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RESUMO
A prospecção de polissacarídeos farmacologicamente ativos provenientes de
subprodutos agrícolas ainda é uma prática pouco explorada no meio científico. Dessa
forma, este trabalho pretendeu ampliar o conhecimento relacionado às atividades
farmacológicas de polissacarídeos extraídos do sabugo de milho. A partir da farinha de
sabugo de milho, um extrato foi obtido ao combinar ondas de ultrassom em meio
alcalino, e ao final do processo o produto foi denominado de EPSM (extrato
polissacarídico de sabugo de milho). Esse extrato foi caracterizado físico-quimicamente
e, através de ensaios in vitro, foi avaliado como agente antioxidante, citotóxico,
anticoagulante e imunomodulator. Os resultados indicaram que o EPSM apresentou
significativa ação quelante de metal; além de não apresentar efeito tóxico para células
de linhagem normal, evidenciou efeito citotóxico contra as células tumorais HeLa,
quando causou a morte celular por apoptose. Em adição, outros efeitos farmacológicos
foram observados, o EPSM diminuiu a produção de óxido nítrico (NO) por macrófagos
ativados, e estendeu o tempo de coagulação sanguínea quando avaliado pelo ensaio de
APTT. Posteriormente, frações metanólicas, etanólicas e cetônicas foram obtidas a
partir do fracionamento dos polissacarídeos presentes no EPSM. Foram obtidas cinco
frações metanólicas, seis frações etanólicas e duas cetônicas; e todas avaliadas quanto às
atividades antioxidante, citotóxica, anticoagulante e imunomodulatória. Dentre as
frações, E1.4 exibiu significativo efeito qualante de metal, ação tóxica em células HeLa
por indução da apoptose, reduziu a produção de NO por macrófagos ativados, e ampliou
o tempo de coagulação sanguínea. Esses resultados sinalizaram que os polissacarídeos
farmacologicamente ativos do EPSM estariam presentes na fração E1.4. A partir do
fracionamento da E1.4 foram obtidas seis subfrações polissacarídicas com tamanhos
distintos: <3; 3-10; 10-30; 30-50; 50-100 e >100 KDa. Cerca de 80% dos
polissacarídeos de E1.4 apresentou tamanho inferior a 10 KDa, e todas as subfrações
apresentaram mais de 61% de açúcar em suas composições químicas. Essas subfrações
exibiram diferentes composições monossacarídicas, mas todas apresentaram xilose. As
subfrações evidenciaram distintos efeitos nos ensaios farmacológicos in vitro. As
subfrações de menor tamanho (< 30 KDa) demonstraram maior atividade quelante de
metal e maior atividade citotóxica contra células tumorais. As intermediárias (entre 30 e
100 KDa) diminuiram mais a produção de NO por macrófagos ativados, mas a de maior
tamanho (>100 KDa) modulou um maior número de citocinas inflamatórias, e
demonstrou um maior efeito anticoagulante. Portanto, a análise conjunta dos resultados
indica que os polissacarídeos farmacologicamente ativos do ESPM são heteroxilanas e
foram concentrados nas subfrações de E1.4, além disso, os efeitos farmacológicos
dessas heteroxilanas dependem do seu tamanho molecular. E dessa forma, é possível
inferir que o sabugo de milho pode ser utilizado como fonte de moléculas com potencial
farmacológico.
Palavras-chave: Polissacarídeos bioativos, ultrassom, Zea mays, citocinas inflamatórias,
apoptose.
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ABSTRACT
Prospecting pharmacological active polysaccharides from agricultural
byproducts, such as corncobs, is an underexplored practice in the scientific community.
Thus, this work aims to expand knowledge about pharmacological activities of
polysaccharides extracted from corncobs. From corn cob flour a extract was obtained by
ultrasound waves in an alkaline medium, and the end of the process the product was
termed PECC (polysaccharidic extract from corncobs). This extract was physicochemical characterized and evaluated by in vitro assays as an antioxidant, cytotoxic,
anticoagulant and imunomodulator agent. Results indicated significant activity metal
chelating by PECC, and the use of PECC in cell culture cells showed no toxic effects to
normal cell lines, but toxic action against HeLa tumor cells due promoting cell death by
apoptosis. In addition, other pharmacological effects were observed, the PECC
decreased nitric oxide (NO) production by activated macrophages, and prolonged blood
clotting time through APTT assay. Then methanolic, ethanolic and ketone fractions
were obtained from fractionation of PECC polysaccharides. Five methanolic fractions,
six ethanolic fractions and two ketones were obtained; and all fractions were evaluated
for antioxidant, cytotoxic, anticoagulant, immunomodulatory activities. E1.4 fraction
exhibited significant metal chelating effect, a toxic action to induce apoptosis in HeLa
cells, decreased NO production by activated macrophages, and extended blood clotting
time. These results showed that the PECC pharmacological active polysaccharides
would be present in the fraction E1.4. From fractionation of E1.4 polysaccharide six
subfractions with different sizes were obtained: <3; 3-10; 10-30; 30-50; 50-100 and
>100 KDa. About 80% of E1.4 polysaccharides had lower size to 10 KDa, and all the
subfractions showed over 61% sugar in their chemical compositions. These subfractions
exhibited different monosaccharide compositions, but xylose was presented in all of
them. The subfractions exhibited distinct pharmacological effects in in vitro assays.
Smaller subfractions (<30 KDa) had highest metal chelating activity and greater toxic
action in tumor cells. The intermediate fractions (between 30-100 KDa) decreased more
NO production of activated macrophages, for other side, the larger size (>100 KDa)
modulated a greater number of inflammatory cytokines, and the had greatest
anticoagulant effect. Therefore, when analyzing all the results together it is evident that
the PECC pharmacological polysaccharides are heteroxylans, and were concentrated in
E1.4 fraction, and heteroxilanas pharmacological effects depends on their molecular
size. Thus, corncobs could be used as source from molecules with biotechnology
potential.
Keywords: Bioactive polysaccharides, Ultrasound, Zea mays, inflammatory cytokines,
apoptosis.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 PRODUÇÃO MUNDIAL E NACIONAL DE CEREAIS E MILHO
A produção mundial de cereais na temporada 2014/15 tem superado as
perspectivas apontadas por uma revisão realizada no mês de junho de 2014 pela Food
and Agriculture Organization of United Nations (FAO), e agora a previsão realizada
pela organização para o final do biênio indica uma elevação dos números para cerca de
2.500 milhões de toneladas (Figura 1). Mesmo com atual declínio industrial da China, o
que levou a um declínio do consumo mundial de cereais, ocorreu uma proeminente
elevação da produção agrícola de cereais em países como os Estados Unidos, países da
União Europeia, Ucrânia e Brasil (FAO, 2014), pois, há uma expectativa de que o
consumo mundial de grãos para os próximos períodos, principalmente os chamados
grãos-grossos, categoria na qual o milho está inserido, aumente em aproximadamente
2,5% quando comparado ao período de 2013/14. Por outro lado, a previsão do FAO
para o final de 2015 é que o estoque global de cereais aumente cerca de 5% quando
comparado ao período anterior de 2013/14, o que representaria um valor real de
aproximadamente 604 milhões de toneladas, o que seria o maior valor desde o ano de
2001. A mesma tendência também se verifica para o milho, com relação ao consumo há
uma projeção de que este será impulsionado principalmente pelo seu uso como alimento
na China e para produção de etanol nos Estados Unidos (McFARLANE, 2014). No
tocante aos estoques, espera-se que estes aumentem em torno 200 milhões de toneladas
(FAO, 2014).

Figura 1 – Produção mundial de cereais dos últimos 10 anos. No gráfico, é possível observar
dados referentes à produção, utilização e estoque mundial de cereais. Os valores são referentes
aos biênios correspondentes de 2004/05 a 2014/15.

Fonte: Adaptado de FAO,2014.
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Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra brasileira de
grãos deverá chegar aos aproximados 193,9 milhões de toneladas no período 2013/14
(CONAB, 2014). Os dados foram mostrados no décimo levantamento da produção
nacional de cereais que apontou um aumento de 2,8% com relação à temporada anterior,
quando os números foram de cerca de 188,7 milhões de toneladas. Produtos como a soja
e o trigo tiveram elevação na produção durante 2013/14, cerca de 5,9 e 33,8%,
respectivamente. Porém, a produção nacional de milho sofreu uma redução de
aproximadamente 4,1%, se comparada ao período passado. Essa redução tem sido
apontada em parte pelo decrescimento na área plantada (-6,3%) e diminuição do
rendimento médio (-3,1%), e parte pela natural flutuação da produção do cereal, já que
em 2012/13 ocorreu um aumento de aproximadamente 13% (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014). Apesar disso, o Brasil se
destaca como um dos principais produtores de grãos da América Latina e do mundo e
órgãos importantes como o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)
ampliaram a estimativa de produção de milho no Brasil para cerca de 76 milhões de
toneladas para o ano de 2014.
O milho nacional tem sido amplamente utilizado no mercado interno brasileiro
como produto alimentício para animais e humanos, e no mercado internacional vem
sendo enviado como matéria-prima para produção de biocombustíveis, principalmente
para os Estados Unidos. Todavia, essa grande produção nacional de milho também
promove uma enorme geração de subprodutos agrícolas, como farelo de milho, palhas
da epiga do milho e, principalmente, sabugo de milho. Esses resíduos agrícolas quando
não utilizados completamente podem gerar um problema ambiental.
Na agroindústria e pecuária, o sabugo de milho é utilizado como aditivo na
suplementação da alimentação animal (IMAIZUMI, 2005), e vem sendo estudado como
fonte de carboidratos para produção de etanol (LATIF; RAJOKA, 2001, SUN; CHENG,
2002). Porém, poucos trabalhos abordaram esse subproduto agrícola como fonte de
moléculas farmacologicamente ativas (EMBRIGEROVA et al., 2002; YANG et al.,
2005). Inseridos nesses estudos farmacológicos com resíduos agroindustriais, estão
trabalhos produzidos pelo grupo de pesquisa liderado pelo Prof. Hugo Rocha, do
departamento de Bioquímica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
(MELO-SILVEIRA, 2010b; MELO-SILVEIRA et al., 2012; MELO-SILVEIRA et al.,
2014). Dentre outros fatores, a justificativa para a realização de uma prospecção em
busca de moléculas bioativas usando como fonte o sabugo de milho, parte do fato que
fontes naturais são importantes alvos para obtenção de compostos com potencial
biotecnológico e farmacológico (COURTOIS, 2009; NEWMAN et al., 2003; NIE; XIE,
2011; SHUKLA et al., 2014). Portanto, faz-se necessária a ampliação do conhecimento
sobre os componentes químicos presentes em resíduos agrícolas, como o sabugo, na
busca de compostos que auxiliem no desenvolvimento de novos produtos, como os
fármacos (MELO-SILVEIRA et al., 2012; MELO-SILVEIRA et al., 2014).
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1.2 PESQUISAS BIOMÉDICAS SOBRE COMPOSTOS OBTIDOS DE FONTES
NATURAIS
Existem vários trabalhos que descrevem a elaboração de novos fármacos e
medicamentos inspirados em produtos naturais ou em compostos derivados (CLARDY;
WALSH, 2004; HARVEY, 2007; KOEHN; CARTER, 2005; LI; LEUNG, 2014;
WANG et al., 2011). Assim, não é surpreendente que os produtos de fontes naturais
sejam considerados como uma elaborada e embaralhada biblioteca química que pode
fornecer compostos de incomparáveis diversidades e perfis farmacológicos (WANG et
al., 2011). A prospecção e isolamento de compostos a partir de fontes naturais no final
do século XIX foi uma etapa decisiva para criação/crescimento da indústria
farmacêutica, e na fase inicial do processo de desenvolvimento da indústria de
fármacos, os produtos de fontes naturais consistiam a principal fonte de insumos para a
preparação de medicamentos. Em 1820, os professores P. J. Polletier e J. Caventou, da
Escola Superior de Farmácia de Paris, isolaram a quinina, um alcaloide presente da
casca da quina (Cinchona sp), e depois, esse composto de gosto amargo apresentou-se
com funções antitérmicas, antimaláricas e analgésicas. Logo em seguida, em 1848, a
empresa Merck anunciou o isolamento da papaverina extraída da Papaver somniferum,
também conhecida como papoula-do-ópio (MERCK, 1848). A papaverina tem sido
utilizada na medicina como parte de medicamentos analgésicos, antiespamolíticos e
vasodiladores (JUNIOR et al., 2006). Outro evento marcante na história da prospecção
de compostos naturais foi o isolamento da morfina a partir do ópio, esse episódio foi
relatado por F. W. Seturner e é considerado um marco para a nova era de uso de
produtos naturais com fins medicinais (DREWS, 2000). E na janela aberta das
descobertas de compostos naturais farmacologicamente ativos, outros inúmeros
exemplos podem ser lembrados, como o da aspirina (ácido acetilsalicílico), o primeiro
fármaco sintético, lançado em 1897 pela empresa Bayer, inspirado na salicina, um
glicosídeo extraído de Salix alba e usado desde os tempos antigos como antiinflamatório (BRODY; BRODY, 2000; COSTA, 2009); a efedrina, uma amina derivada
de plantas Ephedraceace sp usada como descongestionante nasal, broncodilatador e
vasopressor, mas que ultimamente tem os efeitos colaterais questionados devido a
problemas cardíacos apresentados pelos usuários desse fármaco (SAMENUK et al.,
2012; SHEKELLE et al., 2012).
Apesar de não haver registros históricos, é consenso que a espécie humana,
desde muito cedo, utiliza diversas fontes para a obtenção de produtos naturais que vêm
sendo utilizados nas mais variadas atividades humanas. Com o passar dos séculos, os
avanços tecnológicos permitiram que cada vez mais moléculas, de fontes como animais,
plantas, algas e micro-organismos fossem extraídas, purificadas e utilizadas nas
atividades humanas, bem como os derivados dessas moléculas (CRAGG; NEWMAN,
2013). Neste contexto, uma das áreas que mais evoluiu foi a que abrange as ciências
biomédicas. O surgimento contínuo de técnicas modernas em áreas como Bioquímica,
Farmacologia, Biologia Molecular, Genética, Fitoquímica, Farmacognosia faz com que
cada vez mais moléculas bioativas sejam encontradas e empregadas na descoberta e/ou
desenvolvimento otimizado de novos fármacos (FIRMO et al., 2011).
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Um reflexo deste avanço pode ser facilmente identificado quando se observa o
aumento no número de publicações científicas relacionadas ao tema. Nas últimas
décadas, ocorreu uma exponencial ampliação no número de artigos científicos
publicados em bancos de dados acadêmicos internacionais. Ao observar os números da
figura 2, é possível verificar que o número de publicações científicas relacionadas a
produtos obtidos de fontes naturais no ano 2013 é cerca de 520% maior do que aquele
encontrado no ano de 1996. Este aumento anual no número de publicações culminou em
cerca de 15.300 artigos publicados em apenas duas décadas. Além disso, a partir de
2011 foram quase 2.000 artigos produzidos anualmente, e ainda na metade do corrente
ano (2014) já foram publicados mais de 82% do número total de artigos publicados
sobre o tema no ano anterior. Portanto, não é surpreendente que já em 2008, B. Schmidt
e seus colaboradores tivessem relatado que dos 847 fármacos de baixa massa molecular
distribuídos pelo mercado farmacêutico entre 1981 e 2006, 43 eram produtos naturais, e
232 produzidos por hemi-síntese a partir de produtos ou derivados naturais, o que
indiretamente correspondia a 33% da multibilionária economia farmacêutica
(SCHMIDT et al., 2008; VEIGA-JUNIOR; MELLO, 2008).

Figura 2 – Publicações anuais referentes a produtos naturais com propriedades
farmacológicas (de 1996 a junho de 2014). Os valores indicam a média das publicações
relacionadas aos termos: natural product; natural product medicine; natural compounds;
natural compounds review; natural product medicine review; natual molecules and medicine;
bioproduct. Dados acessados em: National Center for Biotechnology Information (NCBI);
ScienceDirect e Periódicos Capes.

Fonte: Autoria própria
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1.3 POLISSACARÍDEOS: PRODUTOS
POTENCIAL FARMACOLÓGICO

NATURAIS

BIOATIVOS

COM

Dentre as moléculas com atividade farmacológicas obtidas a partir de fontes
naturais, os polissacarídeos certamente merecem um lugar de destaque. Em síntese,
carboidratos são considerados o resultado da fixação fotossintética do CO 2 nas plantas
e, quanto às unidades fundamentais, podem ser classificados como monossacarídeos,
oligossacarídeos ou polissacarídeos. Carboidratos poliméricos, isto é, os
polissacarídeos, exercem um papel central em todos os organismos atuando como
reserva energética, sinalizadores celulares, além de operarem na manutenção da
integridade e proteção da célula (PERSIN et al., 2011).
Os polissacarídeos extraídos de diversas fontes naturais são apresentados, em
vários trabalhos, como imunoestimuladores (EBRINGEROVÁ; HROMÁDKOVÁ;
HŘIBALOVÁ, 1998), anti-inflamatórios (JOSEPH et al., 2011), antitumorais (CAO;
IKEDA, 2009), antioxidantes (FAN et al., 2014), antitrombóticos (ROCHA et al.,
2006), anticoagulantes (QI et al., 2012), hipoglicêmicos (ZHANG et al., 2006),
antihipertensivos (WU et al., 2011), hepatoprotetores (JIN; LIU, 2009), antimicrobianos
(LI; DING et al., 2011), dentre outras atividades farmacológicas.
Segundo a European Polysaccharide Network of Excellence (EPNOE), as
principais áreas de pesquisas sobre polissacarídeos podem ser reunidas em (Figura 3):
(a) Identificação de uma nova fonte de polissacarídeos, isto é, a busca de fontes
alternativas para obtenção de polissacarídeos ampliaria o desenvolvimento de um banco
de dados que aumentaria a possibilidade de elaboração de novos produtos, incluindo
fármacos; (b) Extração, isolamento e identificação estrutural de polissacarídeos
individuais ou conjugados, ou seja, o desenvolvimento de métodos ecológicos e
eficientes à obtenção de polissacarídeos; (c) Métodos de caraterização voltados para a
elaboração de melhores técnicas que permitam aumentar o conhecimento sobre a
estrutura química desses polímeros, e dessa forma, ampliar a utilização dos
polissacarídeos através de modificações químicas espefícas na molécula; (d) Estudos
sobre interações entre polímeros, isto é, avaliação das possíveis interações
polissacarídeo-polissacarídeo e entre polissacarídeo e moléculas não-polissacarídicas;
(e) Modificações in vitro e in vivo, como por exemplo, na melhoria de uma atividade
enzimática para atuação em condições extremas de solvente e temperatura, ou no
aprimoramento genético da fonte do polissacarídeo para aumentar o rendimento nas
extrações. Esses pontos demonstram a importância e amplitude dos estudos sobre
polissacarídeos, e as utilizações desses polímeros podem variar desde a extração,
passando pela conversão e modificações moleculares, até chegar ao consumo e
reaproveitamento. Além disso, os campos de aplicação desses polímeros naturais
incluem áreas de grande interesse econômico e social como a indústria de materiais,
alimentícia e farmacêutica.
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Figura 3 – Possíveis aplicações dos polissacarídeos. O esquema das principais áreas de
pesquisa e campos de aplicação dos polissacarídeos.

Fonte: Figura adaptada de PERSIN et al., 2011

1.4 XILANAS: CARACTERÍSTICAS E POTENCIAL FARMACOLÓGICO
Dentre os diferentes tipos de polissacarídeos com potencial bioativo se
encontram as xilanas e heteroxilanas, polissacarídeos pertencentes ao grupo das
hemiceluloses. As hemiceluloses são polímeros sem a participação de glicose como
sacarídeo central, no qual os monossacarídeos integrantes estão unidos por ligações
equatoriais β(1-4), e associados firmemente à celulose (BISARIA; GHOSE; 1981). As
hemiceluloses estão presentes nas camadas da parede celular dos vegetais, e por sua
vez, as xilanas e heteroxilanas se encontram principalmente na parede celular
secundária (SCHELLER; ULVSKOV, 2010).
Há várias espécies de milho, mas a espécie do milho doméstica amplamente
utilizada é a Zea mays. Essa espécie está filogeneticamente situada na família das
poáceas e assim como todos os grupos do reino Plantae, a parede celular dessa planta
além de apresentar microfibrilas de celulose e proteínas estruturais, é constituída de uma
elevada quantidade de hemicelulose (xiloglucanas com cadeias laterais, xiloglucana
fucosilada, mananas, xilanas, heteroxilanas). As xilanas são formadas por cadeias
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centrais de homoxilana β(1-4), substituídas por cadeias constituídas de monossacarídeos
como arabinose, galactose, ácido glucurônico e manose (BIELY,1993).
Devido à abundância na produção e características morfológicas e funcionais, o
sabugo de milho se apresenta como uma excelente fonte de xilanas. Nessas estruturas
vegetais, as xilanas encontradas são constituídas principalmente por ácido 4-O-metil-Dglucurônico, L-arabinose e D-xilose, na proporção semelhante a 2:10:20 (SILVA;
CARVALHO; FONSECA, 1998). Nessa mesma fonte vegetal, as xilanas podem ser
encontradas com outras constituições, como por exemplo, glucomananas, glucoxilana
ou arabinoxilana. Entretanto, a proporção dos monossacarídeos encontrados nestes
polímeros pode variar dependendo do método de extração, cultivar, porção da planta,
fatores ambientais, etc. (EBRINGEROVÁ; HROMÁDKOVÁ; HŘIBALOVÁ, 1998).
Estima-se que 604 milhões de toneladas de milho sejam produzidas no período
2014/2015, apesar de não se ter o número exato, acredita-se que o mesmo valor em
toneladas seja obtido de sabugo. E apesar de ser fonte de produtos naturais, como
xilanas, poucos trabalhos descrevem alguma atividade farmacológica para esses
polissacarídeos. Um estudo, que usou o sabugo de milho como fonte de polissacarídeos,
avaliou a atividade mitogênica de heteroxilanas diferentes solúveis e insolúveis em água
(EBRINGEROVÁ; HROMÁDKOVÁ; HŘIBALOVÁ, 1995). Esse grupo de pesquisas
relatou que as arabinoglucoronoxilanas solúveis em água extraídas de sabugo de milho
apresentaram elevado potencial mitogênico comparado ao imunomodulador zimosan,
enquanto que as xilanas insolúveis em água não apresentaram atividade mitogênica. O
estudo mostrou ainda que a ramificação dissacarídica presente apenas na
arabionoglucoronoxilanas parece ser importante na ação imunomitogênica dessas
xilanas. Em outro trabalho, o mesmo grupo acima citado, desenvolveu um método para
melhorar a extração de xilanas de sabugo de milho (EBRINGEROVÁ;
HROMÁDKOVÁ; HŘIBALOVÁ, 1998). Nesse trabalho, as xilanas foram extraídas
através de uma solução alcalina e ultrassom em diferentes condições, e com os produtos
extraídos foram realizados testes imunomodulatórios e de atividade mitogênica (em
timócitos de ratos). Além disso, foi concluído que a utilização de ondas ultrassônicas
não alterou substancialmente as características estruturais da xilana solúvel em água.
Em adição aos trabalhos anteriormente citados, nosso grupo de pesquisa avaliou as
características físico-químicas e atividades farmacológicas de um extrato polissacarídico
rico em xilana obtido a partir da mesma fonte natural, o sabugo de milho (MELOSILVEIRA et al., 2012). Nesse trabalho, as xilanas obtidas apresentaram efeitos
promissores em alguns ensaios farmacológicos como: i) atividade antioxidante em
ensaios in vitro; ii) atividade anticoagulante, sendo capaz de prolongar o tempo de
coagulação sanguínea no ensaio de APTT; iii) ação antimicrobiana, impedindo o
crescimento da bactéria Klebsiella pneumoniae em cultura; iv) efeito in vitro citotóxico
para células tumorais do cólon uterino humano e não-tóxico para fibroblastos normais
em cultura.
Abaixo são realizados comentários necessários para que uma melhor
compreensão das atividades das xilanas de sabugo de milho apresentadas nas seções de
resultados e discussão.
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1.5 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE
1.5.1 Espécies Reativas em Sistemas Biológicos
Ao falar sobre atividade antioxidante, é imprescindível dissertar sobre espécies
reativas em sistemas biológicos. As espécies reativas intracelulares são continuamente
geradas pela luz ultravioleta, radiação ionizante, algumas reações químicas, processos
metabólicos e o processo natural de envelhecimento (GARCIA-RUIZ et al., 1995).
Compostos capazes de gerar espécies reativas são chamados de pro-oxidantes, e
normalmente, a célula mantém níveis adequados de pro-oxidantes e antioxidantes.
Entretanto, esse equilíbrio pode ser alterado a favor dos pro-oxidantes, ou em
detrimento a concentração celular de antioxidantes, podendo ocorrer o chamado
“estresse oxidativo” (SOSA et al., 2013). Quando isso ocorre, as espécies reativas
passam a ter um papel importante em eventos de citotoxicidade e alterações
metabólicas, tais como aberrações cromossômicas, que podem ocorrer através de
alterações em nucleotídeos, oxidação de proteínas e peroxidação lipídica. Essa última
está sempre associada a lesões musculares e morfológicas e ainda alterações do sistema
nervoso central em animais e humanos (SIES, 1997). As principais espécies reativas em
sistemas biológicos são aquelas derivadas do oxigênio (espécies reativas do oxigênio ERO), como radical hidroxila e superóxido; e do nitrogênio (espécies reativas do
nitrogênio - ERN), como o óxido nítrico (Figura 4).

Figura 4 – Principais espécies reativas em sistemas biológicos. As moléculas reativas
importantes em sistemas celulares são derivadas do oxigênio e do nitrogênio. Os compostos
reativos provenientes do oxigênio podem ser agrupadas em radicais e não-radicais.

Fonte: Autoria Própria
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No caso dos compostos derivados do oxigênio, esses podem ser agrupadas em
espécies não-radicais e radicais. Qualquer espécie química reativa (átomo ou molécula),
que possa existir de forma independente e que na sua última camada eletrônica contêm
um ou mais elétrons desemparelhados é considerada um radical (SOMOGYI et al.,
2007). Assim, esses radicais por apresentarem tal característica, estão em um momento
químico ausente de interações com outras moléculas, sendo muitas vezes denominados
de radicais livres (KOHEN; NYSKA, 2002), e por serem instáveis podem reagir com
diferentes substratos orgânicos (SOUZA et al., 2007). Algumas moléculas, como as
espécies não-radicais citadas acima, apesar de não serem radicais livres podem ser tão
danosas quanto os radicais por serem também extremamente reativas. Dentre esses
compostos não-radicais, o peróxido de hidrogênio (H2O2) merece destaque porque
através da via reacionária de Haber-Weiss ou da reação de Fenton pode servir como um
importante precursor de radical hidroxila (OH●), e assim, essa espécie não-radical pode
favorecer a formação de radicais livres que por sua vez podem provocar danos celulares
(SOUZA et al., 2007). Além disson as reações de Haber-Weiss e Fenton envolvem
metais de transição (como o cobre e o ferro), que dessa forma podem participar
indiretamente no dano oxidativo causado pelos radicais. Os metais de transição contêm
elétrons desemparelhados e, com exceção do zinco, por definição podem atuar como
radicais reagindo com compostos de relativa estabilidade como o H2O2 (HALLIWELL;
GUTTERIDGE, 1999). A figura 5 retrata algumas das possíveis interações entre
espécies não-radicais, radicais e metais de transição.

Figura 5 – Possíveis interações entre espécies reativas em sistemas celulares. Principais
reações químicas envolvidas na produção de radicais livres e espécies reativas derivadas do
oxigênio. Observar a interação entre metais de transição (como o ferro) e as ERO.

Fonte: Autoria Própria
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Nos últimos anos, muitos estudos têm demonstrado que principalmente as ERO
estão envolvidas em várias doenças e processos degenerativos como câncer, Alzheimer,
Parkinson, epilepsia, inflamação, fibroplasia, aterosclerose, lesão pulmonar, reperfusãoisquêmica e outras doenças (LUGRIN et al., 2014; SOMOGYI et al., 2007). Um
exemplo bastante difundido é o fato das ERO estarem associadas à peroxidação lipídica
durante o trauma do sistema nervoso central e acidente vascular cerebral. A peroxidação
lipídica em excesso pode ser danosa para as células, pois todos os produtos gerados por
esse evento podem causar lesões na membrana, diminuição da fluidez da membrana,
vulnerabilizando o material genético celular, o que pode levar ao aumento do número de
mutações no DNA e possível desenvolvimento de câncer (RAOUF et al., 2000).
Por outro lado, as ERO e ERN desempenham importantes funções fisiológicas,
como por exemplo, modulando certas vias de transdução de sinal, monitorando a
pressão de oxigênio, tônus muscular, além de participar como sinalizadores em eventos
de resposta imune (BLOKHINA et al., 2003). Além disso, várias reações mediadas por
ERO podem servir na estabilização da homeostase redox celular e, dessa forma
operarem na proteção celular contra o estresse oxidativo (SOMOGYI et al., 2007).
1.5.2 Compostos Antioxidantes
O termo antioxidante pode servir para qualquer substância cuja presença, mesmo
em baixas concentrações, retarde ou iniba a oxidação de um substrato, evitando o dano
causado por espécies reativas (FERREIRA; MATSUBARA, 1997; KOHEN; NYSKA,
2002). A cadeia de eventos para a produção de espécies reativas pode ser dividida em
três estágios: iniciação, propagação e terminação. Portanto, os antioxidantes podem ser
analisados quanto a sua atuação em cada uma dessas etapas. Ou seja, se o composto
antioxidante inibir enzimas pró-oxidantes, quelar íons de metais de transição, ou atuar
como sequestrador de radicais (neutralizando radicais livres), essa molécula irá operar
nas etapas de iniciação e propagação da reação oxidativa, e por agir indiretamente é
chamado de antioxidante preventivo. Porém, se o antioxidante atua e elimina
diretamente o radical (e não na formação do radical), esse pode ser referido como
antioxidante bloqueador da cadeia oxidativa, dessa forma agindo na iniciação, e em
consequência, na propagação e terminação (ZHANG; YANG; TANG, 2006).
Metalotioneina, transferrina, ferritina, flavonoides e EDTA (ácido etilenodiamino tetraacético) são alguns exemplos de antioxidantes preventivos. Já ácido ascórbico,
glutationa, tocoferol, bilirrubina, coenzima Q10, e enzimas como superóxido dismutase e
catalase, são antioxidantes bloqueadores de cadeia e podem impedir todos os eventos de
oxidação provocados por uma espécie reativa.
A maioria dos organismos vivos desenvolveram sistemas antioxidantes com
participação de componentes enzimáticos e não-enzimáticos que operam em conjunto
como um sistema de defesa contra o excesso de espécies reativas (NIKI, et al., 2014). O
sistema antioxidante celular pode atuar para impedir o início do dano oxidativo e/ou
controlar a sua propagação (ZHANG; YANG; TANG, 2006), tentando manter um
equilíbrio entre os antioxidantes e as espécies reativas para que não ocorram danos
significativos nas organelas celulares, evitando o quadro de estresse oxidativo celular
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(JURÁNEK et al., 2013). Porém, muitas vezes, como no caso dos humanos, esses
sistemas não são completamente eficientes, e requerem uma suplementação com
moléculas antioxidantes exógenas que podem ser adquiridas através da alimentação.
Tendo isso em mente, diversos grupos de pesquisa vêm desenvolvendo projetos
bioprospectivos em fontes naturais na busca de compostos antioxidantes que
apresentem baixa toxicidade, com a intenção de usar esses compostos para prevenir ou
melhorar a eficácia terapêutica utilizada contra doenças relacionadas direta ou
indiretamente com a presença de espécies reativas (HALLIWELL, 2014; LÓPEZALARCÓN; DENICOLA, 2013). Já existem relatos que evidenciam a utilização de
antioxidantes exógenos de origem natural na melhora do quadro geral dos pacientes
com isquemias cardíacas (CHUN-HUI et al., 2007). Dentre esses produtos provenientes
de fontes naturais e com baixa toxicidade, os polissacarídeos alinham-se perfeitamente
nesse contexto. Nos últimos anos, crescentes evidências destacam que alguns
polissacarídeos isolados de macroalgas, fungos e plantas tiveram atividades
antioxidantes e apresentaram baixa ou quase nula citotoxicidade (LIU; OOI; CHANG,
1997; NI; CHEN; SONG, 2003; NIE; XIE, 2011).
1.5.3 Polissacarídeos Antioxidantes
A capacidade de uma molécula doar átomos de hidrogênio aos radicais, a
habilidade redutora, e a propensão de doação de hidrogênio são fatores críticos que
influenciam a atividade de um antioxidante contra os danos causados pelos radicais
livres (CETKOVIC et al., 2004). Os polissacarídeos são moléculas altamente hidratadas
e os grupos hidroxila podem servir como receptores de hidrogênio, e por outro lado, são
também sítios ativos para o sequestro de radicais através da doação de átomos de
hidrogênio (FERREIRA; MATSUBARA, 1997). Além disso, alguns polissacarídeos
contêm grupamentos químicos como sulfatos e carboxílas que podem atuar de maneira
semelhante às hidroxilas. Portanto, polissacarídeos podem atuar como potentes
polímeros antioxidantes, e existem características que tornam alguns polímeros de
açúcar melhores antioxidantes do que outros. Características químico-estruturais, como
tipo de açúcar, massa molecular, arranjo estrutural da cadeira polissacarídica e a
presença de grupamentos químicos ligados ao polímero, como grupamentos sulfato,
carboxílico ou metil estão intimamente relacionadas com a atividade antioxidante dos
polissacarídeos (JIN et al., 2014; ZHAO et al., 2014).
Diversos relatos na literatura mostram polissacarídeos, obtidos das mais variadas
fontes, como animais, fungos, algas e plantas, com atividade antioxidante que agem por
mecanismos diferentes. Xie; Xu; Liu (2001) relataram que a ação sequestradora de
radical hidroxila do quitosan, polissacarídeo aminado obtido da quitina, pode inibir a
peroxidação lipídica de fosfatidilcolina e linolato lisossomal (XIE; XU; LIU, 2001). Já
Jin e colaboradores (2014) descreveram polissacarídeos obtidos de Enterobacter
cloacae denominados de Z0206 como antioxidantes e que a modificação química desses
polímeros pode aumentar ainda mais o potencial contra a ação nociva de radicais livres
(JIN et al., 2014).
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O fungo comestível Pleurotus sajor-caju pode ser fonte de polissacarídeos que,
por si só ou modificados quimicamente pela adição de grupos sulfatos, podem agir em
diversas atividades farmacológicas, incluindo atividade antioxidante (TELLES et al.,
2011). Segundo os autores desse último trabalho citado, os polissacarídeos provenientes
do fungo atuariam como agente redutor, quelante de íons de ferro e sequestradores de
radicais superóxido. Segundo Câmara e seus colaboradores, uma heterofucana rica
fucose, acido glucurônico, galactose e sulfato, extraída da alga marrom Canistrocarpus
cervicornis apresentou uma habilidade de sequestrar radicais hidroxilas, uma boa
atividade sequestradora de radical superóxido e uma excelente ação quelante de íons
ferrosos (CÂMARA et al., 2011).
As plantas também têm sido relatadas como promissoras fontes de compostos
antioxidantes, incluindo os polímeros de açúcar. Polissacarídeos obtidos da folha de Ilex
latifólia apresentaram atividade antioxidante (FAN et al., 2014). Neste trabalho,
polímeros compostos principalmente de arabionose e galactose, radical sulfato e ácidos
urônicos reduziram a produção de malonaldeído e elevaram a atividade de superóxido
dismutase e glutationa peroxidase promovendo um efeito antioxidante e hapatoprotetor
em fígados de camundongos tratados com esses polissacarídeos. Em outro trabalho
envolvendo polissacarídeos extraídos de plantas, o credo-do-himalaia (Cedrus deodara)
foi fonte natural de um polissacarídeo ácido contendo glicose, arabinose, manose e
xilose que apresentou marcante atividade sequestradora de radical hidroxila, superóxido
e DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) (ZENG, ZHANG; JIA, 2014). Contudo,
poucos trabalhos mostram polissacarídeos extraídos de sabugo de milho com atividades
biológicas e menos ainda com atividade antioxidante. Nosso grupo de pesquisa avaliou
o potencial farmacológico de polissacarídeos extraídos de sabugo de milho (MELOSILVEIRA et al., 2012). Naquele trabalho, heteroxilanas compostas principalmente de
xilose, glicose, arabionse e ácido glucurônico, apresentaram marcante atividade
antioxidante por atuarem como agentes redutores e como quelantes de íons de ferro. Já
em um trabalho apresentado em um simpósio sobre biotecnologia em combustíveis e
químicos, Christopher e colaboradores (2014) relataram que xilanas obtidas de sabugo
de milho apresentaram capacidade sequestadora de radicais DPPH (CHRISTOPHER et
al., 2014).

1.6 ATIVIDADE CITOTÓXICA/ANTITUMORAL
A International Agency for Research on Cancer (IARC), divulgou no início do
corrente ano um extenso relatório sobre o câncer no planeta, o Câncer no Mundo 2014
(World Cancer Report - 2014) (STEWART; WILD, 2014). Segundo o relatório da
agência vinculada a Organização Mundial de Saúde, mais de 14 milhões de novos casos
de câncer surgem anualmente em todo mundo e nas duas próximas décadas esse número
deve aumentar para 22 milhões anuais. Baseado nas últimas estatísticas apresentadas
pelo relatório do IARC, ocorreu um aumento mundial na mortalidade em decorrência do
câncer e a estimativa é que no mesmo período de tempo o número de mortes provocadas
pelo câncer aumente de 8,2 milhões para 13 milhões por ano. Além disso, o relatório
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enfatizou a necessidade da ampliação de estratégias e aumento no conhecimento para
prevenção, diagnóstico e tratamento para conter a doença.
Induzir a morte de células cancerígenas é uma das estratégias envolvidas no
combate ao câncer. Em conjunto com outros eventos, a morte celular é fundamental
para homeostase e eliminação de células indesejadas em organismos multicelulares e,
por conseguinte, para que esses garantam a sua existência como seres vivos. Portanto,
não é surpreendente que existam vários tipos de morte celular, e que alguns desses
sejam alvo da terapia contra neoplasias (CHAABANE et al., 2013; FINK; COOKSON,
2005). Processos de morte celular como necrose, autofagia e apoptose precisam ser
altamente regulados para evitar um descontrole em importantes sistemas como o
sistema imune, de reparo tecidual e proliferação de células. Além disso, os mecanismos
de morte celular são essenciais como estratégias defensivas na remoção de células
infectadas ou com mutações severas, em resposta a fenômenos de citotoxicidade, ou
durante o desenvolvimento embrionário normal (BERGHE et al., 2013). Vale salientar
também que há alguns indícios que apontam para a interdependência dos tipos de morte
celular no desenvolvimento e no tratamento do câncer (CHAABANE et al., 2013). E
com relação a esse segundo, é fundamental entender os principais eventos e
características dos processos de morte celular que ocorrem nas células tumorais quando
submetidas a compostos antitumorais, o que ampliaria o conhecimento acerca do
mecanismo de ação dessas moléculas, e daria subsídios para se direcionar medidas
terapêuticas mais eficientes e menos tóxicas. Entretanto, por causa de certos fatores,
como a falta do conhecimento completo no mecanismo de ação de quimioterápicos, e
que atualmente, quase todos estes fármacos utilizados no tratamento do câncer
apresentam sérios efeitos colaterais, ocorreu um aumento na investigação e
desenvolvimento de novos composto com potencial antitumoral (ZONG; CAO;
WANG, 2012).
Contudo, cada um desses mecanismos de morte celular apresenta peculiares
características morfológicas, bioquímicas e fisiológicas. Dentre os diferentes tipos de
morte o denominado de apoptose, apresenta eventos menos prejudiciais às células
adjacentes e geralmente ocorre em células individuais. Dessa forma, os principais
componentes bioquímicos envolvidos nesse tipo de morte celular têm sido alvo de
vários compostos anticancerígenos (FORBES-HERNÁNDEZ et al., 2014). Portanto,
devido a essas particularidades, será descrito as algumas características bioquímicas
relacionadas com o processo de apoptose.
1.6.1 Morte Celular por Apoptose
Apoptose é um processo suicida de morte celular com eventos sequenciados,
finamente regulado e empregado por quase todos os tipos de organismos multicelulares
para eliminar células indesejáveis ou muito danificadas que representem um risco para a
integridade do ser vivo. Uma das principais famílias de enzimas envolvidas nos eventos
apoptóticos é denominada de caspases, enzimas responsáveis pelos processos de
iniciação e execução do processo celular de morte. Essas proteínas podem ser ativadas
por duas vias, como observado na figura 6: (1) via celular intrínseca, consistindo de
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proteínas da família Bcl-2 e iniciado por sensores celulares internos que são acionados
em consequência a uma severa injúria na célula; (2) via celular extrínseca,
desencadeada por ligantes extracelulares direcionados para receptores localizados na
superfície das células-alvo (NAIR et al., 2014).

Figura 6 – Principais vias de ativação da apoptose e suas consequências para integridade
da célula. O processo de apoptose mediado por caspases pode ocorrer através de duas vias: (a)
Via extrínseca, onde sinais de morte externos a célula se associam a receptores de morte
localizados na membrana citoplasmática; (b) Via intrínseca, quando há participação importante
de componentes associados a mitocôndria. Esses eventos culminam na ativação de caspases
indutoras e efetoras. Essas enzimas estão intimamente relacionadas com o desenvolvimento de
características típicas do processo apoptótico de morte celular. ERO – Espécies reativas do
oxigênio; AIF – apoptosis-inducing fator; Círculo interno do apoptossomo indica a proteína
apaf-1.

Fonte: Autoria Própria

1.6.1.1 Via Intrínseca da Apoptose
Fatores como radiação ionizante, choque térmico, hipóxia e privação de fatores
de crescimento são alguns dos eventos que induzem a via intrínseca da apoptose
(GRIVICICH, REGNER; ROCHA, 2007). As respostas celulares a esses eventos
confluem em alterações na fisiologia mitocondrial, como colapso do potencial da
membrana mitocondrial interna, e transição da permeabilidade mitocondrial. Essa
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organela citoplasmática integra os estímulos de morte induzindo um aumento de sua
permeabilização membranar e por consequência liberação de fatores pró-apoptóticos,
que anteriormente estavam no seu interior, para o meio citoplasmático (FORBESHERNÁNDEZ et al., 2014). Dentre esses fatores liberados, está o citocromo c, uma
proteína integrante do sistema de cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, que são
eventos mitocondriais chaves no processo de síntese de ATP. O citocromo c no citosol
acaba por participar da formação do apoptossomo, uma estrutura que envolve a
participação do próprio citocromo c, apaf-1 (apoptotic protease-activating factor 1) e
pro-caspase-9 (WANG; YOULE, 2009). Esse complexo proteico ativa o zimogênio procaspase-9, e essa enzima ativada promove a ativação da caspase-3, convergindo então
na indução da apoptose. Outras proteínas podem induzir morte celular sem dependerem
da ativação de caspases como endonuclease-G, OMI/HtrA2 e AIF (BRÖKER; KRUY;
GIACCONE, 2005), essa última trata-se de uma flavoproteína conhecida com o
apoptosis-inducing fator. Devido alterações mitocondriais ocorridas pelos estímulos de
morte, e independente da ação das caspases, o AIF liberado no citoplasma migra para o
núcleo onde induz a alterações no material genético como a condensação da cromatina e
a fragmentação do DNA, eventos característicos da morte por apoptose (BRÖKER;
KRUY; GIACCONE, 2005).
1.6.1.2 Via Extrínseca da Apoptose
A via extrínseca de ativação do processo apoptótico de morte celular é
desencadeada pela ligação de moléculas (ligantes) específicas a grupos de receptores de
membrana citoplasmática, notadamente os da superfamília de receptores fatores de
necrose tumoral (rTNF), que incluem elementos como rTNFR-1, TRAIL (tumor
necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand) e Fas/CD95 (também conhecido
como APO-1, apoptosis antigen-1) (VALLEY et al, 2012). Muitos desses receptores
contêm um domínio de morte intracelular que interagem e ativam moléculas
adaptadoras, como o FADD/MORT1 (Fas Adaptor Death Domain/ /Mediator Of
Receptor-induced Toxicity). Assim, quando ativada, essa proteína tem a capacidade de
recrutar uma caspase indutora, como a caspase-8, que por sua vez irá ativar uma caspase
efetora, como a caspase-3. Essa última caspase, irá desencadear eventos pró-apoptóticos
(MARIÑO et al., 2014).
1.6.2 Polissacarídeos Antitumorais/Citotóxicos
Diversos fármacos envolvidos no tratamento do câncer tem origem direta ou
indireta em fontes naturais (CRAGG; NEWMAN, 2010), e nas últimas décadas, relatos
têm sido atribuídos a compostos extraídos de fontes naturais que apresentaram atividade
antitumoral por induzir o processo apoptótico, o que poderia conferir um ponto positivo
na possível aplicação desses compostos em medidas terapêuticas (BAILLY, 2009;
KIMURA, 2008; TEITEN et al., 2013). Dentre os compostos naturais com ação
anticancerígena estão os polissacarídeos, e diversos trabalhos na literatura mostram
esses polímeros de açúcar, como por exemplo α- ou β-glucanas, fucanas e fucoidans,
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carragenanas, que foram extraídos de fontes naturais e demonstraram enorme potencial
anticancerígeno. (COSTA et al., 2010; ZONG; CAO; WANG, 2012).
Polissacarídeos com atividade antitumoral têm sido obtidos de diversas fontes
naturais como leveduras, fungos, algas marinhas e plantas (COSTA et al., 2010; YANG
et al., 2013; ZHANG; REDDY; KOYYALAMUDI, 2014). Os polissacarídeos podem
agir diretamente sobre o metabolismo celular inibindo ou reduzindo a taxa de
proliferação celular, ou ainda induzindo a morte celular. Além disso, alguns desses
polímeros podem apresentar atividade antitumoral de forma indireta, por exemplo, por
inibirem in vivo células que fornecem uma estrutura de suporte para nutrição das células
malignas, ou seja, reduzindo a proliferação de células endoteliais e musculares
formadoras de novos vasos (ROCHA et al., 2001); ou ainda atuarem sendo
imunomoduladores (YI et al., 2012), ou até mesmo antimetastáticos (BORGENSTRÖM
et al., 2007; LEE; SHIN; NAM, 2012).
O conhecimento detalhado de todo o mecanismo pelo qual os polissacarídeos
exercem efeitos antineoplásicos ainda é pouco entendido (ATHUKORALA; KIM;
JEON, 2006). Todavia, alguns trabalhos relatam que algumas características estruturais
podem estar relacionadas à atividade antitumoral dos polímeros de açúcar, como
composição monossacarídica, estrutura tridimensional adotada pelo polímero em
solução, além de tamanho molecular e padrão de distribuição dos grupamentos
químicos associados à cadeia do carboidrato.
Com relação aos tipos de monossacarídeos presentes na cadeia do polímero,
ainda é incerto determinar qual monossacarídeo ou grupo de monossacarídeo influencia
na atividade antitumoral. Isso é observado quando se compara os resultados de alguns
estudos. Polissacarídeos extraídos da planta Rhodiola rósea, conhecida como raiz de
ouro, demonstraram atividade in vitro e in vivo contra sarcoma 180 murínico (CAI et
al., 2012). Nos ensaios in vitro desse estudo, o polímero composto principalmente por
glicose, galactose, manose e ramnose apresentou efeito citotóxico contra as células da
linhagem S180. Nos ensaios in vivo, os polissacarídeos inibiram o crescimento tumoral
através da modulação de citocinas inflamatórias e linfócitos T CD4 e CD8. Já
polissacarídeos compostos principalmente de N-acetil-D-glucosamina, glicose, manose,
galactose, ramnose, arabinose, xilose e ribose, e com um tamanho médio de 5,17 KDa,
isolados da planta Artemisia argyi apresentaram atividade antitumoral contra sarcoma
180 (S180) em camundongos quando esse composto foi administrado de maneira
intraperitoneal. Os resultados desse estudo demonstraram que esses polímeros
reduziram o tamanho do tumor e aumentaram o tempo de vida dos animais (BAO et al.,
2013). Ou seja, um fino arranjo monossacarídico, mas ainda pouco detalhado, é crítico
para que os polissacarídeos desempenhem sua ação antitumoral.
Além do tipo de monossacarídeo presente no carboidrato, outros exemplos
evidenciam a importância de determinadas características na influencia de um efeito
farmacológico desempenhado por um polissacarídeo, como o tamanho molecular do
açúcar. Isso foi evidenciado quando uma galactana sulfatada foi hidrolisada, e os
produtos dessa reação foram oligossacarídeos sulfatados que variavam de 9,3 a 650
KDa. Nesse trabalho, os melhores resultados antitumorais foram obtidos com os
oligossacarídeos de até 15 KDa, a presença deles nos ensaios levou a índices de 70% de
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inibição da proliferação celular em modelos in vivo utilizando-se células de sarcoma
S180 e hepatoma H-22 (POMIN, 2010). Uma fração polissacarídica obtida de Artemisia
capillaris apresentou atividade antiproliferativa frente a células de carcinoma
nasofaríngeal (FENG et al., 2013). Os resultados desse trabalho demonstraram que uma
arabinogalactana, com cerca de 5,8 KDa, promoveu a morte das células por induzir
eventos relacionadas a via intrínseca da apoptose, como alterações na morfologia
celular, detrimento do potencial de membrana mitocondrial, liberação de citocromo c e
ativação de caspases efetoras como caspase 3 e 9.
Em adição, outros fatores são igualmente importantes para os polissacarídeos
exercerem uma atividade farmacológica, como a estrutura tridimensional adotada pela
molécula em solução, e o caráter elétrico do polímero devido à presença ou ausência um
determinado padrão de grupamentos químicos unidos à cadeia polimérica. Xiloglucanas
neutras obtidas comercialmente passaram a apresentar atividade antitumoral quando
foram adicionados grupos funcionais a sua estrutura (CAO; IKEDA, 2009). Nesse
estudo, verificou-se que em testes in vitro contra HepG2 (células de hepatomas),
reações de substituição que introduziram grupamentos de ésteres de selênio ampliaram
o potencial antitumoral do polímero mais do que quando adicionados grupos sulfatos a
estrutura do polissacarídeo. Isso demonstra que apesar de o mecanismo de
citotoxicidade dos derivados dessas xiloglucanas ainda não ter sido completamente
estabelecido, a presença de um padrão determinado de carga negativa, além da rigidez
da cadeia, como resultado dos grupos carregados negativamente, podem ser
considerados pontos importantes na capacidade de induzir a morte de células tumorais.
Por outro lado, existem trabalhos que relatam atividade antitumoral para polissacarídeos
neutros. Em uma pesquisa que extraiu polissacarídeos neutros de diversas fontes
naturais demonstrou que esses polímeros apresentaram efeito antitumoral, um dos
exemplos foram os polissacarídeos obtidos da planta Salicornia herbacea que inibiram
a proliferação e estimularam a apoptose de células de câncer de cólon de maneira dosedependente (RYU; KIM; LEE, 2009).
Dessa forma, apesar de vários artigos relatarem a atividade antiproliferativa de
polissacarídeos de fontes naturais, o mecanismo de ação desses açúcares com relação a
essa atividade ainda não foi completamente compreendido, o que claramente gera uma
necessidade de ampliar o conhecimento a respeito dos processos bioquímicos
envolvidos no efeito anticancerígeno apresentados pelos polissacarídeos de fontes
naturais, como por exemplo, as xilanas do sabugo de milho. Por sua vez, o grupo de
pesquisa, no qual os autores dessa tese fazem parte, tem contribuído para a expansão do
entendimento relacionado aos polissacarídeos de fontes naturais e suas relações com
atividades farmacológicas. O grupo apresentou um trabalho com xilanas antitumorais
extraídas a partir de sabugo de milho (MELO-SILVEIRA et al, 2012). Nesse estudo, os
resultados em testes de cultura celular mostraram que esses polímeros ricos em xilose e
obtidos do subproduto agrícola inibiram a proliferação de células tumorais HeLa, e em
adição, não apresentaram efeito tóxico contra células murínicas da linhagem normal
3T3. Porém esse conhecimento precisa ser expandido na busca pelo entendimento do
exato mecanismo de ação antitumoral desses polímeros, o que influenciaria em uma
possível aplicação dos compostos em procedimentos terapêuticos.
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1.7 ATIVIDADE ANTICOAGULANTE
Desde que a heparina (um polissacarídeo sulfatado) foi descoberta por McLean
em 1915 (McLEAN, 1959) e no ano de 1936 (NADER et al., 2004) inserida no mercado
como fármaco anticoagulante, esse carboidrato tem sido utilizado para tratar distúrbios
relacionados ao sistema circulatório, como por exemplo no tratamento e prevenção de
doenças trombóticas e manutenção da fluidez sanguínea em dispositivos extracorpóreos
(FACHINA; VERLI, 2008; JOHNELL et al., 2002). Assim, quando se comenta sobre
atividades farmacológicas de polissacarídeos é necessária uma abordagem sobre os
efeitos anticoagulantes desses compostos e, portanto, a seguir será realizada uma breve
descrição dos principais eventos que se sucedem durante o processo de coagulação
sanguínea e formação do trombo. No final desta sessão, abordar-se-á estudos
relacionados a polissacarídeos obtidos de fontes naturais que apresentaram atividades
anticoagulantes.
1.7.1 Coagulação sanguínea: Principais Eventos Moleculares
A hemostasia poderia ser denominada como uma série de processos fisiológicos
que ocorrem em resposta a uma lesão dos vasos sanguíneos ou formação exagerada de
trombos intravasculares, esses eventos impedem a formação de quadros hemorrágicos
ou interrupção do fluxo normal do sangue (TANAKA; KEY; LEVY, 2009).
O mecanismo hemostático pode ser decomposto em hemostasia primária,
hemostasia secundária (coagulação) e fibrinólise. Para a manutenção do fluxo sanguíneo
constante, é necessária a integridade dos vasos sanguíneos e um equilíbrio entre os
fatores relacionados às plaquetas, os envolvidos na formação do coágulo e os associados
à decomposição do trombo. Assim, qualquer desequilíbrio do sistema hemostático
desencadearia reações de síntese excessiva de coágulos e trombos, o que compromete o
funcionamento normal do sistema circulatório (MOURÃO et al.,1998).
A hemostasia primária é o processo inicial da coagulação sanguínea. Esse
mecanismo ocorre principalmente devido uma lesão do endotélio. Quando o endotélio é
removido, como em uma lesão física direta ou até mesmo por eventos inflamatórios,
ocorre uma exposição do colágeno e outras moléculas da região subendotelial ao sangue
circulante e então, na presença do fator de vonWillebrand, esses eventos causam a
adesão e ativação das plaquetas. As plaquetas ao serem ativadas dão início ao processo
de agregação plaquetária (tampão plaquetário), evento que expõe o fator plaquetário 3
(FP3), uma lipoproteína plaquetária que fornece um ambiente fosfolipídico importante
para os eventos de coagulação. Além disso, as plaquetas ativadas liberam substâncias
que auxiliam nos eventos inflamatórios locais, como serotonina e tromboxano A2
(GASPARYAN et al., 2011)
A hemostasia secundária ou coagulação sanguínea pode ser definida como um
conjunto de eventos moleculares estabelecidos para a conversão do fibrinogênio, uma
proteína plasmática solúvel, em fibrina através da ação da enzima trombina. A fibrina
insolúvel forma uma rede elástica que transforma o tampão plaquetário em tampão
hemostático, uma estrutura mais firme e consolidada. A conversão do fibrinogênio em
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fibrina é o evento final de um processo que envolve a ativação de vários fatores da
coagulação (LIMA et al., 1992). Com o desenvolvimento dos estudos sobre coagulação
sanguínea, alguns modelos foram propostos para explicar como esses procedimentos
ocorrem durante a formação da fibrina insolúvel no plasma.
1.7.1.1 Modelos da Coagulação Sanguínea
O modelo mais clássico, representado na figura 7, para explicar a fisiologia da
coagulação do sangue foi introduzido por Macfarlane (1964). Esse modelo propõe a
ativação enzimática sequencial dos fatores de coagulação que estão inativos. Porém,
esse processo ocorreria como um evento de ativação que seguiria uma progressão
geométrica, na qual poucas moléculas das etapas iniciais levariam a ativação de um
número muito grande de moléculas de fibrinogênio. Por analogia, este modelo ficou
conhecido como “cascata da coagulação” (MACFARLANE, 1964). Basicamente, esse
modelo pode ser divido em três vias: a via intrínseca da coagulação; via extrínseca da
coagulação; e via comum da coagulação.
A via intrínseca da coagulação, denominada assim por contar com a participação
de elementos normalmente presentes no sangue, além de outros fatores como calicreína,
uma serinoprotease proveniente da conversão da pré-calicreína em calicreína em reação
catalisada pelo cininogênio de alto peso molecular (HMWK, high molecular weight
kininogen) (NORRIS, 2003). Essa via faz a interseção com a hemostasia primária, e é
iniciada quando o endotélio sofre lesão e o sangue entra em contato com uma superfície
carregada negativamente (como o colágeno, uma endotoxina ou até o vidro de um tubo
de hemólise). Esses eventos promovem a ativação do fator XII, que ao ser ativado inicia
uma série de ativações enzimáticas que culminam na ativação do fator X. Além disso, a
conversão de pré-calicreína em calicreína, que envolve a participação do cininogênio de
elevado peso molecular, amplia a formação do fator XII ativado. O HMWK, uma
proteína do plasma circulante, encontra-se normalmente inativo até se associar a
proteínas do tecido conjuntivo, expostas devido à injúria endotelial, ou a proteínas do
endotélio que sofreu a lesão (PIXLEY et al., 2011).
Uma das principais funções da via extrínseca da coagulação é gerar rapidamente
grande quantidade de trombina. Após a lesão no vaso sanguíneo, o fator VII deixa a
circulação e entra em contato com o fator tecidual (FT), também conhecido como fator
III da coagulação ou tromboplastina tecidual, expresso em células como fibroblastos do
estroma e leucócitos, formando um complexo ativado FT-VIIa que envolve também a
participação de cálcio (BOGDANOV et al., 2003). A via extrínseca é assim denominada
porque o FT não é normalmente encontrado no sangue. Seguida a sua exposição, o FT
em associação com o fator VII ativado forma um complexo que promove a ativação do
fator X. Vale salientar, que há sempre uma pequena quantidade de fator VII ativado
circulante. Por fim, as duas vias da coagulação culminam em uma via comum que
promoverá a conversão de protrombina em trombina (fator IIa), a principal enzima da
coagulação (RAVEL, 1997). Esta por sua vez catalisara a ativação do fibrinogênio em
fibrina.
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Figura 7 – Modelo clássico da coagulação sanguínea e participação dos anticoagulantes
sanguíneos. Esquema da via intrínseca, extrínseca e comum da coagulação sanguínea. Na
lateral direita da figura, as possibilidades de atuação dos compostos anticoagulantes que
integram o sistema fibrinolítico.

Fonte: Autoria própria.

Na última década outros modelos de coagulação foram propostos. Como o
modelo de mecanismo de coagulação envolvendo a formação de três complexos
enzimáticos pró-coagulantes, sendo os complexos “tenase” intrínseco e extrínseco e o
complexo “protrombinase”. Essas estruturas envolvem serinoproteases dependentes de
vitamina K (fatores II, VII, IX e X do modelo clássico) associadas à co-fatores (fatores
V e VIII), todos localizados em uma superfície de membrana contendo fosfolipídeos.
Nesse modelo o início da coagulação se faz mediante a ligação do fator VII ativado ao
fator tecidual, com subsequente ativação dos fatores IX e X, formando o complexo
“tenase” extrínseco. O fator IX ativo irá se associar ao fator VIII, ativá-lo e juntos
formarão o complexo “tenase” intrínseco. Por sua vez, o fator X ativado em conjunto
com o fator V ativado forma o complexo “protrombinase” que desencadeia a conversão
da protrombina (fator II) em trombina (fator II ativado) (GREEN, 2001; KALAFATIS
et al., 1994; MANN, 1987). Outro modelo, em parte similar ao citado anteriormente,
propõe que a coagulação sanguínea não ocorre apenas através de uma “cascata”, e
destaca que a coagulação é regulada por propriedades relacionadas às superfícies
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celulares. Esse modelo da coagulação proposto por Hoffman e Monroe (2001) enfatiza a
importância de receptores celulares específicos para os fatores de coagulação e ressalta
que células com conteúdo similares de fosfatidilserina podem desempenhar funções
diferentes na hemostasia dependendo do conjunto de receptores de superfície. O modelo
sugere que os eventos da coagulação se sobrepõem, mas que podem ser distinguidos em
três etapas: iniciação; amplificação e propagação. O primeiro estágio ocorre em uma
célula portadora do fator tecidual. Na fase de amplificação, plaquetas e cofatores são
ativados para configurar um estágio de larga escala de formação da trombina. A
propagação amplia ainda mais a geração de trombina na superfície da plaqueta
(HOFFMAN; MONROE, 2011).
O processo de fibrinólise ocorre concomitante ao mecanismo de formação da
rede de fibrina, e é fundamental para a regulação da coagulação sanguínea. Assim,
através de eventos que promovam a dissolução do coágulo (fibrinólise) e da ação de
fatores anticoagulantes, como antitrombina (AT), cofator II da heparina (HCII), proteína
C e S, ou até mesmo glicosaminoglicanos, esses mecanismos tem como principal
objetivo evitar a produção exacerbada de fibrina e, consequentemente, o aumento
demasiado no número e tamanho de trombos na circulação sanguínea (RENNE, 2007).
1.7.2 Polissacarídeos com Atividade Anticoagulante
O polissacarídeo mais conhecido e utilizado como composto anticoagulante é a
heparina, um polímero linear composto por unidades alternadas de glucosamina e ácido
urônico (acido glucurônico ou o ácido idurônico). Em sua estrutura química, a heparina
apresenta cargas negativas impostas pela presença de grupamentos carboxila e sulfato, e
esse grupamento contendo enxofre aparece numa proporção de 2,3 a 2,8 por unidade
dissacarídica (MARTINS-FILHO et al., 2008).
Atualmente é conhecido que o mecanismo de ação anticoagulante da heparina
está envolvido com a sua capacidade de se associar, com diferentes graus de afinidade, a
fatores da coagulação (IIa. VIIa, IXa, Xa, XIa e XIIa) e inibí-los (HIRSH et al., 2001;
RABENSTEIN, 2002). Em adição, a heparina e seus derivados podem se associar aos
anticoagulantes naturais AT e HCII e potencializar seus efeitos (FRANZ; ALBAN,
1995). A presença de uma sequência pentassacarídica na estrutura da molécula da
heparina é necessária para o efeito anticoagulante através da sua associação com a AT,
vale salientar que nem todas as heparinas possuem tal configuração, e que portanto não
apresentam atividade anticoagulante. Os estudos estruturais levaram a observação de
que a porção mais importante dessa sequência pentassacarídica é o resíduo de N-acetilglucosamina. Este resíduo se encontra ladeado por dois resíduos de açúcares a direita e
a dois a esquerda, e para que a heparina tenha atividade anticoagulante, é necessário que
haja um grupamento sulfato ligado covalentemente ao C-3 desse resíduo de
glucosamina (TRINDADE et al., 2008). Apesar de heparina ser largamente utilizada na
terapia e profilaxia de doenças relacionadas com a formação de trombos, esse composto
apresenta diversas desvantagens e efeitos colaterais negativos, como ausência de
homogeneidade química, variabilidade de suas atividades fisiológicas, promoção de
sangramento, hemorragias e trombocitopenias (TRINDADE et al., 2008; ZHANG et al.,
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2010). Portanto, a busca por compostos anticoagulantes alternativos tem sido um
importante campo de pesquisa.
Polissacarídeos com atividade anticoagulante têm sido obtidos de diversas fontes
naturais como mamíferos (BeMILLER, 2008), invertebrados (BRITO et al., 2014),
líquens (WANG et al., 2014), algas marinhas (MAYER; HANNAM, 2007; COSTA et
al., 2010) e plantas (PAWLACZYK et al., 2009). Para evitar a formação de trombos ou
impedir a coagulação sanguínea, determinadas características químicas e estruturais do
polissacarídeo são importantes como a massa molecular do carboidrato, presença de
grupos substituintes (notadamente os carregados negativamente, como grupamentos
sulfatos e carboxílicos), configuração e conformação de ácidos urônicos, grau e
extensão dos pontos de ramificação, além da própria conformação do polissacarídeo
(BARROS et al., 2011; CHEN et al., 2014; CIANCIA, QUINTANA; CEREZO, 2010).
Dados de vários autores mostram que dentre esses muitos fatores, os grupos
sulfatos são muito importantes para que um polissacarídeo apresente atividade
anticoagulante. Como por exemplo, modificações químicas que resultam na
dessulfatação da sequência pentassacarídica da heparina, promovendo a formação de
2,3-heparina desssulfatada, reduzem drasticamente o efeito anticoagulante do
polissacarídeo (LAKSHMI et al., 2010). Por outro lado, a introdução de grupos sulfato
na estrutura de polissacarídeos não sulfatados e sem atividade anticoagulante como
xilanas (CAO; IKEDA, 2009), glucanas (WANG et al., 2005), quitosanas, amilose,
celulose (CARRANZA; ANDERSON; DOCTOR, 2008; YAO, 2000), e
heteropolissacarídeos (TELLES et al., 2011), faz com que estes polímeros passem a
apresentar atividade anticoagulante. Além disso, vários autores relataram que não é só a
presença de sulfato que faz um polissacarídeo ser anticoagulante, mas também o padrão
de distribuição dos grupos sulfatos no polímero é essencial para a atividade
anticoagulante (CHANDÍA; MATSUHIRO, 2008; PEREIRA; MULLOY; MOURÃO,
1999; POMIN, 2004).
Estudos com polissacarídeos apenas carboxilados (alginatos e ácido hialurônico)
levaram ao consenso de que o grupamento carboxila não era capaz de dar propriedade
anticoagulante ao polissacarídeo que o possuía. Contudo, no ano de 2002 foi publicado
um trabalho que demonstrou que 23 tipos polissacarídeos ácidos não eram sulfatados, e
sim carboxilados, apresentavam atividade anticoagulante (YOON et al., 2002), fato que
fez com que outros polissacarídeos carboxilados fossem avaliados como compostos
anticoagulantes.
Além do padrão de substituição dos polissacarídeos, o tamanho do polímero de
carboidrato influencia sua atividade farmacológica. Estudos com frações ricas em
polissacarídeos carboxilados extraídos da planta Camellia sinensis, também conhecida
como chá verde ou chá-da-índia, mostraram que a fração com polissacarídeos maiores,
com cerca de 690 KDa, prolongaram o tempo de coagulação em diferentes testes (CAI,
et al., 2012). Com relação ao efeito anticoagulante de fucanas sulfatadas de ouriços, por
exemplo, aproximadamente 178 unidades monossacarídicas são necessárias para
interação do polímero com o cofator II da heparina, e cerca de 408 unidades de
monossacarídeos são fundamentais para a completa inibição da trombina (POMIN,
2004).
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1.8 ATIVIDADE IMUNOMODULATÓRIA
A resposta imune celular e humoral apresenta complexos eventos interligados e
sequenciais com a participação de tipos diferentes de células e fatores químicos que
desempenham papeis distintos, mas que, algumas vezes, se sobrepõem para combater
determinado agente inflamatório ou infeccioso (JANEWAY; MEDZHITOV, 2002).
A inflamação, um processo de resposta a uma injúria tecidual, é caracterizada
por uma fase aguda e uma fase crônica. A fase aguda, estágio inicial do processo
inflamatório, tem como característica o aumento da permeabilidade vascular e fluxo
sanguíneo, além do acúmulo de fluídos, leucócitos e mediadores da inflamação, como
as citocinas inflamatórias. Os eventos secundários da inflamação se desenvolvem
através de uma resposta imune humoral e celular do tipo específica ao patógeno ou
antígeno presente no sítio da lesão tecidual (SHAIKH, 2012). Quando esses eventos
inflamatórios se prolongam demasiadamente, um quadro crônico de inflamação pode
ser instalado e causar ainda mais danos ao tecido lesionado. Dessa forma, para controlar
o processo inflamatório, ambas as fases da inflamação são reguladas por uma rede
complexa de elementos químicos controladores produzidos pelas células integrantes do
sistema imune. Esses mediadores químicos podem ser sintetizados e liberados pelas
células durante o desenvolvimento da inflamação e dentre essas moléculas podem ser
citadas espécies reativas (como as derivadas do oxigênio e do nitrogênio), além de
citocinas e quimiocinas inflamatórias. Por exemplo, em condições normais, existe um
sofisticado equilíbrio entre os elementos pró-inflamatórios, como o IL-1 (interleukin-1),
TNFα (tumor necrosis fator α), IFNγ (gamma-interferon), IL-12, IL-18, e os elementos
anti-inflamatórios, como IL-4, IL-10, IL-13, IFNα, e TGFβ (transforming growth fator
β). Em conjunto esses mediadores químicos atuam em resposta a um patógeno, mas
também limitam os potenciais efeitos danosos promovidos por uma produção excessiva
de mediadores pró-inflamatórios (HANADA; YOSHIMURA, 2002). Apesar disso, nem
sempre uma citocina apresenta um único caráter pró- ou anti-inflamatório, e atualmente
o entendimento da participação desses elementos no processo inflamatório tem sido
associado ao tipo celular envolvido, condições fisiológicas apresentadas, além da
espécie de patógeno ou agente inflamatório, o que determinará um padrão típico de
resposta inflamatória para cada situação (O’SHEA; MURRAY, 2008; TURNER et al.,
2014)
O sistema imune é constituído por diversos tipos celulares e não está limitado a
um local fixo nos organismos de vertebrados. As células do sistema imune são
inicialmente produzidas na medula óssea e podem sofrer diferenciação e maturação no
próprio local de produção ou migrarem para diferentes órgãos do corpo onde sofrem o
processo final de maturação (JANEWAY; MEDZHITOV, 2002). As principais células
que participam do sistema imune humano são os linfócitos T e B, células natural-killer,
leucócitos polimorfonucleares, células dendríticas e macrófagos (SAROJ et al., 2012;
SERHAN, et al., 2007).
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1.8.1 Papel dos Macrófagos no Sistema Imune Humano
As células do sistema imune envolvidas na primeira linha de resposta a um
organismo invasor são os fagócitos, dentre esses estão às células dendríticas,
neutrófilos, monócitos e macrófagos (UTHAISANGSOOK et al., 2002). Os macrófagos
são células filogeneticamente conservadas em todos os organismos multicelulares e
desempenham um papel central na resposta imune inata, sendo fundamentais para o
funcionamento adequado da resposta imune a antígenos e patógenos invasores (KLIMP
et al., 2002). Essas células podem atuar de diversas maneiras durante a ativação e
regulação dos eventos inflamatórios. Quando expostas a agentes que promovem uma
resposta imune, os macrófagos sofrem alterações celulares tornando-se célula adaptadas
a uma resposta inflamatória, e são chamados de macrófagos ativados. Os macrófagos
ativados podem atuar como células fagocitárias de patógenos ou antígenos opsonizados,
que uma vez metabolizados, podem ter alguns de suas moléculas direcionadas para a
superfície do macrófago, o que faz com que o macrófago possa também atuar como
células apresentadoras de antígenos (BIRK et al., 2001). Além disso, essas células
podem interagir diretamente com outras células do sistema, como os linfócitos T, e
modular uma resposta imune humoral/celular específica. Em adição, os macrófagos
ativados sintetizam e secretam mediares químicos, dentre esses interleucinas e espécies
reativas derivadas do oxigênio, que podem modular uma resposta pro-inflamatória, ou
até mesmo eventos anti-inflamatórios (BEUTLER, 2004).
Na figura 8 é possível observar um resumo de alguns eventos celulares
importantes desempenhados pelos macrófagos ativados na modulação da resposta
imune. Em um estágio inicial da infecção, quando os macrófagos entram em contato
com o antígeno, uma das principais vias de ativação dos macrófagos ocorre através da
interação de ligantes a receptores localizados na membrana celular dessas células,
dentre esses receptores de membrana estão os TLR (TLR, toll-like repectors)
(CHAHAL et al., 2013). Esses receptores são proteínas transmembranas que contém
basicamente uma região extracelular, denominada domínio padrão associado ao
patógeno (PAMP, pathogen-associated molecular pattern), e uma região intracelular,
chamada de receptor toll de interleucina-1 (TIR, Toll-interleukin 1 receptor) (KAWAI;
AKIRA, 2010). TLR ativa vias inflamatórias através de uma variedade de proteínas
adaptadoras que contém o domínio TIR em suas estruturas, como MyD88 e TRIF. Em
seguida a ativação TLR, ocorre a ativação do NF-κB (factor nuclear kappa B) e
MAPKs (mitogen-actived protein kinases) que desencadeiam a síntese de citocinas
inflamatórias (DASU et al., 2012). No citoplasma, NF-κB existe na forma de um
heterotrímero inativo, e quando um dos seus componentes é fosforilado (IkB - NF- κB
inhibitor) o complexo NF-κB é ativado e deslocado para o núcleo, onde age como um
fator de transcrição capaz de se ligar ao DNA e sinalizar o inicio da transcrição de
citocinas inflamatórias e enzimas relacionadas a produção de espécies reativas do
oxigênio (ERO), como a óxido nítrico sintase induzida (iNOS) (HWANG et al., 2011;
OGATA et al., 2000). Por exemplo, antígenos de bacterias gram-negativas, como os
lipopolissacarídeos bacterianos – LPS, interagem com um tipo específico de TLR em
macrófagos (TLR4) e promovem a ativação desses fagócitos, o que leva a produção de
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vários produtos pró-inflamatórios, como a interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6),
TNF-α (tumor necrosis factor alpha) e óxido nítrico (NO) (POURAZAR et al., 2005).
Figura 8 – Modulação da resposta inflamatória de macrófagos ativados. (A) Em um
primeiro momento, devido o estímulo provocado pelo LPS bacteriano os macrófagos promovem
a síntese e/ou liberação de citocinas pró-inflamatórias (como IL-1, IL-6 e TNF-a) e de espécies
reativas do oxigênio (ERO), entre esses o radical óxido nítrico (NO). (B) Em um segundo
momento, os macrófagos produzem citocinas anti-inflamatórias (IL-10 e IL-12) que atuam de
maneira autócrina no controle do excessivo estímulo pró-inflamatório.
A

Eventos pró-inflamatórios promovidos pelos macrófagos ativados

B

Eventos anti-inflamatórios desempenhados pelos macrófagos

Fonte: Autoria própria

Em um segundo momento, na tentativa de controlar a produção excessiva de
produtos pró-inflamatórios, mediadores químicos anti-inflamatórios são sintetizados e
liberados pelos macrófagos. Esses mediadores podem atuar de forma parácrina (como
em linfócitos T) ou autócrina (como mostrado na figura 8B) para regular a produção e
liberação de citocinas. Dentre as principais citocinas anti-inflamatórias liberadas pelos
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macrófagos estão as interleucina-10 (IL-10) e interleucina-12 (IL-12). Essas citocinas
anti-inflamatórias interagem com receptores localizados na membrana dos macrófagos
(e em células vizinhas), e isso desencadeia eventos intracelulares que culminam na
inibição dos processos pró-inflamatórios, como inibição da transcrição de citocinas
inflamatórias, redução da degranulação de citocinas e dimunição da produção de ERO
(TURNER et al., 2014). O papel importante de interleucinas anti-inflamatórias e seus
receptores são evidenciados quando macrófagos deficientes na produção tanto da
citocina quanto dos receptores estão associados a processos de inflamação crônica
(AVDIUSHKO et al., 2001; ZIGMOND et al., 2014)
Portanto essas vias de sinalização no macrófago podem ser consideradas como
um alvo molecular para a busca e o desenvolvimento de compostos anti-inflamatórios
que, eventualmente, seriam aplicados no tratamento de doenças crônicas mediadas por
processos inflamatórios, tais como o câncer, doenças auto-imune, doenças
cardiovasculares, obesidade, diabetes e artrites reumatoides (GARCIA-LAFUENTE et
al., 2009). Seguindo essa linha de investigação, compostos derivados de plantas têm
apresentado efeitos anti-inflamatórios, e dentre essas moléculas imunomodulatórias
podem ser citados os polissacarídeos (CHAHAL et al., 2013; SCHEPETKIN; QUINN,
2006)
1.8.2 Efeitos Imunomodulatórios de Polissacarídeos provenientes de Plantas
Ao contrário de outras moléculas que apresentam atividade imunomodulatória,
como compostos sintéticos e polissacarídeos derivados de outras fontes naturais, os
polissacarídeos provenientes de plantas causam poucas reações adversas e têm sido
considerados candidatos potenciais a agente terapêutico contra doenças relacionadas à
inflamação crônica (LAZAREVA et al., 2002; SCHEPETKIN; QUINN, 2006;
TALHOUK et al., 2007).
Contudo, diferentes polissacarídeos extraídos de plantas superiores têm
demonstrado modular de forma distinta os efeitos inflamatórios promovidos por
macrófagos. Esses carboidratos podem atuar ativando vias de sinalização que induzem
uma resposta pró-inflamatória (HAN et al., 2003), mas por outro lado, polissacarídeos
de outras fontes vegetais podem induzir eventos anti-inflamatórios em macrófagos
ativados (LU et al., 2013). Além disso, a ação anti-inflamatória dos polissacarídeos
pode ser exercida através de diferentes vias de sinalização. Por exemplo, nesse último
trabalho citado acima, polissacarídeos obtidos de plantas do gênero Astragalus
apresentaram efeitos anti-inflamatório quando adicionados a cultura de células
RAW264.7, uma linhagem de monócitos/macrófagos. Os resultados apresentados nesse
estudo revelaram que os polissacarídeos promoveram a diminuição da expressão e
produção de citocinas e mediadores pró-inflamatórias como IL-1β, iNOS e IL-6, mas
não de TNFα, e além disso, aumentaram a expressão de IL-10 e Dectin-1 (proteína de
membrana associada sinalização pró-inflamatória). Outra pesquisa também relatou que
polissacarídeos contendo arabinogalactanas extraídos dos estróbilos da planta Juniperus
scopolorum elevaram a produção da citocina anti-inflamatória IL-10 por macrófagos
(SCHEPETKIN et al., 2005). Já os polissacarídeos derivados da planta oriental
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Tripterygium wildfordii demonstraram uma ação anti-inflamatória através da inibição e
supressão de produção de TNFα e redução da expressão de moléculas relacionadas à
adesão de monócitos humanos, como CD18 e CD14 (LUK et al., 2000).
Outros polissacarídeos, como os extraídos de Panax ginseng, quando avaliados
quanto a sua capacidade imunomodulatória frente a macrófagos ativados por
Staphylococcus aureus, evidenciaram suas habilidades anti-inflamatórias por
diminuirem a expressão dos receptores de membrana Toll-like (TLR2, TLR4 e TLR9),
como também reduziram a síntese de interleucinas IL-1β e IL-6, além de reprimir a
produção da quimiocina TNFα e do fator associado aos TLRs, o MyD88 (AHN et al.,
2006a; AHN et al., 2006b).
Uma fração polissacarídica obtida das vagens da planta Caesalpinia férrea,
conhecida popularmente por pau-ferro ou jucá, demonstrou atividade anti-inflamatória
em animais induzidos a peritonites (PEREIRA et al., 2012). Nesse trabalho os
polissacarídeos exibiram atividade anti-inflamatória via modulação negativa da
produção de hormônios relacionados à inflamação, como serotonina, histamina e
bradicinina, além de reduzirem a produção e liberação de prostaglandinas-E2 e NO em
edemas induzidos por carragenanas. Por outro lado, uma glucana altamente ramificada
extraída do mesocarpo (polpa) do fruto da planta Orbignya phalerata, popularmente
conhecido como babaçu, apresentou resultados antagônicos (DA SILVA; PARENTE,
2001). No trabalho citado, os resultados obtidos através de ensaios in vivo demonstraram
que os polissacarídeos extraídos da planta aumentaram os eventos celulares fagocíticos,
porém elevaram os efeitos anti-inflamatórios devido à redução da permeabilidade
vascular em animais imunoestimulados submetidos aos polímeros de glucana.
Apesar de alguns trabalhos apresentarem resultados relacionados à dualidade
estrutura/atividade, devido às complexas características estruturais dos polissacarídeos
ainda não foi possível determinar por completo as propriedades dessas moléculas
responsáveis por suas atividades farmacológicas. Por outro lado, essa complexidade
estrutural pode ter um lado positivo, já que cada polissacarídeo purificado de uma
determinada fonte, mesmo que semelhante a outro já conhecido, apresentará sempre
particularidades estruturais. Assim, isso faz com que cada novo polissacarídeo
purificado seja um fármaco em potencial (ROCHA et al., 2006).
Até onde nosso conhecimento alcança poucos trabalhos relatam o uso de
subprodutos agrícolas como fonte de polissacarídeos com atividade anti-inflamatória.
Porém, há uma necessidade de ampliar o conhecimento sobre esses polissacarídeos de
alta complexidade mas de fácil obtenção, e cuja fonte está prontamente disponível e no
presente é descartada ou subutilizada. Nosso grupo de pesquisa demonstrou algumas
atividades farmacológicas que podem ser atribuídas a esses polímeros como atividade
antioxidante, antitumoral, antimicrobiana e anticoagulante (MELO-SILVEIRA et al.,
2012). Contudo, ainda existe uma enorme lacuna no conhecimento sobre atividades
farmacológicas de xilanas de sabugo de milho que precisa começar a ser preenchida.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVOS GERAIS
O presente trabalho teve como objetivo geral extrair, purificar e caracterizar
fisico-quimicamente polissacarídeos do sabugo de milho e avaliar suas potenciais
propriedades antioxidantes, citotóxica, anticoagulante e imunomoduladora.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para alcançar os objetivos gerais, os seguintes objetivos específicos foram
propostos:
- Verificar o teor de polissacarídeos e contaminantes nos extratos obtidos, e para
isso foi determinada a quantidade de açúcar, proteínas e compostos fenólicos nas
amostras;
- Avaliar o potencial farmacológico do extrato polissacarídico através de ensaios
que estimem as propriedades antioxidantes, citotóxicas, anticoagulante e
imunomodulatória;
- Baseado nas características químicas e avaliações farmacológicas, submeter o
extrato a um fracionamento bioguiado e selecionar a amostra com melhores
propriedades;
- A partir da fração escolhida, obter polissacarídeos bioativos utilizando
diferentes etapas do fracionamento bioguiadas para a atividade antioxidante,
antiproliferativa/citotóxica, imunomodulatória e anticoagulante.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATERIAL BIOLÓGICO
A partir da espécie de milho Zea mays, adquirido cormecialmente em um
marcado local, foi elaborada a farinha do sabugo de milho utilizada neste trabalho,
como descrito na secção 3.4.
Para os ensaios envolvendo cultura de células foram utilizadas as seguintes
linhagem celulares: Células de câncer cervical humano (HeLa - ATCC CCL-2);
Adenocarcinoma de epitélio basal alveolar humano (A549 - ATCC CCL-185);
Fibroblastos murínicos (3T3 - ATCC CCL-164); Macrófagos/monócitos murínicos
(RAW 264.7 - ATCC TIB-71); Células de ovário de hamster chinês (CHO - ATCC
CCL 61). As células foram cultivadas meio F-12, DMEM ou RPMI da Gibco, de acordo
com a necessidade de cada linhagem celular. Os antibióticos usados nos meios de
cultivo foram: Penicilina/Estreptomicina (Penicilina - Estreptomicina liofilizada em pó,
10.000U de penicilina e 10 mg de estreptomicina por mL, em solução de cloreto de
sódio 0,9%) da Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, EUA). De acordo com o ensaio foi
utilizado soro fetal bovino (SFB) para suplementação, adquiridos da empresa Cultilab
(Campinas, SP, Brasil).
Os anticorpos utilizados nos ensaios que usaram a técnica de western blot foram
adquiridos através de representantes comericais nacionais das empresas Santa Cruz
Biotechnology, Inc. (Dallas, TX, EUA) e na empresa Cell Signaling Technology, Inc
(Danvers, MA, EUA). Para análise das citocinas inflamatórias foi adiquirido um kit
denominado Milliplex™ Map for Luminex® desenvolvido pela Merck Millipore
(Darmstadt, HE, Alemanha).

3.2 OUTROS MATERIAIS
- Acetona, ácido acético, ácido sulfúrico, álcool etílico, álcool metílico, azul de
toluidina, brometo de potássio, cetiltrimetilamônio brometo P.A. (CETAVLON), citrato
de sódio, cloreto de bário, clorofórmio, coomasie brilliant blue R 250, fosfato de sódio
dibásico, fosfato de sódio monobásico, glicina, hidróxido de sódio, peróxido de
hidrogênio e sulfato de ferro heptahidratado da CRQ - Cromato Produtos Químicos
Ltda. (Diadema, SP, Brasil);
- Acetonitrila grau HPLC, Cloreto de ferro e reagente de Folin-Ciocalteu
adiquiridos da Merck KgaA© (Darmstadt, HE, Alemanha);
- Ácido bórico, gelatina e etilenodiaminotetracético (EDTA) da VETEC (Duque
de Caxias, RJ, Brasil);
- Ácido clorídrico e metionina da Synth (Diadema, SP, Brasil);
- Ácido gálico da CAQ Casa da Química Ind. e Com. (Diadema, SP, Brasil);
- Ácido ascórbico, carbazol, cloreto de sódio, dextrans de 40 KDa, 70 KDa, 147
KDa e 500 KDa, 1,3 diamino propano acetato, ferrozina, nitroblue tetrazolium (NBT),
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riboflavina e vermelho de cresol, L-fucose, D-xilose, D-galactose, D-manose, D-glucose,
D-arabinose, D-ramnose e ácido D-glucurônico da Sigma- Aldrich Brasil (São Paulo, SP,
Brasil);
- Agarose (Standart Low-MR) da BioRad Laboratories (Richmond, CA, EUA);
- Clexane (enoxaparina sódica) da Aventis Intercontinental (Maisons, Alfort,
França);
- DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium), e Soro Fetal Bovino (SFB)
comprados da empresa Cultilab (Campinas, SP, Brasil);
- Fenol, molibidato de amônia, sulfato de cobre, sulfato de potássio e sulfato de
sódio anidro da Reagen Quimibrás Indústrias Químicas S.A. (Rio de Janeiro, RJ,
Brasil);
- Filtros concentradores de centrifugação do tipo Millipore® Amicon® Ultra,
com membranas de celulose Ultracel® de tamanhos 3 KDa, 10 KDa, 30 KDa, 50 KDa e
100 KDa obtidos da Merck Millipore (Darmstadt, HE, Alemanha);
- Kit de tempo de tromboplastina parcial ativada e Kit de tempo protrombina da
Labtest (Lagoa Santa, MG, Brasil);
- Kit MilliplexTM Map para Luminex® xMapTM Technology utilizado para
análise das citocinas inflamatórias (IL-6, TNFα, IFNγ, IL-10, IL-12p40, IL-13, IL-1a,
IL-2, IL-4, IL-5).
- Kit Annexin V Apoptosis Detection para realização da citometria de fluxo
(Anenexin-FITC, Iodeto de Propídeo-PercP), desenvolvido pela AffymetrixTM e
Bioscience Inc. (San Diego, CA, EUA)
- Maxatase (protease alcalina P 126) da BIOCON do Brasil Industrial LTDA
(Rio de Janeiro, RJ, Brasil);
- Membrana de PVDF (Millipore, Bedford, MA, USA);
- Reagente MTT (3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium
bromide) da empresa Sigma-Aldrich Chemicals (Saint Louis, MO, EUA);
- Salicilato de sódio da FLUKA (Steinheim, Germany);
- Sephadex G-100 (140x1 cm) e Sephacryl S-300 (2,6x30 cm), colunas
cromatográficas desenvolvidas pela empresa GE Healthcare (São Paulo, SP, Brasil).

3.3 EQUIPAMENTOS
Além dos aparelhos usuais do laboratório pode-se destacar:
- Agitador de tubos mod. AP 56 da Phoenix Ltda. (Araraquara, SP, Brasil);
- Balanças analítica e de precisão da TECNAL (Piracicaba, SP, Brasil);
- Banho-maria de temperatura constante da empresa FANEM LTDA (São Paulo,
SP, Brasil);
- Bomba de Vácuo da TECNAL (Piracicaba, SP, Brasil);
- Bomba peristáltica da Fischer Scientific;
- Bancada de Fluxo Laminar – Pachane Pa300, Piracicaba – São Paulo.
- Banho-Maria TCM144 – Tecnal Equipamentos para Laboratório LTDA – São
Paulo – SP – Brasil.
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- Câmara para eletroforese em gel de agarose, modelo desenvolvido por Jaques e
col. (1968) (Técnica Permatron Ltda., São Paulo, SP, Brasil);
- Centrífuga refrigerada CR 21 da Hitachi Koki Co. Ltda (Tóquio, Japão);
- Centrífuga para tubos – QUIMIS C Lab. Comércio para laboratório LTDA.
Natal – RN – Brasil;
- Coagulômetro Clot Quick Timer II/Drake Timer Digital da empresa Drake
(Canoas, RS, Brasil);
- Destilador de água MA-270 da Marconi Ltda (Piracicaba, SP, Brasil);
- Espectrofotômetro da FEMTO Ltda (São Paulo, SP, Brasil);
- Estufa da Odontobrás Ltda. (Ribeirão Preto, SP, Brasil);
- Fontes de corrente contínua da BioAgency Biotecnologia Ltda. (São Paulo, SP,
Brasil);
- Incubadora Thermo Scientific Forma® Series II Water Jacketed CO2 Incubator
HEPA Filter Model 3110 da Thermo Fisher Scientific Inc. (Boston, MA, EUA);
- Medidor de pH da PHS-3B da PHTEK (Japão);
- Microscópio NIKON CFI60, Spectrum – Spectrum Bioengenharia médica
hospitalar LTDA. São Paulo – São Paulo – Brasil;
- Para Western Blot: PowerPacTM Power Supply; MiniPROTEAN®Tetra Caell;
Mini Trans-blot Cell®, todos da BIO-RAD (SP, Brasil);
- Para análise das citocinas, equipamento LUMINEX 200™ usado na plataforma
LUMINEX XYP™, com a análise computacional do software Luminex xPONENT
Software Analyst 5.1.
- Sistemas cromatográficos utlizados: Sistema FPLC (Fast Protein Liquid
Chromatography) adaptado para gel flitração, com o equipamento ÄKTA Protein
Purification Systems da empresa GE Healthcare Life Sciences (Little Chalfont, Bucks,
Reino Unido); Sistema HPLC (High Performance/Pressure Liquid Chromatography)
para composição monossacarídica, com o equipamento LaChrom Elite System HPLC
versão L-2490, da empresa Hitachi Ltd. Corporation (Chiyoda, TKY, Japão).
- Sistema purificador de agua ultra-pura I desenvolvido pela da Thermo Fisher
Scientific Inc. (Boston, MA, EUA);
- Sonicador da série USC-1600 de 3,8 litros de capacidade da empresa Ciencor –
Axygen® Brand Products (Union City, CA, EUA).
- Triturador Micro Moinho refrigerado homogeneizador da série TE-640 da
empresa Tecnal Equipamentos para Laboratórios (Piracicaba, SP, Brasil).

3.4 MÉTODOS
3.4.1 Obtenção do Extrato Polissacarídico de Sabugo de Milho (EPSM)
Amostras de milho fresco, comprados em um mercado local, foram lavadas com
H2O e os grãos foram completamente retirados evitando-se dessa forma possível
contaminação proveniente de seu conteúdo, e assim foi obtido o sabugo, a região central
da espiga de milho. Os sabugos de milho foram posteriormente cortados em pedaços
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pequenos, secos a 40-60 ºC, e triturados em moinho refrigerado até formar uma fina
farinha (Figura 9).
Figura 9 – Farinha de Sabugo de Milho. Farinha obtida a partir do sabugo de milho apresenta
cor clara e uma fina granulação homogênea.

Fonte: Autoria própria

A extração dos polissacarídeos de sabugo de milho foi realizada a partir da
farinha de sabugo, e para isso foi preparada uma suspensão contendo a seguinte
proporção: 1 g de pó de sabugo para cada 25 mL de solução básica de NaOH 1,8 M. Em
seguida, a mistura foi submetida a um processo de cavitação com o uso de ondas de
ultrassom (Sonicador USC-1600) com potência de 120 W por 30 minutos (três ciclos de
10 minutos com intervalo de 5 minutos entre cada ciclo), sempre mantida em banhomaria em uma temperatura de 60 ºC. Logo após, o material foi centrifugada 20 minutos,
a 13.600 g e temperatura de 4 ºC, e o sobrenadante foi coletado e submetido a
precipitação com o acrécimo de 4 (quatro) volumes de metanol, após suave agitação, o
material foi mantido protegido da luz durante 12 h a 4 °C. Depois disso, o material foi
centrifugado por 20 minutos a 13.600 g e 4 °C de temperatura. Então, o precipitado foi
secado e armazenado para as análises químicas e biológicas, e essa amostra foi
denominada de extrato polissacarídico de sabugo de milho (EPSM).
3.4.2 Fracionamento dos polissacarídeos presentes no EPSM utilizando diferentes
solventes orgânicos
Os polissacarídeos presentes no EPSM foram submetidos a fracionamento
utilizando volumes crescentes do solvente orgânico. Três distintos fracionamentos
foram realizados, e para cada um foi usado um solvente diferentes: metanol, etanol e
propanona.
Ao extrato polissacarídico proveniente do EPSM foram adicionados volumes
crescentes do solvente até o aparecimento da turvação. Na presença da turvação, cada
amostra foi mantida na temperatura de 4 ºC por um período de 18 horas. Transcorrido
esse tempo, cada solução turva foi submetida à centrifugação em uma temperatura de 4
ºC, por 20 minutos a 13.600 g. O procedimento foi repetido até não ser visualizada uma
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turvação com a adição do próximo volume de solvente. Essa sequência de eventos foi
cumprida para cada um dos solventes.
3.4.3 Purificação dos Polissacarídeos Ativos a partir da Fração Selecionada
3.4.3.1 Cromatografia por gel filtração
A fração selecionada (fração etanólica E1.4) foi submetida a gel filtração
(CLAE, cromatografia líquida de alta eficiência) utilizando uma coluna Sephacryl S300 (2,6x30 cm) da GE Healthcare. Como eluente da coluna foi utilizada uma solução
de ácido acético 0,05 M com pH 5 contendo 0,15 M de cloreto de sódio (NaCl). Para
coleta das frações foi utilizado um fluxo de 0,5 mL/minuto, sendo obtido 2 mL por
frasco. Padrões de dextrans com massa molecular de 10, 40, 70, 100 e 500 KDa foram
empregados como referências. Toda a eluição foi monitorada quanto a quantidade de
açúcares totais pelo método de Dubois (DUBOIS et al., 1956) e proteínas pelo método
de Bradford (BRADFORD, 1976).
3.4.3.2 Separação por Membranas de Filtração (Fracionamento por tamanho molecular)
Para realizar a separação pelo tamanho molecular das populações de
polissacarídeos presentes na fração selecionada (fração etanólica E1.4) foram utilizados
dispositivos de filtração contendo membranas com poros de tamanho específico
(Millipore® Amicon® Ultra). Cada dispositivo continha membranas com poros de um
único tamanho, sendo utilizadas membranas com 3; 10; 30; 50 e 100 KDa. Os
dispostivos contendo as amostras foram submetidas à centrifugações sequenciais,
segundo esquema apresentado na figura 10. Em 10 mL de água destilada, foram
dissolvidos aproximadamente 40 mg de cada fração e a solução foi submetida
separadamente à mesma sequencia de eventos e condições. Para os dispostivos de
membrana com poros de 3 KDa, para um volume de 10 mL foi utilizado 60 minutos a
4000 g. As membranas de 10, 30, 50, 100 KDa, para um volume de aproximadamente
15 mL, foram utilizadas 30 minutos a 5.000 g. Após liofilização cada população com
faixa de tamanho determinado foi denominada de subfração.
3.4.4 Obtenção do Extrato Metanólico de Sabugo de Milho (EMSM)
Ao pó produzido a partir do sabugo de milho (como descrito anteriormente) foi
adicionado metanol (160 mL) para cada 10 g da farinha de sabugo de milho e a solução
agitada no escuro a 22 ° C durante 24 h. Depois disso, o sobrenadante foi selecionado e
concentrado por evaporação, e em seguida, a massa obtida (± 1,07 g) foi mantida
protegida da luz e utilizada para posterior análise.
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Figura 10 - Esquema de centrifugação utilizando dispositivos contendo membranas com
poros de tamanho específicos. A fração E1.4 foi submetida a centrifugações sequenciadas
utilizando membranas de separação com poros de tamanhos específicos (3; 10; 30; 50 e 100
KDa). *O tempo e a velocidade de centrifugação dependem das orientações informadas pelo
fabricante e tamanho dos poros do dispositivo utilizado.

Fonte: Autoria própria

3.4.5 Caracterização Química das Amostras
Com a finalidade de elucidar as características químicas do EPSM, foram
realizadas dosagem de proteínas, compostos fenólicos e açúcares das frações
polissacarídicas metanólicas, etanólicas e cetônicas, bem como das subfrações
provenientes da fração E1.4 seguindo as seguintes metodologias:
3.4.5.1 Dosagem de Proteínas
O teor de proteína presente nas amostras foi determinado pelo método de
Bradford, nesse procedimento o conteúdo proteico de cada amostra foi calculado com
base em uma curva padrão albumina com leituras realizadas a 595 nm (BRADFORD,
1976).
3.4.5.2 Dosagem de Compostos Fenólicos
A quantificação de compostos fenólicos presentes nas amostras foi realizada
pelo método de Folin-Ciocalteau como descrito por Nascimento e colaboradores (2013).
As leituras foram realizadas a 760 nm e o conteúdo de fenólicos totais foi calculado a
partir de uma curva padrão de ácido gálico (NASCIMENTO et al, 2013).
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3.4.5.3 Dosagem de Açúcares
O teor de açúcares totais de cada amostra foi determinado seguindo o método de
fenol/ácido sulfúrico, utilizando-se como padrão uma curva de galactose, sendo as
leituras realizadas a 490 nm (DUBOIS et al., 1956).
3.4.6 Caracterização Estrutural das Amostras
Com o objetivo de esclarecer algumas características estruturais do EPSM,
fração E1.4 e subfrações provenientes dessa fração foi estabelecida a seguinte estratégia
experimental:
3.4.6.1 Determinação da Composição Monossacarídica
Para determinar os componentes monossacarídeos, as amostras foram
hidrolisadas (HCl 2N, 2 horas, 100 °C) e com cada produto seco da hidrólise foi
realizada uma cromatografia descendente em papel Whatman Nº 1 no seguinte sistema
de solventes Butanol: Piridina: Água (2:3:1,5) por durante 16 h, a 25 ºC. A presença dos
monossacarídeos foi detectada por um sistema utilizando hidróxido de sódio, etanol e
solução de prata. A partir da imagem digital das bandas monossacarídicas a quantidade
de cada monossocarídeo foi determinada por densitometria com o uso do software
PhotoShop CS2 (Abode® Photoshop CS®). Os resultados foram confirmados através
de cromatografia líquida de alta performace (CLAE), utilizando-se a coluna
LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 NH2 (10 µm), tendo como fase móvel
acetonitrila:água (80:20) em um fluxo de 1 mL/min, a 40 ºC. Os padrões
monossacarídicos utilizados nas duas metodologias cromatográficas foram os seguintes:
ácido glucorônico, arabinose, fucose, frutose, galactose, glicose, manose, ramnose e
xilose.
3.4.6.2 Determinação da Massa Molecular
A massa molecular do EPSM e da fração E1.4 foi determinada por
cromatografia de gel filtração em Sephadex G-100 (140 x 1 cm) do fabricante GE
Healthcare, usando como eluente NaCl 0,15 M em ácido acético 0,2 M, com fluxo de 2
mL/tubo a temperatura ambiente (25 ºC). A eluição foi monitorada pela quantidade de
açúcares totais (DUBOIS et al., 1956). Dextrans de diferentes massas moleculares
foram utilizadas como padrão para a estimativa da massa molecular dos polissacarídeos.
3.4.6.3 Cromatografia de Gel Filtração
Ver metodologia descrita acima (seção Caracterização Estrutural da Amostra)
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3.4.7 Atividades Farmacológicas
Os ensaios farmacológicos foram aplicados para a análise do EPSM, suas
frações polissacarídicas e subfrações da fração E1.4. A metodologia empregada para
cada ensaio foi a mesma para cada amostra analisada.
3.4.7.1 Atividades Antioxidantes
3.4.7.1.1 Ensaio de Capacidade Antioxidante Total
O ensaio é baseado na redução de Molibdênio+6 para Molibdênio+5 pela amostra
e subsequente formação de um complexo esverdeado Fosfato/ Molibdênio+5 em pH
ácido (PRIETO et al., 1999). Os tubos contendo os compostos e reagentes (0,6 M ácido
sulfurico, 28 mM fosfato de sódio e 4 mM molibdato de amônia) em um volume final
de 1,5 mL foram incubados à 95º C por 90 min. Posteriormente, a absorbância de cada
solução foi medida a 695 nm contra um branco. A capacidade antioxidante total foi
expressa em equivalentes de acido ascórbico por massa da amostra aplicada ao ensaio.
3.4.7.1.2 Sequestro de Radical Superóxido
O ensaio é baseado na capacidade da amostra inibir a redução fotoquímica do
nitroblue tetrazolium (NBT) no sistema riboflavina-luz-NBT (DASGUPTAA; DE,
2007). Cada 3 mL da reação continha 50 nM de tampão fosfato (pH 7.8), 13 mM de
metionina, 2 μM riboflavina, 100 μM EDTA, 75 μM NBT, e 1 mL de solução contendo
a amostra a ser analisada. Para que na reação houvesse a produção do azul de formazan,
tubos com 3 mL do material foram expostos a uma lâmpada fluorescente em uma
câmara dissipadora de luz, por 10 min. Após esse período, a quantidade de formazan
obtida foi verificada pelo aumento da absorbância da solução a 560 nm. Tubos contendo
soluções com os mesmos componentes foram colocados no escuro e utilizados como
branco. Para o EPSM e frações polissacarídicas foram usadas as concentrações de 0,12,0 mg/mL. A concentração utilizada do EMSM variou de 0-50 µg/mL. O percentual de
atividade sequestradora de radical superóxido foi obtido através da equação:
𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜 (%) =

(𝐴𝑏𝑠. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 − 𝐴𝑏𝑠. 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)
𝑥 100
(𝐴𝑏𝑠. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 − 𝐴𝑏𝑠. 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)

3.4.7.1.3 Sequestro de Radical Hidróxila
A atividade sequestradora de radicais hidroxilas das amostras foi investigada
baseada no princípio da reação de Fenton (Fe2+ + H2O  Fe3+ + OH- + OH.). Os
resultados obtidos foram expressos em percentual de inibição. Radicais hidroxilas são
gerados usando o método previamente descrito (SMIRNOFF; CUMBES, 1989) com
pequenas modificações. Em 3 mL de tampão fostato (150 mM, pH 7,4), foram
adicionados quantidades suficientes dos seguintes reagentes para que chegassem a
concentração final de 10 mM FeSO4.7H2O, 10 mM EDTA, 2 mM salicilato de sódio,
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30% H2O2 (200 µL), além de diferentes concentrações das amostras. No controle, a
adição de tampão fosfato substituiu o H2O2. As soluções foram incubadas a 37º C por 1
h, e a presença dos radicais hidroxilas foi monitorada a 510 nm. Para o EPSM e FP
foram usadas as concentrações de 0,1- 2,0 mg/mL. A concentração do EMSM variou de
0 a 300 µg/mL. O percentual de atividade sequestradora de radical hidroxila foi obtido
através da equação:
𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑙𝑎 (%) =

(𝐴𝑏𝑠. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 − 𝐴𝑏𝑠. 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)
𝑥 100
(𝐴𝑏𝑠. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 − 𝐴𝑏𝑠. 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)

3.4.7.1.4 Sequestro de Radical DPPH
A habilidade sequestradora de radical DPPH foi avaliada para cada amostra.
Nesse ensaio é possível avaliar a capacidade da amostra em doar hidrogênios ou anular
o radical DPPH em uma solução metanólica. Para tal, uma solução metanólica de DPPH
(3 mL contendo 4x10-6 mol/L) foi adicionada a 1 mL da amostra com as respectivas
concentrações avaliadas no experimento. Logo em seguida, o material foi protegido da
luz. Após 30 minutos na escuridão, a diminuição ou não das leituras de absorbância
para o comprimento de onda 517 nm em comparação com o controle foram
determinadas. A porcentagem de sequestro de radical DPPH foi obtida pela equação:
𝐴𝑏𝑠. 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐷𝑃𝑃𝐻 (%) = (1 − (
)) 𝑥 100
𝐴𝑏𝑠. 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜

3.4.7.1.5 Quelação de Metais
3.4.7.1.5.1 Quelação de Ferro
A habilidade das amostras em quelar íons ferrosos foi investigada de acordo com
o método anteriormente descrito (DECKER; WELCH, 1990) e com posteriores
modificações (WANG, et al., 2008). A solução de reação contendo FeCl2 (0,05 mL, 2
mM), e ferrozina (0,2 mL, 5 mM), e as amostras foi agitada e incubada por 10 min à
temperatura ambiente, para um volume da solução final de 1 mL. Para o EPSM, suas
frações e subfrações polissacarídicas foram usadas concentrações que variaram de 0,12,0 mg/mL. A concentração do EMSM vairou de 0-300 µg/mL. A absorbância da
reação medida a 562 nm contra um branco. Os resultados de porcentagem de atividade
foram adiquiridos através da seguinte equação:
𝐴𝑏𝑠. 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑄𝑢𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑜 (%) = (1 − (
)) 𝑥 100
𝐴𝑏𝑠. 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜

3.4.7.1.5.2 Quelação de Cobre
O ensaio é baseado na capacidade de uma determinada amostra quelar os íons de
cobre em solução. A detecção dos íons livres na solução é realizada com o uso do
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reagente violeta de pirocatecol. Esse reagente tem a capacidade de interagir com alguns
espécimes de cátions como alumínio, cobre, bismuto e tório (ANTON, 1960). Dessa
forma, os compostos presentes na fração competem com o reagente violeta de
pirocatecol para quelar os íons de cobre. Resumidamente, 230 µL da amostra em
concentrações diferentes dissolvidas em tampão acetato pH 6,0 foram adicionadas a 6
µL de violeta de pirocatecol a 4mM, e somadas a 100 µL de sulfato de cobre
pentahidratado (50 µg/mL, w/v no tampão acetato). Toda a solução foi homogeneizada
e monitorada a 632 nm. (MEGÍAS et al., 2009). Para o EPSM, suas frações e subfrações
foram usadas concentrações de 0,1 a 2,0 mg/mL. Para o EMSM as concentrações
variaram de 0 a 300 µg/mL. A equação abaixo foi usada para determinar a porcentagem
de quelação de cobre pelas amostras:
𝐴𝑏𝑠. 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑄𝑢𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒 (%) = (1 − (
)) 𝑥 100
𝐴𝑏𝑠. 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜

3.4.7.1.6 Poder Redutor
O poder redutor das amostras foi quantificado de acordo com metodologia
previamente descrita (ATHUKORALA, KIM et al., 2006). Quatro mililitros da reação
contendo diferentes concentrações da amostra a ser testada em tampão fosfato (0,2 M,
pH 6,6) e ferricianeto de potássio (1%) foram incubados por 20 minutos a 50º C. A
reação foi terminada pela adição da solução de TCA (10%), e posteriormente misturada
com água destilada e cloreto de ferro (0,1%). A absorbância foi medida a 700 nm. Para
o EPSM e FP foram usadas as concentrações de 0,1- 2,0 mg/mL. Para o EMSM a
concentração variou de 0-300 µg/mL.
3.4.7.2 Atividade Anticoagulante
Os ensaios de tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) e tempo de
protrombina (PT) foram realizados seguindo o protocolo fornecido pelos fabricantes
(Labtest, Minas Gerais/Brasil). O “pool” de plasma citratado utilizado nestes ensaios foi
obtido após a centrifugação de sangue humano retirado de indivíduos adultos, sadios e
de ambos os sexos. Através desses ensaios, foi verificada a massa da amostra necessária
para prolongar em pelo menos duas vezes o tempo normal de coagulação, em um
volume máximo de 20 µL. Foram utilizadas como meio de comparação da atividade
anticoagulante, um derivado de heparina (Clexane®), polissacarídeo sulfatados
utilizados comercialmente como ferramenta anticoagulante. O tempo de coagulação foi
determinado utilizando-se um coagulômetro automático Clot Quick Timer II/Drake
Timer Digital da empresa Drake (Canoas, RS, Brasil). O valor de razão de duplicação
do tempo normal da coagualção sanguínea (Ұ) foi determinado pela equação abaixo:
Ұ=(

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
)
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
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Sendo o tempo determinado em segundos, e o tempo do controle negativo
determinado pelo tempo normal da coagulação sanguínea na ausência de amostras ou
Clexane®.
3.4.7.3 Atividade Imunomodulatória
3.4.7.3.1 Quantificação de Óxido Nítrico em meio de cultura celular
Como descrito anteriormente (GREEN et al., 1982; INNGJERDINGEN et al.,
2012), através de um ensaio colorimétrico que utiliza o reagente de Griess, a quantidade
de óxido nítrico (NO) produzido/liberado por macrófagos em cultura foi avaliada
indiretamente pelo acúmulo de nitrito no meio de cultivo.
Em uma placa estéril de 24 poços foram adicionados macrófagos da linhagem
RAW 264.7 em uma concentração de 3x105 células/poço para um volume final de 500
µL de meio DMEM (Dulbecco´s modified Eagle´s medium) acrescido de 10% de soro
fetal bovino. Para que as células aderissem ao fundo da placa de cultura, as placas
permaneceram durante 8 horas em uma incubadora umidificada com ambiente interno a
temperatura de 37 ºC contendo 5% de CO2. Transcorrido o tempo de adesão, o meio de
cultura foi removido e, em seguida, adicionado um volume de 400 µL de meio contendo
as amostras em diferentes concentrações. Durante 24 horas, as células foram incubadas
ou com apenas meio (controle negativo), ou as amostras acrescidas de 2 µg/mL de LPS
(lipopolissacarídeo bacteriano), ou apenas amostras, ou ainda apenas DMEM com LPS
a 2 µg/mL (controle positivo). Para o EPSM e FP e subfrações da fração E1.4 foram
usadas as concentrações que variaram de 0,1-2,0 mg/mL. Após 1 dia de incubação, uma
alíquota de 100 µL do meio de cada poço foi removido e adicionado a uma placa de 96
poços para reagir com o mesmo volume do reagente de Griess (1% sulfanilamida em
ácido fosfórico e 0,1% dihidroclotero de naftiletilenoamida em H2O destilada) durante
10 minutos a temperatura ambiente, e as leituras de absorbância foram realizadas em
espectrofotometro (550 nm). Como referencia, uma curva padrão de nitrito foi
preparada e os percentuais de produção de NO foram estimados com base nos valores
(em µM de nitrito/3x105 células) do controle positivo.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑂 (%) =

µ𝑀 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 (𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)
𝑥 100
µ𝑀 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜)

3.4.7.3.2 Quantificação das Citocinas Inflamatórias
As citocinas inflamatórias avaliadas foram: TNFa, IFNg, IL-1, IL-6, IL-10 e IL12p40. Para isso, macrófagos da linhagem RAW 264.7 foram cultivadas em placas de
24 poços seguindo a metodologia de cultivo descrita na secção anterior. Aqui as células
foram cultivadas na presença do agente indutor de resposta imune (2 µg/mL de LPS,
lipopolissacarídeo bacteriano) e, em poços distintos, foram adicionadas as subfrações da
E1.4 numa concentração de 2 mg/mL dissolvidas no meio de cultivo. Após 24 h de
tratamento, o meio de cultivo livre de células foi coletado e analisado quanto à presença
das citocinas seguindo o protocolo de ensaio disponível para o kit comercial Milliplex™
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Map for Luminex® desenvolvido pela Merck Millipore (Darmstadt, HE, Alemanha).
Em resumo, uma placa de 96, previamente impregnada com diferentes microesferas
magnéticas fluorescentes conjugadas com anticorpo primário específico para a
determinada citocina, é exposta ao meio celular contendo as possíveis citocinas
produzidas pelos macrófagos ativados. Após sucessivas lavagens com tampão de
amostra, foram adicionados anticorpos secundários biotinilados para detectar os
complexos formados entre o anticorpo primário e a citocina. Novas sucessivas lavagens
são realizadas. Um conjugado contendo estreptoavidina foi colocado para reagir com a
biotina do anticorpo secundário. Seguindo o protocolo, a placa foi submetida a um
sistema magnético que permitiu a fluxo das esferas e mensurou a fluorescência e a
intesidade da reação enzimática. Dessa forma, foi possível analisar, em um único
ensaio, várias citocinas (software Luminex xPONENT Software Analyst 5.1).
3.4.7.4 Atividade antiproliferativa
3.4.7.4.1 Ensaio de Proliferação Celular
As linhgens de células utilizadas no ensaio de proliferação foram as seguintes: a)
Células tumorais: células humanas de câncer cervical (HeLa); células humanas de
adenocarcinoma de epitélio basal alveolar (A549); b) Células normais: fibroblastos
murínicos (3T3); monócitos/macrófagos murínicos (RAW 264.7); células de ovário de
hamster chinês (CHO).
Para analisar a taxa de proliferação celular, as linhagens foram tratadas em
cultura com diferentes concentrações das amostras e avaliadas pelo método
colorimétrico do MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)2,5-diphenil tetrazolium bromide)
(MOSMANN, 1983). Este método é baseado na redução do MTT a cristais de formazan
pelas células vivas. Para adesão das células a placa de 96 poços, aproximadamente
5x103 células/poço foram adicionadas com meio suplementado (10% de soro fetal
bovino, SFB) em um volume final de 100 μL/poço. Após adesão das células e remoção
do meio de cultivo, foi realizado o carenciamento celular ao utilizar apenas meio de
cultivo livre de SFB, durante 24 horas. Transcorrido o tempo de carenciamento, o meio
foi removido e diferentes concentrações das amostras foram adicionadas em meio de
cultivo mais SFB a 10% em um volume final de 100 μL/poço. Após 72 horas, MTT (5
mg/mL) foi adicionado ás células, e incubados por mais 4 horas. Percorrido este
período, o meio foi aspirado e adicionou-se 100 μL de HCl 0,04 N em álcool
isopropílico para dissolver os cristais de formazana formados e precipitados. A
quantificação da absorbância foi feita em leitor de placa de 96 poços em comprimento
de onda de 562 nm. O ensaio foi realizado em triplicata. O cálculo de inibição da
proliferação celular foi realizado em comparação com o controle contendo células não
tratadas com a amostra (controle negativo).
𝑃𝑟𝑜𝑙𝑖𝑓𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 (%) =

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 100
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
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3.4.7.4.2 Análise de fragmentação do DNA
Este método fornece uma avaliação qualitativa de morte celular através da
detecção de fragmentos de DNA utilizando electroforese em gel de agarose. Uma das
características clássicas de apoptose é a clivagem do DNA genômico em fragmentos
oligonucleosomal e a visualização desses fragmentos pode auxiliar na caracterização de
um evento apoptótico. Assim, este método deve sempre ser combinado com outros
métodos mais quantitativos, para comparar o grau de apoptose entre as amostras
experimentais. Dessa forma, para avaliar o possível processo de fragmentação DNA
induzido pelo EPSM, células HeLa foram cultivadas na presença de concentrações
crescentes do extrato (0,5; 1,0 e 2,0 mg/mL).
Em resumo, 5x105 células/poço foram cultivadas em frascos de 25 cm2 na
presença do extrato por 72h. Após esse tempo, as células foram removidas com o uso de
tripsina, a solução resultante foi adicionada em microtubos e a centrifugada por 5
minutos a 4000 g em uma temperatura de 4 ºC. Então, foi adicionado o tampão de lise
TES (20 mM de EDTA, 100 mM de Tris pH 8,0 e 0,8% de SDS), homogeneizado e
agitado vigorozamente. Em seguida, foi acrescentado RNAse, e a solução permaneceu
a 37 ºC por 30-120 minutos. Transcorrido esse tempo, foi adicionada proteinase K a
mistura e as amostras foram mantidas a 50 ºC por pelo menos 90 minutos. Após a
adição do tampão de DNA e marcador de DNA (SYBR® Green I, Life Technologies
Corporation) as amostras foram aplicadas em poços vazios de um 1-2% gel de agarose
em TAE. A eletroforese se desenvolveu em baixa voltagem (35 V) por 4h, ou até as
amostras percorrerem 2/3 do comprimento do gel. O material foi então exposto à luz de
497 nm (azul), e uma emissão a 520 nm (luz verde) indicou a complexação do DNA
com o SYBR®. As imagens da fragmentação do DNA foram analisadas em comparação
com o controle negativo.
3.4.7.4.3 Immunoblotting de Proteínas envolvidas em Sistemas Antioxidantes
celulares, e Proteínas participantes do Processo de Apoptose
O método de western blot foi empregado para avaliação de proteínas
relacionadas à morte celular e proteínas/enzimas envolvidas no sistema antioxidante
celular. Para investigação do processo de apoptose foram avaliadas as seguintes
proteínas: Bax, Bcl-2, procaspase-3; citocromo c; AIF (Apoptosis inducing factor), PKC
(Protein kinase C). Para a análise de enzimas e proteínas relacionadas ao sistema
antioxidante celular foram avaliadas: catalase; superóxido dismutase; metalotioneína.
Nas situações citadas, a actina foi usada como proteína padrão para controle da
expressão.
As células foram submetidas a diferentes concentrações as amostras. Para o
EPSM e fração E1.4 foram usadas as concentrações de 0,5- 2,0 mg/mL. Para o EMSM a
concentração variou de 5-50 µg/mL. Após atingirem 80% de confluência as células,
mantidas refrigeradas a 4 ºC, foram lavadas com PBS e removidas com 200 µl de
tampão de lise [50mM Tris-HCl (pH 7,4); 1% Tween 20; 0,25% deoxicolato de sódio;
150 mM NaCl; 1mM EGTA; 1mM Na3VO4; 1mM NaF; e inibidores de proteases] sob
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refrigeração por 2 horas. Os extratos protéicos foram obtidos por centrifugação e a
concentração de proteínas foi determinada usando o método de Bradford (BRADFORD,
1976). Um volume igual de tampão de amostra concentrado 2x com dodecil sulfato de
sódio (SDS) [100mM Tris-HCl (pH 6,8), 200 mM DTT, 4% de SDS, 0,1% azul de
bromofenol e 20% de glicerol] foram adicionados a amostra, que foram, em seguida,
fervidas por cerca de 5 minutos. Para cada amostra, aproximadamente 50 µg de proteína
foram corridas em SDS-PAGE e transferidas para membrana de PVDF (Millipore,
Bedford, MA, USA). As membranas foram bloqueadas em caseína a 1% ou BSA a 2%
em tampão salino Tris (TBS) com 0,05% Tween 20 (TBST), e incubados por 16 horas a
4 °C com anticorpo primário apropriado. Após lavagem em TBST, as membranas foram
incubadas com anticorpo secundário conjugado com peroxidase em tampão de bloqueio
por 1 hora. Então, a membrana foi exposta a um sistema de quimioluminescência
aumentada e as imagens das bandas de proteína foram analisadas através do programa
Abode® Photoshop ReadyImage CS2 (Adobe System Incorporated ©). Anticorpos
primários anti-pro-caspase-3, a Bcl-2, Bax, citocromo c, AIF e anticorpos β-Actina
(Cell Signaling Technology, Inc., Danvers, MA, EUA) foram utilizados a uma diluição
1:1000, enquanto anticorpo secundário conjugado com peroxidase (Sigma Chemicals,
St. Louis, MO, EUA) foi utilizado a uma diluição de 1:5000.
3.4.7.4.4 Ensaios de Avaliação do processo de Apoptose por citometria de fluxo
Os fosfolipídeos de membrana (fosfatidilserina) exposto na superfície de células
apoptóticas foram detectado quantitativamente usando o Kit de detecção da apoptose
(AffymetrixTM eBioscience) composto por anexinaV-FITC e PI-PercP (PI, iodeto de
propídeo). As células HeLa foram cultivadas na presença das amostras em diferentes
concentrações (0,5; 1,0 e 2,0 mg/mL) nas mesmas condições descritas no ensaio de
MTT (secção anterior Ensaio de Proliferação celular). Após 72 h, as células aderentes e
flutuantes foram reunidas e tratadas de acordo instruções do fabricante para o kit
Annexin V Apoptosis Detection Kits da empresa AffymetrixTM eBioscience Inc. (San
Diego, CA, EUA).
3.4.8 Análise estatística
Todos os dados dos experimentos realizados foram expressos como média ±
desvio padrão (n = 3 a 5). Para testar diferenças entre as amostras, bem como diferentes
tratamentos da mesma fração, foi utilizado a análise paramétrica de análise de variância
(ANOVA). O teste de Student–Newman–Keuls (Nível de significância de P<0,05) foi
aplicado para se comprovar algumas similaridades encontradas pela ANOVA. Análises
estatísticas realizadas com o GraphPad InStat® Software versão 3.05.
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4. RESULTADOS
4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Para um melhor entendimento dos resultados que serão apresentados no percurso
da seção, acredita-se que alguns dados obtidos em um período anterior ao do trabalho
aqui apresentado devem ser resgatados e para tal são apresentados como: resultados
preliminares. Em seguida, serão apresentados os resultados obtidos durante o período de
doutoramento.
4.2 RESULTADOS PRELIMINARES
4.2.1 Características Químicas e Atividades Farmacológicas do Extrato
Polissacarídico de Sabugo de Milho (EPSM)
Para a obtenção do extrato polissacarídico de sabugo de milho (EPSM) foi
aplicada uma metodologia de extração que emprega solução alcalina e ondas de
ultrassom. O rendimento médio para extração do EPSM foi de aproximadamente 43%.
Após caracterização química parcial foi observado que mais da metade da massa obtida
(60%) depois da extração era constituida por açúcares, com um baixo índice de
contaminação por proteínas (0,4%) e compostos fenólicos (<0,01%). A composição
monossacarídica foi determinada e a seguinte razão do percentual molar do EPSM foi
obtida: xilose (50%): glicose (20%): arabinose (15%): galactose (10%): manose (2,5%):
ácido glucurônico (2,5%). Estes dados foram adquiridos através da técnica de
cromatografia descendente de papel, e confirmados por cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE). Além disso, o extrato polissacarídico foi submetido a análises por
espectroscopia de infravermelho e ressonância magnética nuclear (RMN-H1 e RMNC13). O espectro de infravermelho da região entre 4000-500 cm-1 revelou sinais típicos
de heteroxilanas e grupamentos carboxílicos presentes em ácidos glucurônicos. Os
espectros de RMN evidenciaram sinais característicos de resíduos de α-arabinoses
compondo cadeias laterais que estão ligadas aos resíduos de xiloses. Ainda foram
identificados sinais correspondentes ao ácido glucurônico e 4-O-metil-glucurônico como
também sinais típicos de resíduos de manose (SILVEIRA, 2010).
Os açúcares presentes no EPSM mostraram atividade antioxidante em ensaios in
vitro. Após realização do ensaio de capacidade antioxidante total (CAT), o resultado de
48,45 mg EAA/g (equivalante de ácido ascórbico por grama de amostra) inspirou a
realização de outros ensaios antioxidantes para avaliar o mecanismo de ação
antioxidante. Os polissacarídeos presentes no EPSM não mostraram atividade no ensaio
de sequestro de radical hidroxila e superóxido, como também não apresentaram
atividade no ensaio de poder redutor. Por outro lado, o EPSM mostrou atividade
quelante de íons ferrosos (Fe2+) e cuprosos (Cu2+) nos ensaios antioxidantes in vitro.
Com relação à capacidade de quelar os íons de ferro, o EPSM apresentou um efeito
quelante de aproximadamente 50% quando utilizada uma concentração de 0,25 mg/mL.
A ação quelante foi dose-dependente e alcançou uma atividade máxima em torno de
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90% na concentração próxima a 0,5 mg/mL do extrato. A capacidade de quelação de
íons Cu2+ do EPSM se apresentou de forma distinta da quelação férrica. Neste caso,
uma atividade máxima de aproximadamente 65% foi atintigida com uma concentração
2,5 vezes menor (0,1 mg/mL) que a aplicada no teste de quelação férrica. Além disso,
essa habilidade quelante de íons cuprosos não foi alterada com o aumento da
concentração do extrato aplicado ao ensaio.
Como a atividade anticoagulante é sempre cogitada quando se trabalha com
polissacarídeos de fontes naturais, o EPSM foi avaliado quanto a sua capacidade em
alterar o tempo normal de coagulação sanguínea. Com relação ao ensaio de PT (tempo
de protrombina) a amostra não mostrou atividade anticoagulante estatisticamente
significativa. Entretanto, com relação ao ensaio de APTT (tempo de tromboplastina
parcial ativada), o EPSM foi capaz de prolongar o tempo normal de coagulação em
cerca de 5 vezes, e esse efeito foi dose-dependente (de 0 a 600 µg da amostra). Em
adição, quando as carboxilas dos ácidos urônicos do polissacarídeo de EPSM foram
reduzidas por reações químicas de carboxirredução, verificou-se uma redução de 4
vezes o potencial anticoagulante original dos polissacarídeos do EPSM no ensaio de
APTT (MELO-SILVEIRA et al, 2012; SILVEIRA, 2010).
4.2.2 Avaliação in vitro da atividade antiproliferativa do EPSM frente a diferentes
linhagens celulares
Para avaliação da atividade antiproliferativa do extrato, distintas linhagens
celulares tumorais e normais foram cultivadas na presença de diferentes concentrações
do EPSM. Os resultados da influência do extrato na proliferação celular em condições
de cultura são expressos na figura 11.
As células normais da linhagem fibroblástica 3T3 (fibroblastos murínicos) não
foram afetadas quando incubadas com EPSM em nenhuma das concentrações utilizadas
(Figura 11). Já as células HeLa (células tumorais de colo uterino humano) tiveram uma
diminuição de sua proliferação de maneira dose-dependente. Com uma concentração de
0,1 mg/mL do EPSM, ocorreu uma redução de aproximadamente 40% na taxa de
proliferação das células tumorais em cultura. A máxima redução no índice de
proliferação celular da HeLa alcançou valores próximos a 60% quando aplicada uma
concentração de 1,0 mg/mL do extrato.
Além das células HeLa e 3T3, uma linhagem tumoral de adenocarcinoma de
epitélio basal alveolar (A549), e duas linhagens de células normais, sendo uma de
macrófagos/monócitos murínicos (RAW 264.7) e outra de células do ovário de hamster
chinês (CHO) foram usadas no ensaio. As células RAW 264.7 e CHO tiveram suas
taxas de proliferação modificadas na presença do EPSM. De forma dose-dependente, a
presença do extrato aumentou os índices de proliferação dos macrófagos. Com uma
concentração de 1,0 mg/mL do EPSM o valor de proliferação celular da RAW 264.7 foi
11% maior do que a observado no grupo controle negativo, esse valor chegou ao
máximo de 33% acima do valor encontrado com o grupo controle quando aplicado
cerca de 2,0 mg/mL do EPSM. Dentre todas as linhagens utilizadas, as células normais
CHO foram as que tiveram maior aumento no índice de proliferação celular quando
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cultivadas na presença do EPSM, e esse efeito indutor ficou mais evidente com o
aumento das concentrações utilizadas de EPSM. Ao ser aplicado 0,1 mg/mL do extrato,
a proliferação das células ovarianas ficou 12% acima dos valores encontrados com o
grupo controle. Quando uma concentração de 0,5 mg/mL foi usada, o índice subiu para
cerca de 20%, e atingiu o efeito máximo de aproximadamente 43% com 1,0 mg/mL da
amostra. Por outro lado, no que diz respeito às células tumorais A549, a sua taxa de
proliferação foi inibida devido à presença de EPSM, mas os valores de inibição não
aumentaram em correspondência ao aumento das concentrações do extrato. Um valor
máximo de inibição em torno de 20% foi atingido já com a menor concentração
utilizada, 0,1 mg/mL do EPSM, e o índice foi constante mesmo com o aumento das
concentrações de EPSM. Esses resultados revelaram que os compostos presentes no
EPSM induzem respostas diferentes quanto a promoção da proliferação celular, e que a
resposta das células ao extrato depende da origem tecidual dessa linhagem.

Figura 11 – Efeito do EPSM relacionado à proliferação de células em cultura. Foram
testadas diferentes concentrações da amostra frente a distintas linhagens celulares tumorais e
normais. Linhagens de células tumorais: Células humanas de câncer cervical (HeLa); Células
humanas de adenocarcinoma de epitélio basal alveolar (A549). Linhagens de células normais:
Fibroblastos murínicos (3T3); Macrófagos/monócitos murínicos (RAW 264.7); Células de
ovário de hamster chinês (CHO). a,b Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as
diferentes concentrações utilizadas na mesma amostra. x,y,z Letras diferentes indicam diferenças
significativas entre as concentrações similares utilizadas em diferentes linhas celulares. Teste de
Student-Newman-Keuls (p <0,05). n = 3.

CHO
RAW 264.7

3T3
A549

HeLa

Fonte: Autoria própria

Com base nos resultados da figura 11, as células da linhagem HeLa foram
escolhidas como modelo para compreensão do processo de morte celular induzida pelo
EPSM.
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4.3 EFEITO DE EPSM SOBRE AS CÉLULAS HeLa
4.3.1 Morfologia Celular e Nuclear de células tumorais HeLa tratadas com EPSM.
O aspecto morfológico celular e nuclear de uma célula em cultura pode revelar o
seu estado funcional. Dessa forma, características peculiares podem ser utilizadas para
diferenciar células em situação normal das células em processo de morte. Seguindo esse
princípio, as células tumorais HeLa foram cultivadas na presença de 0,5; 1,0 e 2,0
mg/mL do EPSM com objetivo de verificar possíveis alterações morfológicas
provocadas pela presença do extrato. Depois de percorrido o tempo do ensaio, as células
foram avaliadas com microscópio invertido de contraste de fase e, em seguida, um
marcador fluorescente para dupla fita de DNA (4'6-diamidinas-2'-fenilindole
dicloridrato – DAPI) foi empregado para análise da morfologia nuclear. Os resultados
da microscopia e da marcação com DAPI estão apresentados nas figuras 12 e 13,
respectivamente.
Os aspectos morfológicos típicos das células HeLa em cultura foram alterados
na presença de EPSM, e as modificações ficaram cada vez mais evidentes com o
aumento da concentração do extrato. No controle negativo a células apresentaram
características morfológicas típicas das células HeLa em cultura, ou seja, monocamada
celular confluente com células ligeiramente triangulares, aspecto citoplasmático e
nuclear homogênio, além de poucas células não aderidas ao substrato de cultivo (Figura
12A). Quando o EPSM foi adicionado ao meio em concentrações de 0,5 e 1,0 mg/mL,
ocorreram alterações no padrão normal das células tumorais. Ao observar as imagens da
figura 12 é possível perceber uma redução no número de células aderidas e aumento da
quantidade de células em suspensão e, por consequência, uma perda da típica
monocamada celular (Figuras 12B e 12C). A adição de 2,0 mg/mL do extrato provocou
as alterações morfológicas mais expressivas (Figura 12D), essa maior concentração do
EPSM reduziu ainda mais o número de células aderidas e alterou a morfologia
citoplasmática. É factível o aparecimento de projeções citoplasmáticas nas células
individualizadas, com clara formação de vacúolos citoplasmáticos e corpos apoptóticos
(setas nas regiões central e inferior da figura 12D), além de um número ainda maior de
células em suspensão quando comparado com as condições de menor concentração da
amostra.
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Figura 12 – Morfologia das células HeLa após exposição ao EPSM e avaliadas por
microscópio invertido de contraste de fase (ampliado 100x). (A) Controle negativo apresenta
morfologia natural e nenhuma perturbação foi observada nos núcleos ou citoplasmas; (B)
Células tratadas com 0,5 mg/mL e, (C) 1,0 mg/mL de EPSM. Embora nenhuma alteração
morfológica nos núcleos e citoplasmas tenha sido percebida, foi encontrado um número menor
de células; (D) o uso de 2,0 mg/mL do extrato provocou mudanças na morfologia das células,
como a presença de citoplasmas característicos de células em processo de morte celular e
vacúolos apoptóticos. A seta superior indica a formação de projeções citoplasmáticas
irregulares, e a seta central e inferior sinalizam a presença de vacúolos citoplasmáticos e corpos
apoptóticos, respectivamente. Barra = 50 µm.

A

B
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D

Fonte: Autoria própria

Alterações na morfologia nuclear das células tumorais também foram
observadas após adição de EPSM ao meio de cultura. Essas modificações puderam ser
percebidas com a utilização de um microscópio de fluorescência, e as imagens obtidas
são apresentadas na figura 13. No controle negativo, ou seja, células cultivadas na
ausência de EPSM, foi possível observar núcleos marcados pelo DAPI com aspecto
homogêneo (Figura 13A). A imagem nessa condição evidencia uma monocamada de
células sem alterações morfológicas, inclusive células em divisão celular foram
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observadas (Figura 13A). Por outro lado, de forma dose-dependente, a presença do
EPSM na cultura modificou esse padrão morfológico descrito anteriormente. Com uma
concentração de 0,5 mg/mL da amostra pôde ser observada uma clara redução no
número de células e o desaparecimento da monocamada confluente (Figura 13B). Após
a aplicação de 1,0 mg/mL do extrato, algumas células com núcleos com cromatina
condensada puderam ser percebidas (Figura 13C). Finalmente, com a maior
concentração do EPSM (2,0 mg/mL), a morfologia nuclear normal foi completamente
modificada. Característicos núcleos picnóticos e o surgimento de corpos irregulares de
cromatina condensada foram observados em maior quantidade nessa condição. Essas
últimas estruturas podem indicar um processo de fragmentação do material genético
típico de células que iniciaram os eventos de morte celular (setas da Figura 13D).

Figura 13 – Morfologia nuclear de células HeLa em processo de morte celular induzido
pelo EPSM (200x). DAPI (4'6-diamidinas-2'-fenilindole dicloridrato) foi utilizado como
marcador de DNA nuclear. (A) No controle negativo as células apresentaram núcleos com
morfologia padrão; (B) Na presença de 0,5 mg/mL do EPSM, ocorreu uma diminuição do
número de células; (C) Com 1,0 mg/mL de extrato, foram observadas perturbações na
morfologia nuclear e citoplasmática (seta); (D) Com 2,0 mg/mL, foi possível observar a
presença de células com núcleo picnótico, além de condensação e fragmentação da cromatina
(setas). Barra = 50 µm.
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Fonte: Autoria própria
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4.3.2 Fragmentação do Material Genético Nuclear de células HeLa submetidas ao
EPSM
Com o objetivo de confirmar o processo de fragmentação do material genético
observada na figura 13D, as células HeLa foram novamente submetidas a concentrações
crescentes de EPSM. Após o ensaio, o material genético das células foi extraído e
analisado por eletroforese em gel de agarose (Figura 14). O material genético nuclear
das células tumorais não tratadas com o extrato (CN, na Figura 14), se apresentou
intacto e apareceu como uma única banda condensada na imagem do gel de agarose
(Linha 1 da Figura 14). Como indicado na figura 14, as linhas 2, 3 e 4 representam o
material genético das células submetidas a 0,5; 1,0 e 2,0 mg/mL da amostra,
respectivamente. Em tais condições ocorreu uma fragmentação do DNA das células
HeLa e os fragmentos menores de material genético migraram mais que os fragmentos
maiores no gel eletroforético, o que produziu um arrastado característico visualizado nas
linhas 2, 3 e 4.

Figura 14 – Avaliação da Fragmentação de DNA de células HeLa tratadas com EPSM.
Perfil eletroforético em gel de agarose. No controle negativo (CN) o DNA não fragmentado
permanece condensado em uma única banda. A adição do EPSM promoveu a formação de
fragmentos de DNA, o que originou a formação um aspecto de arrastado característico.

Fonte: Autoria própria
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4.3.3 Avaliação do processo de Morte Celular induzido por EPSM através da
marcação com Anexina V e PI
Além das alterações na morfologia celular e nuclear, modificações no padrão de
distribuição de fosfolipídeos presentes na membrana celular também podem indicar um
processo de morte celular. Dessa forma, após aplicação de concentrações crescentes de
EPSM na cultura de HeLa, as células tumorais foram analisadas por citometria de fluxo
quanto a marcação fluorescente por anexina V-FITC e iodeto de propídeo-PerCP (PI).
Os resultados da análise são apresentados na figura 15. Nessa imagem, o quadrante Q1
indica marcação negativa para anexina e positiva para PI, células com essa combinação
de marcação podem indicar um processo de necrose; o Q2 indica dupla marcação para
os fluoróforos, e populações celulares nessa condição geralmente são associadas aos
eventos de apoptose tardia; Q3 representa células marcadas positivamente para anexina
e negativamente para PI, e aqui, as células estão em processo de apoptose inicial;
finalmente, o Q4 indica marcação negativa para os fluoróforos, e representa uma
população de células que não foram induzidas a morte celular.
Um percentual semelhante de células marcadas com anexina e PI pôde ser
observado após a utilização de 0,5 e 1,0 mg/mL do extrato (Figura 15A e 15B). Para
essas respectivas concentrações, os valores de Q1 foram de 0,5 e 0,1%; Q2 apresentou
valores de 4,7 e 4,9%, Q3 com percentuais de 12,9 e 12,4%, e Q4 de 81,8 e 82,6%.
Indicando que pouco mais de 17% (ou seja, percentual de Q2 somado ao de Q3) das
células HeLa entraram em processo de apoptose, e menos de 1% das células estavam
em processo de morte célula por necrose quando submetidas à concentrações menores
do EPSM.
Quando utilizados 2,0 mg/mL do EPSM, os valores percentuais das células nos
quadrantes foram alterados. O quadrante Q1 indicou um aumento do percentual de
células marcadas para 1,9%; a porcentagem de células em Q2 foi elevada para 20,1%; a
porcentagem de células indicadas no Q3 subiu para valores próximos a 17,4%; e Q4
indicou uma redução para 60,6% (Figura 15C). Dessa forma, pode-se perceber que a
maior concentração do extrato induziu o processo de morte celular por apoptose em
37,5% das células tumorais, e reduziu o número de células tumorais que não entraram
em apoptose para aproximadamente 60%.
As alterações percentuais dos quadrantes, em cada um dos tratamentos, podem
ser melhor observadas na figura 15D. Como por exemplo, a ampliação do número de
células com dupla marcação positiva para anexinaV e PI (Anex+/PI+, do gráfico), na
presença do composto em comparação com o controle negativo. Portanto, esses
resultados sugerem que o EPSM induziu a modificação no padrão de fosfolipídeos de
membrana plasmática das céulas tumorais, o que poderia indicar a indução de um
processo de morte nessas células.
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Figura 15 – Avaliação do processo de morte celular em HeLa submetidas ao EPSM.
Depois do tratamento com EPSM, as células tumorais foram marcadas com Anexina V e iodeto
de propídeo (PI) e analisadas por citometria de fluxo. (A) Utilização de EPSM a 0,5 mg/mL, (B)
1,0 mg/mL, e (C) 2,0 mg/mL; (D) Gráfico comparativo ao controle negativo, e relativo a
porcentagem de células marcadas com as combinações dos fluoróforos (“+” – marcação
positiva; “-” – marcação negativa). Anex = Anexina V-FITC. PI = PI-PerCP. n = 3.
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4.3.4 Avaliação do efeito do EPSM sobre proteínas envolvidas na morte celular por
apoptose em células HeLa
Com quadro de indução da morte celular apresentado pelo EPSM frente às
células HeLa, foi apropriado analisar proteínas-chaves relacionadas a morte celular por
apoptose. Para alcançar esse objetivo, as células tumorais foram submetidas a diferentes
concentrações do EPSM e, depois de transcorrido o tempo do ensaio, um extrato
proteico foi obtido e analisado através da técnica de western blotting. As seguintes
proteínas foram analisadas: Bax; Bcl-2; citocromo c; pro-caspase-3 e fator indutor de
apoptose (AIF), todas normalizadas com actina. As imagens obtidas com o immunoblot
passaram por análises densitométricas (software AbodePhotosho®) e os resultados estão
expressos na figura 16.
Com relação à proteína pro-apoptótica Bax, ocorreu um aumento na quantidade
da proteína expressa, aumento que foi correspondente com a elevação da concentração
do EPSM (Figura 16A). Comparado ao controle negativo, o efeito máximo do EPSM na
elevação da quantidade de proteína Bax foi alcançado com 2,0 mg/mL, nessa situação a
concentração da proteína foi elevada em 40%. No que diz respeito à Bcl-2, o extrato
polissacarídico também apresentou efeito dose-dependente (Figura 16B). Com o
aumento das concentrações do EPSM ocorreu uma redução dos níveis da proteína
antiapoptótica. Quando utilizada a maior concentração da amostra (2,0 mg/mL) houve
uma diminuição de 60% da quantidade dessa proteína nas células tumorais. Ao se
analisar as figuras 16A e 16B foi possível elaborar uma correlação entre os níveis de
Bax e Bcl-2. A partir dessa avaliação, verificou-se que os níves de Bcl-2 estão
diminuindo ao mesmo tempo em que os níveis de Bax estão aumentando, e a razão
máxima de Bax:Bcl-2 foi de 3,5:1.
Por sua vez, a quantidade de citocromo c detectada cresceu de forma dosedependente com a elevação das concentrações do EPSM. Os níveis da proteína
chegaram a alcançar 30% a mais que os do controle negativo quando 2,0 mg/mL da
amostra foi aplicada (Figura 16C). Ao se avaliar os gráficos da figura 16A e 16C, é
possível perceber uma elevação na quantidade de citocromo c semelhante aos níveis da
proteína Bax.
O zimogêneo pro-caspase-3 apresentou valores que diminuiram de acordo com o
aumento das concentrações de extrato aplicado na cultura (Figura 16D). Quando 0,1
mg/mL do EPSM foi adicionada a proenzima foi reduzida em 20% se comparado as
quantidades do controle negativo. Com a aplicação de 0,5 mg/mL esses valores
alcançaram uma diminuição de 40%, e atingiram uma redução máxima de
aproximadamente 70% com 2,0 mg/mL da amostra.
Finalmente, os níveis de AIF foram elevados a aproximadamente 80% em
relação ao controle negativo já com a menor concentração do EPSM (0,1 mg/mL), e
esses valores não foram significativamente alterados com o aumento da concentração
dos polissacarídeos do EPSM.
Assim, os resultados indicaram que a presença do EPSM na cultura de células
HeLa promoveu alterações na quantidade de proteínas celulares envolvidas no processo
de morte celular por apoptose, favorecendo o aumento de proteínas pró-apoptóticas.
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Figura 16 – Efeito do EPSM sobre proteínas envolvidas no processo de morte celular em
HeLa e avaliado por western blot. (A) Expressão de Bax; (B) Bcl-2; (C) citocromo c; (D) prócaspase-3; e (E) AIF. Imagens das bandas que representam as respectivas proteínas (parte
inferior da figura). a,b,c,d Letras distintas indicam uma diferença significativa entre as diferentes
concentrações do extrato. C.N. = controle negativo; 0,1; 0,5 e 2,0 = concentração do EPSM em
mg/mL. Teste de Student-Newman-Keuls (p <0,05), n = 3.

Fonte: Autoria própria

4.4 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO POR CÉLULAS RAW
264.7 NA PRESENÇA DO EPSM
Avaliou-se também uma possível ação imunomodulatória do EPSM atráves da
quantificação do óxido nítrico produzido por macrófagos em cultura. Para isso, foram
elaboradas duas condições de ensaio. Na primeira condição, os macrófagos RAW 264.7
foram cultivados na presença de um agente indutor inflamatório (o LPS –
lipopolissacarídeo bacteriano) e de diferentes concentrações de EPSM. Na segunda
condição, as células RAW 264.7 foram cultivadas na ausência de LPS e na presença de
diferentes concentrações do EPSM. Passado o tempo do ensaio, o meio de cultura foi
removido e o teor de óxido nítrico (NO) foi quantificado através de um ensaio in vitro
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utilizando o reagente de Griess. Os resultados da influência do extrato na produção
celular de NO podem ser visualizados na figura 17. Na primeira condição do ensaio, a
presença de EPSM diminuiu, de forma dose-dependente, o efeito estimulador do LPS. A
redução máxima na produção de NO foi de aproximadamente 40%, esse número foi
alcançado com a aplicação de 2,0 mg/mL do EPSM. Por outro lado, na segunda
condição do experimento, nenhuma das concentrações utilizadas do EPSM apresentou
atividade imunomodulatória para a produção de NO por células RAW 264.7 na ausencia
de agente indutor. Esses resultados indicam que a presença do EPSM modulou a
resposta dos macrófagos ao LPS. Por outro lado, o extrato por si só não promoveu a
produção de óxido nítrico pelas células.

Figura 17 – Produção celular de óxido nítrico (NO) por macrófagos RAW 264.7 na
presença de EPSM. O LPS (lipopolissacarídeo bacteriano) foi utilizado com agente indutor na
concentração de 2 µg/mL. LPS + = Presença do lipopolissacarídeo bacteriano. LPS - = Ausencia
do agente indutor. CN = Controle negativo, cultura ausente de LPS e amostra. CP = Controle
positivo indica a cultura celular na presença apenas de agente indutor. a,b,c Letras distintas
representam diferença significativa entre as concentrações diferentes da mesma condição, ou
entre controle positivo de negativo. x,y,z Representam diferença significativa entre a
concentração testada e o controle negativo. Student-Newman-Keuls test (p < 0.05), n = 3.

Fonte: Autoria própria

4.5 OBTENÇÃO DAS FRAÇÕES METANÓLICAS, ETANÓLICAS E CETÔNICAS
A PARTIR DE EPSM
4.5.1 Fracionamento diferencial dos polissacarídeos do EPSM com diferentes
solventes orgânicos
Com o objetivo de identificar e purificar as populações polissacarídicas
presentes no EPSM que possam estar relacionadas com as atividades farmacológicas
apresentadas anteriormente, foram realizados três distintos fracionamentos com três
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diferentes solventes orgânicos (metanol, etanol e propanona). Para isso, volumes
crescentes do solvente foram adicionados à solução aquosa contendo o EPSM. O
número e os valores dos rendimentos de cada uma das frações em cada um dos
fracionamentos estão expressos na tabela 1.
O fracionamento com metanol gerou 5 (cinco) frações distintas, sendo M0.3;
M0.4; M0.8; M1.4 e M2.2. As frações M0.3 e M0.4 correspondem a pouco mais de
80% de toda a massa obtida com as frações metanólicas. Contudo, isoladamente o
rendimento de M0.4 correspondeu a apenas 5,23% do total do material obtido. A fração
M0.8 foi a segunda fração com maior rendimento atingindo valores próximos a 15,7%.
As últimas frações, M1.4 e M2.2, juntas não ultrapassaram os 3% de rendimento.
Com a utilização do etanol para o fracionamento do EPSM, 6 (seis) frações
diferentes foram obtidas. A maior quantidade de material foi obtida com E0.3, que
correspondeu a 64% do total, e por outro lado, a fração de menor rendimento foi E2.6
(0,87%). Assim como no fracionamento com metanol, as primeiras frações obtidas com
etanol (E0.3 e E0.4) somaram mais de 80% da massa de todas as frações etanólicas. As
frações obtidas com valores intermediários de etanol, E0.8 e E1.4, corresponderam a
aproximadamente 10% do total da massa das frações obtida com esse fracionamento.
Por sua vez, o fracionamento com a acetona produziu apenas 2 (duas) frações.
Comparado aos valores dos rendimentos nos fracionamentos anteriores, o percentual
dos rendimentos apresentados por cada uma das frações cetônicas foram semelhantes,
sendo aproximadamente 42% para a fração A0.3 e cerca de 58% para a fração A0.5.
Além disso, ao serem somadas as massas de cada fração em um distinto fracionamento,
o valor da massa total obtida foi semelhante entre os fracionamentos diferentes.

Tabela 1 – Percentual de Rendimento das Frações obtidas por precipitação
diferencial utilizando diferentes solventes orgânicos.
Solvente

Metanol

Fração
Polissacarídica
M0.3
M0.4
M0.8
M1.4
M2.2

Rendimento
(%)
76,96 ± 2,4
5,23 ± 2,5
15,7 ± 2,6
1,79 ± 0,5
0,32 ± 0,14

E0.3
E0.4
E0.8
E1.4
E2.2
E2.6

64,13 ± 6,7
22,80 ± 4,8
4,25 ± 1,8
5,85 ± 1,1
2,1 ± 0,2
0,87 ± 0,1

A0.3
A0.5

42,03 ± 2,7
57,97 ± 2,9

Etanol

Propanona
Fonte: Autoria própria
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4.5.2 Teor de Açúcar, Proteína e Compostos Fenólicos das Frações Polissacarídicas
A análise da composição química das frações obtidas foi realizada pela dosagem
de açúcares através do método de Dubois, quantificação de proteínas pelo método de
Bradford e de compostos fenólicos pelo método de Folin-Ciocalteu (ver materiais e
métodos). Os resultados obtidos a partir da quantificação das biomoléculas citadas estão
expressos na tabela 2.
Os resultados indicam que as frações metanólicas têm constituição percentual
distintas de carboidratos, proteínas e compostos fenólicos quando comparadas entre si.
A quantidade de açúcar total nas frações variou de 9,5% a 61,4%, sendo a com maior
quantidade a fração M0.8 (61,4%), seguida da M0.4 (55,4%), e da fração M0.3 (31,6%).
As frações com menor valor percentual de açúcar foram as M1.4 (15,7%) e M2.2
(9,5%). Com relação à contaminação proteica, os valores oscilaram entre 1,9% e 2,9%,
sendo a M0.4 a fração com menor quantidade de proteína e a com menor valor foi a
fração M2.2. No que diz respeito à dosagem de compostos fenólicos, os números
variaram de 0,2% a 0,8%, o valor menor sendo atribuído a M0.4 e o maior referente a
M0.8. Dessa forma, é possível perceber que utilizando o metanol como solvente para o
fracionamento do EPSM, a maior quantidade de polissacarídeos foi extraída nas
primeiras frações, sendo propriamente as frações M0.3, M0.4 e M0.8. Em adição,
diminutas quantidades de contaminantes, como proteínas (< 3%) e compostos fenólicos
(< 1%), foram encontradas em todas as frações metanólicas.
As frações etanólicas apresentaram quantidades de açúcares, proteínas e
compostos fenólicos em proporções diferentes das relatadas para as frações metanólicas.
A quantidade de açúcar total das frações etanólicas variou de 10,6% a 83,8%. A fração
com maior índice de açúcar foi a E0.4 (83%), seguida da fração E1.4 (80%) e E0.8
(60%). Nessas frações intermediárias a maior quantidade de polissacarídeos foi extraída,
uma característica semelhante ao fracionamento com metanol. As frações etanólicas
com menores quantidade de açúcar foram as frações obtidas no início (E0.3 com 6,3%)
e do final (E2.6 com 10,6%) do fracionamento. Em todas as frações, baixas quantidades
de proteínas (< 5,5%) e compostos fenólicos (< 2%) também foram encontradas nas
frações obtidas com o etanol. No geral, ao comparar o fracionamento metanólico com o
etanólico, embora esse último tenha apresentado frações um pouco mais contaminadas,
as frações etanólicas contêm valores de açúcares notadamente maiores que as frações
metanólicas, a diferença entre a fração metanólica e etanólica com maior valor para essa
biomolécula chega a alcançar 22,3%.
As duas frações cetônicas apresentaram baixo grau de contaminação por
proteínas (< 2,1%) e compostos fenólicos (< 0,5%). Contudo, uma grande discrepância
foi encontrada nos valores de dosagem de açúcares totais. A fração A0.3 apresentou um
valor próximo a 3,5% de açúcar, por outro lado, a fração A0.5 contém cerca de 37,3%.
Além disso, é importante ressaltar que nenhuma das frações cetônicas alcançou um
valor superior a 40% de açúcar, o que distingue dos valores obtidos com os outros dois
solventes (metanol e etanol).
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Tabela 2 – Composição química das frações polissacarídicas do EPSM obtidas com
diferentes solventes orgânicos
Solvente
Orgânico

Fração

Metanol

M0.3
M0.4
M0.8
M1.4
M2.2

Total de
Açúcar* (%)
31.6 ± 5.6
55.4 ± 7.6
61.4 ± 6.5
15.7 ± 1.9
9.5 ± 1.3

Total de
Proteína* (%)
2.4 ± 0.9
1.9 ± 0.7
2.6 ± 4.5
2.6 ± 1.7
2.9 ± 0.9

Total de Compostos
Fenólicos* (%)
0.8 ± 0.7
0.2 ± 0.2
0.4 ± 0.5
0.3 ± 1.7
0.4 ± 0.8

Etanol

E0.3
E0.4
E0.8
E1.4
E2.2
E2.6

6.3 ± 0.2
83.8 ± 4.1
60.0 ± 2.6
80.0 ± 1.1
33.3 ± 1.7
10.6 ± 1.5

2.5 ± 1.2
2.3 ± 1.9
3.3 ± 1.1
5.3 ± 1.4
5.5 ± 1.5
4.0 ± 1.9

0.5 ± 0.2
0.3 ± 1.6
0.5 ± 1.1
1.3 ± 1.2
1.8 ± 2.8
1.5 ± 0.1

Propanona

A0.3
A0.5

3.5 ± 0.4
37.3 ± 0.5

2.1 ± 0.9
2.0 ± 1.4

0.4 ± 1.3
0.5 ± 0.8

Fonte: Autoria própria
*Respectivamente, média e desvio padrão obtidos a partir da realização de 3 (três) distintas dosagens.

4.5.3 Avaliação
Polissacarídicas

das

possíveis

Atividades

Farmacológicas

das

Frações

No intuito de verificar qual(ais) fração(ões) apresentava(am) os efeitos
antioxidante, citotóxicos, anticoagulante e modulador da liberação de NO, por vez
encontradas em EPSM, bem como, verificar se o fracionamento havia potencializado
este efeito, as frações obtidas foram então avaliadas por diversos testes.
4.5.3.1 Avaliação da Atividade de sequestro de Radical Hidroxila, sequestro de
Íon Superóxido e ensaio de Poder Redutor das Frações
Nenhuma das frações apresentou atividade quanto ao sequestro de radical
hidroxila e superóxido, bem como capacidade redutora com nenhuma das concentrações
utilizadas (0,01-2,0 mg/mL da amostra).
4.5.3.2 Avaliação das Frações Polissacarídicas como Agentes Quelante de Íons
de Ferro
Independente do solvente orgânico utilizado para o fracionamento, todas as
frações obtidas apresentaram atividade antioxidante no ensaio de quelação férrica, como
mostrado nas tabelas 3, 4 e 5.
Todas as frações metanólicas apresentaram valores de atividade quelante do
metal maiores que 50%. Dentre essas frações, a M0.8 foi a que apresentou o menor
desempenho no ensaio de quelação férrica (54,6% de atividade máxima). A fração M0.3
conseguiu atingir um valor médio de atividade máxima (97%) quando foi aplicada uma
concentração de 0,1 mg/mL. A fração M0.4 apresentou atividade com valores máximos
de 95,6%. Por sua vez, a fração M1.4 apresentou a melhor performance no ensaio
antioxidante quando comparado as frações metanólicas. O valor médio máximo de
97,2% foi alcançado quando aplicada uma concentração de 0,05 mg/mL da M1.4, e essa
porcentagem de atividade não foi alterada significativamente com o aumento da
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concentração dessa fração. Assim, a fração metanólica inicial (M0.3) e final (M1.4)
demonstraram os maiores valores de atividade quelante de ferro.
Tabela 3 – Atividade de quelação férrica das frações polissacarídicas obtidas a
partir do fracionamento com metanol.
% Atividade das frações*,**
Concentração
(mg/mL)
0,1
0,05
0,01
0,001

M0.3

M0.4

M0.8

M1.4

97,0 ± 0,3
92,7 ± 1,5
2,2 ± 1,9
0,1 ± 4,1

95,6 ± 0,2
80,5 ± 8,2
6,7 ± 5,8
0,1 ± 2,9

54,6 ± 0,9
17,4 ± 2,5
0,2 ± 3,1
0,1 ± 0,2

97,5 ± 0,4
97,2 ± 0,8
1,6 ± 8,9
0,1 ± 1,4

Fonte: Autoria própria.
* Média do percentual de atividade de quelação férrica, n =3.
** A fração M2.2 não foi utilizada devido ao baixo rendimento após o fracionamento.

Com relação às frações etanólicas, todas as frações apresentaram habilidade
quelante superior a 97% (Tabela 4). A fração E0.3 apresentou atividade média máxima
de 97,3% com uma concentração de 0,1 mg/mL. Dentre as frações obtidas com etanol,
a E0.4 foi a de menor desempenho e atingiu o máximo de atividade (cerca de 97,2%)
com a maior concentração da amostra (0,1 mg/mL). A fração E0.8 apresentou uma
máxima atividade quelante superior a 97% quando uma concentração de 0,05 mg/mL
dessa fração foi aplicada ao ensaio antioxidante, e essa porcentagem não foi
significativamente alterado com o aumento da concentração. Por sua vez, com esse
mesmo valor de concentração (0,05 mg/mL), a E1.4 alcançou a máxima porcentagem de
quelação para esse fração, cerca de 98%, e mesmo com valores de concentração
superiores, a média da atividade quelante não variou significativamente. Finalmente, a
E2.2 atingiu um valor médio máximo de 97,5% com a adição de 0,05 mg/mL dessa
fração.
Tabela 4 – Atividade de quelação férrica das frações polissacarídicas obtidas a
partir do fracionamento com etanol.
% Atividade das frações*,**
Concentração
(mg/mL)
0,1
0,05
0,01
0,001

E0.3

E0.4

E0.8

E1.4

E2.2

97,3 ± 0,1
94,4 ± 2,5
46,2 ± 3,7
0,2 ± 7,2

97,2 ± 0,4
63,7 ± 15,1
0,2 ± 0,28
0,1 ± 3,1

97,7 ± 1,1
97,5 ± 1,2
46,0 ± 13,2
0,1 ± 3,3

97,4 ± 0,68
98,0 ± 0,56
29,3 ± 8,8
0,2 ± 3,1

97,3 ± 0,1
97,5 ± 0,1
46,0 ± 4,3
0,1 ± 5,8

Fonte: Autoria própria.
* Média do percentual de atividade de quelação férrica, n =3.
** A fração E2.6 não foi utilizada devido ao baixo rendimento após o fracionamento.

As frações cetônicas A0.3 e A0.5 apresentaram capacidade de quelar íons
férricos superiores a 96% (Tabela 5). A fração A0.3 apresentou uma atividade
antioxidante de 86,6% com 0,05 mg/mL e, com 0,1 mg/mL, esse valor subiu para
aproximadamente 96,6%. Já com 0,05 mg/mL da fração A0.5 o número médio do valor
de atividade quelante foi de 92,7%, sendo esse valor elevado para 97,1% quando
aplicada 0,1 mg/mL dessa fração.
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Tabela 5 – Atividade de quelação férrica das frações polissacarídicas obtidas a
partir do fracionamento com propanona.
% Atividade das frações*
Concentração
(mg/mL)
0,1
0,05
0,01
0,001

A0.3

A0.5

96,6 ± 4,1
86,6 ± 1,2
30,8 ± 8,6
0,1 ± 14,1

97,1 ± 0,1
92,7 ± 3,5
5,7 ± 3,1
0,1 ± 0,6

Fonte: Autoria própria.
*Média do percentual de atividade de quelação férrica. n = 3

4.5.3.3 Avaliação das Frações Polissacarídicas como Agentes Quelantes de Íons
de Cobre
Além da avaliação do potencial quelante de íons de ferro, o ensaio antioxidante
de quelação de cobre também foi realizado com todas as frações obtidas com o
fracionamento. Na figura 18 é possível observar os resultados obtidos após a realização
do experimento.
As frações apresentaram distintos níveis de atividade quelante de cobre. Com
relação às frações metanólicas, os maiores valores de atividade foram alcançados com
M0.3 e M1.4, quando aplicada uma concentração de 2,0 mg/mL para cada fração
mencionada uma atividade de aproximadamente 32% e 24% foi alcançada,
respectivamente.
Para as frações obtidas com etanol, com 2,0 mg/mL da amostra, as E0.3 e E0.8
conseguiram quelar cerca de 42,7% e 17,7% dos íons de cobre, respectivamente.
Quando comparadas todas as frações utilizadas obtidas com qualquer solvente, a fração
E1.4 expressou o maior percentual de atividade quelante de cobre. Essa amostra
apresentou atividade quelante média superior a 50% com 1,0 mg/mL da amostra, e uma
atividade máxima de aproximadamente 63% quando usada uma concentração de 2,0
mg/mL da fração.
Dentre as frações cetônicas apenas a A0.3 expressou atividade quelante de
cobre. Com uma concentração de 1,0 mg/mL a fração alcançou 20,6% de atividade, e
utilizando 2,0 mg/mL a A0.3 atingiu um valor próximo a 35%. As demais frações
provenientes dos três solventes diferentes não apresentaram significativa atividade
quelante de íons cuprosos (Cu2+) com as concentrações utilizadas.
Em adição, é interessante notar que a fração inicial 0.3 demonstrou atividade
quelante de cobre independente do solvente utilizado. Além disso, as frações 1.4
metanólica e etanólica também apresentaram atividade quelante.
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Figura 18 – Atividade Quelante de Cobre das Frações Polissacarídicas obtidas após
fracionamento com Metanol, Etanol e Propanona. Diferentes resultados de atividade de
quelação de íons de cobre (Cu2+) foram obtidos de acordo com o solvente utilizado para o
fracionamento. As letras “a” e “b” representam as concentrações de 1,0 e 2,0 mg/mL de cada
fração, respectivamente. i,ii Símbolos diferentes indicam diferença significativa entre
concentrações diferentes da mesma fração. x,y Letras diferentes indicam diferença significativa
entre concentrações semelhantes das frações semelhantes de solventes diferentes. Teste de
Student-Newman-Keuls (p < 0.05). n = 3.

Fonte: Autoria própria

Como os dados apresentados sobre atividade quelante de metal levaram a
observação que a fração E1.4 apresentou uma ação quelante mais pronunciada dentre
todas as frações testadas, e além disso, apenas duas concentrações foram utilizadas no
ensaio de quelação de cobre, novos ensaios quelante de metal foram realizados no
intuito de analisar o possível efeito dose-dependente da fração e comparar os resultados
da capacidade da amostra para cada metal. Na figura 19 é possível visualizar o resultado
da atividade quelante de ferro e de cobre da fração E1.4.
Com relação à quelação dos íons de ferro, o efeito da fração E1.4 foi dose
dependente para esse ensaio. Quando aplicada as menores concentrações da fração
(valores de 0,1 e 0,25 mg/mL), a ação quelante foi pouco pronunciada e atingiu um
valor em torno de 5% de atividade. A aplicação de 0,5 mg/mL dessa fração fez o efeito
subir drasticamente para uma atividade próxima a 80%, e com o dobro dessa
concentração (1,0 mg/mL) esse efeito alcançou o platô de aproximadamente 97%.
Com relação à atividade quelante de cobre, não ocorreu alteração significativa
da atividade em todas as concentrações testadas. Ao analisar o gráfico da direita na
figura 19, é possível verificar que mesmo com concentrações inferiores as apresentadas

79

no resultado anterior de quelação cúprica para todas as frações, a atividade máxima
alcançada ficou em torno de 62% já com a aplicação de 0,1 mg/mL da amostra, e esse
percentual de atividade quelante não foi alterado com o aumento da concentração da
fração.
Figura 19 – Atividade Quelante de Metais (ferro e cobre) da Fração E1.4. 0,1; 0,25; 0,5; 1,0
e 2,0 representam as concentrações da amostra utilizada em mg/mL. a,b,c Letras diferentes
indicam diferença significativa entre concentrações diferentes da amostra. Teste de StudentNewman-Keuls (p < 0.05), n = 3.

Fonte: Autoria própria

4.5.3.4 Atividade Citotóxica das Frações Polissacarídicas frente à linhagem de
células tumorais HeLa
O EPSM apresentou significativa atividade proliferativa e antiproliferativa
quando exposto a diferentes linhagens celulares (Figura 11). Nessa figura é possível
perceber que a linhagem tumoral HeLa foi a que sofreu maior influência da ação
citotóxica do extrato. Dessa forma, essas células foram selecionadas para a realização
do ensaio de MTT com as frações obtidas a partir do EPSM. O ensaio avalia o efeito da
amostra sobre a capacidade das células em reduzir o composto MTT e os resultados do
teste podem ser inferidos como um índice de proliferação celular. Além disso, este
ensaio é rápido, de fácil execução, e a análise dos resultados obtidos permite a
identificação de compostos com possível atividade citotóxica, que na maioria das vezes
deve ser sempre confirmada com testes posteriores. Os dados adquiridos após a
realização do ensaio estão apresentados na figura 20.
Com relação às frações obtidas com metanol, todas as frações apresentaram
atividade citotóxica, com destaque para M0.8 e M1.4 que conseguiram reduzir a taxa de
proliferação celular para valores próximos a 50% quando utilizada uma concentração de
2,0 mg/mL (Figura 20A). Na figura 20B são expressos os resultados para as frações
etanólicas. Nessa parte da figura, os dados indicam que a fração E0.3 não apresentou
significativa ação citotóxica e as demais frações apresentaram atividade com a
utilização das concentração mais elevadas, com destaque para as frações E1.4 e E2.2
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que após o uso de 2,0 mg/mL diminuíram a proliferação das células HeLa em até 50%,
aproximadamente. Com relação às frações cetônicas, as amostras A0.3 e A0.5 não
apresentaram significativa ação citotóxica sobre a linhagem HeLa (Figura 20C).
Figura 20 – Avaliação da Proliferação de células HeLa submetidas às frações
polissacarídicas. As frações foram utilizadas nas concentrações de 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0
mg/mL. (A) Atividade citotóxica das frações metanólicas; (B) etanólicas; e (C) cetônicas.
*Valores estatisticamente significativos quando comparado com as diferentes concentrações da
mesma amostra. Student-Newman-Keuls test (p < 0,05), n = 3.

Fonte: Autoria própria
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4.5.3.5 Avaliação do processo de morte celular induzida pela fração E1.4 através
da marcação com AnexinaV e PI
Com intuito de se entender melhor o mecanismo de indução da morte celular
provocado pelos polissacarídeos encontrados nas frações, foi realizado um ensaio de
marcação com anexina V e iodeto de propídeo (PI) e analisadas por citometria de fluxo.
Um dos maiores valores de atividade citotóxica foi o obtido com a fração E1.4, e por
isso, essa foi escolhida para avaliação quanto ao efeito indutor de morte em células
HeLa. Em adição, além do potencial farmacológico dessa fração comprovado em vários
testes, pesou sobre essa escolha o fato dessa fração ser obtida em quantidades relevantes
em comparação as outras frações (Tabela 1). Dessa forma, um ensaio que utilizou
marcadores fluorescentes para fosfolipídeos de membrana (Anexina V-FITC) e DNA
nuclear (Iodeto de prorídeo-PerCP) foi realizado com objetivo de sinalizar o processo de
morte em células HeLa submetidas a concentrações crescentes da fração E1.4. Os
resultados da citometria para esse ensaio podem ser visualizados na figura 21.
Com o aumento da concentração da fração é possível observar uma mudança no
padrão de marcação fluorescente da população celular avaliada. O número percentual de
células indicadas no quadrante 1 (Q1) permaneceu constante (em torno de 0,1%) mesmo
com o aumento da concentração da fração aplicada no ensaio. O percentual celular no
Q2 foi elevado de 3,5% para 7,5% com o aumento da concentração de E1.4 (de 0,1 para
2,0 mg/mL; Figura 20A, 20B e 20C). No quadrante 3, o percentual de células aumentou
de 10,8% para 54,3% quando a concentração da fração variou de 0,5 para 2,0 mg/mL.
No Q4 é possível observar uma redução na porcentagem de células de 85,6% para
38,1% com o aumento da concentração da fração. As relações entre as modificações nos
percentuais de células marcadas podem ser melhores observadas na figura 21D, como
uma redução no número de células marcadas negativamente para anexina e PI (Anex/PI-) e um aumento da porcentagem de células marcadas de forma positiva para anexina
e negativa para PI (Anex+/PI-). Assim, com os resultados obtidos com esse experimento
é factível perceber que com o aumento da concentração da fração E1.4 utilizada no
ensaio, um número maior de células tumorais são induzidas a morte celular pelo
processo de apoptose.
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Figura 21 – Avaliação do processo de morte celular em HeLa submetidas a fração E1.4
Depois do tratamento com E1.4, as células tumorais foram marcadas com Anexina V e iodeto
de propídeo (PI) e analisadas por citometria de fluxo. Resultado obtido após a utilização de E1.4
nas concentrações de 0,5 mg/mL (A), 1,0 mg/mL (B) e 2,0 mg/mL (C); (D) Gráfico mostra a
porcentagem de células marcadas para as combinações dos fluoróforos. CN = controle negativo.
n = 3.

Fonte: Autoria própria

4.5.3.6 Avaliação das Frações Polissacarídicas como Agentes Anticoagulantes
Para a análise da atividade anticoagulante das frações metanólicas, etanólicas e
cetônicas foram realizados os ensaios de coagulação sanguínea APTT e PT. Com
relação ao ensaio de PT, nenhuma das frações conseguiu aumentar tempo de coagulação
sanguínea. Contudo, para o ensaio de APTT algumas frações tiveram capacidade de
aumentar o tempo normal de coagulação. Para melhor visualização dos dados estes
foram expressos em termo de Ұ (razão de duplicação do tempo normal de coagulação,
ou seja, uma razão numérica dos valores do tempo para o controle negativo e do tempo
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obtido após adição da amostra), e dessa forma, quanto maior o valor de Ұ, maior sua
capacidade anticoagulante. As frações metanólicas e cetônicas não alteraram
significativamente o tempo normal de coagulação sanguínea avaliada pelo ensaio de
APTT (Figura 22A). Por outro lado, algumas frações etanólicas apresentaram atividade
anticoagulante. Ao se analisar a figura 22, é possível verificar que as frações E0.3, E0.4
e E0.8 não apresentaram resultados que demonstrassem uma ação anticoagulante para o
ensaio. Entretanto, os dados obtidos com as frações E1.4 e E2.2 mostraram que essas
frações duplicaram o tempo de coagulação (Figura 22A). No caso, E1.4 apresentou um
Ұ de 1,4, enquanto E2.2 um Ұ de 1,6. Diante destes dados, foram realizados novos
ensaios para uma melhor análise do efeito anticoagulante dessas duas últimas frações.
Quando a quantidade de massa da fração E1.4 foi dobrada (de 100 µg para 200 µg), o
valor médio de Ұ aumentou em aproximadamente 5 vezes (Figura 20B). Com a fração
E2.2, quando utilizado 200 µg, o Ұ foi ampliado para cerca de 4 vezes.
Figura 22 – Atividade Anticoagulante das Frações Polissacarídicas do EPSM avaliada pelo
ensaio de APTT. (A) Ação anticoagulante de todas as frações (100 µg da amostra) utilizadas no
ensaio. (B) Ensaio realizado com 100 e 200 µg da amostra para avaliação do efeito dosedependente das frações com maiores valores de Ұ. Controle negativo = apenas plasma
sanguíneo, sendo referido como tempo normal de coagulação (Ұ = 1; tempo médio de
coagulação de 40 segundos). Controle positivo = Uso de 1 µg de Clexane® (tempo médio de
coagulação >240 segundos).

Fonte: Autoria própria
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4.5.3.7 Avaliação da Produção de Óxido Nítrico por Macrófagos submetidos às
Frações Polissacarídicas
Com o objetivo de verificar uma possível ação imunomodulatória das frações
metanólicas, etanólicas e cetônicas, macrófagos da linhagem celular RAW 264.7 foram
submetidos a diferentes concentrações das frações (1,0 e 2,0 mg/mL), na presença ou
ausência de LPS. Após 24 h, o meio de cultura foi coletado e analisado através de um
método que utiliza o regente de Griess. Os resultados obtidos com a realização do
ensaio podem ser visualizados na figura 23.
As frações metanólicas e cetônicas não influenciaram significativamente a
produção de NO por RAW 264.7 em nenhuma das concentrações utilizadas,
independente das condições testadas, ou seja, quando as células foram expostas ou não
ao agente indutor LPS.
As frações etanólicas não induziram a produção de óxido nítrico por macrófagos
na ausência de LPS no meio de cultura, o que indica que essas frações por si só não
modularam a produção da espécie reativa. Em contrapartida, na presença de LPS
algumas frações afetaram a ação do lipolissacarídeo bacteriano. As frações E0.3 e E0.4
não apresentaram influência na síntese de NO pelos macrófagos ativados pela presença
do LPS. Porém, as frações E0.8, E1.4 e E2.2 se contraporam ao efeito estimulador desse
agente indutor. Quando comparado ao controle positivo, a presença das frações E0.8,
E1.4 e E2.2 são contrárias ao efeito indutor da produção de NO pelas células RAW
264.7. Com a aplicação de uma concentração de 2,0 mg/mL da fração E0.8 a quantidade
de NO detectado no meio de cultura foi reduzida em aproximadamente 12%. Com
relação à fração E1.4, devido a adição de 1,0 mg/mL dessa fração a cultura de células, a
quantidade de NO quantificada foi diminuida em 30,4%, e com uma concentração de
2,0 mg/mL da amostra, a redução da quantidade da espécie reativa do nitrogênio
alcançou valores próximos a 55,3%. A presença da fração E2.2 não promoveu uma
redução significativa na quantidade de NO produzido pelas células de uma maneira que
indicasse uma ação dose-dependente. Entretanto, ocorreu uma diminuição de
aproximadamente 25% do nível de NO mensurado no meio em que se encontravam os
macrófagos ativados quando 2,0 mg/mL da fração E2.2 foi aplicada a cultura celular.
Portanto, os dados sugerem que os polissacarídeos presentes nas frações obtidas
a partir do EPSM apresentaram ações imunomodolatória distintas com relação à
produção de NO por macrófagos RAW 264.7.
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Figura 23 – Avaliação da produção de Óxido Nítrico por células RAW 264.7 submetidas às
frações polissacarídicas. O LPS (lipopolissacarídeo bacteriano) foi utilizado como agente
indutor na concentração de 2 µg/mL. As letras “a” e “b” logo abaixo dos nomes das frações
representam as concentrações utilizadas, respectivamente, 1,0 e 2,0 mg/mL. (A) Ensaio
realizado na ausência de LPS, e (B) na presença de LPS. CN = Controle negativo, ausência de
agente indutor e frações. CP = Controle positivo, presença apenas do LPS. a,b Representam
diferença significativa entre as concentrações da mesma fração, ou entre controle positivo de
negativo. x,y,z Representam diferença significativa entre a concentração testada e o controle
positivo. Student-Newman-Keuls test (p < 0.05), n = 3.

Fonte: Autoria própria

Como observado na figura 23, dentre todas as frações avaliadas, a E1.4 foi a que
apresentou maior efeito imunomodulatório em macrófagos ativados. Em adição, vale
ressaltar que o efeito imunomodulador de EPSM observado acima (Figura 17) foi
semelhante ao verificado aqui para a E1.4 (Figura 23). Dessa forma, com o objetivo de
analisar a influência da concentração das amostras, bem como comparar os efeitos
imunomoduladores dessas amostras na dimunuição da síntese de NO celular, foi
realizado um novo ensaio com a fração E1.4 e o EPSM utilizando concentrações
crescentes das amostras. Essas duas amostras não influenciaram a síntese de NO na
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ausência de LPS no meio de cultura dos macrófagos. Por outro lado, na presença de
LPS, a fração E1.4 o e EPSM mostraram uma ação imunomodulatória dose-dependente
semelhante (Figura 24). Com a menor concentração utilizada do EPSM (0,1 mg/mL),
ocorreu uma diminuição de 7% da quantidade de NO detectado no meio de cultura, e
quando a concentração aumentou para 0,5 mg/mL, esse valor de redução alcançou cerca
de 18%, e chegou ao máximo com 2,0 mg/mL da amostra, quando foi registrada uma
diminuição de 40%. Por sua vez, os resultados com a fração E1.4 levam a observação de
que ao se utilizar 0,1 mg/mL dessa fração ocorre uma redução de 3% da quantidade de
NO quantificado na cultura de macrófagos ativados, e com 0,5 mg/mL da amostra o
percentual de diminuição alcança o valor de aproximadamente 5%. Porém, a aplicação
das maiores concentrações de E1.4 reduziu o NO mensurado. A utilização de 1,0
mg/mL da fração reduziu os valores de quantificação do derivado de nitrogênio em
30%, e atingiu o máximo de 50% de redução com 2,0 mg/mL da amostra. Em adição, é
importante destacar que o EPSM e todas as frações avaliadas não apresentaram
toxicidade frente à linhagem RAW 264.7 em todas as condições e concentrações
testadas (dados não apresentados).

Figura 24 – Avaliação da Produção de Óxido Nítrico por RAW 264.7 submetidas a EPSM
e E1.4. As células foram incubadas com diferentes concentrações de 0,1; 0,25; 0,5; 1,0 e 2,0
mg/mL da amostra, na presença (+) ou ausência (-) de LPS. CN = controle negativo, uso apenas
de células em meio de cultura. CP = controle positivo, células cultivadas na presença apenas do
LPS. a,b,c,d Letras distintas indicam diferença significativa entre as concentrações da mesma
amostra, e entre controle positivo e negativo. Student-Newman-Keuls test (p < 0.05), n = 3.

Fonte: Autoria própria
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4.6 RANQUEAMENTO DAS FRAÇÕES POLISSACARÍDICAS
A identificação da porção molecular responsável pelas atividades farmacológicas
apresentadas pelas frações é fundamental para o entendimento dos efeitos visualizados
com os resultados apresentados anteriormente. Para isso, outras etapas de purificação e
caracterização química devem ser realizadas com cada uma das frações obtidas.
Contudo, foram adquiridas 5 (cinco) frações metanólicas, 6 (seis) frações etanólicas e 2
(duas) frações cetônicas, ou seja, um total de 13 (treze) frações. Então, como a etapas de
purificação e caracterização despendem de um elevado gasto temporal e econômico, foi
elaborado um ranqueamento para seleção das frações que seriam submetidas a análises
ulteriores.
Dessa forma, na tabela 6 é possível observar critérios que foram avaliados para a
seleção de qual(is) fração(ões) seguiria(ão) para as próximas etapas de caracterização,
purificação e avaliações de atividades farmacológicas. Os pontos favoráveis à seleção:
quantidade elevada de polissacarídeos na fração; significativa atividade nos ensaios
farmacológicos realizados; e rendimento satisfatório para análises futuras após o
fracionamento. Os pontos desfavoráveis foram: elevada presença de contaminantes
(proteínas e compostos fenólicos); pouco ou nenhum efeito nos ensaios farmacológicos;
e baixo rendimento depois do fracionamento. De acordo com os critérios acima, as
frações foram ranqueadas entre si atráves de uma pontuação determinada para cada ítem
avaliado (ver rodapé da tabela 6).
Tabela 6 – Ranqueamento das Frações Polissacarídicas.
Critérios*/
Pontuação das
Frações por
categoria

FRAÇÕES POLISSACARÍDICAS
METANOL

ETANOL

ACETONA

M0.3

M0.4

M0.8

M1.4

M2.2

E0.3

E0.4

E0.8

E1.4

E2.2

E2.6

A0.3

A0.5

Polissacarídeos
Proteínas
Fenólicos

XX
XXX
XXX

XX
XXX
XXX

XX
XXX
XXX

X
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XX
XX
XXX

X
XXX
XXX

XXX
XXX

XX
XXX
XXX

Total de pontos

08

08

08

07

06

06

09

08

09

07

07

06

08

Quelação férrica
Quelação cúprica
Anticoagulante
Óxido Nítrico
Antitumoral

XXX
XX
X
X

XXX
-

XX
XX

XXX
XX
XXX

-

XXX
XX
X
-

XXX
X

XXX
X
XX
XX

XXX
XX
XX
XX
XX

XXX
XX
XX
XX

-

XXX
XX
-

XXX
-

Total de pontos

07

03

04

08

-

06

04

08

11

09

-

05

03

Pontuação

XXX

X

X

-

-

XX

XX

-

X

-

-

XX

XX

Total de pontos

03

01

01

00

00

02

02

00

01

00

00

02

02

21

16

7

13

13

Quantificações

Atividades

Rendimento

Total Geral de
18
12
13
15
6
14
15
16
Pontos
Fonte: Autoria Própria
* Eleição relacionada ao numero de pontos (X), seguindo os parâmetros abaixo:
- Quantificações em %:

88
Para proteínas e fenólicos: de 0-5 = “XXX”; 5-7= “XX”; 7-10 = “X”; 10-100 = “-”;
Para polissacarídeos: 0-10 = “-“; 10-30 = “X”; 30-70 = “XX”; 70-100 = “XXX”;
- Atividade em %:
Quelações (cúprica e férrica), porcentagem de atividade (%): 0-10 = “-”; 10-30 = “X”; 30-70 = “XX”; 70100 = “XXX”;
Anticoagulante: Frações que dobraram o tempo de coagulação = “XX”;
Óxido Nítrico, percentual de atividade (%): As frações que reduziram a produção de óxido nítrico de forma
dose-dependente: 0-20 = “-”; 20-30 = “X”; 30-50 = “XX”; >50 = “XXX”
Antitumoral: Frações que inibiram a proliferação celular de HeLa (em % inibição): 0-20 = “-”; 21-30 =
“X”; 30-50 = “XX”; > 50 = “XXX”;
- Rendimento em %:
Porcentagem da massa obtida com relação ao extrato bruto: 0-5 = “-”; 5-20 = “X”; 20-70 = “XX”; 70-100 =
“XXX”.

Ao analisar toda a tabela 6, é possível perceber que as frações obtidas com
etanol apresentaram um total de pontos superior aos das frações metanólicas e
cetônicas. Porém, duas frações metanólicas receberam uma pontuação superior ou igual
a 15 (quinze), as frações M0.3, M1.4. As demais frações que também ficaram neste
seleto grupo foram as frações etanólicas E0.4, E0.8, E1.4 e E2.2. Entretanto, vale
salientar que a fração E1.4 obteve pontuação geral de 21 (vinte e um), sendo esta a
maior pontuação encontrada. Além disso, essa fração obteve 11 (onze) pontos na
categoria de atividades farmacológicas, o que também foi o maior valor entre todas as
frações. Dessa forma, a fração E1.4 foi selecionada para análises futuras.

4.7 IDENTIFICAÇÃO E OBTENÇÃO DOS COMPONENTES GLICÍDICOS DA
FRAÇÃO E1.4
4.7.1 Determinação dos Componentes Monossacarídicos de E1.4
Com o objetivo de determinar os componentes monossacarídicos presentes em
E1.4, esta foi submetida a hidrólise ácida (HCl 2M) durante intervalos de tempo de 30
minutos, 1, 2 e 3 horas. Os resultados foram confirmados por CLAE. Na tabela 7 é
possível observar os resultados da razão molar dos monossacarídeos que foram
detectados com o aumento do tempo de exposição da fração E1.4 a hidrólise.
Tabela 7 – Razão molar dos monossacarídeos presentes na fração E1.4
Razão Molar da fração E1.4 (%) a,*, **

a

Tempo de hidrólise /
monossacarídeo

Xil

Gli

Gal

Ara

Ram

Ác. Glu.

30 min.
1h
2h
3h

10
57
61
t

63
23
21
t

25
8
11
nd

2
12
7
nd

t
t
nd
nd

t
t
nd
nd

Analisado por cromatografia descendente em papel e confirmado por CLAE.
* t = considerado como “traços” quando diminutas quantidades do componente foram detectadas; nd = não detectado.
** Xil = Xilose; Gli = Glicose; Gal = Galactose; Ara = Arabinose; Ram = Ramnose; Ác. Glu = Ácido Glucurônico.
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Quando a fração E1.4 foi submetida a uma hidrólise ácida por 30 minutos, o
monossacarídeo com maior quantidade detectada foi a glicose (63%), seguido de
galactose (25%), xilose (10%) e arabinose (2%). Com aumento de tempo de hidrólise
para 1 hora, a proporção dos monossacarídeos quantificados se apresentou diferente.
Nesse último intervalo de tempo, a xilose foi o monossacarídeo que apresentou maior
razão molar, com valores próximos a 57%, seguido de glicose (23%), arabinose (12%),
e galactose (8%). Quando o tempo foi prolongado para 2 horas, a xilose continuou
sendo o monossacarídeo com o maior valor de razão molar, aproximadamente 61%. Os
outros monossacarídeos quantificados após esse mesmo intervalo temporal foram
glicose (21%), galactose (11%), e arabinose (7%). No intervalo de 3 horas, pequenas
quantidades de xilose e glicose ainda foram detectadas (“traços” na tabela 7), os
monossacarídeos galactose e arabinose não apresentaram quantidade suficiente que
pudesse ser quantificada com as técnicas utilizadas.
4.7.2 Cromatografia de Gel Filtração de E1.4
Com a intenção de identificar os componentes glicídicos de E1.4, essa fração foi
submetida a uma cromatografia de gel filtração. Na figura 25 é possível observar o
perfil de eluição de E1.4 determinado através da dosagem de açúcares totais. No gráfico
dessa figura são visualizadas diferentes populações glicídicas, e as três populações mais
predominantes são evidenciadas na imagem e correspondem a: uma população de
elevada massa molecular (~100 KDa); uma população de massa molecular intermediária
(~60 kDa), e uma de baixa massa molecular (~2 KDa).

Figura 25 – Perfil de Eluição da Fração E1.4 submetida à cromatografia de exclusão
molecular. Análise quanto a presença açúcar (método de Dubois) da fração E1.4. Os picos
sinalizados correspondem aproximadamente aos tamanhos moleculares indicados, a partir da
análise de padrões de polissacarídeos com tamanho conhecido. Populações de moléculas nas
regiões próximas a +100 KDa, 60 KDa e 2 KDa foram identificadas (retângulo vermelho).

Fonte: Autoria própria
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4.8 OBTENÇÃO DAS SUB-FRAÇÕES DA FRAÇÃO E1.4
4.8.1 Fracionamento de E1.4
Para separar os componentes glicídicos vistos com a técnica de gel filtração, a
fração E1.4 foi submetida a um fracionamento sequencial por centrifugação com o uso
de dispositivos que continham membranas de poros com diâmetro específicos de 3, 10,
30, 50 e 100 KDa. Após esse procedimento, foram obtidas 6 (seis) subfrações da fração
E1.4 e denominadas segundo o intervalo de tamanho molecular da população: A
primeira com polissacarídeos com tamanho menor que 3 KDa (referidos neste trabalho
como <3 KDa); a segunda contendo polissacarídeos maiores que 3 KDa e menores que
10 KDa (sinalizado como 3-10 KDa); a terceira fração apresentou tamanho maior que
10 KDa e menor que 30 KDa (10-30 KDa); a quarta fração com polissacarídeos maiores
que 30 KDa e menores que 50 KDa (30-50 KDa); a quinta com açúcares maiores que 50
KDa e menores que 100 KDa (50-100 KDa); finalmente, a sexta fração contém
polissacarídeos maiores que 100 KDa (>100KDa). O rendimento de cada subfração foi
expresso na tabela 8.

Tabela 8 – Rendimento das subfrações obtidas a partir da E1.4 utilizando
dispositivos com membranas de poros com tamanhos específicos.
Subfrações da E1.4
Subfração
Rendimento*,**
(KDa)
(%)
<3
54,2 ± 9,02
3-10
23,1 ± 6,02
10-30
4,5 ± 2,13
30-50
3,2 ± 0,95
50-100
2,9 ± 0,79
>100
12,1 ± 1,01
Fonte: Autoria própria.
* Média da massa obtida com a realização de 4 subfracionamentos.
** Percentual obtido pela razão entre a massa da fração e a soma das
massas de todas as frações.

A amostra que se obteve em maior quantidade foi a subfração <3 KDa, com
aproximadamente 54,2% do total, seguida da subfração 3-10 KDa que apresentou
23,1% e da subfração +100 KDa com 12,1%, as subfrações obtidas em menor
quantidade foram, em ordem descrescente de rendimento, a 10-30 KDa, 30-50 KDa e
50-100 KDa com 4,5%, 3,1% e 2,9%, respectivamente. Ao analisar a tabela 8, fica
evidente que grande parte dos polissacarídeos presentes na E1.4 (aproximadamente
80%) está situada no intervalo de tamanho molecular menores que 10 KDa; pouco mais
de 10% apresentam tamanho entre 10 e 100 KDa, e os outros polissacarídeos (também
cerca de 10%) são maiores que 100 KDa. Além disso, esses dados estão em
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concordância com os resultados do perfil de eluição da fração E1.4 submetida ao
processo de cromatografia por exclusão molecular (Figura 25).
4.8.2 Teor de Açúcar, Proteínas e Compostos Fenólicos das Subfrações
Polissacarídicas
A análise da composição química das subfrações foi realizada pela dosagem de
açúcares através do método de Dubois, quantificação de proteínas com o método de
Bradford, e quantificação de compostos fenólicos pelo método de Folin-Ciocalteu. Os
resultados obtidos para cada subfração estão expressos na tabela 9.
Tabela 9 – Composição química das subfrações polissacarídicas
Subfrações
(KDa)
<3
3-10
10-30
30-50
50-100
>100

Dosagens químicas* (%)
Compostos
Açúcar
Proteína**
Fenólicos
81,1 ±1,8
t
0,14 ±0,01
73,6 ±3,9
t
0,22 ±0,02
66,1 ±0,6
t
0,25 ±0,02
63,9 ±0,8
t
0,25 ±0,01
62,6 ±3,7
t
0,21 ±0,03
61,3 ±4,4
2,39 ±1,26
0,24 ±0,01

* Média da triplicata.
** t = valor de quantificação abaixo de 1%.

Ao analisar a tabela 10, é possível perceber que todas as subfrações
apresentaram baixíssima quantidade de proteínas e compostos fenólicos, a exceção foi a
subfração >100 KDa, cujo o teor de proteina em sua composição foi de
aproximadamente 2,39%. Por outro lado, o teor médio de açúcar encontrado em todas as
frações foi superior a 60%. As subfrações com polissacarídeos de maior massa
molecular (10-30; 30-50; 50-100 e >100 KDa) apresentaram valores parcentuais de
açúcar em torno de 65%. Dentre todas as subfrações, e ainda com relação à dosagem de
açúcares, as frações constituídas por polissacarídeos de menor massa molecular (abaixo
de 10 KDa) apresentaram teor de açúcar acima de 73%, e a subfração <3 KDa
apresentou mais de 80% de açúcar em sua constituição química.
4.8.3 Composição Monossacarídica das Subfrações de E1.4
Com objetivo de determinar os componentes monossacarídicos, cada uma das
subfrações foi submetida à hidrólise ácida e o produto desse procedimento foi analisado
através do método de cromatografia descendente em papel, e confirmado por CLAE. Na
tabela 10 é possível visualizar a razão molar dos monossacarídeos presentes em cada
subfração.
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Tabela 10 – Caracterização estrutural das subfrações.
Razão Molar (%) a,*
Subfrações (KDa) /
Xil
Gli
Gal
Ara
Ram
Monossacarídeo*
<3
3-10
10-30
30-50
50-100
>100

16,1
10,8
49,8
60,3
60,9
68,6

5,4
66,0
9,6
4,3
4,4
4,6

nd
9,7
17,2
13,2
4,5
9,3

nd
13,5
23,4
22,2
2,9
17,6

nd
0,0
0,0
0,0
27,3
0,0

Ác. Glu
78,5
nd
nd
nd
nd
nd

a

Analisado por cromatografia descendente em papel, e confirmado por CLAE.
* Xil = Xilose; Gli = Glicose; Gal = Galactose; Ara = Arabinose; Ram = Ramnose; Ác. Glu =
Ácido Glucurônico.

Os monosscarídeos xilose e glicose estão presentes em todas as subfrações
provenientes da E1.4. Além desses, galactose e arabinose também constituem todas as
subfrações, com exceção da amostra de menor tamanho molecular (<3KDa).
Ainda com realção a subfração <3 Kda, verfica-se que apresentou uma
constituição monossacarídica distinta das demais subfrações. Nessa amostra, o principal
componente encontrado foi o ácido glucurônico, que apresentou valores de razão molar
próximos aos 78,5%. Em adição, nessa subfração também foram detectadas as
presenças de xilose e glicose, com cerca de 16,1% e 5,4%, respectivamente. Vale
ressaltar que apenas na subfração <3 KDa foram mensuradas quantidades relevantes de
ácido glucurônico.
Para a subfração 3-10 KDa as proporções monossacarídicas foram peculiares e o
monossacarídeo presente em maior quantidade foi a glicose, com aproximadamente
66%, o maior valor apresentado para esse monossacarídeo dentre as subfrações. Além
disso, os polissacarídeos presentes nessa subfração ainda contêm quantidades
significativas de arabinose (13,5%), xilose (10,8%), e galactose (9,7%).
O monossacarídeo presente em maior quantidade na subfração 10-30 KDa foi a
xilose, com cerca de 49,8%. Em adição, os maiores valores mensurados de galactose e
arabinose (17,2% e 23,4%, respectivamente) foram encontrados nessa subfração.
Nas subfrações com tamanho superior a 30 KDa, os resultados indicaram valores
acima de 60% de xilose presente nos polímeros de açúcar dessas amostras com
intermediário e elevado tamanho molecular. O monossacarídeo ramnose foi encontrado
em quantidades significativas apenas na subfração 50-100 KDa. Nessa subfração (50100 KDa), com uma razão molar de 60,9%, a xilose foi quantificada em maior número,
seguida de ramnose, com aproximadamente 27,3%. Por fim, na subfração >100 KDa foi
possível constatar a maior razão molar para a xilose, com valores de medição superiores
a 68% para esse monossacarídeo.
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4.9
ENSAIOS
FARMACOLÓGICOS
POLISSACARÍDICAS

COM

AS

SUBFRAÇÕES

As subfrações provenientes de E1.4 foram avaliadas por diferentes ensaios in
vitro com o intuito de identificar quais apresentavam as propriedades farmacológicas
que foram anteriormente observadas com o EPSM e a fração E1.4.
4.9.1 Avaliação da Atividade Antioxidante das Subfrações Polissacarídicas através
dos métodos de Quelação de Ferro e Quelação de Cobre
As subfrações da E1.4 não apresentaram ação antioxidante através do ensaio de
quelação de cobre nas concentrações utilizadas (valores entre 0 e 300 µg/mL). Por outro
lado, essas subfrações apresentaram atividade quelante de íons de ferro como pode ser
visualizado nos dados expostos na figura 26.

Figura 26 – Atividade Quelante de Ferro referentes às Subfrações provenientes de E1.4.
As concentrações utilizadas para cada subfração foram: 5, 10, 20, 100, 200 e 300 µg/mL. Para
efeito comparativo a fração E1.4 também foi avaliada no ensaio.

Fonte: Autoria própria

Através de uma observação ampla dos resultados, as subfrações com tamanho
inferior a 30 KDa apresentaram percentual de atividade quelante maior que as
subfrações tamanho supeior a 30 KDa, e em comparação, a fração E1.4 apresentou
percentual de atividade com valores intermediário entre esses dois grupos de subfrações.
Destaque para a subfração <3 KDa que com a utilização de 20 µg/mL da amostra os
valores de atividade quelante alcançaram aproximadamente 57,3%, e atingiu o máximo
de atividade com 100 µg/mL, quando os números foram de 95,1%. As subfrações 3-10
KDa e 10-30 KDa apresentaram uma curva de atividade semelhante a <3 KDa, com
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valores distintos significativos apenas quando utilizada uma concentração de 20 µg/mL
da subfração, quando os valores percentuais de atividade foram 40,4 e 48,7%,
respectivamente. A subfração de 30-50 KDa alcançou uma atividade máxima de
aproximadamente 66% com uma concentração de 300 µg/mL, sendo um resultado
superior a subfração 50-100 KDa que antingiu o percentual máximo de 48,5% com a
mesma concentração. Os resultados de atividade quelante para a subfração >100 KDa, a
de maior tamanho molecular, não expressaram valores superiores a 17% mesmo com a
maior concentração usada.
4.9.2 Avaliação in vitro da Atividade Antiproliferativa/Citotóxica das Subfrações
sobre a linhagem tumoral HeLa
Como o EPSM e a fração E1.4 apresentaram atividade citotóxica frente às
células tumorais da linhagem HeLa, foi realizado um ensaio de MTT com as subfraçõe
e fração E1.4 (essa última para efeitos de comparação da atividade). Distintas taxas de
proliferação foram observadas quando células tumorais HeLa foram cultivadas na
presença de diferentes concentrações da fração E1.4 e suas subfrações (Figura 27).
Figura 27 – Percentual de proliferação de células HeLa submetidas as subfrações
polissacarídicas. Células tumorais HeLa foram cultivadas na presença de diferentes
concentrações (0,25; 0,5; 1,0 e 2,0 mg/mL) das subfrações (<3KDa; 3-10 KDa; 10-30 KDa; 3050 KDa; 50-100 KDa e >100 KDa) e da fração E1.4. a,b,c Letras distintas representam diferença
significativa entre as concentrações diferentes da mesma amostra. i,ii,iii Símbolos diferentes
representam diferença significativa entre as concentrações semelhantes de amostras diferentes.
Student-Newman-Keuls test (p < 0.05), n = 3.

Fonte: Autoria própria
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A fração E1.4 apresentou efeito antiproliferativo máximo de aproximadamente
48% quando usada uma concentração de 2,0 mg/mL da amostra. Ao se observar a figura
27, verifica-se que esse efeito foi dose-dependente. Contudo, essa ação dose-dependente
não foi observada com o uso das diferentes subfrações, já que as subfrações de maiores
tamanhos (30-50 ; 50-100 e >100 KDa) não apresentaram atividade citotóxica dessa
maneira. Por outro lado, as subfrações de menores massas moleulares apresentaram um
efeito citotóxico dose-dependente de perfil semelhante ao encontrado para a E1.4.
Quando utilizada uma concentração de 1,0 mg/mL da subfrações <3 KDa e 3-10 KDa,
os valores percentuais de atividade citotóxica atingiram aproximadamente 20%, e a
aplicação de 2,0 mg/mL da amostra ampliou o valor de inibição para cerca de 41%. Os
resultados da ação citotóxica atribuídos a subfração 10-30 KDa indicam valores
percentuais de inibição da proliferação celular de cerca próximos a 21% com a adição
de 0,5 mg/mL da amostra, e esse percentual atinge um valor máximo com 2,0 mg/mL
da amostra, quando o número é cerca de 50%.
4.9.3 Efeito Imunomodulatório de E1.4 e suas Subfrações
Com o objetivo de identificar qual das subfrações apresentaria o efeito
imunodulatório encontrado no EPSM, foram realizados testes in vitro para avaliar a
produção/liberação de óxido nítrico e citocinas inflamatórias por macrófagos ativados
submetidos à fração E1.4 e suas subfrações.
4.9.3.1 Ação Imunomodulatória de E1.4 e
Produção/Liberação de Óxido Nítrico por células RAW 264.7

suas

Subfrações

na

A fração E1.4 e suas subfrações não alteraram a produção de óxido nítrico pelas
células RAW 264.7 na ausência do agente estimulador LPS bacteriano (dados não
mostrados). Por outro lado, com uma concentração de 2 mg/mL, essas as mesmas
amostras imunomodularam os macrófagos/monócitos com relação a produção do óxido
nítrico (Figura 28). O controle positivo, ou seja, macrófagos na presença de LPS
apresentou produção de 25,1 µM de nitrito/3x105 células, sendo este valor considerado
100% da produção de óxido nítrico (NO) no ensaio. O efeito imunomodulador
observado parece estar relacionado diretamente coma a massa molecular das subfrações.
Os valores de quantificação de óxido nítrico atribuídos a ação da fração E1.4 foram
30% menores que os encontrados no controle positivo. A subfração >100 KDa reduziu
os valores de produção de NO em aproximadamente 25%. Por sua vez, a quantificação
de NO no meio de cultura onde foram adicionadas as subfrações de menores massas
moleculares (<3 KDa e 3-10 KDa) revelou resultados com valores 40% menores
quando comparado ao controle positivo. E por último, os resultados obtidos para as
subfrações de tamanho intermediário (10-30, 30-50 e 50-100 KDa) indicaram uma
redução de aproximadamente 70% na produção de NO por macrófagos ativados
submetidos a essas subfrações.
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Figura 28 – Avaliação da Produção de Óxido Nítrico por células RAW 264.7 submetidas à
E1.4 e subfrações. Para cada amostra foi utilizada uma concentração de 2 mg/mL. No controle
positivo e amostras foi utilizado LPS (lipopolissacarídeo bacteriano) na concentração de 2
µg/mL. Controle negativo continha apenas células. a,b,c,d,e Letras diferentes indicam diferença
significativa entre as amostras. Teste de Student-Newman-Keuls (p < 0.05), n = 3.

Fonte: Autoria própria

4.9.3.2 Efeito Imunomodulatório da E1.4 e suas Subfrações na Modulação de
Citocinas Inflamatórias produzidas por Macrófagos Ativados.
Como as subfrações e a fração E1.4 modularam a produção de óxido nítrico
pelos macrófagos/monócitos (linhagem RAW 264.7), foi realizado um ensaio com o
objetivo de verificar a ação das subfrações na produção/liberação das citocinas
inflamatórias TNF-α, IL-1α, IL-6, IFN-γ, IL-10, IL-12p40 (IL-12).
Pode-se observar na figura 29 e na tabela 11 que a presença de cada uma das
amostras teve um efeito modulador único, ou seja, apesar de amostras diferentes
estimularem ou inibirem de forma semelhante à produção/liberação de uma citocina
específica na presença de LPS, quando se visualiza o efeito de cada uma das amostras
sobre todas as citocinas, verifica-se que as amostras apresentam ações distintas. A
grande exceção a essa observação é o caso da IL-1α, a presença de todas as amostras
promoveu significativamente a diminuição dos níveis dessa citocina quando comparado
ao controle positivo (células cultivadas na presença apenas de LPS).
Ao se analisar os dados apresentado com relação a cada uma das citocinas é
possível inferir que a fração >100 KDa imunomodulou 5 das 6 citocinas analisadas,
sendo a subfração que afetou o maior número de citocinas. Essa amostra inibiu a
produção/liberação de IL-1α, IL-6 e IL10, e estimulou das citocinas IFN-γ e IL-12. Vale
ressaltar que dentre todas as amostras avaliadas, a +100 KDa foi a única que
imunomodulou as citocinas IL-6 e IL-12.
A subfração 3-10 KDa e a fração E1.4 influenciaram a produção/liberação de 4
citocinas inflamatórias. Além disso, essas amostras apresentaram um perfil de

97

imunomodulação semelhante. As duas amostras elevaram as quantidades detectadas das
citocinas TNF-α e IFN-γ, e diminuiram as de IL-1α e IL-10. Por sua vez, o grupo de
subfrações com tamanho molecular entre 10 e 100 KDa apresentaram um padrão de
imunomodulação semelhante entre si. Essas subfrações diminuiram os níveis
mensurados de IL-1α e IL-10, com exceção de TNFα, já que apenas a subfração 10-30
KDa estimulou a produção/liberação dessa citocina. Finalmente, a subfração <3KDa
imunomodulou de forma contrária as citocinas IL-1α e IFN-γ. Quando adicionada a
cultura de macrófagos ativados, essa fração diminuiu os números referentes à
quantificação de IL-1α, e elevou os níveis de IFN-γ.

Figura 29 – Quantificação de citocinas inflamatórias produzidas por células RAW 264.7
na presença das subfrações e da fração E1.4. Macrófagos foram cultivados na presença de
LPS e amostras (2 mg/mL). (A) Resultados para a citocina TNF-α; (B) IFN-γ; (C) IL-1α; (D)
IL-12; (E) IL-6; (F) IL-10. NC = Controle negativo, poços contendo apenas células; PC =
Controle positivo, RAW 264.7 na presença apenas de LPS. Teste de Student-Newman-Keuls (p
< 0.05). [-3] = [<3 KDa]; [+100] = [>100KDa]. n = 3.

Fonte: Autoria própria
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Ao analisar a tabela 11 é possível ter uma visão ampla da ação
imunomodulatória da fração E1.4 e suas subfrações com relação da estimulação ou
inibição da síntese/liberação das citocinas inflamatórias avaliadas.

Tabela 11 – Influência das subfrações da E1.4 na produção/liberação de citocinas
por macrófagos ativados
Subfrações da E1.4 (em KDa)*
Citocina/Amostra
<3
3-10
10-30
30-50
50-100
>100
E1.4
TNF-α
n
+
+
n
n
n
+
IL-1α
IL-6
n
n
n
n
n
n
IFN-γ
+
+
n
n
n
+
+
IL-10
n
IL-12p40
n
n
n
n
n
+
n
Fonte: Autoria própria
* Cinza claro indica um estímulo na produção/liberação da citocina, cinza escuro sinaliza inibição na
produção/liberação da citocina; n = sinaliza ausência de ação imunomodulatória.

4.9.4 Atividade Anticoagulante das Subfrações Polissacarídicas
Como o EPSM e a fração E1.4 apresentaram atividade anticoagulante para o
ensaio de APTT, o mesmo ensaio de avaliação do tempo de coagulação sanguínea foi
realizado com as subfrações provenientes da E1.4. Pode-se observar na figura 30 que o
tempo de coagulação não foi significativamente alterado com o uso das subfrações <3,
3-10, 10-30 e 30-50 KDa, apesar de que com essa última é possível inferir uma
tendência de um efeito anticoagulante. As subfrações 50-100 KDa e, principalmente, a
>100 KDa foram as que apresentaram efeito anticoagulante significativo, quando
ampliaram o tempo normal de coagulação sanguínea durante a realização do ensaio
(com valor de razão de duplicação do tempo normal da coagualção sanguínea (Ұ)
próximo a 2).
Num segundo momento, e ainda relacionado ao teste de APTT, a subfração
>100 KDa (a amostra com a maior ação anticoagulante) foi avaliada através de valores
crescentes de massa. Com a utilização de apenas 10 µg de massa, a subfração >100 KDa
conseguiu atingir o valor de aproximadamente 2,04 Ұ (quando o tempo foi cerca de
90,5 segundos, já o tempo normal foi de aproximadamente 44,3 segundos). O efeito
anticoagulante da >100 KDa continuou com o aumento da massa utilizada no
experimento, ao ser aplicada 30 µg da amostra o valor de Ұ se extendeu para 4,89
(cerca de 215,4 segundos) e alcançou um valor máximo com a 50 µg da subfração,
quando os números de Ұ chegaram a 5,4 (tempo superior a 240s, o máximo de tempo
marcado pelo aparelho utilizado).
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Figura 30 – Avaliação da Atividade Anticoagulante das subfrações através do ensaio de
APTT. O ensaio anticoagulante realizado analisa a via intrínseca da coagulação sanguínea
humana. CN = Controle negativo indica o tempo normal de coagulação do sangue, sem adição
de composto. Claxane® = 1 µg desse composto anticoagulante foi usado no ensaio como
controle positivo. Os resultados do tempo de coagulação das subfrações -3; 3-10; 10-30; 30-50;
50-100 KDa foram obtidos com o uso de 100 µg da amostra. i, ii, iii, iv e v representam o uso de
5, 10, 30, 50 e 100 µg da subfração +100 KDa, respectivamente. Ұ = razão do tempo de
duplicação da coagulação sanguínea (razão numérica entre o tempo da amostra e o tempo do
controle negativo). a,b,c,d Letras diferentes indicam diferença significativa entre as amostras
usadas. x,y,z Letras diferentes indicam diferença significativa entre diferentes massas utilizadas
da subfração +100 KDa. Student-Newman-Keuls test (p < 0.05). n = 3.

Fonte: Autoria própria

4.10 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL FARMACOLÓGICO DO EXTRATO
METANÓLICO DE SABUGO DE MILHO (EMSM)
Além dos polissacarídeos extraídos do sabugo de milho e encontrados no extrato
aquoso (EPSM), outras moléculas podem ser extraídas com a utilização de um solvente
de polaridade diferente da água. Concomitante ao trabalho desenvolvido com EPSM,
uma metodologia de extração utilizando metanol como solvente orgânico foi realizada
com o objetivo de extrair compostos distintos dos encontrados em EPSM. Após
obtenção do extrato metanólico do sabugo de milho (EMSM), a amostra foi submetida a
análises químicas e avaliada quanto ao potencial antioxidante. Já sua propriedade
citotóxica contra as células tumorais foi avaliada por meio de ensaios de MTT e as
proteínas relacionadas à apoptose foram analisadas por western blot.
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Em resumo, o EMSM contém compostos fenólicos, proteínas, e carboidratos na
seguinte proporção 1,4: 0,001: 0,001. O extrato não apresentou capacidade
sequestradora de radical hidroxila, mas mostrou atividade no ensaio de capacidade
antioxidante total e DPPH. EMSM apresentou maior poder redutor que o ácido
ascórbico e demonstrou alta atividade sequestradora superóxido. Em cultura de células
HeLa, a amostra promoveu o aumento da expressão de catalase (CAT), metalotioneína e
superóxido-dismutase (SOD), resultados que corroboraram os dados nos testes
antioxidantes. Em um teste antioxidante in vivo, EMSM restaurou os níveis de SOD e
CAT, reduziu as atividades de malondialdeído, e mostrou alta capacidade antioxidante
em equivalentes de Trolox nos animais tratados com CCl4. Além disso, o EMSM
diminuiu a viabilidade das células HeLa pela indução a apoptose promovida por um
aumento do razão das proteínas Bax/Bcl-2, e caspase-3. O aumento da expressão da
proteína cinase C (PKC) também foi detectado em células tumorais tratadas com o
extrato. Esses dados foram publicados e podem ser visualizados com mais detalhes no
artigo (ver apêndice): Antioxidant and Antiproliferative Activities of Methanolic Extract
from a Neglected Agricultural Product: Corn Cobs (MELO-SILVEIRA, et al., 2014).
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5. DISCUSSÃO
5.1 EXTRATO POLISSACARÍDICO DE SABUGO DE MILHO (EPSM)
O primeiro relato de purificação de xilanas de sabugo de milho data da metade
do século passado. Neste caso, os autores do trabalho relatam a obtenção de uma
arabinoxilana neutra e outra ácida de sabugo de milho (WHISTLER; LAUTERBACH,
1958). O número de trabalhos durante estes mais de 50 anos relacionados com este tema
não aumentou de forma tão expressiva, quando se compara com o aumento de número
de artigos cujos temas são outros polissacarídeos como heparina, carragenana, quitosana
ou fucanas. Contudo, recentemente o número de publicações referentes às xilanas de
sabugo de milho vem aumentando consideravelmente, principalmente devido a
possibilidade desses polissacarídeos vir a serem utilizados como fonte para a produção
de biocombustíveis (DEUTSCHMANN; DEKKER, 2012; GÍRIO et al., 2010). Porém,
o potencial farmacológico desse polissacarídeo ainda tem sido pouco estudado.
Em 2010, nosso grupo de pesquisa publicou um trabalho relacionado à
atividades farmacológicas apresentadas por xilanas de sabugo de milho (MELOSILVEIRA et al., 2010a). Inicialmente, foi obtido do sabugo de milho um extrato rico
em xilana, denominado de EPSM. Análises químicas, de espectroscopia de
infravermelho e RMN levaram a observação de que esse extrato era rico em xilanas e
que apresentava baixos índices de contaminação por proteínas e compostos fenólicos
(MELO-SILVEIRA et al., 2010b). Além disso, ensaios in vitro levaram a observação de
que EPSM apresentava efeito antioxidante, anticoagulante e antiproliferativo (MELOSILVEIRA et al., 2012; SILVEIRA, 2010).

5.2 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE EPSM, SUAS FRAÇÕES E SUBFRAÇÕES
Espécies reativas do oxigênio (ERO) e outros radicais livres estão direta ou
indiretamente envolvidos com uma variedade de fenômenos biológicos como mutação,
carcinogênese, doenças degenerativas, inflamação, desenvolvimento tecidual e
envelhecimento (KOHEN; NYSKA, 2002). Em algumas circunstâncias, ocorre uma
excessiva produção de espécies reativas, e se tais situações perdurarem podem
desencadear prejuízos a diversos sistemas celulares, um quadro denominado de
“estresse oxidativo”. Porém, existe um aparelho molecular que se contrapõe as espécies
reativas e mantem controlada as concentrações desses compostos que eventualmente
podem apresentar propriedades perniciosas às células, esse aparato de moléculas é
chamado de sistema antioxidante celular. Por outro lado, em alguns momentos esse
sistema celular não é suficiente para reduzir e equilibrar a quantidade de espécies
reativas produzidas em um quadro de estresse oxidativo. Assim, existe uma busca por
compostos antioxidantes externos aos encontrados no sistema antioxidante natural
celular, como as moléculas adquiridas a partir de fontes naturais. Devido à facilidade de
obtenção, reduzida toxicidade e características químicas, os polissacarídeos têm sido
apontados como candidatos a entrarem neste grupo tais compostos antioxidantes
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exógenos. Por isso, o EPSM e as suas frações foram avaliadas como compostos
antioxidantes.
O EPSM mostrou uma capacidade antioxidante total (CAT) correspondente a
48.5 mg EAA/g da amostra. Até o momento, não foram encontrados trabalhos que
relacionassem esse teste de atividade antioxidante para polissacarídeos de sabugo de
milho. Entretanto, quando comparado a polissacarídeos extraídos de outras fontes
naturais é possível analisar que essa atividade antioxidante do EPSM foi semelhante à
observada para galactanas sulfatadas obtidas de alga vermelha Gracilaria caudata, com
cerca de 50 mg EAA/g da amostra (COSTA et al., 2010), e superior a atividade de
xiloglucanas de semente de tamarindo (CHOI et al., 2009).
O resultado sobre a capacidade antioxidante total do EPSM inspirou a busca do
melhor entendimento da ação antioxidante dos compostos presentes nessa amostra. Vale
aqui lembrar que um antioxidante é um composto capaz de prevenir o processo de
oxidação ou dano oxidativo biológico (CUZZOCREA et al., 2001), e/ou quando em
baixas concentrações pode precaver ou retardar a oxidação de um substrato oxidável
(HALLIWELL, 1999). Além disso, é importante ressaltar que as reações de oxidação de
uma molécula podem ocorrer através de uma reação em cadeia que envolve três estágios
(iniciação, propagação e terminação), e um composto antioxidante pode atuar em uma
ou mais etapas (MELO-SILVEIRA et al., 2014). Com a intenção de avaliar as possíveis
ações antioxidantes do EPSM, foram realizados ensaios que avaliassem o efeito
antioxidante nos diferentes estágios da oxidação. Para a etapa de iniciação foram
utilizados os ensaios de sequestro de radical DPPH e o ensaio de poder redutor; a etapa
de propagação foi avaliada através dos testes de quelação de ferro e de cobre; por fim, a
etapa de terminação foi analisada de pelos métodos de sequestro de radical superóxido e
de radical hidroxila. Não foi encontrada atividade antioxidante de EPSM nos testes de
que avaliam o efeito de um composto antioxidante nas etapas de iniciação e terminação,
o que indicou que EPSM não age como antioxidante nestas etapas. Por outro lado, o
EPSM apresentou uma atividade quelante de metal, o que sugere uma atuação
principalmente na etapa de propagação.
Os metais desempenham um importante papel estrutural e funcional em diversos
componentes biológicos, e as críticas funções dos metais em processos fisiológicos e
patológicos têm despertado o interesse de muitos pesquisadores (APOSTOLI et al.,
2006; FLORA; PACHAURI, 2010). Contudo, um desequilíbrio na concentração e
estado redox desses metais contribuem de forma negativa para a homeostase nos
organismos. Metais em excesso podem formar ligações com o carbono de compostos
orgânicos, originando complexos estáveis metal-molécula orgânica. Metais e complexos
metal-molécula orgânica podem interferir no funciomanento de vários sistemas, como o
sistema nervoso central (SNC), hepático, renal, hematopoiético, entre outros (FLORA;
PACHAURI, 2010), e têm sido atribuídos a doenças crônicas (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2010) e até neoplasias malignas (INTERNATIONAL AGENCY
FOR RESEARCH ON CANCER, 2012). Em adição, muitos metais de transição, como
o cobre e principalmente o ferro, contém elétrons desemparelhados e podem converter
moléculas relativamente estáveis em radicais através da reação mediada por metal de
Haber-Weiss (HABER; WEISS, 1934) e a reação de Fenton (FENTON, 1894), onde a
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participação de íons metálicos e peróxido de hidrogênio contribuiem para a formação de
radicais (-OH.). Agentes quelantes de metais exercem funções fundamentais para a
manutenção das cargas elétricas ideias para o correto funcionamento dos íons metálicos
presentes no corpo humano. O termo “quelação” provém da palavra grega “chele”, que
significa “garra ou pinça”, e foi usado pela primeira vez por Morgan e colaboradores em
1920 (MORGAN et al., 1920). Um agente quelante é considerado um composto
inorgânico ou orgânico capaz de formar ligações com íons metálicos e compor
estruturas semelhantes a anéis denominados de “quelados” (SEARS, 2013). Esses
agentes possuem átomos que podem formar duas ligações covalentes, ou uma ligação
covalente e uma ligação coordenada, ou ainda, duas ligações coordenadas em casos de
agentes quelantes bidentados; e os principais átomos envolvidos nessas interações são
S, N e O, na forma de grupamentos químicos como –SH, –S-S, –NH2, =NH, –OH, ou
>C=O. Ligantes bidentados ou multidentados formam estruturas em anéis que incluem
o íon de metal e dois átomos ligantes pertencentes ao agente quelante (ANDERSEN,
1999). Compostos antioxidantes com ação quelante podem inibir a interação entre
metais e lipídios através da formação de complexos de metais insolúveis ou por meio de
um impedimento estérico. Além disso, a quelação de metais bivalentes, como o cobre
ou ferro, impedem mudanças bruscas do potencial redox celular inibindo o início de um
processo de estresse oxidativo na célula (BURTON; JAUNIAUX, 2011; KOHEN;
NYSKA, 2002). O teste de capacidade de quelação férrica mensura a habilidade do
antioxidante de competir com a ferrozina na quelação do íon Fe+2 (DECKER; WELCH,
1990). Já o ensaio de quelação do cobre, avalia a capacidade da amostra em quelar os
íons de cobre provenientes do sulfato de cobre em solução levemente ácida. O EPSM
apresentou atividade quelante de íons ferro dose-dependente atingindo um valor de 90%
com 0,5 mg/mL. Em adição, o extrato apresentou significativa ação quelante de íons
cobre com apenas 0,1 mg/mL, alcançando 60% de atividade quelante desse metal. Esses
resultados são bastante significativos visto que a capacidade de quelação de íons de
ferro e cobre é uma característica importante para a utilização de compostos com
finalidade antioxidante, pois essas moléculas podem atuar, por exemplo, inibindo a
reação de Fenton (SOMOGYI et al., 2007). Essa competência quelante expõe uma
característica de um antioxidante preventivo, ou seja, o EPSM atuou na etapa de
propagação impedindo a posterior formação de espécies reativas.
Ao se analisar os resultados antioxidantes apresentados pelas frações
polissacarídicas provenientes do EPSM, não foi surpresa evidenciar que todas as frações
apresentassem atividade quelante de metal, já que outros polissacarídeos e frações
polissacarídicas extraídas de fontes naturais também têm mostrado atividade quelante de
metal. Alginatos extraídos de algas marinhas mostraram ação quelante de metais
pesados, em um estudo apresentado por Eliaz e colaboradores (ELIAZ; WEIL; WILK,
2007). Diferentes frações de polissacarídeos extraídos do chá de folhas verdes chinesas
apresentaram considerável ação antioxidante in vitro, incluindo significativa ação
quelante de ferro (Fe2+) (WANG et al., 2012). Em soma, frações de polisscarídeos
obtidas a partir de farelo de arroz através de extração aquosa a quente e precipitação
com solvente orgânico, também apresentaram atividades antioxidantes em ensaios in
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vitro, e a fração obtida com um maior volume de solvente apresentou considerável ação
quelante de íons de ferro (ZHA et al., 2009).
Com relação à quelação de íons ferro, a fração cetônica A0.5 atingiu um
atividade quelante de aproximadamente 97%, valores que se assemelham àqueles
obtidos com outras frações, apesar de serem alcançados com concentrações diferentes
(ver tabela 5), como M0.4 (96% de quelação), M1.4 (97,5%), E1.4 (98%).
Polissacarídeos são apontados em vários estudos como agentes quelantes de ferro, e na
maioria dos casos a presença dos grupamentos –OH é indicado como a característica
primordial para que apresentem esta atividade. No caso das frações de sabugo citadas
acima, observa-se que elas são ricas em polissacarídeos (ver tabela 2) o que justificaria
a sua alta atividade quelante de ferro. Contudo, vale salientar que as frações A0.3 e
M1.4, que apresentaram quantidades de polissacarídeos abaixo de 16% demonstraram
atividade quelante em torno de 97%. Essa alta atividade poderia ser atribuída a outros
compostos que não são polissacarídeos e que não foram detectados pelos métodos
utilizados, mas cuja identidade poderá ser confirmada futuramente. Todavia, há outra
possibilidade que pode ser levantada quando se observa a fração E0.4. Esta fração é
composta por cerca de 84% de polissacarídeo, mas sua atividade quelante não
ultrapassou o valor de 64%, mesmo nas maiores concentrações. A literatura apresenta
relatos que indicam que os constituintes monossacarídicos, os tipos de ligações
glicosídicas entre eles, a forma como estão arranjados na estrutura da molécula (cadeia
central ou ramificação), enfim, fatores que influenciam na conformação tridimencional
dos polissacarídeos influenciam também nas suas atividades (POMIN; MOURÃO,
2012). Assim, ao se comparar os resultados da atividade antioxidante dessas frações, é
valida a suposição de que não apenas a presença de elevadas quantidades de
polissacarídeos é crítica para as suas ações quelantes, mas que também o tipo de
monossacarídeo presente em cada uma delas e o arranjo estrutural dos polissacarídeos
nas frações possam ser determinantes para a ação quelante dos íons de ferro.
Além disso, as frações polissacarídicas que apresentaram atividade quelante de
íons ferro não apresentaram necessariamente a mesma atividade quelante para os íons
cobre. Mesmo a frações etanólica E1.4, a qual apresentou os maiores valores de
quelação de ferro, apresentou uma atividade máxima quelante de cobre de
aproximadamente 60%, quando utilizada uma concentração de 2,0 mg/mL da amostra.
Ou seja, mesmo a fração contendo a mesma quantidade e tipos de polissacarídeos, a
conformação estrutural e espacial que os polissacarídeos adquirem quando em solução
parecem ser fundamentais para a ação antioxidante.
Como dito em Resultados, E1.4 foi escolhida para ser subfracionada. As
subfrações obtidas de E1.4 apresentaram distintas atividades quelante de íons ferro que
corroboram com a hipótese apresentada acima. Em adição, a composição de
monossacarídeos e suas ligações, o tamanho do polímero parece se acrescentar aos
pontos fundamentais para a ação quelante de metal.
Dentre as subfrações de E1.4, as subfrações de menor tamanho molecular (<3;
3-10 e 10-30 KDa) apresentaram a maior atividade quelante de ferro, quando atingiram
o máximo de atividade próximo a valores de 95% (figura 26). Por outro lado, as
subfrações com tamanho intermediário (entre 30 e 100 KDa) e a subfração de maior
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tamanho (>100 KDa) apresentaram atividade inferior as de menor tamanho molecular,
principalmente a >100 KDa, cujo valor máximo de atividade quelante não atingiu 20%.
Pode ser possível que o menor tamanho molecular da fração (menores que 30 KDa) não
proporcione fortes interações entre as próprias moléculas de polissacarídeos, o que
favoreceria uma maior quantidade de moléculas livres para intergir com os metais em
solução (Figura 37). Ou seja, uma possível explicação para que o melhor desempenho
seja o das subfrações de menor massa molecular esteja no fato de que essas moléculas
não sejam capazes de interagirem entre si tão fortemente quanto às moléculas de
tamanho maior, o que permitiria uma maior quantidade de moléculas livres para
quelarem os metais. Com o aumento da massa das xilanas a interações intermoleculares
seriam maiores, e, por conseguinte, menos moléculas estariam disponíveis para quelar
os metais em solução. Este fato está bem documentado com moléculas de celulose,
quanto maior a cadeia, maiores são as interações que as unem (SIRÓ; PLACKETT,
2010).
Ao analisar os resultados sobre a composição monossacarídica das subfrações e
os relacionar com a atividade quelante de metal apresentada por essas amostras, é
plausível inferir que as diferenças no percentual de atividade quelante entre as
subfrações estejam relacionadas às distintas composições de monossacarídeos
encontradas para cada subfração. A subfração <3 KDa é composta principalmente por
ácido glucurônico, seguida de uma menor quantidade de xilose e glicose. A presença
maçíca do ácido glucurônico na estrutura do polímero pode fornecer um ambiente
eletricamente carregado favorável à interação com íons de metais. Compostos com
grupamentos negativos, tanto grupos carboxílicos (THIRUMAVALAVAN, HUANG,
LEE, 2013), quanto grupamentos sulfatados (COSTA et al., 2011), presentes na
estrutura de polissacarídeos foram associados à ação quelante de metais do composto.
As subfrações 3-10 e 10-30 KDa apresentaram uma atividade quelante de metal
semelhante a <3 KDa, porém, as subfrações apresentam composições monossacarídicas
distintas. A estrutura química da subfração 3-10 KDa apresenta uma razão molar maior
para a glicose, seguida de menores valores para arabinose e xilose, respectivamente. Por
sua vez, a 10-30 KDa apresenta maiores valores de xilose, seguido de arabinose e
galactose. Já as subfrações 30-50 KDa e >100 KDa apresentam semelhança na
composição monossacarídica, sendo xilose e arabinose os principais componentes
sacarídicos dessas amostras. Mesmo assim, ao se comparar os resultados apresentados
por ambas subfrações a primeira fração mostrou valores percentuais de atividade
superiores aos da segunda amostra. Esses resultados corroboram a hipótese de que o
padrão de ligação e os tipos de interações entre os distintos monossacarídeos dos
polímeros de cada amostra determinam a ação qualante de metal do polissacarídeo (JIN
et al., 2013; WANG et al., 2014). Além disso, um fato interessante dos resultados é que
a fração E1.4, apresentou ação antioxidante intermediária quando comparada as suas
subfrações, provavelmente devido a fração conter uma mistura de tipos de
polissacarídeos que favoreciam a ação quelante, e outros polissacarídeos que
desfavoreciam o aparecimento de valores elevados de atividade quelante de metal.
Dessa forma, ao analisar os resultados da atividade quelante de metal para as
subfrações de E1.4 é plausível enfatizar que diferentes fatores contribuem para a ação
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antioxidante dos polissacarídeos presentes nas amostas citadas. Dentre esses fatores,
podem ser citados: (a) a composição monossacarídica da amostra; (b) o tamanho
molecular do polissacarídeo; e (c) a disposição e conformação espacial que o polímero
de açúcar aquire em solução, e esse último fator é influenciado pelos dois primeiros.

Figura 31 - Possivel Mecanismo de Ação Quelante de Metal dos Polisscarídeos presentes
nas Subfrações de E1.4. (A) Polissacarídeo de tamanho molecular inferior a 30 KDa
apresentam menor número de interação entre os próprios polímeros, o que facilitaria a interação
com os metais; (B) Polissacarídeos de tamanho superior a 30 KDa apresentam maior número de
pontos de interação entre os polímeros de açúcar, o que ocuparia os possíveis locais de interação
com íons metálicos. Os quadrados representam os monossacarídeos. M = Metal.
A

B

Polissacarídeos com tamanho molecular < 30 KDa

Polissacarídeos com tamanho molecular > 30 KDa

Fonte: Autoria própria

Assim, com base nos dados apresentados sobre as características antioxidante do
EPSM, suas frações e as subfrações da E1.4, os resultados indicam que esses
polissacarídeos presentes na amostra desempenham uma ação antioxidante por
diferentes mecanismos podendo atuar através de uma inibição direta da espécie reativa
ou desempenhando um papel de antioxidante preventivo, considerando habilidade de
quelação de íons metálicos.
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5.3 EFEITO DE EPSM, SUAS FRAÇÕES E SUBFRAÇÕES SOBRE CÉLULAS EM
CULTURA
Em continuidade aos estudos realizados anteriormente sobre as ações
farmacológicas exercidas pelas xilanas de sabugo de milho (resultados preliminares),
neste trabalho de tese aqui apresentado o efeito de EPSM sobre células em cultura foi
avaliado de forma mais detalhada. A presença do EPSM não afetou a capacidade das
células 3T3 em reduzirem o MTT. Por outro lado, os ensaios com as células RAW e
CHO levaram a observação que a presença de EPSM estimulou a proliferação dessas
células. Esta atividade mitogênica de xilanas de sabugo de milho já tinha sido relatada
anteriormente (EBRINGEROVA; HROMADKOVA; HRIBALOVA, 1995). Nesse
trabalho, timócitos de rato foram cultivadas na presença de heteroxilanas extraídas de
sabugo de milho, e os resultados indicaram uma atividade mitogênica para
arabinoglucoxilana solúveis considerando que arabinoglucoxilana insolúveis não
apresentaram atividade mitogênica significativa nas concentrações testadas. Contudo,
não há ainda indícios que levem a possíveis explicações do mecanismo de ação
mitogênico desses polissacarídeos.
Em contrapartida, a presença de EPSM diminuiu a capacidade de células
tumorais (HeLa e A549) de reduzir o MTT. Um resultado como esse é um indício de
que EPSM possui uma atividade antiproliferativa. Até onde nosso conhecimento
alcança, apenas um trabalho apresentado no final de abril do corrente ano, em um
simpósio sobre biotecnologia de combustíveis, mostra xilanas extraídas de sabugo de
milho relacionadas a essa atividade. Nesse estudo, xilanas extraídas de sabugo de milho,
obtido a partir de plantas cultivadas no norte dos Estados Unidos, inibiram cerca de
60% da proliferação das células de cancer de mama humano. Além disso, os autores
desse trabalho sugerem que a morte das células tumorais ocorreu pelo processo de
apoptose devido aumento de espécies reativas do oxigênio na mitocondria
(CHRISTOPHER et al., 2014). Dados que relatassem um efeito antiproliferativo de
extratos ricos em polissacarídeos de sabugo de milho, ou até mesmo de xilanas
purificadas dessa fonte natural, contra células tumorais não foram encontrados em
outros trabalhos, o que tornou impossível uma comparação com resultados obtidos por
um grupo de pesquisa diferente. Porém, com relação às xilanas extraídas de outras
fontes, pode-se destacar uma fração rica em xilose e oligossacarídeos de xilose
extraídos de bambu japonês (Prosopis pubescens) que apresentou atividade
antiproliferativa de cerca de 60% frente a uma linhagem leucêmica (Jurkat) com
aproximadamente 200 µg/mL da amostra (ANDO et al., 2004). Esta fração promoveu
um percentual de inibição da proliferação semelhante ao EPSM, mas em uma
concentração menor que a observada com a xilana do sabugo avaliada aqui no trabalho.
Contudo, vale salientar que os ensaios com as xilanas de bambu foram feitos com uma
linhagem celular diferente da que foi avaliada aqui nesta tese. Além disso, derivados de
xiloglucanas comerciais (xiloglucanas substituídas por ésteres de selênio) apresentaram
uma inibição da proliferação em cerca de 30% de células tumorais hepáticas (HepG2)
com uma concentração de 1 mg/mL (CAO; IKEDA, 2009). Nesta situação foi preciso
uma concentração menor de amostra para se ter um percentual de inibição de
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proliferação semelhante ao observado com EPSM. Apesar dos estudos terem sido feitos
com linhagens celulares diferentes, as comparações foram encorajadoras, pois EPSM é
um extrato enquanto que nos outros dois estudos utilizaram compostos purificados, o
que evidencia que em EPSM poderia existir xilanas com atividade antiproliferativa mais
pronunciada do que aquelas xilanas usadas nos estudos citados.
O EPSM não apresentou uma ação tóxica contra linhagens normais, mas
mostrou uma considerável propriedade antitumoral, principalmente frente à linhagem
HeLa. Dessa forma, com intuito de se entender melhor o mecanismo antiproliferativo do
EPSM ensaios e técnicas que avaliam parâmetros considerados importantes para o
estudo do processo de morte celular foram aplicados, como: avaliação da morfologia
celular e nuclear por microscopia; marcadores de fosfolipídeos de membrana e DNA
nuclear por citometria de fluxo; avaliação proteínas relacionadas com morte celular
utilizando a técnica de western blot; e análise da fragmentação do DNA por eletroforese
em gel de agarose.
A integridade dos sistemas moleculares presentes na célula reflete diretamente
na morfologia que uma linhagem celular apresenta em cultura. Dessa forma, a análise
da morfologia celular fornece informações importantes sobre a saúde das células.
Encolhimento do tamanho celular, formação de bolhas de material membranar e corpos
apoptóticos, além da agregação citoplasmática e perda da monocamada original de
células são alterações morfológicas características e que a maioria das linhagens
celulares apresentam quando se encontram em processo de morte celular (FENG et al.,
2013; REN et al., 2008). Essas marcantes mudanças na morfologia celular foram
observadas quando as células tumorais HeLa foram expostas a concentrações crescentes
do EPSM, isto junto com outros resultados descritos levaram a propor que o extrato
induziu a morte celular em várias células tumorais (Figura 32). Estas alterações
celulares são sinais indicativos de apoptose e já foram relatados por outros autores que
avaliaram a atividade antiproliferativa de polissacarídeos. Por exemplo, células HeLa
quando submetidas a 300 µg/mL de uma amostra contendo arabinoglucanas extraída da
planta chinesa Angelica sinensis apresentaram características de células senescentes
tanto em ensaios in vivo quanto em experimentos in vitro, como a formação de corpos
apoptóticos na cultura das células tumorais (CAO et al., 2010).
Dados provenientes das análises microscópicas levaram a observação de que as
muitas células HeLa tratadas com EPSM apresentavam núcleos picnóticos, condensação
irregular da cromatina e/ou fragmentação do DNA (Figura 6D), características que
reforçam a possibilidade de que o efeito antiproliferativo de EPSM é decorrente de sua
capacidade de induzir morte celular, provavelmente apoptose. Já que características
nucleares como essas podem evidenciar tal processo de morte (ELMORE, 2007).
Quando uma célula se encontra no processo de morte celular por apoptose e seu
DNA nuclear é submetido à eletroforese, esse material genético é visualisado no gel
como arrastado característico. Este arrastado indica a formação de fragmentos menores
de DNA degradados por enzimas envolvidas no evento de morte. Thangam e
colaboradores (2014) apresentaram imagens da fragmentação do DNA de duas
linhagens de células cancerígenas (Siha and LNCap) após a incubação com frações
polissacarídicas extraídas de Cymbopogon citratus, uma planta também conhecida

109

como capim-limão ou érva-príncipe (THANGAM et al., 2014). A fragmentação do
material genético nuclear em gel de agarose também foi obervada quando células HeLa
foram tratadas com EPSM. O que confirmou os dados da microscopia e fortaleceram
mais ainda a ideia de que EPSM induziu apoptose nas células tumorais.
Além das alterações na morfologia celular e nuclear, existem mudanças na
organização e estabilização de componentes encontrados na membrana celular que
indicam eventos de morte. Moléculas de fosfatidilserina estão localizadas na camada
interna da membrana plasmática em células saudáveis, e a inversão da posição desses
fosfolipídeos é um dos marcadores de morte celular, na maioria dos casos de apoptose
(GALLUZZI et al., 2012). Anexina V é uma proteína que interage com fosfaditilserina,
e o uso do polipeptídeo conjugado com um marcador fluorescente (anexina V/FITC)
tem ajudado a identificar populações celulares que iniciaram o processo de apoptose.
Contudo, a marcação com anexina V pode não distinguir apoptose tardia de necrose,
considerando as semelhanças nos eventos de desestruturação da membrana plasmática
que ocorrem nesses processos de morte. Assim, além da anexina V, é recomendado o
uso de iodeto de propídeo (PI) no ensaio de análise de morte celular. O PI não consegue
ultrapassar a membrana de células saudáveis, mas em células em estágios mais
avançados de morte celular, quando a integridade da membrana plasmática já está
comprometida, o composto penetra na célula e se associa ao DNA nuclear marcando
positivamente o grupo de células com tais características. Dessa forma, o uso
combinado de um marcador de membrana celular e outro de DNA fornecerá um indício
sobre o tipo de morte celular. Células viáveis não apresentam marcação para anexina e
PI. Contudo, células em apoptose inicial são positivas para anexina e negativas para PI,
e células em apoptose tardia ou necrose inicial são positivas para ambos os marcadores
(LEE et al, 2011).
Ao serem analisados os resultados relacionados à marcação com anexina VFITC e PI de células HeLa submetidas ao EPSM (Figura 8), e comparando-os com
resultados encontrados em outros trabalhos, é possível inferir que EPSM induziu uma
população de células HeLa a um processo inicial de apoptose nas concentrações usadas.
Vários polissacarídeos podem alterar o percentual de marcação por anexinaV/PI em
células tumorais tratadas com esses polímeros de açúcar. Em um trabalho que utilizou
um derivado polissacarídico de quitosana contra células HeLa, o número de células
marcadas com anexina V e não marcadas com PI cresceu significativamente com 25
µg/mL do polissacarídeo (LEE et al., 2011). Outro estudo mostrou que polissacarídeos
extraídos do rizoma de Curcuma kwangsiensis apresentaram efeito antitumoral por
induzir apoptose em células de carcinoma nasofaríngeo humano. Nesse estudo, Zeng e
colaboradores (2012) demonstraram que o percentual da população celular marcada
apenas com anexina V/FITC aumentou de 4,67% para 43,91% com 100 µg/mL,
enquanto que a população duplamente marcada com anexinaV e PI permaneceu
praticamente constante (6,8%) (ZENG et al., 2012).
Além dos eventos citados acima relacionados a apoptose, alterações nos padrões
de determinadas proteínas podem induzir a célula a morte. A relação entre a proteína
Bax (uma proteína pro-apoptótica da família das Bcl-2) e Bcl-2 (um proteína antiapoptótica também pertencente à família das Bcl-2), é um dos indicativos de morte
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celular por apoptose (DENG et al., 2002). Além disso, a liberação do citocromo c
(proteína presente na cadeia respiratória celular) pela mitocôndria, e a diminuição da
quantidade de zimogênios de caspase-3, também podem indicar um processo clássico de
apoptose. Todos estes eventos foram observados quando as células HeLa foram
incubadas com EPSM (Figura 8).
A presença do EPSM também promoveu a liberação mitocondrial do fator
indutor de apoptose (AIF - apoptosis inducing factor), que é uma flavoproteína expressa
ubiquitinamente e desempenha um papel crítico no processo de apoptose por uma via
independente de caspase (DAUGAS et al., 2000). A liberação de AIF no citoplasma é
regulada principalmente pelas proteínas Bcl-2 e Bax. Na ausência de sinalização próapoptótica, Bcl-2 inibe a abertura de poros na membrana interna mitocondrial,
controlando o potencial transmembrana mitocondrial e impedindo a translocação de AIF
para o citosol (OZAKI et al., 2009; SMITH et al., 2008). Por outro lado, na presença de
sinais pró-apoptóticos a proteína Bax interage com VDAC (canal aniônico dependente
de voltagem), uma proteína de membrana mitocondrial externa, promovendo a abertura
de poros de transição de permeabilidade mitocondrial, que são poros protéicos não
seletivos localizados na membrana mitocondrial interna, que por sua vez aumentam o
influxo de cálcio e aceleram a liberação de AIF no citosol (OZAKI et al., 2009,
SCHARSTUHL et al., 2009). Portanto, os resultados aqui apresentados relacionados a
uma ação antiproliferativa levam a proposição de que EPSM induz apoptose em células
HeLa principalmente por duas vias: uma dependente de caspase e outra independente de
caspases.
O uso de fracionamento sequencial de extratos ricos em polissacarídeos é uma
técnica de purificação desses polímeros bem usual, efetiva e de custo reduzido. Há
vários exemplos na literatura que mostram o uso desta técnica no isolamento de
populações distintas de polissacarídeos (ROCHA et al., 2005; CAMARA et al., 2011;
MELO et al., 2013). Dentre os solventes utilizados nesse trabalho, a propanona não foi
capaz de isolar os componentes com ação antiproliferativa de EPSM, na verdade, as
frações obtidas com o uso deste solvente apresentaram efeito antiproliferativo menor do
que EPSM. Vale salientar que outros autores foram muito bem sucedidos quando
utilizaram a propanona como agente de fracionamento, como exemplo, Vidal e
colaboradores (2010) fracionaram um extrato rico em polissacarídeos extraído da alga
marinha Spatoglossum schöederi usando etanol, metanol e propanona, e dentre os três a
propanona foi a mais efetiva, pois conseguiu separar as três populações de
polissacarídeos que se encontravam no extrato. Um resultado diferente do encontrado
com o fracinamento cetônico do EPSM, onde foram obtidas duas frações
polissacarídicas. Isso mostra que a eficiência de um solvente como agente de
fracionamento depende também do material submetido ao fracionamento.
Quando EPSM foi fracionado com o uso etanol ou metanol, as frações obtidas
foram avaliadas como agentes antiproliferativos e se verificou que seis frações (E0.8;
E1.4; e E2.2; M0.3; M0.8; M1.4) diminuiram os valores de redução do MTT em torno
de 50% em comparação aos valores do controle negativo, enquanto outras frações foram
menos efetivas ou não apresentaram essa atividade. Vale salientar que essa taxa de
inibição observada com as frações mais ativas foi semelhante a aquela observada com o
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EPSM. Outro fato interessante é que as análises químicas demonstraram que as frações
são compostas essencialmente de polissacarídeos (heteroxilanas). Uma avaliação destes
dois pontos leva a proposição de que EPSM tinha em sua constituição mais de um
agente com ação antiproliferativa, pois frações obtidas com volumes diferentes
apresentaram efeito semelhante, e que os componentes antiproliferativos de EPSM
podem estar fortemente relacionados às xilanas.
A escolha da fração E1.4 para dar continuidade dos estudos antiproliferativos
levou em consideração vários fatores como rendimento e potência do efeito
farmacológico, como dito na secção Resultados. A atividade antiproliferativa dessa
fração foi confirmada pela marcação com anexinaV/PI, que assim como EPSM, a E1.4
promoveu um aumento no número de células marcadas por anexina V, e esse resultado
indica que o mecanismo de ação antiproliferativo de E1.4 também é o de induzir morte
celular por apoptose. Dessa forma, a ação antiproliferativa do EPSM pode ter forte
relação com os mesmos componentes sacarídicos também presentes na fração E1.4.
Como comentado anteriormente, comparações com outros trabalhos se tornam
difíceis devido à escassez de estudos que avaliam farmacologicamente polissacarídeos
extraídos de sabugo de milho. Contudo, quando comparada a frações polissacarídicas
obtidas de outras fontes naturais, é possível perceber que as frações de polissacarídeos
extraídos de sabugo de milho mostraram semelhante ação antitumoral. Como por
exemplo, uma fração de heterofucanas extraídas de Sargassum filipendula demonstrou
significativa ação antiproliferativa por induzir a morte celular por apoptose na linhagem
tumoral HeLa. Nesse trabalho, as frações consideradas mais ativas apresentaram valores
máximos de inibição da proliferação celular de aproximadamente 50%, resultado
próximo ao encontrado para algumas frações de EPSM (COSTA et al., 2011).
O subfracionamento das xilanas encontradas em E1.4 fez com fossem obtidas 6
subfrações (subpopulações de heteroxilanas). Quando estas subpopulações foram
avaliadas como agentes antiproliferativos foi verificado que as xilanas de tamanho
intermediário (de 30 a 100 KDa) eram pouco efetivas com agentes antiproliferativos.
Por outro lado, as xilanas de menor tamanho (até 30 KDa) apresentaram efeito
antiproliferativo com a mesma intensidade que E1.4. Vale ressaltar que a xilana de alto
peso molecular (maiores que 100 KDa) também apresentou efeito antiproliferativo.
A influência do tamanho do polímero relacionado ao seu efeito antiproliferativo
já foi avaliada por alguns grupos. Por exemplo, foi demonstrado que λ-carragenanas
contendo 9,3 ou 15 KDa inibiam em 65% o crescimento de tumores enquanto moléculas
desta mesma carragenana que apresentavam tamanho maior não exibiam esta atividade
(ZHOU et al., 2004). Em outro estudo, quando moléculas com diferentes massas (5 556 KDa) provenientes de uma mesma fucana foram avaliadas como agentes
antiproliferativos contra células musculares lisas, mostrou que apenas as fucanas com
menos de trinta unidade de fucose não apresentavam atividade antiproliferativa. Além
disso, foi observado que as fucanas antiproliferativas de tamanho menor eram
rapidamente endocitadas e que tinham localização perinuclear. Por outro lado, as
maiores fucanas não eram endocitadas, mas apresentavam atividade antiproliferativa e
poderiam também estar envolvidas com eventos de inibição da vascularização
(LOGEART et al., 1997). Glucanas que apresentam grande tamanho também não são
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endocitadas e exercem seus efeitos farmacológicos nas células por se ligarem a uma
gama de receptores da superfície celular (KIM et al., 2011). Dessa forma, ao analisar os
dados relativos à atividade antiproliferativa das subfrações é plausível inferir que as
xilanas presentes nas subfrações atuam de maneira diferente com relação ao mecanismo
de ação antitumoral. Devido ao tamanho reduzido, as subfrações com tamanho menor
que 30 KDa devem ser endocitadas e no interior da célula induzirem mecanismos que
desencadeiam o processo de morte celular por apoptose. Por outro lado, as xilanas com
tamanho superior a 100 KDa devem interagir com receptores de morte localizados na
superfície da célula e esse evento promove mecanismos pró-apoptóticos intracelulares
que culminarão na morte da célula tumoral.
Ulteriormente, pretende-se verificar se as xilanas de sabugo de milho, aqui
estudadas, precisam ser endocitadas e/ou se ligar a receptores celulares para exercerem
seus efeitos antiproliferativo. Contudo, com os dados obtidos e apresentados aqui é
possível propor um mecanismo geral de ação antiproliferativa das xilanas de sabugo
milho (Figura 32).

Figura 32 - Esquema do possível mecanismo de ação antitumoral dos polissicarídeos
extraídos do sabugo de milho. O número branco no centro dos círculos negros indica da figura
com o resultado que expressa o evento nesta figura.

Fonte: Autoria própria
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Em síntese, acredita-se que as xilanas se ligam a superfície celular e/ou são
endocitadas, o que, por sua vez, leva à alteração citoplasmática da razão das proteínas
anti- e pro-apoptóticas, em favor das pro-apoptóticas, o que também leva ao aumento da
ativação de caspase 3. Esta proteína, por sua vez, ativa outras caspases que realizam os
eventos celulares típicos de apoptose como: de condensação de cromatina,
fragmentação nuclear e exposição de fosfatidilserina. Além disso, as xilanas aumentam
o nível de Bax, o que pode estimular a liberação de AIF. Esta molécula leva a
fragmentação nuclear e, por conseguinte, a morte celular por apoptose

5.4 ATIVIDADE ANTICOAGULANTE DO EPSM, SUAS FRAÇÕES E SUBFRAÇÕES
POLISSACARÍDICAS

A atividade anticoagulante tem sido amplamente associado aos polissacarídeos,
principalmente polissacarídeos sulfatados obtidos a partir de fontes naturais (CAI et al.,
2013; POMIN, 2012; ROCHA et al. 2006; WIJESINGHE; JEON, 2012). Seguindo essa
tendência de investigação científica, em um trabalho anterior, nosso grupo de pesquisa,
demonstrou que a presença de EPSM foi capaz de prolongar o tempo normal de
coagulação do plasma em cerca de 5 vezes, e esse efeito foi dose-dependente (de 0 a
600 µg), isso no ensaio de APTT (que avalia a via intrínseca da coagulação), já no
ensaio de PT não foi observado nenhuma alteração no tempo de coagulação. Após
carboxirredução dos ácidos glucurônicos presentes nos polissacarídeos contidos no
EPSM, o extrato perdeu a capacidade de alterar o tempo de coagulação do plasma, o
que sinalizou a importância dos grupos carregados para a atividade anticoagulante de
EPSM (MELO-SILVEIRA 2010; MELO-SILVEIRA et al., 2012).
Dando continuidade a estes estudos, neste trabalho foi avaliado a atividade
anticoagulante das frações polissacarídicas derivadas de EPSM. Dentre elas as que
apresentaram significativa atividade anticoagulante para o ensaio de APTT foram as
E1.4 e E2.2 (Figura 19). A fração E2.2 apresentou atividade máxima quando conseguiu
ampliar o tempo normal de coagulação em cerca de 4 vezes. Por sua vez, a fração E1.4
demonstrou um efeito anticoagulante máximo quando prolongou esse tempo em pouco
mais de 5 vezes o tempo normal. Esses dados foram semelhantes ao apresentado pelo
EPSM, e dessa forma é possível inferir que os compostos eletricamente carregados
responsáveis pela ação anticoagulante do EPSM também estejam presente nas frações,
ou pelo menos, polissacarídeos de características químicas semelhantes.
Assim como a E1.4, algumas das suas subfrações também apresentaram
atividade anticoagulante relacionadas as ensaio de APTT (Figura 30). As subfrações
com peso molecular inferior a 3 KDa e até 30 KDa não duplicaram significativamente o
tempo normal de coagulação sanguínea. Um fato importante é que a subfração <3KDa,
apesar de apresentar uma maior proporção de unidades monossacarídicas de ácido
glucurônico, não apresentou atividade anticoagulante. Provavelmente o padrão de
distribuição desses monossacarídeos na estrutura dos polímeros presentes na subfração
não contribuiu para uma conformação espacial favorável a uma ação anticoagulante dos
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polissacarídeos. Vale aqui reforçar que a atividade anticoagulante de polissacarídeos
tem sido atribuída não só a presença de grupos carregados, mas também ao padrão de
distribuição desses grupos químicos ao longo da molécula de açúcar (PEREIRA et al.,
2005; WANG et al., 2013). Por outro lado, as subfrações com peso molecular entre 30 e
100 KDa ampliaram o tempo de coagulação para valores próximos aos apresentados
para o controle positivo (Clexane ®), e a subfração que continha os polissacarídeos com
tamanho superior a 100 KDa apresentou os resultados com maiores valores para o teste
anticoagulante. Os polissacarídeos presentes nessa subfração conseguiram dilatar o
tempo normal de coagulação em mais de 5 vezes, sendo que esse valor foi alcançado já
com 50 µg da amostra, quantidade que é a metade da usada para as outras subfrações de
massa molecular inferior que demostraram ação anticoagulante. Apesar de não ter sido
detectado em sua constituição a presença de ácido glucurônico, os polissacarídeos
presentes na subfração >100 KDa, com predominante conteúdo monossacarídico de
arabinose e xilose, podem ter assumido uma conformação espacial favorável à interação
com proteínas e fatores da coagulação, o que contribuiu direta ou indiretamente para
ação anticoagulante da amostra. No trabalho que avaliou a ação anticoagulante de
frações polissacarídicas obtidas de Camellia sinensis também foi relatado que a fração
heterogênea com compostos de tamanho que variam de 689 e 4150 KDa apresentou
atividade anticoagulante para o ensaio de APTT, já as outras frações que apresentaram
polissacarídeos de massa molecular inferior não demostraram a ação farmacológica de
maneira significativa (CAI et al., 2013). Portanto, a ação anticoagulante dos
polissacarídeos presentes no EPSM, suas frações e subfrações depende de um
minucioso arranjo espacial determinado por uma sequência peculiar de
monossacarídeos que podem ou não apresentar um caráter eletricamente carregado, mas
que essa conformação provavelmente favorece a interação com fatores da coagulação
sanguínea.
Relatos sobre polissacarídeos não sulfatados com atividade anticoagulante não é
um fato comum na literatura. Dos poucos trabalhos encontrados um que apresenta uma
maior quantidade de informações sobre esses polímeros anticoagulantes foi o de Yoon e
colaboradores (2002), que trabalhando com mais de cinquenta diferentes espécies de
vegetais, encontrou 23 plantas que sintetizavam polissacarídeos carboxilados com
atividade anticoagulantes. Dos artigos mais recentes, pode-se citar um trabalho em que a
partir da planta Camellia sinensis foi extraída uma fração contendo polissacarídeos ricos
em ácidos galacturônico e glucurônico que possuía atividade anticoagulante tanto no
teste de APTT como no de TT (tempo de trombina) (CAI et al., 2013). Entretanto, vale
salientar que não é a simples presença do grupo carboxila na sua composição que faz do
polissacarídeo um composto anticoagulante, por exemplo, ácido hilaurônico e alginatos,
polissacarídeos altamente carboxilados, não apresentam atividade anticoagulante.
Além disso, no caso do efeito anticoagulante desses polímeros, o tamanho
molecular do composto parece ser determinante na atividade do polissacarídeo. Ao
analisar os resultados das subfrações no ensaio APTT, pode-se inferir que a atividade
anticoagulante é ampliada com o aumento do tamanho molecular da amostra, sendo
menor em polímeros inferiores a 3 KDa, e maiores para os compostos com tamanho
superior a 100 KDa. A relação de tamanho do polissacarídeo com a sua atividade
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farmacológica também têm sido relatada por vários pesquisadores (GLAUSER et al.,
2009; MELO et al., 2004; PEREIRA et al., 2005; QUINDERÉ et al., 2014).
Polissacarídeos sulfatados anticoagulantes têm como desvantagem, em relação
ao seu uso clínico, exatamente a presença dos grupos sulfato, que permite a interação
desses compostos com uma grande miríade de moléculas e que pode levar ao
desenvolvimento de reações adversas. Polissacarídeos não sulfatados anticoagulantes
poderiam ser uma alternativa para esse problema. Porém, os estudos são preliminares, e
ainda não foram identificados trabalhos que avaliassem correlações entre estrutura e
atividade anticoagulante de polissacarídeos não sulfatados. Portanto a caracterização
estrutural da xilana encontrada na subfração >100 KDa futuramente será de grande
importância para que correlações estrutura/atividade sejam feitas e sejam ferramentas,
que em conjunto com dados de outros pesquisadores, que possam permitir o
desenvolvimento de uma nova classe de fármacos anticoagulantes: as polissacarídeos
não sulfatados anticoagulantes.

5.5 ATIVIDADE IMUNOMODULATÓRIA DE EPSM, SUAS FRAÇÕES E
SUBFRAÇÕES
A inflamação pode ser induzida por diversos fatores estimulatórios incluindo
dano físico, precursores químicos, invasão microbiana e respostas imunes (GREGORY;
BARTON, 2008). Os macrófagos/monócitos são conhecidos como importantes
componentes no processo inflamatório desempenhado pelo sistema imune e atuam em
defesa do organismo contra patógenos invasores e até células cancerígenas (JIAO et al.,
2009). Macrófagos ativados liberam fatores celulares, tais como intermediários reativos
do oxigênio (como por exemplo, o óxido nítrico) e citocinas, na tentativa de remover a
ameaça patogênica do organismo. Contudo, um desequilíbrio na produção e/ou secreção
de espécies reativas do oxigênio e citocinas pro-inflamatórias pelas células do sistema
imune, incluindo os macrófagos, pode produzir efeitos nocivos no tecido em que se
encontra o processo inflamatório (KIM et al., 2011). Dessa forma, a regulação desse
minucioso processo de resposta aos patógenos é importante para o controle da resposta
imune e distúrbios inflamatórios, como inflamações crônicas e doenças alérgicas.
Com relação ao óxido nítrico (NO), macrofágos murínicos RAW 264.7 foram
inicialmente incubados com as amostras sem a presença de qualquer outro composto
que viesse a interferir nos resultados. A preocupação de fazer este teste veio da
possibilidade de que polissacarídeos, apesar de serem tidos como compostos com
baixíssima toxidade, poderem agir como agentes pró-inflamatorios, como é o caso das
carragenanas (NECAS; BARTOSIKOVA, 2013). Uma análise dos dados mostra que
nenhuma das amostras (EPSM, frações e subfrações) foi capaz de estimular a síntese
e/ou liberação de NO para o meio celular. Duas observações importantes podem ser
retiradas desses resultados: as amostras não estão contaminadas com nenhum agente
pro-inflamatório, o que dá segurança para o uso dessas amostras em testes in vivo assim
como o seu uso em humanos; a segunda, e talvez mais importante, é que as amostras
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não atuam de forma pró-inflamatória, fato que se ocorresse ira diminuir o espectro de
possíveis aplicações das xilanas de sabugo de milho.
Posteriormente, fez uma análise do efeito das amostras (EPSM, frações e
subfrações) sobre a produção de NO quando as células foram estimuladas por um
agente inflamatório, no caso o LPS (lipopolissacarídeo bacteriano), neste caso
pretendia-se verificar se as amostras tinham atividade anti-inflamatória. Os dados levam
a observação de que o EPSM apresenta uma ação anti-inflamatória, mas nem todas as
suas frações compartilharam da mesma atividade. As frações cetonicas e metanólicas
não demonstraram diminuir a produção/liberação de NO pelos macrófagos ativados.
Entretanto, algumas frações etanólicas foram capazes de diminuir a quantidade de NO
liberado pelas células RAW quando na presença de LPS. A primeira pergunta foi: será
que há álcool residual que estaria agindo como agente anti-inflamatório? Dados da
literatura mostram que etanol na concentração de até 0,1% não afetava a produção de
NO pelas células RAW (KIEMER; MÜLLER; VOLLMAR, 2002), outro fator
importante é que o etanol é apontado com agente pró-inflamatório e que estimularia a
produção de NO (BIASI et al., 2014), e não o contrário. Além disso, as células quando
incubadas apenas com as frações etanólicas não apresentaram alteração na produção de
NO. Estes dados fizeram com que essa hipótese da contaminação pelo solvente fosse
descartada.
Em adição, ao verificar que as frações E0.8, E1.4 e E2.2 são produtos próximos
no fracionamento com etanol, e ponderar que dentre essas frações etanólicas que
apresentaram atividade imunodomulatória, a fração E1.4 demonstrou uma a ação antiinflamatória mais pronunciada se comparada as outras duas frações, é plausível supor
que os compostos anti-inflamatórios puderam ser separados dos demais presentes em
outras frações. Além disso, apesar do composto com ação imunomoduladora estar
também presente nas frações E0.8 e E2.2, parece está mais concentrado na fração E1.4.
Portanto, diferente dos outros solventes utilizados para o fracionamento, o etanol foi
capaz de concentrar os polissacarídeos com ação anti-inflamatória na fração E1.4, um
dado importante para as futuras análises relacionadas ao efeito imunomodulador dos
polímeros, pois influenciará de forma positiva na eficiência de extração desses
compostos presentes no sabugo de milho.
Já com relações as subfrações da E1.4, os dados demonstraram que todas as
subfrações reduziram a produção/liberação de NO, com destaque para as frações que
apresentaram polissacarídeos na faixa de tamanho molecular entre 10 e 100 KDa, os
quais suprimiram a liberação de NO em aproximadamente 80% quando comparado ao
controle positivo. Esse resultado corrobora com a hipótese de que os polissacarídeos
anti-inflamátorios estão realmente presentes na fração E1.4. Dessa forma, diante desses
resultados, também foi analisada a produção/liberação de citocinas inflamatórias por
macróafagos ativados na presença das subfrações polissacarídicas.
Inicialmente, pode-se observar que as frações de tamanho molecular
intermediário (10-30 KDa, 30-50 KDa e 50-100 Kda), as que mais afetaram a liberação
de NO, também foram mais ativas na modulação da citocinas. Com relação às citocinas
pró-inflamatórias IFNγ e TNFα essas subfrações não alteraram a suas expressões
quando comparadas com o controle positivo. Porém o resultado mais expressivo é a
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drástica redução dos níveis de IL-1, o que demonstra um forte caráter anti-inflamatório
compatível com a diminuição de NO. Por outro lado, essas subfrações diminuiram os
níves de interleucina anti-inflamatória IL-10 produzidas pelos macrófagos ativados.
As subfrações com tamanho molecular extremos (<3 KDa, 3-10 KDa e >100
KDa) também apresentaram um caráter dual na imunomodulação dos macrófagos
ativados. Essas subfrações dimuniram a liberação de NO em cerca de 40%, contudo a
produção de citocinas foi afetada de maneira diferente. O destaque fica para a subfração
>100 KDa que suprimiu significativamente a liberação das principais citocinas próinflamatórias produzidas por macrófagos ativados, IL-1 e IL-6, além de elevar os níveis
da citocina anti-inflamatória IL-12, o que expressa um caráter fortemete antiinflamatório para essa subfração. Mas por outro lado, a >100 KDa também diminuiu a
produção da citocina anti-inflamatória IL-10. Esses dados demonstram a dualidade na
ação imunomodulatória dessas subfrações. Schepetkin e sues colaboradores (2008)
também descreveram a influência do tamanho dos polissacarídeos e a produção de NO
por macrófagos. Nesse trabalho os autores relataram que os polímeros de maior
tamanho induzam uma maior produção dessa espécie reativa do oxigênio, o que poderia
inferir uma ação pró-inflamatória na modulação de macrófagos (SCHEPETKIN et al.,
2008). Os resultados apresentados no trabalho diferem um pouco dos demonstrados
para a subfração de E1.4 com polissacarídeos de tamanho superior a 100 KDa, pois aqui
os polissacarídeos demonstraram uma tendência para um efeito anti-inflamatório.
A modulação de citocinas inflamatórias também tem sido demonstrada por
polissacarídeos obtidos a partir de outras fontes naturais. Esses polímeros modularam
uma variedade de respostas desempenhadas por macrófagos, como a produção de
citocinas e quimiocinas (como o TNFα, INFγ, IL-1 e IL-10), produção de espécies
reativas do oxigênio (como o NO e peróxido de hidrogênio) e a indução da proliferação
celular (SCHEPETKIN; QUINN, 2006). Portanto, a partir dos dados obtidos com o
EPSM, suas frações e as subfrações da E1.4 e ao realizar uma análise sintetizada sobre a
atividade imunomodulatória das amostras, é possível inferir que polissacarídeos
presentes principalmente na fração E1.4 e suas subfrações apresentaram uma caráter
anti-inflamatório principalmente na diminuição de óxido nítrico e interleucina-1 por
macrófagos ativados. Contudo, estudos mais detalhados precisam ser realizados para
um melhor entendimento do mecanismo de ação imunomodulador dessas amostras.
Em adição, existem vários trabalhos que relatam polissacarídeos
com
a
capacidade de modular uma resposta inflamatória, como glucanas (JESENAK et al.,
2012) e carragenanas (CAMPO et al., 2009). Porém, até onde nosso conhecimento
alcança, existe apenas um artigo relacionado à atividade imunomodulatória de xilanas
de sabugo de milho. Contudo, nesse trabalho, Ebringerová e seus colaboradores (1998)
relataram apenas uma atividade mitogênica quando timócitos de camundongos foram
expostos as xilanas. Portanto, os resultados apresentados nesta tese ampliam o
conhecimento sobre o potencial imunomodulador das xilanas de sabugo de milho.
Assim, utilizando macrófagos em um ensaio in vitro, foram analisados os efeitos do
EPSM, suas frações e subfrações com relação à liberação celular de NO, considerado
um fator pró-inflamatório.
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6. CONCLUSÕES
O extrato polissacarídeo apresenta grande quantidade de polissacarídeos e baixos
níveis de contaminação e por proteínas e compostos fenólicos.
O extrato polissacarídico de sabugo de milho (EPSM) apresentou atividade
antioxidante (principalmente quelante de metal), antiproliferativa (por induzir
apoptose), imunomodulatória (promover a redução de NO), e anticoagulante (aumentar
o tempo de coagulação no ensaio APTT).
Utilizando o fracionamento com diferentes solventes orgânicos foram obtidas
várias frações polissacarídicas que apresentaram distintas atividades farmacológicas.
Todas as frações apresentaram atividade quelante de metal de ferro, mas nem todas
conseguiram quelar os íons de cobre. Com relação às outras atividades farmacológicas,
destaque para a fração etanólica E1.4, que apresentou maior atividade antiproliferativa
imunomodulatória e anticoagulante.
A partir de E1.4, seis subfrações de polissacarídeos com tamanho molecular
diferente foram obtidas. Todas com elevada quantidade de açúcares (valor superior a
60%), e todas com a xilose em sua composição.
As subfrações polissacarídicas apresentaram ação antioxidante (quelante de íons
ferro), antiproliferativa (contra células HeLa), imunomodulatória (por diminuir a
produção e NO e modular a produção/liberação de citocinas inflamatórias), e atividade
anticoagulante (por aumentar o tempo de coagulação sanguínea no teste de APTT).
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