amostra avaliada (PL, PI, PII ou PIII) foi administrada 

aos grupos experimentais por via i.p., 24 horas antes do inóculo bacteriano. PL foi 

testado nas concentrações de 10, 30 ou 60 mg/Kg, enquanto suas sub-frações 

foram avaliadas nas concentrações de 30, 60 ou 90 mg/Kg. Adicionalmente, doses 

menores de PI também foram avaliadas, tais como 5 e 10 mg/Kg. 
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Para investigar se o efeito protetor de PL seria dependente da via de 

administração, os animais receberam 10, 30 ou 60 mg/Kg desta amostra por via 

subcutânea (s.c.) ou oral (v.o.) 24 horas antes do inóculo bacteriano. O efeito 

protetor desta fração também foi avaliado em animais que receberam PL (30 mg/Kg; 

i.p.) íntegro, aquecido por 30 minutos a 100 ºC ou submetido à inativação enzimática 

por IAA, 24 horas antes do inóculo bacteriano. 

A avaliação da sobrevida dos animais foi acompanhada, a cada 24 horas, 

durante sete dias. Neste período, os animais foram mantidos sob as mesmas 

condições descritas anteriormente. Após sete dias do início da infecção, os animais 

que sobreviveram foram sacrificados. 

 

Avaliação da migração de neutrófilos para o foco infeccioso de animais com 

sepse induzida por S. Typhimurium 

 

Uma única dose de PL, nas concentrações de 5, 10 e 30 mg/Kg, foi 

administrada aos animais dos grupos experimentais por via i.p., 24 horas antes da 

inoculação bacteriana. A migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal foi 

avaliada, conforme descrito anteriormente, 4, 24 horas e 7 dias após a indução da 

infecção. 

Este parâmetro também foi avaliado em animais que foram pré-tratados 

com PL (30 mg/Kg; i.p.) íntegro, aquecido por 30 minutos a 100 ºC ou submetido à 

inativação enzimática por IAA. Além disso, o efeito do pré-tratamento com PI (5, 10 e 

30 mg/Kg; i.p.) na migração de neutrófilos de animais infectados também foi 

investigado. 
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Dosagem de óxido nítrico (NO) no soro de animais saudáveis ou com sepse 

induzida por S. Typhimurium 

 

Uma única dose de PL (30 mg/Kg; i.p.) ou PI (5 mg/Kg; i.p.) foi 

administrada aos animais dos grupos experimentais, 24 horas antes do inóculo 

bacteriano. Após 4 e 24 horas do início da infecção, amostras de sangue foram 

coletadas em tubos apropriados contendo EDTA (1mM). O sangue foi centrifugado 

por 10 minutos a 600 x g para obtenção do soro, que foi utilizado para a 

determinação indireta de NO, mensurado pelos níveis de nitrato, os quais foram 

determinados através da conversão de nitrato (NO3
-) a nitrito (NO2

-), pela ação da 

enzima nitrato redutase (CHEN et al., 2000). Para o ensaio, 40 �L de soro foram 

incubados por 12 horas com 40 �L de tampão contendo a enzima nitrato redutase 

em placas de 96 poços. Uma curva padrão de nitrato de sódio (0,78-200 �M) 

também foi processada da mesma forma realizada para as amostras. A dosagem de 

NO2
- foi realizada pelo método colorimétrico baseado na reação de Griess. Para tal, 

foram adicionados 80 �L do reagente de Griess (1% Sulfanilamida em 1% H3PO4/ 

0,1% de N-1-naftil-etilenodiamina dihidrocloreto/ 1% H3PO4/ água destilada, 1:1:1:1) 

em cada poço da placa. As medidas de absorbância foram determinadas em leitor 

de ELISA, a 560 nm. A concentração de nitrito foi determinada usando a curva 

padrão realizada com NaNO3 e expressa em �M de NO3/NO2
 (CHAO et al., 1996). 

 

Dosagem de óxido nítrico (NO) no fluido peritoneal de animais saudáveis ou 

com sepse induzida por S. Typhimurium 
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Uma única dose de PL (30 mg/Kg; i.p.) ou PI (5 mg/Kg; i.p.) foi 

administrada aos animais dos grupos experimentais, 24 horas antes do inóculo 

bacteriano. Após 4 e 24 horas do início da infecção, os animais foram sacrificados e, 

em seguida, o fluido peritoneal foi coletado. 

A dosagem de NO2
- foi realizada pelo método colorimétrico baseado na 

reação de Griess. Para o ensaio, 50 �L de fluido peritoneal foram pipetados em cada 

poço da placa e, em seguida, adicionados 50 �L do reagente de Griess. Uma curva 

padrão de nitrito de sódio (0,78-200 �M) também foi processada da mesma forma 

realizada para as amostras. A absorbância foi determinada em leitor de ELISA a 560 

nm. A concentração de nitrito foi determinada usando a curva padrão realizada com 

NaNO2 e expressa em �M de NO2
- (CHAO et al., 1996). 

 

Determinação da atividade da enzima adenosina desaminase (ADA) no fluido 

peritoneal de animais saudáveis ou com sepse induzida por S. Typhimurium 

 

Uma única dose de PL (30 mg/Kg; i.p.) ou PI (5 mg/Kg; i.p.) foi administrada 

aos animais dos grupos experimentais, 24 horas antes do inóculo bacteriano. Após 4 

e 24 horas do início da infecção, os animais foram sacrificados e o fluido peritoneal 

recuperado. 

A atividade da enzima adenosina desaminase (ADA) foi determinada 

utilizando o método descrito por Guisti (1974). Este ensaio é baseado na análise da 

amônia formada durante a desaminação da adenosina pela ADA. Após 

centrifugação da amostra, 20 �L do sobrenadante, utilizado como fonte da enzima, 

foram incubados a pH 6,7 com 200 �L de adenosina 22 mM. Após 1 hora de 

incubação a 37 ºC em tampão fosfato 50 mM pH 7,2, os níveis de amônia foram 
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determinados através da reação de Berthelot, na qual o produto formado, azul de 

indofenol, é colorimetricamente detectável. Para a quantificação da amônia foram 

adicionados 600 µL de fenol 106 mM /nitroprussiato de sódio 0,17 mM e 600 µL de 

hipoclorito de sódio alcalino 11 mM. Após este procedimento, o ensaio foi incubado 

a 37 ºC por 30 minutos e a mistura reacional foi analisada em espectrofotômetro a 

628 nm. Os resultados foram expressos em unidades por litro (U/L) do 

sobrenadante. 

 

Contagem bacteriana no sangue, fluido peritoneal, fígado e baço de animais 

com sepse induzida por S. Typhimurium 

 

Uma única dose de PL (30 mg/Kg; i.p.) ou PI (30 mg/Kg; i.p.) foi 

administrada aos animais dos grupos experimentais, 24 horas antes do inóculo 

bacteriano. Após 4 e 24 horas do início da infecção, o sangue foi coletado em tubos 

apropriados contendo EDTA (1mM) e, após sacrifício dos animais, o fluido 

peritoneal, fígado e baço foram assepticamente recuperados. A cavidade peritoneal 

foi lavada com 3 mL de solução salina estéril e o sangue foi coletado pela via do 

plexo retro-orbital. O fígado e o baço foram pesados e macerados em PBS estéril 

(1:10 ou 1:100 p/v). A contagem das células bacterianas viáveis foi realizada através 

da técnica de Spread Plate, onde foram feitas diluições decimais dos órgãos e 

fluidos em PBS estéril e alíquotas de 0,1 mL destes foram plaqueadas em ágar 

MacConkey. As placas foram incubadas a 37 °C por 24  horas em estufa 

bacteriológica. Os resultados foram expressos em Log UFC/mL de fluido ou Log 

UFC/g de órgão. 
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Análises hematológicas e bioquímicas de animais saudáveis ou com sepse 

induzida por S. Typhimurium 

 

Os animais tratados com PL (30 mg/Kg) ou PI (5 mg/Kg) foram 

sacrificados e o sangue coletado em tubos apropriados contendo EDTA (1mM) para 

realização de testes laboratoriais padronizados. 

As análises hematológicas constaram do estudo da série branca do 

sangue (leucograma), além da contagem de plaquetas. Na avaliação do leucograma, 

esfregaços foram confeccionados, corados pelo método de HE e destinados à 

contagem diferencial das células em microscópio óptico, utilizando a objetiva de 

imersão. A contagem total foi realizada, como descrita anteriormente, de acordo com 

o método descrito por Souza e Ferreira (1985). Os resultados foram expressos como 

número de células x 103/mL de sangue. Para a contagem de plaquetas, diluições de 

1:200 foram preparadas, adicionando 2 mL de oxalato de amônio 1% e 10 µL do 

concentrado de plaquetas em tubos plásticos. A diluição foi homogeneizada e 

mantida sobre a bancada por 10 a 15 minutos. Posteriormente, a câmara de 

Neubauer foi preenchida com esta diluição utilizando um capilar ou micropipeta e 

levada a uma câmara úmida (placa de Petri com gaze ou algodão embebido em 

água), onde permaneceu por, no mínimo, 20 minutos. Finalmente, a câmara de 

Neubauer foi analisada em microscópio óptico, na objetiva de 40x. Para minimizar os 

erros e assegurar a sua reprodutibilidade, as amostras foram analisadas em 

duplicada (LEWIS et al., 2006). 

Após a realização das análises hematológicas, os tubos contendo o 

restante do material sangüíneo foram submetidos à centrifugação por 15 minutos, 
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numa rotação de 3.500 rpm, obtendo-se, assim, o soro, que foi mantido sob 

refrigeração a -20 ºC até o momento da realização das análises bioquímicas. As 

dosagens foram realizadas por automação no laboratório de Bioquímica do Hospital 

Universitário Walter Cantídio da UFC. A atividade sérica das transaminases 

(oxalacética - TGO e pirúvica - TGP) e lactato desidrogenase foi determinada 

conforme orientação do laboratório fabricante utilizando kit comercial (Labtest®), por 

método cinético de tempo fixo e medição de ponto final. Os resultados foram 

expressos em UI/mL. 

 

Análise histopatológica do fígado e baço de animais com sepse induzida por S. 

Typhimurium 

 

Uma única dose de PL (30 mg/Kg; i.p.) ou PI (5 mg/Kg; i.p.) foi 

administrada aos animais dos grupos experimentais, 24 horas antes do inóculo 

bacteriano. Após 4 e 24 horas do início da infecção, os animais foram sacrificados e 

o fígado e baço foram cuidadosamente recuperados.  

Amostras de tecidos de fígado e baço foram fixadas em formol 

tamponado a 10% durante 24 horas e, posteriormente, processadas para fixação em 

blocos de parafina. Com auxílio de um micrótomo, secções de 5 �m de espessura 

foram dispostas em lâmina de microscopia e submetidas à coloração pelo método 

de HE. Os cortes, identificados por códigos, foram examinados em microscópio 

óptico (aumento de 100x) por um especialista alheio ao desenvolvimento 

experimental realizado anteriormente, com o objetivo de estabelecer uma análise 

histopatológica dos materiais. 
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Análise Estatística 

 

Os experimentos de avaliação da sobrevivência dos animais foram 

analisados estatisticamente através do teste específico, Mantel-Cox log rank. Para 

os demais experimentos foram calculadas as médias ± erro padrão da média 

(E.P.M.) de um número de eventos (n=10) em cada grupo. As diferenças estatísticas 

entre os grupos foram obtidas através da análise de variância (ANOVA), seguida do 

teste de Bonferroni ou Student Newman-Keuls para múltiplas comparações onde, p 

< 0,05 foi fixado para indicar significância estatística. 

  



 

48 

 

 

 

V - RESULTADOS 

 

A partir do látex coletado da planta Calotropis procera, as proteínas 

solúveis foram obtidas através de um protocolo de fracionamento baseado em 

etapas de centrifugação e diálise descrito anteriormente por Alencar e colaboradores 

(2004). Esta fração protéica, denominada de proteínas do látex (PL), tem sido 

descrita como detentora de uma potente atividade antiinflamatória, e outras 

atividades biológicas relevantes vêm sendo investigadas. As proteínas do látex (PL) 

foram estudadas neste trabalho com o objetivo de verificar se sua administração em 

animais poderia causar efeitos benéficos em dois modelos experimentais de indução 

de sepse severa, que se caracteriza por apresentar uma resposta inflamatória 

sistêmica resultante de um processo infeccioso previamente estabelecido. 

O primeiro modelo estudado foi o de ligação e perfuração do ceco (CLP), 

o qual consiste em induzir uma infecção polimicrobiana em animais experimentais. O 

efeito da administração intraperitoneal (i.p.) da fração PL foi investigado na 

sobrevida de camundongos infectados, a qual foi monitorada diariamente por até 

sete dias. Os resultados mostraram que não houve mortalidade de animais do grupo 

Sham, os quais foram submetidos aos mesmos procedimentos cirúrgicos não 

sofrendo, contudo, ligação e perfuração do ceco. Por outro lado, o grupo que 

representa a progressão da infecção sem tratamento (grupo CLP) apresentou 100% 

de mortalidade nas primeiras 24 horas após a cirurgia de CLP (Figura 4 - A). Além 

disso, sinais clínicos associados a este quadro, tais como, piloereção, tremores, 

prostração e atonia muscular foram observados apenas em animais do grupo CLP. 
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A fração PL, quando administrada por via i.p. 24 horas antes da cirurgia 

de CLP, foi capaz de aumentar a sobrevida dos animais em todas as doses 

testadas. Entretanto, este efeito protetor não foi dose-dependente, uma vez que sete 

dias após a indução da sepse, os animais dos grupos PL 10, 30 e 60  mg/Kg 

apresentaram 40%, 30% e 30% de sobrevivência, respectivamente (Figura 4 - A). 

Além disso, este efeito não foi observado quando PL (30 mg/Kg; i.p.) foi 

administrado imediatamente após a cirurgia de CLP ou 24 horas depois (Dados não 

mostrados).  

Uma das principais características resultantes da sepse letal é a falha na 

migração de neutrófilos para o foco infeccioso. Assim, além da avaliação da 

sobrevida dos animais, este foi mais um parâmetro investigado para avaliar o efeito 

de PL no modelo de CLP.  Considerando que o maior percentual de sobrevivência 

dos animais promovido por PL no modelo de CLP foi observado com a dose de 10 

mg/Kg (Figura 4 - A), esta foi utilizada para avaliar o efeito de PL sobre a resposta 

celular inflamatória para o foco da infecção neste modelo.  

Animais representantes do grupo Sham, nas primeiras 4 horas após a 

cirurgia, apresentaram níveis de neutrófilos na cavidade peritoneal similares aos 

animais do grupo controle (que não sofreram nenhuma intervenção cirúrgica), mas 

níveis diferentes 24 horas depois. Este aumento representa uma leve reação 

inflamatória à injúria causada pelo procedimento cirúrgico. Analisando o grupo CLP, 

4 horas após a cirurgia, a migração de neutrófilos foi semelhante à observada no 

grupo Sham e este padrão se repetiu após 24 horas (Figura 4 - B). Estes resultados 

corroboram com os descritos por Benjamim e colaboradores (2000), demonstrando 

que na sepse severa ocorre uma falha da migração de neutrófilos para a cavidade 

peritoneal, local do foco infeccioso. Entretanto, os animais pré-tratados com PL 
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apresentaram um perfil de migração diferente, 4 e 24 horas após a cirurgia de CLP, 

e um relevante influxo de neutrófilos para cavidade peritoneal foi observado neste 

grupo (Figura 4 - B). Estes resultados sugerem que PL interfere, de alguma forma, 

na migração de células para o foco infeccioso dos animais. Além disso, este evento 

pode se correlacionar com o efeito protetor de PL observado em relação à 

mortalidade dos animais submetidos à cirurgia de CLP. 

Apesar do modelo experimental de ligação e perfuração do ceco (CLP) 

mimetizar o quadro de sepse em humanos e, por isso, ser mais interessante para o 

estudo deste processo infeccioso, a maioria dos estudos em sepse baseia-se em 

modelos nos quais a bactéria ou o LPS são administrados por via endovenosa (e.v.) 

ou intraperitoneal (i.p.). Neste trabalho, levando em consideração a complexidade 

experimental envolvida na condução do modelo de CLP, o qual envolve 

procedimento anestésico-cirúrgico delicado e de longo tempo, as abordagens 

experimentais envolvidas na sepse foram realizadas em um modelo bem 

estabelecido e menos laborioso, o de inoculação i.p. com Salmonella enterica 

subespécie enterica sorotipo Typhimurium. 

No modelo de inoculação com S. Typhimurium, o efeito da administração 

de PL, em diferentes doses e vias, foi investigado na sobrevida de camundongos 

infectados, a qual foi monitorada diariamente por até sete dias. Em um tempo médio 

de dois dias, foi verificada uma sobrevivência de 70% dos animais do grupo que 

representa a progressão da infecção sem tratamento (grupo Salmonella). Ao final do 

terceiro dia, 100% de mortalidade foi observada neste grupo (Figura 5 ). Além disso, 

sinais clínicos associados ao quadro de sepse tais como piloereção, tremores, 

prostração e atonia muscular foram observados apenas em animais do grupo 

Salmonella. 
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Figura 4 - Proteínas do látex (PL) de C. procera aumentam a sobrevida e migração de 
neutrófilos para o foco infeccioso de camundongos com sepse severa induzida por 
CLP. A - Animais foram tratados com PL (10, 30 ou 60 mg/Kg; i.p.) 24 h antes da CLP e a 
sobrevida foi acompanhada por até sete dias. Resultados estão expressos como percentual 
de sobrevivência. As taxas de sobrevivência dos animais dos grupos PL 10, 30 e 60 mg/Kg 
foram significativamente diferentes do grupo CLP (n=10, p < 0,05; teste Mantel-Cox log 
rank). B - Animais foram tratados com PL (10 mg/Kg; i.p.) 24 h antes da CLP e a migração 
de neutrófilos para o foco infeccioso foi avaliada 4 e 24 h após a indução da infecção. 
Resultados estão expressos como média ± E.P.M. de neutrófilos por cavidade. * p < 0,05 
indica diferença estatística comparado com o grupo Controle e # p < 0,05 comparado com o 
grupo CLP (n=10; ANOVA - teste de Bonferroni). 
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A fração PL, quando administrada por via i.p. 24 horas antes da 

inoculação bacteriana, foi capaz de aumentar a sobrevida dos animais em todas as 

doses testadas. Entretanto, este efeito não foi dose-dependente, uma vez que sete 

dias após indução da infecção os animais dos grupos PL 10, 30 e 60  mg/Kg 

apresentaram 90%, 100% e 90% de sobrevivência, respectivamente (Figura 5 - A). 

Este efeito protetor de PL também foi observado pelas vias subcutânea (s.c.) e oral 

(v.o.), porém em menor extensão quando comparado com a administração 

intraperitoneal (i.p.) (Figura 5). Assim como observado no modelo de CLP, o efeito 

protetor das proteínas do látex de C. procera não ocorreu quando PL (30 mg/Kg; i.p.) 

foi administrado imediatamente após o inóculo bacteriano ou 24 horas depois 

(Dados não mostrados). 

Com o intuito de investigar se o efeito protetor das proteínas do látex (PL) 

de C. procera no modelo de sepse induzida por inoculação intraperitoneal de S. 

Typhimurium seria devido a uma ação direta de PL sobre a bactéria, a atividade 

antibacteriana in vitro desta fração foi investigada. A fração PL não inibiu o 

crescimento da bactéria em todas as concentrações avaliadas (3,9 µg/mL a 2000 

µg/mL) (Dado não mostrado). Desta maneira, este resultado sugere que PL não age 

diretamente sobre o microorganismo. 

O perfil de resposta inflamatória celular para o foco infeccioso de 

camundongos submetidos à infecção induzida por inoculação de S. Typhimurium 

também foi analisado para assegurar a precisão deste modelo em induzir sepse 

letal. Os resultados deste trabalho mostraram que, assim como verificado no modelo 

de sepse severa por CLP, os animais com sepse letal induzida por S. Typhimurium 

apresentaram falência na migração de neutrófilos para o foco infeccioso (Figura 6 - 

A). 
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Figura 5 - Proteínas do látex (PL) de C. procera administradas por diferentes vias 
aumentam a sobrevida de camundongos submetidos à sepse letal por S. 

Typhimurium. Os animais foram tratados com PL por diferentes vias: intraperitoneal (A), 
subcutânea (B) ou oral (C) 24 h antes da inoculação bacteriana. A sobrevida foi 
acompanhada por até sete dias. Resultados estão expressos como percentual de 
sobrevivência. As taxas de sobrevivência dos animais dos grupos PL 10, 30 e 60 mg/Kg, em 
todas as vias testadas, foram significativamente diferentes do grupo Salmonella (n=10, p < 
0,05; teste Mantel-Cox log rank). 
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O pré-tratamento dos animais com PL (10, 30 e 60 mg/Kg; i.p.) promoveu 

um relevante influxo de neutrófilos para cavidade peritoneal 4, 24 horas e 7 dias 

após a indução de sepse letal por S. Typhimurium (Figura 6 - A), semelhante ao 

observado no modelo de CLP. Estes resultados reforçam a idéia de que PL quando 

administrado localmente (i.p.) favorece a migração de células para o foco infeccioso. 

Entretanto, um estudo desenvolvido por Alencar e colaboradores (2006) demonstrou 

que PL, quando administrado em ratos por via i.p., não induz migração de neutrófilos 

para cavidade peritoneal dos animais. No trabalho realizado por estes autores PL foi 

testado em uma única dose (2,5 mg/cavidade), menor do que as utilizadas no 

presente estudo. Por esse motivo, o efeito pró-inflamatório de PL no que diz respeito 

à migração celular foi novamente investigado, utilizando doses de 10, 30 e 60 

mg/cavidade, em camundongos saudáveis. A fração PL apresentou atividade pró-

inflamatória em todas as doses testadas 4, 24 horas e 7 dias após o tratamento 

(Figura 6 - B). Assim, estes resultados sugerem que PL, quando administrado por 

via i.p., induz migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal, tanto em animais 

saudáveis quanto em animais infectados. 

Em outro estudo foi demonstrado que PL, quando administrado por via 

e.v. 30 minutos antes da injeção i.p. de Carragenina (Cg), apresenta uma intensa 

atividade antiinflamatória em ratos (ALENCAR et al., 2004). Neste trabalho foi 

observado que, diferente do efeito antiinflamatório de PL por via e.v., esta fração 

quando administrada por via i.p. (30 mg/Kg), 30 minutos antes da injeção i.p. de Cg, 

potencializa o efeito pró-inflamatório desempenhado por este agente flogístico 

(Figura 7). 

Com o objetivo de investigar se as proteínas do látex que demonstraram 

efeito farmacológico nos modelos experimentais de sepse são sensíveis ao calor, PL 
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foi submetido ao aquecimento por 30 minutos a 100 ºC. Em adição, considerando os 

dados anteriormente relatados sobre a presença de proteases cisteínicas no látex de 

C. procera (FREITAS et al., 2007), também foi investigado se estas proteases estão 

envolvidas no efeito biológico observado. Para tanto, a fração PL passou por um 

processo de inativação enzimática com iodoacetamida (IAA). 

Os efeitos de PL, na sobrevida e migração de neutrófilos para o foco 

infeccioso de animais submetidos à sepse letal induzida por S. Typhimurium, não 

foram alterados quando esta fração foi submetida ao tratamento térmico ou à 

inativação enzimática por IAA.  Em acréscimo, foi observado que, sete dias após a 

indução da infecção, os grupos de animais pré-tratados com 30 mg/Kg de PL 

íntegro, aquecido ou tratado com IAA apresentaram 90%, 80% e 70% de 

sobrevivência, respectivamente (Figura 8 - A). Além disso, foi verificado também que 

o efeito exercido por PL em induzir migração de neutrófilos para o foco infeccioso 

dos animais foi preservado, 4, 24 horas e 7 dias após a inoculação bacteriana, 

mesmo após tratamento térmico ou inativação enzimática desta fração protéica 

(Figura 8 - B). 

Ensaio de atividade proteolítica de PL coletado em água contendo IAA, 

utilizando BANA (N-benzoil-arginina-naftilamida) como substrato, foi realizado com o 

intuito de investigar se este tratamento, de fato, inibe a atividade de proteases 

cisteínicas do látex de C. procera. O tratamento de PL com IAA promoveu uma 

inibição superior a 95% da atividade proteolítica do tipo cisteínica observada nesta 

fração (Figura 8 - C). 

Na tentativa de investigar a identidade da(s) proteína(s) envolvida(s) no 

efeito protetor exercido por PL sobre animais com sepse, um protocolo descrito por 

Ramos e colaboradores (2009a) foi reproduzido neste trabalho. 
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Figura 6 - Proteínas do látex (PL) de C. procera favorecem a migração de neutrófilos 
para a cavidade peritoneal de camundongos saudáveis ou infectados por S. 

Typhimurium. A - Animais foram tratados com PL (10, 30 ou 60 mg/Kg; i.p.) 24 h antes da 
inoculação bacteriana e a migração de neutrófilos foi avaliada 4, 24 h e 7 dias após a 
indução da infecção. Resultados estão expressos como média ± E.P.M. de neutrófilos por 
cavidade. + indica que não houve sobrevivência do grupo Salmonella. * p < 0,05 indica 
diferença estatística comparado com o grupo Controle e # p < 0,05 comparado com o grupo 
Salmonella (n=10, ANOVA - teste de Bonferroni). B - Animais foram tratados com PL (10, 30 
ou 60 mg/cavidade) e a migração de neutrófilos foi avaliada 4, 24 h e 7 dias após o 
tratamento. Resultados estão expressos como média ± E.P.M. de neutrófilos por cavidade. * 
p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o grupo Controle (n=10, ANOVA - teste 
de Bonferroni). 

0

500

1000

1500

2000

2500

Tempo após tratamento (i.p.)
4 h

* *

Controle PL 10 PL 30

24 h 7 d

*

**

*

*

*

*

PL 60

N
eu

tr
ó

fi
lo

s 
x 

10
3 /m

L

B - Animais saudáveis 

0

1500

3000

4500

6000

*

Tempo após infecção (107 UFC/mL)

Salmonella
PL 30PL 10

4 h 24 h 7 d

+

Controle
PL 60

#

#

#

#

#

#

N
eu

tr
ó

fi
lo

s 
x 

10
3 /m

L

A - Animais infectados 



 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 - Efeito de proteínas do látex (PL) de C. procera por diferentes vias de 
administração no modelo de peritonite induzida por Carragenina (Cg) em ratos. 
Animais foram tratados e.v. ou i.p. com PL (30 mg/Kg) 30 min antes da administração i.p. de 
Cg (800 �g/cavidade) e a migração de neutrófilos foi avaliada 4 h após a administração 
deste agente flogístico. Resultados estão expressos como média ± E.P.M. de neutrófilos por 
cavidade. * p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o grupo Controle e # p < 
0,05 comparado com o grupo Carragenina (-) (n=10, ANOVA - teste de Bonferroni). 
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Figura 8 - Proteínas do látex (PL) de C. procera responsáveis pelo efeito protetor e 
migração de neutrófilos de animais com sepse letal induzida por S. Typhimurium não 
são sensíveis ao calor e à inativação enzimática por IAA. A - Camundongos foram 
tratados com PL íntegro, aquecido ou tratado com IAA (30 mg/Kg; i.p.) 24 h antes da 
inoculação bacteriana e a sobrevida foi acompanhada por até sete dias. Resultados estão 
expressos como percentual de sobrevivência. As taxas de sobrevivência dos grupos 
experimentais foram significativamente diferentes do grupo Salmonella (n=10, p < 0,05; teste 
Mantel-Cox log rank). B - Camundongos foram tratados com PL íntegro, aquecido ou tratado 
com IAA (30 mg/cavidade) 24 h antes da inoculação bacteriana e a migração de neutrófilos 
para o foco infeccioso foi avaliada 4, 24 h e 7 dias após a indução da infecção. Resultados 
estão expressos como média ± E.P.M. de neutrófilos por cavidade. + indica que não houve 
sobrevivência do grupo Salmonella. * p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o 
grupo Controle e # p < 0,05 comparado com o grupo Salmonella (n=10, ANOVA - teste de 
Bonferroni). C - Inibição da atividade proteolítica do tipo cisteínica de PL coletado em água 
contendo IAA, utilizando BANA como substrato. * p < 0,05 indica diferença estatística 
comparado com o grupo PL (ANOVA - teste de Bonferroni). 
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Através de cromatografia de troca iônica em coluna de CM-Sepharose a 

pH 5,0, PL foi fracionado em três sub-frações. Quando PL foi submetido à 

cromatografia, uma fração de proteínas que não interage com a coluna foi eluída 

com tampão de equilíbrio, sendo denominada de PI. Outras duas frações protéicas 

foram obtidas quando a amostra foi submetida à eluição seqüencial com NaCl 200 

mM (PII) e NaCl 300 mM (PIII) (Figura 9 - A). O perfil protéico de PL e de suas sub-

frações cromatográficas foi avaliado através de eletroforese (Figura 9 - B). Assim, foi 

possível observar que PI apresenta conteúdo protéico bastante diferente de PII e 

PIII, evidenciado pelas diferenças observadas nos seus padrões de migração em gel 

de poliacrilamida. Além disso, também foi observado que PII e PIII, apesar de 

apresentarem semelhanças em seus padrões de migração, apresentam perfis 

protéicos parcialmente distintos. 

As três sub-frações protéicas (PI, PII e PIII) foram avaliadas quanto à 

capacidade de inibir a mortalidade de camundongos submetidos à sepse letal por 

inoculação com S. Typhimurium. O pré-tratamento com PI, PII ou PIII foi capaz de 

aumentar a sobrevida dos animais, em todas as doses testadas. Entretanto, assim 

como observado para PL, o efeito protetor destas três sub-frações não foi dose-

dependente. Após sete dias do inóculo bacteriano, os animais pré-tratados com PI 

(5, 10, 30, 60 ou 90 mg/Kg) apresentaram 100%, 70%, 100%, 90% e 90% de 

sobrevivência, respectivamente, (Figura 10 - A). Os animais dos grupos PII (30, 60, 

90 mg/Kg) e PIII  (30, 60, 90 mg/Kg) apresentaram 90%, 100%, 80% e 100%, 80%, 

70% de sobrevivência, respectivamente (Figura 10 - B e C). 

Assim como investigado para PL, a migração de neutrófilos para o foco 

infeccioso também foi avaliada em camundongos pré-tratados com PI (5, 10 ou 30 

mg/Kg; i.p.). 
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Figura 10 - Três frações distintas de proteínas participam do efeito protetor exercido 
por PL sobre animais submetidos à sepse letal por S. Typhimurium. As sub-frações 
protéicas do látex (PI, PII e PIII) foram obtidas através de cromatografia de troca iônica em 
coluna de CM-Sepharose a pH 5,0. Camundongos foram tratados com 5, 10, 30, 60 ou 90 
mg/Kg de PI (A); 30, 60 ou 90 mg/Kg de PII (B) ou PIII (C) por via i.p. 24 h antes da 
inoculação bacteriana e a sobrevida foi acompanhada por até sete dias. Resultados estão 
expressos como percentual de sobrevivência. As taxas de sobrevivência dos animais de 
todos os grupos experimentais, em todas as doses testadas, foram significativamente 
diferentes do grupo Salmonella (n=10, p < 0,05; teste Mantel-Cox log rank). 
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Os animais pré-tratados com PI apresentaram um relevante influxo de 

neutrófilos para o foco infeccioso, em todas as doses testadas, 4, 24 horas e 7 dias 

após inóculo bacteriano (Figura 11 - A). O efeito da administração de PI sobre a 

migração de neutrófilos também foi investigado em animais saudáveis. A sub-fração 

PI apresentou atividade pró-inflamatória em todas as doses testadas (5, 10 e 30 

mg/cavidade) 4 e 24 horas após o tratamento (Figura 11 - B). Estes resultados 

sugerem que, assim como observado para PL, PI quando administrado por via i.p. 

induz migração de neutrófilos para cavidade peritoneal, tanto em animais saudáveis 

quanto em animais infectados. Recentemente, estudos desenvolvidos por Ramos e 

colaboradores (2009a) mostraram que PI quando administrado por via e.v., 30 

minutos antes da injeção i.p. de Carragenina (Cg), apresenta uma intensa atividade 

antiinflamatória em ratos. No sentido de avaliar se o efeito de PI na resposta 

inflamatória celular depende da via de administração, esta amostra foi administrada 

por via i.p., 30 minutos antes da injeção i.p. de Cg, em ratos. Da mesma forma 

demonstrada para PL, a sub-fração PI (5 mg/Kg; i.p.) apresentou um efeito sinérgico 

com a atividade pró-inflamatória desempenhada pela Cg (Figura 12). 

O óxido nítrico (NO) é uma molécula que exerce um papel central na 

fisiopatologia da sepse (BENJAMIM et al., 2002). Neste trabalho, o envolvimento do 

NO com a falência da migração de neutrófilos para o foco infeccioso de 

camundongos submetidos à infecção letal por S. Typhimurium foi investigado. Após 

4 horas da inoculação bacteriana, nenhuma alteração nos níveis séricos de NO foi 

observada em todos os grupos avaliados. Animais do grupo Salmonella 

apresentaram níveis elevados de NO no soro após 24 horas do início da infecção, 

enquanto que, o pré-tratamento de animais infectados com PL ou PI reverteu este 

perfil, diminuindo os níveis séricos de NO (Figura 13 - A). 



 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - A sub-fração protéica (PI) do látex de C. procera favorece a migração de 
neutrófilos para a cavidade peritoneal de camundongos saudáveis ou infectados por 
S. Typhimurium. A - Animais foram tratados com PI (5, 10 ou 30 mg/Kg; i.p.) 24 h antes da 
inoculação bacteriana e a migração de neutrófilos foi avaliada 4, 24 h e 7 dias após a 
indução da infecção. Resultados estão expressos como média ± E.P.M. de neutrófilos por 
cavidade. + indica que não houve sobrevivência do grupo Salmonella. * p < 0,05 indica 
diferença estatística comparado com o grupo Controle e # p < 0,05 comparado com o grupo 
Salmonella (n=10, ANOVA - teste de Bonferroni). B - Animais foram tratados com PI (5, 10 
ou 30 mg/cavidade) e a migração de neutrófilos foi avaliada 4, 24 h e 7 dias após o 
tratamento. Resultados estão expressos como média ± E.P.M. de neutrófilos por cavidade. * 
p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o grupo Controle (n=10, ANOVA - teste 
de Bonferroni). 
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Figura 12 - Efeito da sub-fração protéica do látex (PI) de C. procera por diferentes vias 
de administração no modelo de peritonite induzida por Carragenina (Cg) em ratos. 
Animais foram tratados e.v. ou i.p. com PI (5 mg/Kg) 30 min antes da administração i.p. de 
Cg (800 �g/cavidade) e a migração de neutrófilos foi avaliada 4 h após a administração 
deste agente flogístico. Resultados estão expressos como média ± E.P.M. de neutrófilos por 
cavidade. * p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o grupo Controle e # p < 
0,05 comparado com o grupo Carragenina (-) (n=10, ANOVA - teste de Bonferroni). 
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Outro parâmetro determinado neste trabalho foi a quantificação do óxido 

nítrico presente no foco infeccioso dos animais. Para tanto, os níveis de nitrito foram 

determinados no fluido peritoneal de camundongos infectados com S. Typhimurium. 

Após 4 horas da inoculação bacteriana, nenhuma alteração nos níveis de NO foi 

observada em todos os grupos avaliados. Animais do grupo Salmonella não 

apresentaram alterações nos níveis de NO na cavidade peritoneal após 24 horas do 

início da infecção. Entretanto, neste mesmo período, animais pré-tratados com PL 

ou PI apresentaram níveis elevados de NO em seu foco infeccioso (Figura 13 - B). 

A adenosina é um importante agente antiinflamatório e seus níveis são 

regulados, principalmente, por intermédio da enzima adenosina desaminase (ADA) 

(HASKO; CRONSTEIN, 2004). Assim, neste trabalho, foi decido investigar o 

envolvimento da atividade desta enzima no foco infeccioso de animais submetidos à 

sepse letal induzida por S. Typhimurium. A atividade da ADA não estava alterada 

nos animais do grupo Salmonella, 4 e 24 horas após o início da infecção. Entretanto, 

neste mesmo período, uma atividade considerável desta enzima foi detectada no 

foco infeccioso de animais infectados e pré-tratados com PL ou PI (Figura 14). 

A quantificação de bactérias viáveis foi realizada no sangue, fluido 

peritoneal, fígado e baço de animais com sepse induzida por S. Typhimurium. Após 

4 e 24 horas do início da infecção, animais do grupo Salmonella apresentaram um 

quadro de bacteremia, além de uma grande quantidade de bactérias no foco 

infeccioso, fígado e baço (Figura 15 e 16). Neste mesmo período, uma diminuição 

nos níveis de bactérias foi evidenciada no sangue de animais pré-tratados com PL 

(30 mg/Kg) ou PI (30 mg/Kg) (Figura 15 - A). Esta cinética não foi observada no 

fluido peritoneal, fígado e baço destes animais, nos quais a quantidade de bactérias 

estava elevada (Figura 15 - B e 16). 
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Figura 13 - Proteínas do látex (PL e PI) de C. procera reduzem os níveis de óxido 
nítrico no soro e aumentam no fluido peritoneal de animais infectados por S. 
Typhimurium. Camundongos foram tratados com PL (30 mg/Kg; i.p.) ou PI (5 mg/Kg; i.p.) 
24 h antes da inoculação bacteriana e a dosagem de nitrito foi realizada no soro (A) e no 
fluido peritoneal (B) dos animais, através da reação de Griess, 4 e 24 h após o início da 
infecção. Resultados estão expressos como média ± E.P.M. da concentração de nitrito em 
�M. * p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o grupo Controle e # p < 0,05 
comparado com o grupo Salmonella (n=10, ANOVA - teste de Bonferroni). 
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Figura 14 - Proteínas do látex (PL e PI) de C. procera aumentam a atividade da ADA no 
foco infeccioso de camundongos infectados por S. Typhimurium. Animais foram 
tratados com PL (30 mg/Kg; i.p.) ou PI (5 mg/Kg; i.p.) 24 h antes da inoculação bacteriana e 
a dosagem de ADA foi realizada no fluido peritoneal, 4 e 24 h após a infecção. Resultados 
estão expressos como média ± E.P.M. de UI/mL da enzima. + indica que não houve 
sobrevivência do grupo Salmonella. * p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o 
grupo Controle e # p < 0,05 comparado com o grupo Salmonella (n=10, ANOVA - teste de 
Bonferroni). 
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Figura 15 - Proteínas do látex (PL e PI) de C. procera reduzem a quantidade de 
bactérias viáveis no sangue, mas não no foco infeccioso, de camundongos com 
sepse induzida por S. Typhimurium.  Animais foram tratados com PL (30 mg/Kg; i.p.) ou 
PI (30 mg/Kg; i.p.) 24 h antes da inoculação bacteriana e a enumeração de unidades 
formadoras de colônias (UFC) foi realizada no sangue (A) e no fluido peritoneal (B), 4 e 24 h 
após a indução da infecção. Resultados estão expressos como média ± E.P.M. do Log 
UFC/mL. * p < 0,05 indica diferença estatística comparado com o grupo Salmonella (n=10, 
ANOVA - teste de Bonferroni). 
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Figura 16 - Proteínas do látex (PL e PI) de C. procera não alteram a quantidade de 
bactérias viáveis no fígado e baço de camundongos com sepse induzida por S. 
Typhimurium. Animais foram tratados com PL (30 mg/Kg; i.p.) ou PI (30 mg/Kg; i.p.) 24 h 
antes da inoculação bacteriana e a enumeração de unidades formadoras de colônias (UFC) 
foi realizada no fígado (A) e no baço (B), 4 e 24 h após a indução da infecção. Resultados 
estão expressos como média ± E.P.M. do Log UFC/mL (n=10, ANOVA - teste de 
Bonferroni). 
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Parâmetros hematológicos e bioquímicos foram avaliados em animais 

com sepse letal induzida por S. Typhimurium 24 horas e 7 dias após inoculação 

bacteriana. Paralelamente, o efeito da administração de PL (30 mg/Kg; i.p.) e PI (5 

mg/Kg; i.p.) foi investigado em animais saudáveis, 24 horas e 7 dias após o 

tratamento. Nenhuma alteração nos níveis de plaquetas e leucócitos foi observada 

no sangue dos animais saudáveis tratados com PL ou PI (Tabela 2). 

Animais pertencentes ao grupo Salmonella apresentaram plaquetopenia 

24 horas após a inoculação bacteriana. Neste mesmo período, foi observado que 

animais infectados e pré-tratados com PL apresentaram níveis de plaquetas dentro 

da normalidade, com valores semelhantes aos animais do grupo controle. 

Entretanto, o pré-tratamento com PI não reverteu a plaquetopenia nas primeiras 24 

horas após infecção (Tabela 2). A elevação dos níveis de plaquetas em animais pré-

tratados com PL foi evidenciada até o 7° dia de inf ecção, atingindo valores maiores 

que os animais do grupo controle. Além disso, os níveis de plaquetas em animais 

pré-tratados com PI atingiram a normalidade sete dias após a inoculação bacteriana 

(Tabela 2). Estes resultados sugerem que o pré-tratamento com as proteínas do 

látex de C. procera (PL ou PI) de camundongos infectados é capaz de reverter a 

plaquetopenia observada na sepse severa. Este efeito ocorre mais rapidamente em 

animais pré-tratados com PL, enquanto que o pré-tratamento com PI reverte a 

plaquetopenia de forma mais tardia. 

Neutrofilia foi evidenciada em animais do grupo Salmonella 24 horas após 

a indução do processo infeccioso. Neste mesmo período, este perfil não foi 

observado em animais infectados e pré-tratados com PL ou PI. No 7° dia após o 

início da infecção, um elevado número de neutrófilos foi observado no sangue de 

animais pré-tratados com estas amostras (Tabela 2). Estes resultados sugerem que 
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a neutrofilia observada em animais do grupo Salmonella pode estar relacionada com 

a falência da migração de neutrófilos para o foco infeccioso. Enquanto que, 24 horas 

após a infecção bacteriana, o pré-tratamento com PL ou PI mantém os níveis de 

neutrófilos dentro da normalidade, e isto pode ser devido ao recrutamento destas 

células induzido por estas amostras. Postulamos ainda que, sete dias após o início 

da infecção, a neutrofilia observada em animais pré-tratados com PL ou PI pode ser 

devido a um estímulo na hematopoiese, considerando que nestes grupos 

experimentais foi também observado aumento de neutrófilos no foco infeccioso. 

Linfopenia foi evidenciada em animais do grupo Salmonella 24 horas após 

indução do processo infeccioso. Neste mesmo período, esta alteração não foi 

observada em animais infectados pré-tratados com PL ou PI. No 7° dia após início 

da infecção um reduzido número de linfócitos foi observado no sangue de animais 

pré-tratados com PL ou PI (Tabela 2). Estes resultados sugerem que a linfopenia 

observada em animais do grupo Salmonella pode estar relacionada à 

imunossupressão observada na sepse severa. Enquanto que, 24 horas após o início 

da infecção, o pré-tratamento com PL ou PI mantém os níveis de linfócitos dentro da 

normalidade e isto pode ser devido a uma imunoestimulação induzida por estas 

amostras. No entanto, sete dias após o início da infecção, o curso da sepse severa 

ocasionou uma linfopenia nestes animais. 

Nenhuma alteração foi observada nos níveis de monócitos, eosinófilos e 

basófilos no sangue de todos os animais infectados (Tabela 2). 

Animais do grupo Salmonella apresentaram níveis elevados de TGO 

(transaminase glutâmico oxalacética), 24 horas e 7 dias após a indução da infecção. 

Além disso, animais infectados e pré-tratados com PL ou PI também apresentaram 

elevação nos níveis desta enzima. Nenhuma alteração foi observada nos níveis de 
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TGP (transaminase glutâmico pirúvica) no sangue de todos os animais infectados 

(Tabela 3). Animais do grupo Salmonella apresentaram níveis elevados de LDH 

(lactato desidrogenase), 24 horas e 7 dias após o inóculo bacteriano. Além disso, o 

pré-tratamento dos animais com PL ou PI não reverteu esta alteração (Tabela 3). 

Análises histopatológicas de órgãos-chaves na infecção, fígado e baço, 

foram realizadas em animais com sepse letal induzida por S. Typhimurium. A análise 

do fígado de animais do grupo Salmonella demonstrou discreto infiltrado inflamatório 

em torno da veia centro lobular além de núcleos picnóticos, indicando degeneração 

celular (apoptose), 24 horas após o início da infecção (Figura 17 - B). Neste mesmo 

período, animais pré-tratados com PL ou PI não apresentaram nenhuma alteração 

histológica no fígado, com um padrão semelhante aos animais do grupo Controle 

(Figura 17 - A, C e D). No entanto, 7 dias após inóculo bacteriano,  o curso da sepse 

severa propiciou a formação de sítios de necrose com infiltrado celular inflamatório 

moderado, além de vacuolização, no fígado dos animais pré-tratados com PL ou PI 

(Figura 17 - E e F). A análise do baço dos animais do grupo Salmonella evidenciou 

hipertrofia e congestão do sistema retículo endotelial, além da presença de células 

gigantes e infiltrado celular inflamatório, 24 horas após o início da infecção (Figura 

18 - B). Neste mesmo período, animais pré-tratados com PL ou PI apresentaram um 

padrão histológico similar ao dos animais do grupo Controle (Figura 18 - A, C e D). 

Além disso, 7 dias após inóculo bacteriano, o baço dos animais pré-tratados com PL 

ou PI apresentou o mesmo padrão histológico observado nas primeiras 24 horas da 

infecção. Estes resultados sugerem que o pré-tratamento com as proteínas do látex 

(PL ou PI) reverte os danos histopatológicos iniciais observados no fígado e baço de 

animais com sepse severa. Entretanto, este efeito não permanece por até 7 dias 

após o início da infecção. 
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Tabela 2 - Efeito de proteínas do látex (PL e PI) de C. procera no perfil hematológico de camundongos saudáveis ou infectados por 
S. Typhimurium (107 UFC/mL). 
 

 

Tratamento Dose 
(mg/Kg) 

Plaquetas 
(105 células/µL) 

Leucócitos 
totais 

(103 células/µL) 

Contagem diferencial de leucócitos (%) 

Neutrófilos Linfócitos Monócitos Eosinófilos Basófilos 

A
n

im
ai

s 
sa

u
d

áv
ei

s Controle 0,9% NaCl - 1,50 ± 0,08 2,96 ± 0,27 19,60 ± 3,04 72,50 ± 2,33 12,80 ± 3,54 0,40 ± 0,40 0,00 ± 0,00 

24 h 
PL 30 1,64 ± 0,12 2,91 ± 0,21 21,00 ± 2,49 71,80 ± 3,33 9,60 ± 1,83 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

PI 5 1,77 ± 0,05 3,71 ± 0,42 17,00 ± 2,71 78,33 ± 2,69 9,67 ± 0,21 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

7 d 
PL 30 1,79 ± 0,11 2,89 ± 0,47 16,67 ± 2,09 79,83 ± 2,30 10,20 ± 0,58 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

PI 5 1,50 ± 0,26 2,32 ± 0,38 14,29 ± 3,57 74,43 ± 3,46 10,00 ± 0,84 0,29 ± 0,18 0,00 ± 0,00 

A
n

im
ai

s 
in

fe
ct

ad
o

s 

Salmonella 0,9% NaCl - 0,94 ± 0,08* 1,30 ± 0,11* 40,50 ± 7,31* 54,80 ± 3,60* 9,20 ± 2,03 0,40 ± 0,24 0,40 ± 0,40 

24 h 
PL 30 1,36 ± 0,12# 4,08 ± 0,38*,# 15,67 ± 3,02# 74,50 ± 4,29# 9,33 ± 3,31 0,17 ± 0,17 0,00 ± 0,00 

PI 5 0,93 ± 0,07* 2,86 ± 0,43# 16,29 ± 2,77# 76,29 ± 3,35# 9,57 ± 0,95 0,62 ± 0,32 0,14 ± 0,14 

Salmonella 0,9% NaCl - + + + + + + + 

7 d 
PL 30 1,77 ± 0,22 3,71 ± 0,43 60,50 ± 3,39* 29,00 ± 2,71* 9,86 ± 2,18 0,14 ± 0,14 0,00 ± 0,00 

PI 5 1,60 ± 0,07 3,04 ± 0,36 47,0 ± 4,66* 36,57 ± 4,56* 11,13 ± 3,19 0,50 ± 0,38 0,25 ± 0,25 

 
Animais foram tratados com PL (30 mg/Kg; i.p.) ou PI (5 mg/Kg; i.p.) 24 h antes da inoculação bacteriana. As avaliações foram realizadas 24 
h e 7 dias após a infecção com S. Typhimurium (animais infectados) ou 24 h e 7 dias após o tratamento com PL ou PI (animais saudáveis). 
Resultados estão expressos como média ± E.P.M. de leucócitos ou plaquetas presentes no sangue dos animais. + indica que não houve 
sobrevivência do grupo Salmonella. * p < 0,05 indica diferença estatística comparado com animais do grupo Controle e # p < 0,05 
comparado com animais do grupo Salmonella (n=10, ANOVA - teste de Student Newman-Keuls). 
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Tabela 3 - Efeito de proteínas do látex (PL e PI) de C. procera no perfil bioquímico 
do sangue de camundongos saudáveis ou infectados por S. Typhimurium (107 
UFC/mL). 
 

 
Tratamento Dose 

(mg/Kg) 
TGO 

(UI/mL) 
TGP 

(UI/mL) 
LDH 

(UI/mL) 

A
n

im
ai

s 
sa

u
d

áv
ei

s 

Controle 0,9% NaCl - 65,0 ± 10,5 32,5 ± 13,4 2360,0 ± 287,5 

24 h 
PL 30 61,0 ± 13,8 35,5 ± 11,3 1986,0 ± 367,3 

PI 5 59,7 ± 8,40 36,8 ± 10,6 1832,0 ± 354,8 

7 d 
PL 30 55,0 ± 21,9 37,9 ± 14,6 2789,0 ± 225,7 

PI 5 61,5 ± 9,35 31,0 ± 9,34 2190,0 ± 189,4 

A
n

im
ai

s 
in

fe
ct

ad
o

s 

Salmonella 0,9% NaCl - 125,9 ± 13,7* 38,4 ± 10,2 4250,0 ± 277,5* 

24 h 
PL 30 115,1 ± 16,6* 38,8 ± 14,1 3678,0 ± 256,8* 

PI 5 120,5 ± 17,3* 36,8 ± 10,6 3265,0 ± 256,9* 

Salmonella 0,9% NaCl - + + + 

7 d 
PL 30 127,8 ± 14,9* 38,9 ± 9,60 3489,0 ± 345,5* 

PI 5 130,5 ± 15,3* 31,5 ± 6,34 3389,5 ± 221,5* 

 
Animais foram tratados com PL (30 mg/Kg; i.p.) ou PI (5 mg/Kg; i.p.) 24 h antes da 
inoculação bacteriana. As avaliações foram realizadas 24 h e 7 dias após a infecção com 
S. Typhimurium (animais infectados) ou 24 h e 7 dias após o tratamento (animais 
saudáveis). Resultados estão expressos como média ± E.P.M. de UI/mL das enzimas. + 
indica que não houve sobrevivência do grupo Salmonella. * p < 0,05 indica diferença 
estatística comparado com os animais do grupo Controle (n=10, ANOVA - teste de 
Student Newman-Keuls). 
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Figura 18 - Efeito das proteínas do látex (PL ou PI) de C. procera no padrão 
histopatológico do baço de camundongos com sepse induzida por S. Typhimurium. 
As figuras são fotomicrografias representativas de cortes histológicos, corados pelo método 
de HE, do baço de animais pertencentes aos grupos Controle (A); Salmonella - 24 h (B); PL 
30 mg/Kg - 24 h (C) e PI 5 mg/Kg - 24 h (D). Aumento de 100X. * indica hipertrofia e 
congestão do sistema retículo endotelial; PB - polpa branca e PV - polpa vermelha. 
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VI - DISCUSSÃO 

 

A pesquisa por novos metabólitos ou drogas que efetivamente 

intervenham em processos infecciosos ou que sejam capazes de modular rotas 

metabólicas específicas no metabolismo humano é de grande relevância. As 

plantas, desde os tempos pré-históricos, têm sido fontes primárias de moléculas 

biologicamente ativas e sua eficácia é suportada por sua prévia exploração pela 

medicina popular. Muitas plantas laticíferas são reconhecidamente medicinais e 

exploradas em várias civilizações, principalmente em culturas milenares como a 

Chinesa, assim como em países ainda em desenvolvimento como a Índia e o Brasil. 

Embora extratos de raízes, flores e muitas vezes infusões obtidas a partir da casca 

de muitas plantas sejam abundantemente explorados, o uso do látex com propósitos 

curativos parece ainda em evolução. Existe, entretanto, um grande conflito sobre as 

propriedades benéficas e maléficas de fluidos laticíferos, tanto de cunho popular 

como científico. A planta Calotropis procera e seu látex constituem um exemplo 

central desta discussão. 

A planta Calotropis procera é bastante conhecida por apresentar diversas 

propriedades farmacológicas (KIRTIKAR; BASU, 1935; KUMAR; BASU, 1994; 

SANGRAULA et al., 2002; QURESHI et al., 2007). O látex desta planta é 

amplamente utilizado na medicina popular com o objetivo de cura ou atenuação de 

desconfortos provocados por diversas enfermidades (SHARMA; SHARMA, 1999). 

Dentre tantas atividades farmacológicas relevantes, substâncias presentes no látex 

de C. procera exibem atividade cicatrizante, analgésica, antitumoral, além de 
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propriedades inflamatórias e antiinflamatórias, dentre muitas outras (RASIK et al., 

1999; SOARES et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2007; SINGH; KUMAR, 2000; 

ALENCAR et al., 2004). Em contraposto a essas interessantes propriedades 

farmacológicas do látex de C. procera, há estudos descritos na literatura sobre 

toxicidade, injuria endotelial permanente e efeitos letais em modelos animais 

(BIEDNER et al., 1977; HANDA et al., 1984; BADWI et al., 1998; PADHY; KUMAR, 

2005; AL-MEZAINE et al., 2005). 

O látex é um produto químico complexo, constituído de uma grande 

diversidade de moléculas, e compostos derivados do metabolismo secundário 

vegetal são amplamente descritos neste fluido (AGRAWAL; KONNO, 2009). Dentre 

os mais conhecidos, alguns confirmam o potencial tóxico de fluidos laticíferos tais 

como os cardenolídeos (AL-MEZAINE et al., 2008). Entretanto, proteínas estão 

presentes em muitos fluidos laticíferos e, embora o estudo funcional destas 

moléculas tenha avançado e o número de publicações a este respeito venha 

crescendo, há um enorme descompasso entre a descrição das atividades medicinais 

do látex e o envolvimento de proteínas laticíferas nestes efeitos. No látex de C. 

procera foram descritas proteínas do metabolismo antioxidativo, proteinases do tipo 

cisteínica e quitinases (FREITAS et al., 2007). Os efeitos de proteínas do látex de C. 

procera na resposta imune têm sido particularmente investigados. Diversas 

propriedades farmacológicas desempenhadas pelo látex desta planta tais como 

atividade antiinflamatória, antinociceptiva e antitumoral, estão presentes em uma 

fração rica em proteínas, denominada de proteínas do látex (PL) (ALENCAR et al., 

2004; SOARES et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2007). 

A fração PL de C. procera parece ser uma fonte promissora de proteínas 

bioativas e, apesar da quantidade de informações disponíveis sobre as propriedades 
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imunes moduladas por estas proteínas, não há relato de tais efeitos no curso de 

uma infecção sistêmica. No presente trabalho, as proteínas extraídas do látex de C. 

procera foram estudadas, quanto as suas propriedades bioquímicas e 

farmacológicas, com o objetivo de verificar se sua administração em animais poderia 

causar efeitos benéficos em dois modelos experimentais de indução de sepse 

severa. É importante ressaltar que estes estudos foram inéditos no que se refere ao 

efeito protetor de proteínas laticíferas de plantas. 

O modelo de ligação e perfuração do ceco (CLP) vem sendo 

extensamente utilizado e atualmente representa a melhor simulação experimental do 

quadro de sepse humana (HUBBARD et al., 2005). Estudos anteriores mostraram 

que animais submetidos à sepse severa induzida por CLP sucumbiram à infecção 

logo no 2° dia após a cirurgia (BENJAMIM et al., 2000). De fato, neste trabalho, o 

grupo de animais que representou a progressão da infecção sem tratamento (grupo 

CLP) apresentou 100% de mortalidade nas primeiras 24 horas após a cirurgia. O 

pré-tratamento com as proteínas do látex (PL) foi capaz de aumentar, 

significativamente, a sobrevida dos animais (Figura 4 - A). Além disso, é importante 

ressaltar que este efeito protetor não foi observado quando PL foi administrado no 

momento da cirurgia ou 24 horas depois. 

A falência da migração de neutrófilos é um dos efeitos observados 

durante o processo inflamatório da sepse letal. Entretanto, animais submetidos à 

sepse sub-letal permanecem capazes de induzir migração de neutrófilos para o foco 

infeccioso (BENJAMIM et al., 2000). Neste trabalho, os animais submetidos à sepse 

severa e pré-tratados com PL apresentaram um relevante influxo de neutrófilos para 

cavidade peritoneal, local do foco infeccioso (Figura 4 - B). Assim, estes resultados 

sugerem que a migração de neutrófilos, precocemente estimulada por PL, foi um 
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fator essencial para a sobrevivência dos animais. Além disso, a sobrevivência e 

migração de neutrófilos dos animais que receberam PL foi semelhante à de animais 

submetidos à sepse sub-letal por Benjamim e colaboradores (2000). Portanto, diante 

destes dados, é sugerido que a fração protéica do látex pode mudar o curso de uma 

sepse letal para um estado de sepse sub-letal. 

Apesar deste modelo experimental (CLP) mimetizar o quadro de sepse 

em humanos, as demais abordagens envolvidas neste trabalho foram realizadas no 

modelo de inoculação com Salmonella Typhimurium, o qual é mais simples do ponto 

de vista metodológico e o quadro fisiopatológico dos animais ao longo do processo 

infeccioso também é bem estabelecido na literatura. Este modelo experimental 

produz sintomas equivalentes à febre tifóide humana e é bastante utilizado para 

avaliar a resposta imunológica de animais submetidos à infecção sistêmica letal por 

S. Typhimurium (PORTILLO, 2001; LEHNER et al., 2001; MITTRÜCKER et al., 2002; 

LIMA-FILHO et al., 2004). 

Estudos anteriores mostraram que animais submetidos à sepse letal 

induzida por inoculação i.p. de S. Typhimurium sucumbiram à infecção logo no 3° dia 

após inóculo bacteriano (LEHNER et al., 2001). De fato, neste trabalho, o grupo de 

animais que representou a progressão da infecção sem tratamento (Salmonella) 

apresentou 100% de mortalidade ao final do terceiro dia. O pré-tratamento com as 

proteínas do látex (PL), quando administradas por diferentes vias, foi capaz de 

aumentar a sobrevida dos animais infectados por S. Typhimurium (Figura 5). A 

cavidade peritoneal possui grande superfície de absorção e é a via mais empregada 

em experimentação animal para investigar a atividade de compostos biologicamente 

ativos, independente de sua finalidade ou uso popular (BLACK, 2000). Por esta 

razão, a via i.p. foi utilizada nos experimentos posteriores, além de considerar que, 
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por esta via as proteínas do látex favoreceram maior percentual de sobrevivência. 

Em adição, a fração PL (30 mg/Kg; i.p.) quando administrada imediatamente após o 

inóculo bacteriano ou 24 horas depois, não apresentou efeito protetor sobre a 

mortalidade dos animais. Este resultado sugere que esta fração atua sinalizando 

respostas imunomodulatórias. 

Diferentes desordens imunoinflamatórias ocorrem na sepse severa e a 

falência da migração neutrofílica para o foco infeccioso parece ser um evento crucial 

que precede a morte do animal (ALVES-FILHO et al., 2005). A falência da migração 

de neutrófilos para o sítio de infecção também foi um dos efeitos observados durante 

o processo inflamatório da sepse letal induzida por S. Typhimurium. Entretanto, os 

animais pré-tratados com PL apresentaram um acentuado influxo de neutrófilos para 

a cavidade peritoneal, local do foco infeccioso (Figura 6 - A). Em adição, animais 

saudáveis tratados i.p. com PL apresentaram uma relevante migração de neutrófilos 

para a cavidade peritoneal (Figura 6 - B). Além disso, esta fração protéica, quando 

administradas por via i.p., apresentou um efeito sinérgico com a Carragenina (Figura 

7). Assim, estes resultados sugerem que a migração de neutrófilos, precocemente 

estimulada por PL, foi um fator essencial para a sobrevivência dos animais. 

Ademais, aliado aos dados que descrevem PL como uma fração detentora de 

potente atividade antiinflamatória quando administrada por via e.v (ALENCAR et al., 

2004), é sugerido que o efeito biológico exercido por PL sobre a migração de 

neutrófilos depende da via de administração utilizada. De fato, este efeito 

antagonista, pró e antiinflamatório, dependente da via de administração já foi 

relatado na literatura para outras proteínas vegetais. Estudos desenvolvidos por 

Alencar (2001) demonstram que a lectina de Lonchocarpus sericeus apresenta 
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atividade pró-inflamatória quando administrada por via i.p. e antiinflamatória quando 

administrada por via e.v.. 

O efeito das proteínas do látex de C. procera, na sobrevida e migração de 

neutrófilos para cavidade peritoneal de animais infectados por S. Typhimurium, não 

foi alterado quando PL foi submetido ao tratamento térmico ou à inativação 

enzimática por IAA (Figura 8). Estes resultados sugerem que as proteínas 

envolvidas no efeito protetor exercido por PL são resistentes ao calor, e a atividade 

de proteases cisteínicas parece não estar envolvida neste evento. De fato, várias 

proteínas vegetais são resistentes ao tratamento térmico (BATKIN et al., 1988; 

WAHID et al., 2007). Em adição, a hipótese de que simplesmente a presença destas 

moléculas, mesmo não estando em sua conformação nativa, desencadeie a 

resposta imune observada não pode ser descartada. Alguns autores vêm 

conduzindo estudos neste sentido (BÁEZ et al., 2007; SALAS et al., 2008). O 

trabalho desenvolvido por Salas e colaboradores (2008) sugere que algumas 

atividades farmacológicas desempenhadas por proteases cisteínicas não são devido 

à atividade proteolítica destas enzimas e, apenas a presença destas moléculas 

parece ser responsável pelo efeito imunológico observado. 

Com o objetivo de investigar a identidade da(s) proteína(s) envolvida(s) 

no efeito protetor exercido pela fração protéica do látex de C. procera, PL foi 

aplicado em coluna de troca iônica originando três sub-frações protéicas, seguindo a 

metodologia descrita por Ramos e colaboradores (2009a). Estas sub-frações, 

denominadas de PI, PII e PIII, foram avaliadas quanto à capacidade de inibir a 

mortalidade de camundongos submetidos à sepse letal por inoculação com S. 

Typhimurium, e os resultados obtidos foram surpreendentes. Apesar do conteúdo 

protéico de PI, PII e PIII serem distintos entre si, por terem sido removidos da coluna 
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de troca iônica a diferentes concentrações de NaCl e por apresentarem perfis 

protéicos distintos como observado através de eletroforese (Figura 9), estes foram 

capazes de proteger os animais infectados por S. Typhimurium (Figura 10). O efeito 

protetor desempenhado por PI, PII e PIII sobre animais submetidos à infecção letal 

por S. Typhimurium evidencia a participação de três frações distintas de proteínas 

na atividade promovida pela fração PL. Destas, apenas PI não apresenta atividade 

proteolítica (OLIVEIRA et al., 2007). Em estudos mais recentes, PI foi a única destas 

sub-frações capaz de modular positivamente os níveis séricos de óxido nítrico em 

animais experimentais quando administrada por via e.v. (RAMOS et al., 2009a). 

Mesmo não sendo a mesma via de administração utilizada nesta pesquisa, o fato de 

que PI, assim como PL, modula o nível de óxido nítrico e que este sinalizador está 

intimamente relacionado com a sepse, PL e PI foram avaliados nos ensaios 

posteriores. 

A sub-fração PI, quando administrada por via i.p., em animais saudáveis 

ou infectados por S. Typhimurium favorece a migração de neutrófilos para a 

cavidade peritoneal (Figura 11 e 12). Assim como observado para PL, este evento 

parece ser essencial para a sobrevivência dos animais infectados e, aliado ao dado 

que descreve PI como detentor de potente atividade antiinflamatória quando 

administrado por via e.v (RAMOS et al., 2009a), é sugerido que o efeito biológico 

exercido por PI sobre a migração de neutrófilos depende da via de administração 

utilizada. 

Os neutrófilos desempenham um papel crucial no desenvolvimento dos 

mecanismos de defesa do organismo. Estes são as primeiras células que migram 

para o foco infeccioso onde são capazes de eliminar os microorganismos invasores, 

liberando agentes bactericidas, tais como, espécies reativas de oxigênio e 
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nitrogênio. Em adição, os neutrófilos também liberam citocinas e quimiocinas que 

promovem sua auto-ativação, além do recrutamento de outras células do sistema 

imunológico (YAMASHIRO et al., 2001). Portanto, o recrutamento de neutrófilos para 

o foco infeccioso é extremamente importante para o controle do crescimento 

bacteriano local e, conseqüentemente, para a prevenção de infecções bacterianas. 

Os mecanismos envolvidos na falência da migração de neutrófilos durante 

a sepse grave são decorrentes da liberação excessiva de citocinas e quimiocinas 

pró-inflamatórias na circulação, as quais induzem a superexpressão da enzima óxido 

nítrico sintase induzida (iNOS), com conseqüente aumento da produção de óxido 

nítrico (NO) (BENJAMIM et al., 2000). Elevados níveis séricos de NO promovem a 

redução da expressão de moléculas de adesão envolvidas nas etapas de rolamento 

e adesão leucocitária, modulando o processo de interação célula/endotélio, o que 

diminui drasticamente o processo de migração celular (PRUEFER et al., 1999; 

KUBENS et al., 2001). O óxido nítrico é muito importante na atividade microbicida 

desempenhada pelos neutrófilos e concentrações muito baixas desta molécula 

permitem a disseminação bacteriana do foco infeccioso para a circulação sistêmica 

(BENJAMIM et al., 2002). Estas observações revelam o papel dual do óxido nítrico 

no sistema imune, que age de maneira distinta dependendo de sua concentração e 

local de ação. 

Neste trabalho, os resultados obtidos a partir da dosagem de óxido nítrico 

no soro e no fluido peritoneal dos animais infectados por S. Typhimurium foram 

bastante interessantes. Camundongos submetidos à sepse letal apresentaram níveis 

elevados de NO no soro (Figura 13 - A), corroborando com os dados previamente 

reportados na literatura para animais com sepse severa induzida por CLP 

(BENJAMIM et al., 2000). O pré-tratamento com PL ou PI de animais infectados 
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preveniu o aumento dos níveis séricos de NO (Figura 13 - A). Considerando as 

evidências sobre o efeito antiinflamatório do NO quando presente em altos níveis na 

circulação sanguínea (SPIECKER et al., 1998; KUBENS et al., 2001), estes 

resultados sugerem que a indução da migração de neutrófilos para o foco infeccioso 

estimulada por PL ou PI durante a sepse grave pode ser justificada pela diminuição 

dos níveis séricos de NO nos animais infectados. A dosagem de óxido nítrico no 

foco infeccioso de camundongos submetidos à sepse letal revelou que o curso da 

infecção sistêmica não promoveu alterações significativas nos níveis desta molécula 

na cavidade peritoneal destes animais. Entretanto, camundongos infectados e pré-

tratados com PL ou PI apresentaram níveis elevados de NO no foco da infecção, 

uma provável atividade dos neutrófilos presentes como parte de sua atividade 

microbicida (Figura 13 - B). Assim, estes resultados sugerem o envolvimento do 

óxido nítrico no efeito protetor demonstrado por PL e PI no modelo de sepse 

induzida por S. Typhimurium. 

A adenosina é uma molécula produzida por diferentes células em 

condições fisiológicas, mas sua liberação é quase sempre aumentada em processos 

infecciosos e/ou inflamatórios. Seus níveis são regulados por intermédio de enzimas 

especializadas tais como a adenosina desaminase (ADA), e o aumento da atividade 

desta enzima pode estar correlacionado com o grau de inflamação tecidual do 

indivíduo (HASKO; CRONSTEIN, 2004). Nenhuma investigação científica sobre a 

atividade da ADA, como marcador de resposta inflamatória, foi previamente 

realizada em animais submetidos à sepse letal induzida por S. Typhimurium. Neste 

trabalho, foi demonstrado que a atividade da ADA não estava alterada no foco 

infeccioso de animais do grupo Salmonella e uma elevada atividade desta enzima foi 

detectada no fluido peritoneal de animais pré-tratados com PL ou PI (Figura 14). 
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Estudos desenvolvidos por Luna (2002) demonstraram que ratos submetidos à 

sepse sub-letal por CLP apresentaram uma relevante atividade de ADA no foco 

infeccioso. Além disso, este evento foi correlacionado com o elevado percentual de 

neutrófilos presentes na cavidade peritoneal destes animais (LUNA, 2002). De fato, 

os resultados deste trabalho corroboram com esta observação. Assim, é sugerido 

que os níveis de ADA não foram alterados em animais pertencentes ao grupo 

Salmonella por se tratar de uma sepse de caráter letal, que se relaciona com a 

falência da migração de neutrófilos. Além disso, o aumento da atividade desta 

enzima em camundongos pré-tratados com PL ou PI pode ser justificado pela 

relevante migração de neutrófilos para o foco infeccioso. 

Estudos anteriores mostraram que animais submetidos à sepse letal 

induzida por inoculação i.p. de S. Typhimurium apresentaram grande quantidade de 

bactérias no sangue, cavidade peritoneal, fígado e baço (LEHNER et al., 2001). De 

fato, neste trabalho, o processo infeccioso dos animais do grupo Salmonella não 

ficou restrito a cavidade peritoneal, disseminando por todo o organismo. Estes 

animais apresentaram um alto grau de bacteremia e níveis elevados de 

microorganismos nos órgãos chaves da infecção por S. Typhimurium, tais como 

fígado e baço. Uma relevante redução no quadro de bacteremia foi observada em 

animais pré-tratados com PL ou PI nas primeiras 24 horas após inóculo bacteriano 

(Figura 15 - A), sugerindo que o efeito protetor exercido pelas proteínas do látex de 

C. procera é iniciado nos primeiros estágios da infecção. Esta cinética não foi 

observada na cavidade peritoneal dos animais, local do foco infeccioso, na qual a 

quantidade de microorganismos não diferiu entre os grupos (Figura 15 - B). Além 

disso, a população bacteriana no fígado e no baço dos animais estava elevada em 

todos os grupos avaliados (Figura 16), sugerindo que não houve aumento da 
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capacidade fagocítica de macrófagos e neutrófilos nestes órgãos. Estes resultados, 

aliados ao fato de que as proteínas do látex de C. procera não agem diretamente 

sobre o microorganismo, indicam que um mecanismo imune seria o responsável 

pela proteção observada. 

Parâmetros hematológicos, tais como leucócitos e plaquetas, são 

bastante utilizados como marcadores laboratoriais que auxiliam no diagnóstico da 

sepse. A coagulação intravascular disseminada (CIVD) associada à plaquetopenia 

são complicações bastante comuns neste quadro, que ocorre pelo grande consumo 

e conseqüente depleção dos fatores de coagulação e plaquetas, resultantes da 

contínua atividade coagulante (LEE et al., 1993; PINTÃO; FRANCO, 2001). De fato, 

neste trabalho, animais submetidos à sepse letal induzida por S. Typhimurium 

apresentaram uma diminuição no número de plaquetas. O pré-tratamento de 

camundongos infectados com as proteínas do látex de C. procera (PL ou PI) foi 

capaz de reverter a plaquetopenia observada neste quadro (Tabela 2). 

Alterações hematológicas, tais como neutrofilia e linfopenia, são bastante 

freqüentes no curso de uma infecção sistêmica. A neutrofilia é um sinal clínico de 

infecção que representa um fenômeno reacional da medula óssea às citocinas 

circulantes, resultando no aumento da produção e liberação de neutrófilos para repor 

àqueles consumidos na inflamação (ABBAS et al., 2008). A linfopenia é parte da 

imunossupressão estabelecida na sepse, que pode ocorrer devido a um aumento de 

apoptose dos linfócitos circulantes (HENKIN et al., 2009). De fato, neste trabalho, 

animais submetidos à sepse letal induzida por S. Typhimurium apresentaram estas 

alterações hematológicas. O pré-tratamento com as proteínas do látex de C. procera 

(PL ou PI) de camundongos infectados parece causar um retardo na neutrofilia e 

linfopenia observada neste quadro. Não houve alteração nos níveis séricos de 
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monócitos, eosinófilos e basófilos em todos os animais dos grupos avaliados. É 

importante ressaltar que nenhuma alteração nos níveis de plaquetas e leucócitos foi 

observada no sangue de animais saudáveis tratados com PL ou PI (Tabela 2). 

O fígado é um órgão central do metabolismo, e qualquer disfunção deste 

órgão é de grande preocupação. Muitas enzimas são sintetizadas pelo fígado, mas 

nem todas são úteis no diagnóstico de desordens hepáticas. As transaminases 

(aminotransferases) estão entre as enzimas de interesse clínico mais utilizadas. 

Elevações nas concentrações das transaminases comprovam um quadro de dano 

hepático freqüentemente encontrado em pacientes sépticos, entretanto, há baixa 

correlação entre o grau de lesão hepatocelular e o nível das aminotransferases. 

TGO é o indicador mais específico de lesão hepatocelular, permanecendo 

aumentada por mais tempo (ZAVARIZ et al., 2006). De fato, neste trabalho, a 

atividade da transaminase glutâmico oxalacética (TGO) estava aumentada, 

enquanto que a transaminase glutâmico pirúvica (TGP) não teve sua atividade 

alterada em todos os grupos avaliados (Tabela 3). Estes resultados sugerem que o 

pré-tratamento com PL ou PI não reverte o dano hepático em até 7 dias após o início 

da infecção, corroborando com os dados demonstrados da população de bactérias 

no fígado destes animais. 

As alterações celulares e sistêmicas durante a sepse ocasionam 

distúrbios na circulação, queda na perfusão tecidual e, conseqüentemente, déficit de 

energia celular (LEE et al., 2002). As toxinas produzidas pelas bactérias Gram-

negativas têm a capacidade de inibir a enzima piruvato desidrogenase, conduzindo a 

um aumento de lactato no citoplasma das células, sem que haja déficit da 

oxigenação celular, devido à produção energética por anaerobiose. A enzima lactato 

desidrogenase (LDH) catalisa a interconversão de piruvato e lactato, regulando os 
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níveis destas moléculas nas células (KIRSCHENBAUM et al., 1998). Níveis elevados 

desta enzima na sepse podem resultar de vários mecanismos, incluindo danos 

celulares relacionados às toxinas bacterianas, isquemia e espécies reativas de 

oxigênio citotóxicas geradas durante a reperfusão. O aumento da LDH em pacientes 

com sepse grave e choque séptico reflete a extensão da lesão tecidual e/ou do 

metabolismo anaeróbico (ZEIN et al., 2004). Neste trabalho, a atividade da LDH 

estava aumentada em todos os grupos avaliados (Tabela 3). Estes resultados 

sugerem que o pré-tratamento com PL ou PI não reverte à alteração no metabolismo 

energético celular e/ou o processo de injúria tecidual em animais infectados em até 

sete dias após o início da infecção. Entretanto, outros estudos devem ser realizados 

no sentido de melhor investigar o efeito protetor das proteínas do látex em relação 

aos danos teciduais secundários à sepse, tais como dosagem de mieloperoxidase 

(MPO) nos órgãos e de marcadores do metabolismo anaeróbico (lactato, por 

exemplo). 

Salmonella Typhimurium é uma bactéria facilmente detectada e 

quantificada em vários órgãos chaves da infecção induzida por este microorganismo, 

como o fígado e baço, onde é capaz de sobreviver em macrófagos não ativados se 

disseminando para outros órgãos e causando septicemia. Danos teciduais também 

podem ser avaliados através da análise histopatológica destes órgãos (PORTILLO 

et al., 2001). A análise do fígado de animais submetidos à sepse letal induzida por S. 

Typhimurium demonstrou discreto infiltrado inflamatório em torno da veia centro 

lobular além de núcleos picnóticos, indicando degeneração celular (apoptose) 

(Figura 17). A análise do baço dos animais infectados evidenciou hipertrofia e 

congestão do sistema retículo endotelial, além da presença de células gigantes 

(Figura 18). O pré-tratamento com as proteínas do látex de C. procera (PL ou PI) de 
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camundongos infectados parece modular o curso temporal dos danos 

histopatológicos observados neste quadro. 

A sepse é um grave problema de saúde pública das UTI’s do Brasil e do 

mundo. Atualmente, o tratamento da sepse permanece um desafio, mesmo com o 

arsenal de antibióticos modernos e tecnologias de cuidados intensivos. A 

dependência de antibióticos e outros métodos de modulação da resposta 

inflamatória sistêmica, tais como o uso de esteróides, anticoagulantes, antagonistas 

de citocinas e hemofiltração não levou a um tratamento de confiança bem sucedido 

para a inflamação e infecção do choque séptico relacionado. Em parte, o insucesso 

é vislumbrado pela contínua evolução da resistência das bactérias às drogas 

antibacterianas disponíveis. Além disso, a velocidade da evolução da resistência 

bacteriana é pelo menos tão rápido como o desenvolvimento de novos antibióticos 

(WANG et al., 2009). Uma maior compreensão dos mecanismos envolvidos na 

patogenia da sepse tem proporcionado avanços significativos no campo da 

imunoterapia. Assim, terapias interventoras dos mecanismos imunes oferecem a 

melhor esperança de cura de pacientes sépticos (MUENZER et al., 2010; KUMAR; 

SHARMA, 2008). 

A terapêutica com proteínas constitui uma classe promissora da terapia, e 

seu particular potencial é devido ao fato que estas moléculas podem ser altamente 

específicas, podendo ser potencialmente utilizadas em baixas doses e com poucos 

efeitos colaterais. Estas moléculas também representam uma nova gama de 

possibilidades no tratamento de doenças, por exemplo, influenciando o sistema 

imunológico. Além disso, as proteínas podem ser alvo de expressão e produção em 

sistema heterólogo através de técnicas de biologia molecular e cultura de tecidos. A 

obtenção destas moléculas por meio de protocolos alternativos ao extrativismo e 



 

91 

 

independentes da sazonalidade, é de grande relevância  para o aproveitamento 

deste recurso vegetal. O típico método utilizado na terapêutica com proteínas é 

ainda a administração subcutânea ou endovenosa de uma solução ou suspensão, 

pois estas poderiam ser alvo de digestão por via oral (MOELLER; JORGENSEN, 

2008). Entretanto, esta desvantagem pode ser contornada por tecnologias da 

indústria farmacêutica. 

As plantas medicinais têm sido usadas para o tratamento de infecções, 

em todo o mundo, há milhares de anos. Entretanto, estudos in vitro e in vivo da 

eficácia de medicamentos fitoterápicos no tratamento do choque séptico são 

necessários. Seus mecanismos farmacológicos precisam ser elucidados a nível 

molecular para investigar e melhorar a terapia almejada utilizando remédios 

tradicionais à base de plantas (WANG et al., 2009). 

As plantas laticíferas são uma interessante fonte de moléculas com 

atividade biológica e sua eficiência é freqüentemente suportada pelo uso na 

medicina popular (OLIVEIRA et al., 2007). O látex de C. procera constitui-se de uma 

excelente fonte de proteínas com elevado potencial farmacológico (ALENCAR et al., 

2004; KUMAR; ROY, 2007; RAMOS et al., 2009a). Os resultados obtidos neste 

trabalho são surpreendentes e bastante promissores, sugerindo que as ações 

farmacológicas das proteínas do látex de C. procera que modulam a resposta 

inflamatória sistêmica produzida em animais com sepse impedem a mortalidade dos 

mesmos por um mecanismo distinto de ação antibacteriana. Isso se traduz em um 

novo mecanismo de ação que poderia ser de uso potencial no controle da resposta 

inflamatória sistêmica associada à sepse, assim como poderia ser utilizado em 

conjunto com medicamentos tradicionais. 
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Novos experimentos envolvendo a utilização de passos cromatográficos 

estão sendo realizados em nosso laboratório. Esta nova etapa será de grande 

importância para identificar as moléculas envolvidas nos eventos aqui relacionados. 

Estes resultados levarão a uma melhor compreensão dos mecanismos pelo qual as 

proteínas do látex promovem tais eventos biológicos. 

 
 

  



 

93 

 

 

 

VII - CONCLUSÃO 

 

A análise integrada de todos os resultados sugere que as proteínas do 

látex de C. procera modulam a resposta imunoinflamatória por um mecanismo 

indireto, revertendo à falência da migração de neutrófilos causada pela sepse letal. 

Assim, a fração protéica do látex induz uma resposta imunológica ainda não 

totalmente esclarecida que permite a sobrevivência dos animais, mesmo sob 

infecção. Os resultados sugerem que a modulação de óxido nítrico estaria 

diretamente envolvida no efeito protetor final observado. As propriedades 

farmacológicas de PL previamente descritas em modelos clássicos de inflamação 

foram agora confirmadas em um modelo de resposta inflamatória sistêmica 

resultante de um processo infeccioso previamente estabelecido. 
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