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RESUMO 
 

Glucanas são polissacarídeos com diversas atividades farmacológicas e 

biológicas descritas. Contudo, há pouco relatos sobre as atividades das dextranas 

com figuração do tipo α (alfa). Nesse contexto, um grupo de α-D-glucanas 

denominadas dextranas extraídas da bactéria Leuconostoc mesenteroides, com 

massas moleculares de 10 (D10), 40 (D40) e 147 (D147) kDa e seus derivados 

fosforilados P10, P40 e P147 foram avaliados quanto ao seu potencial antioxidante, 

anticoagulante e imunomodulador pela primeira vez, com o intuito de elucidar 

compostos com atividades potentes e pouco tóxicas. Análises de espectroscopia de 

infravermelho, composição monossacarídica e dosagens químicas comprovaram que 

estas dextranas são o mesmo polissacarídeo, mas com massas moleculares 

diferentes, além de confirmar o sucesso da fosforilação. Nenhuma das dextranas tem 

atividade anticoagulante. No teste do poder redutor verificou-se que D147 e P147 

foram duas vezes mais potentes que as outras dextranas. Por outro lado, as seis 

amostras tiveram atividade semelhante (50%) em sequestrar o radical OH. Frente ao 

sequestro do íon superóxido, apenas D10 teve uma atividade pronunciada (50%). D40 

foi a única dextrana nativa com ação imunomodulatória, pois estimulou em dobro a 

proliferação de macrófagos murínicos (RAW 264.7) e dobrou da liberação de NO por 

essas células, tanto na ausência como na presença de LPS. Além disso D40 teve 

maior atividade sequestradora (50%) de peróxido de hidrogênio, o que fez com que 

ela também fosse a dextrana mais potente em inibir peroxidação lipídica (70%). Já 

P147 apresentou maior atividade quelante de íons ferro e cobre (~85%), além de 

aumentar o triplo a liberação de NO na ausência e na presença de LPS. P10 provou 

ser o composto mais efetivo sobre a proliferação de macrófagos. Os dados indicam 

que dextranas com massa aproximada de 40 kDa são as ideais para serem utilizadas 

como antioxidantes e imunomoduladores, podendo ter suas atividades 

potencializadas com o processo de fosforilação. Contudo, estudos futuros com D40 e 

outras dextranas de massa semelhante confirmarão esta hipótese. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Modificação química, fosfato, espécies reativas, coagulação 

sanguínea, resposta imune.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

Glucans are polysaccharides with different pharmacological and biological 

activities described. However, there are some reports about the activities of the glucan 

type α (alpha). In this context, a group of α-D-glucans called dextrans extracted from 

Leuconostoc mesenteroides bacteria, with molecular weights of 10 (D10), 40 (D40) 

and 147 (D147) kDa and their phosphorylated derivatives P10, P40 and P147, were 

evaluated as for their antioxidant, anticoagulant and immunomodulatory potential for 

the first time, in order to elucidate compounds with potent activities and low toxicity. 

Infrared spectroscopy analysis, monosaccharide composition and chemical dosages 

showed that these dextrans are the same polysaccharide, but with different molecular 

weights, besides confirming the success of phosphorylation. None presented with 

anticoagulant features. The reducing power test showed that D147 was twice as potent 

as other dextrans. On the other hand, all six samples showed similar activity (50%) 

when it came to scavenging the OH radical. To the superoxide ion scavenging, only 

D10 had a pronounced activity (50%). D40 was the single native dextran that presented 

with immunomodulatory features since it double stimulated the proliferation of murine 

macrophages (RAW 264.7) and double the release of nitric oxide by the cells, both in 

the absence and presence of lipopolysaccharides (LPS). In addition, D40 showed a 

greater scavenging activity (50%) for the hydrogen peroxide, which caused it to also 

be the more potent dextran when it came to inhibiting lipid peroxidation (70%). On other 

hand, P147 showed the highest iron and copper ion chelation activity (~85%). P10 

proved be the most effective compound to macrophage proliferation. The results point 

toward dextrans with a 40 kDa weight as being ideal for antioxidant and 

immunomodulatory use, could be supplemented with phosphorylated derivatives. 

However, future studies with the D40 and other similarly dextrans are to confirm this 

hypothesis. 

 

Keywords: Chemical modification, phosphate, reactive species, blood clotting, immune 

response. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Glucanas: Considerações Gerais 

O termo glucana é utilizado para denominar um certo grupo de 

polissacarídeos que tem em comum a presença de uma grande quantidade de 

glucose em sua estrutura (SYNYTSYA; NOVÁK, 2014). As glucanas compostas 

unicamente por unidades de D-glucose são denominadas como homoglucanas. 

Já as heteroglucanas, como o nome já insinua, contém uma certa porcentagem 

de outras unidades monossacarídicas além da glucose (KAMIGURA et al., 

2015). Resíduos de manose e galactose são os mais descritos na literatura por 

estarem presentes em heteroglucanas (FERREIRA et al., 2014). Em geral, a 

maioria dos trabalhos científicos envolvendo heteroglucanas compreendem que 

esses polissacarídeos em questão devem conter mais de 50% de glucose em 

sua estrutura para serem considerados como glucanas (SYNYTSYA; NOVÁK, 

2014). 

Estruturalmente as glucanas podem ser formadas por cadeias lineares, 

ou podem ser formadas por cadeias centrais que contem ramificações ao logo 

da sua estrutura. O tamanho e o número de ramificações podem ser os mais 

variados possíveis. Também pode variar o tipo de ligação que ocorre entre as 

unidades monossacarídicas de cada polímero, inclusive é possível se encontrar 

glucanas cujos monômeros são unidos por ligações diferentes, como α-(1→3) 

ou α-(1→4), por exemplo (SYNYTSYA; NOVÁK, 2014).  

Além da variedade monossacarídica das glucanas, observa-se que essas 

unidades podem estar ligadas de formas diferentes devido a configuração 

anomérica do açúcar em questão. Isso permite com que as glucanas sejam, 

portanto, descritas em três grandes grupos: as β-glucanas e as α-glucanas, e o 

terceiro grupo ainda pouco estudado que é constituído de α,β-glucanas (Figura 

1). 

 

 

 

 

 



19 
 

FIGURA 1. Tipos de ligações glicosídicas comuns em glucanas. Fonte própria. 

As β-glucanas podem ser encontradas sob a forma de homo e 

heteroglucanas. Porém, seus monossacarídeos são unidos entre si apenas por 

ligações glicosídicas do tipo β (CHAN; CHAN; SZE, 2009). Quanto a presença 

de cadeias ramificadas, estas estão dispostas principalmente por meio de 

ligações do tipo β-(1→3) e β-(1→6), enquanto os monômeros da cadeia linear 

central apresentam-se em sua maioria unidos por ligações do tipo β-(1→4) e β-

(1→3). Esta variação está muito relacionada com os grupos de organismos 

sintetizadores, por exemplo, em fungos, glucanas com ligações do tipo β-(1→6) 

são mais abundantes do que as demais (GIAVASIS, 2014). 

Uma quantidade considerável das β-glucanas descritas assumem um 

caráter insolúvel em soluções aquosas, devido a conformação que essas 

polímeros adotam em solução, sobretudo por manter as hidroxilas dos 

monossacarídeos internas em relação a estrutura ternária do composto, evitando 

assim interações que levam a solvatação da estrutura polissacarídica, por meio 

de ligações de hidrogênio (SYNYTSYA; NOVÁK, 2013). Exemplo disso é a 
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celulose, uma glucana com ligações β-(1→4), componente da parede celular de 

vegetais e algas, que apresenta uma estrutura linear cujos monossacarídeos 

fazem ligações de hidrogênio não com a água, mas sim com os 

monossacarídeos vizinhos, conferindo uma propriedade hidrofóbica e rígida a 

esse polímero uma importância impar na parede celular (MCNAMARA, 

MORGAN, ZIMMER, 2015). Além de desempenhar um papel estrutural, há β-

glucanas como as laminarinas que são utilizadas como reserva energética por 

alguma espécies de algas marrons, uma vez que são polímeros de glucose 

ligadas entre si por ligações do tipo β-(1→3) e poucas ramificações ligadas 

através de ligações do tipo β-(1→6), fato que permite que a glucose contida no 

polímero seja mobilizada de forma mais rápida por meio de enzimas (nesse caso 

as laminarinases) e assim seja utilizada para a produção de ATP (KADAM et al., 

2015). 

 As α-glucanas, por sua vez, caracterizam-se por possuíram ligações 

glicosídicas do tipo α. Esses polissacarídeos são vistos predominantemente sob 

a forma de homoglucanas com ligações do tipo α-(1→4) e α-(1→3) ao longo da 

estrutura da cadeia linear, porém, assim como as demais glucanas, algumas α-

glucanas são encontradas como heteropolissacarídeos (SYNYTSYA; NOVÁK, 

2014). Ao longo da cadeia de certas α-glucanas podem haver pontos de 

ramificação, como é possível observar em açúcares de armazenamento. Em 

vegetais, por exemplo, o amido (α-glucana) é um polissacarídeo de 

armazenamento e consiste em um arranjo constituído em abundância por 

amilose, uma homoglucana com cadeia linear α-(1→4), e a amilopectina, que 

contrasta a amilose por apresentar ramificações do tipo α-(1→6) (PÉREZ; 

BERTOFT, 2010). Já em animais destaca-se o glicogênio, uma glucana com 

ligações do tipo α-(1→4) e ramificações partindo um cerne constituído por 

ligações do tipo α-(1→6) (ROACH et al., 2012). Esses grupo de glucanas 

também foi observado compondo a parede celular do fungo Aureobasidium 

pullulans que sintetiza uma glucana linear com ligações do tipo α-(1→6) ao longo 

de sua estrutura, denominadas de pululanas (KATO et al., 1982). Entretanto, a 

função das pululanas não está totalmente clara. Acredita-se que essa glucana 

está envolvida com a adesão dos esporos do fungo as folhas dos vegetais 

próximos (BARDAGE; BJURMAN, 1998). Assim como esse dado sobre 

pululanas, a quantidade de registros sobre α-glucanas de uma forma geral é 



21 
 

diminuta em relação as β-glucanas e os dados existentes na literatura são 

antigos.   

O terceiro grupo de glucanas apresentam ligações glicosídicas do tipo α 

e β ao longo de suas cadeias, sendo as glucanas desse grupo denominadas de 

α,β-glucanas. Esse grupo de polissacarídeos possui poucos registros na 

literatura quanto aos organismos que o sintetiza, bem como, há poucos dados 

da sua função biológica. Sabe-se que estes polissacarídeos são produzidos por 

fungos e que são componentes da parede celular destes. Apresentam-se sob a 

forma de homoglucanas, contendo ligações do tipo (1→3) na cadeia central, 

variando entre α e β de acordo com o organismo sintetizador. No fungo Pleurotus 

florida, por exemplo, há ligações do tipo β-(1→3) na cadeia central e ramificações 

α-(1→6) (ROUT et al., 2005). Porém, já se identificou exceções a essa regra, por 

exemplo, no fungo Calocybe indica, as glucoses estão intercaladas por meio de 

ligações α-(1→6) e β -(1→4) ao longo da cadeia central e ramificações α-(1→6) 

(MANDAL et al., 2012). 

A Tabela 1, disposta abaixo, exemplifica alguns tipos de glucanas, bem 

como elucida suas respectivas estruturas químicas, funções biológicas e os 

organismos que as sintetizam. 

TABELA 1. Glucanas de diversas fontes e algumas de suas características. (*) Estrutura 

química comum aos organismos em questão. Podem ocorrer variações. (1) linear (2) ramificado 

(a) Bactéria; (b) Fungo 

Referência Estrutura Química* 
Denominação 

Adotada 

Organismo 

Sintetizador 

Função 

Biológica 

Kadam et al, 2015 β-(1→3)(1→6)-glucana Laminarina2 Algas marrons Reserva 

McNamara; Morgan; Zimmer, 

2015 

Esa; Tasirin; Rahman, 2014 

β-(1→4)-glucana 

Celulose1 Vegetais e algas 
Parede 

Celular Celulose 

bacteriana1 
Gluconacetobacter xylinus a 

McIntosh; Stone; Stanisich, 

2005 
β-(1→3)-glucana 

Curdlana* 
Streptococcus pneumoniae a 

Alcaligenes faecalis a 
Exopolissacarídeo 

Chen et al, 2009 * Poria cocosb 
Parede 

Celular 

Giese et al, 2015 β-(1→3)(1→6)-glucana Botriosferana2 Botryosphaeria rhodinab Exopolissacarídeo 

Kato et al, 1982 α-(1→6)-glucana Pululana1 Aureobasidium pullulansb 
Parede 

Celular 

Pérez; Bertoft, 2010 

Roach et al, 2012 
α-(1→4)(1→6)-glucana 

Amilopectina2 

Glicogênio2 

Vegetais 

Animais 
Reserva 

Pérez; Bertoft, 2010 α-(1→4)-glucana Amilose1 Vegetais Reserva 

Naessens et al, 2005 α-(1→6)-glucana Dextrana* 
Leuconostoc. mesenteroidesa 

Gluconobacter oxydansa 
Exopolissacarídeo 

Rout et al, 2005 

Mandal et al, 2012 
α,β(1→3)-glucana * 

Pleurotus floridab 

Calocybe indicab 
Exopolissacarídeo 
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Dentre as diferentes fontes de glucanas, as que vem sempre sendo 

colocadas em evidência são as sintetizadas por bactérias. Devido a facilidade de 

manutenção, as bactérias sintetizadoras de glucanas são amplamente utilizadas 

pelas indústrias química e de alimentos (FREITAS; ALVES; REIS, 2011). Não só 

o baixo custo é motivo para explicar o uso das bactérias, há também o fato de 

se poder obter diferentes moléculas de glucanas com a simples manipulação dos 

processos de cultivo das bactérias (REHM, 2010). Abaixo tece-se mais 

comentários com relação a este tema, já que glucanas de bactérias são o objeto 

de estudo desta dissertação. 

1.2 Glucanas sintetizadas por bactérias 

 Como descrito de maneira sintética anteriormente, glucanas são 

sintetizadas por uma série de organismos. As bactérias estão entre esses seres, 

sendo estas capazes de sintetizar tanto β como α-glucanas. 

Espécies aeróbicas como as do gênero Acetobacter são capazes de 

sintetizar β-glucanas com cadeia linear não ramificada contendo ligações do tipo 

β-(1→4), que assumem uma conformação fibrilar, insolúvel em meio aquoso, 

produzidas no meio intracelular e secretadas através da parede celular, gerando 

uma estrutura em forma de rede, com o aspecto de uma matriz porosa. Estas 

glucanas tem propriedades similares a celulose sintetizada por vegetais e algas, 

sendo, contudo, cem vezes menor. Elas são comumente denominadas de 

celulose bacteriana (ESA; TASIRIN; RAHMAN, 2014) e também pode ser 

sintetizada por outros gêneros. Em Agrobacterium tumefaciens, a celulose 

bacteriana é sintetizada no meio intracelular e posteriormente exportada para o 

meio extracelular, como modo de auxiliar na ligação entre as células bacterianas 

(adesão) e células-alvo (invasão), permitindo não só o crescimento da colônia, 

mas também agindo como um fator de virulência, pois aumentam a capacidade 

de invasão da bactéria (KESHK, 2014). Já em Gluconacetobacter xylinus, a 

síntese intracelular de celulose bacteriana se dá em grandes quantidades, e 

após serem secretadas para o meio extracelular, há a formação de estruturas 

dinâmicas e manipuláveis, fato que permite a utilização dessa molécula em 

inúmeras aplicações, tais como na indústria de alimentos dietéticos, membranas 

de filtração, aditivos de papel e nano materiais (LIN et al., 2013). 
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Um outro tipo de β-glucana também sintetizada por bactérias é 

denominada de curdlana. Esse grupo de polissacarídeos caracteriza-se por 

serem, em sua maioria, glucanas com cadeia linear contendo ligações do tipo β-

(1→3) (GIESE et al., 2014). Em geral, este polissacarídeo é produzido por 

espécies dos gêneros Agrobacterium e Rhizobium, mas há outras bactérias 

também capazes de sintetizar curdlanas com pequenas diferenças estruturais. 

Em Streptococcus pneumoniae, por exemplo, há a presença de ramificações 

unidas a estrutura central por ligações do tipo β-(1→2) (MCINTOSH; STONE; 

STANISICH, 2005). Já em Bradyrhizobium japonicum, as glucanas sintetizados 

por essas bactérias assumem uma forma cíclica, tendo ramificações unidas a 

cadeia central por ligações do tipo β-(1→6). Essas moléculas têm importância 

tanto como reserva energética, como também na agregação bacteriana, 

auxiliando a formação de colônias, assim como na adesão a tecidos e células 

alvo, atuando assim como um fator de virulência (CHOMA; KOMANIECKA, 

2011). 

A capacidade das bactérias em sintetizar α-glucanas, em relação a 

diversidade estrutural e a quantidade, é consideravelmente menor em relação a 

síntese de β-glucanas. O principal tipo de α-glucana produzida por esses 

organismos são denominadas dextranas. Esse grupo de polissacarídeos possui 

mais de 50% dos seus resíduos de açúcar unidos por ligações do tipo α-(1→6), 

podendo estar presentes na cadeia central como ao longo das ramificações 

(SUFLET; CHITANU; DESBRIÈRES, 2010). A porcentagem remanescente 

corresponde geralmente as ramificações, podendo haver substituições em C3 

(mais abundante), assim como em C4 e C2, sendo essas últimas mais raras de 

ocorrer (NAESSENS et al., 2005). Essa variação estrutural pode estar 

relacionada com o tipo de bactéria sintetizadora, bem como a linhagem da 

mesma. Em Gluconobacter oxydans, por exemplo, é possível observar 

dextranas com poucas ramificações em C4 da cadeia central. Já as bactérias do 

gênero Lactobacillus são capazes de sintetizar dextranas com ramificações 

ligadas ao C2 ou C3, assim como também em C4 dos resíduos de glicose da 

cadeia principal (BADEL, BERNADI, MICHAUD, 2011). 

Um grupo de bactérias sintetizadoras de dextranas com cunho comercial 

são as do gênero Leuconostoc, com ênfase para as linhagens de Leuconostoc 

mesenteroides. Há dextranas sintetizadas por L. mesenteroides que podem 
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apresentar grandes diferenças entre si com relação a questão estrutural ou não. 

Porém, mesmo assim, até sutis variações no padrão das ramificações ligadas ao 

longo de sua cadeia geram uma gama de moléculas distintas com propriedades 

distintas. A linhagem AA1 de L. mesenteroides, por exemplo, sintetiza glucanas 

que não possuem nenhum tipo de ramificação (AMAN; SIDDIQUI; QADER, 

2012), enquanto a linhagem FT045B dessa bactéria sintetiza dextranas com 

ramificações do tipo α-(1→3) (VETTORI; FRANCHETTI; CONTIERO, 2012).  

A seleção de linhagens bacterianas secundárias as linhagens padrões, 

assim como a manipulação de condições de baixo custo, como a mudança do 

substrato bacteriano, são estratégias capazes de gerar a síntese de glucanas 

com diferenças estruturais sutis entre si, ou ainda polissacarídeos semelhantes, 

mas com tamanhos moleculares distintos (REHM, 2010). A exemplo disso, estão 

linhagens secundárias, como NRRL e FMC, geradas a partir de uma linhagem 

padrão, denominada B-512 (KIM; ROBYT, 1994, BEHRAVAN; BAZZAZ; SALIMI, 

2003). As dextranas sintetizadas por essas linhagens são utilizadas como 

marcadores de massa molecular em técnicas cromatográficas, por exemplo, 

uma vez que é possível obter dextranas com estruturas iguais, mas com 

diferentes massas moleculares (FALCONER; MUKERJEA; ROBYT, 2011). Vale 

salientar que a função dessas dextranas nas bactérias não está clara, mas sabe-

se que essas estão principalmente sob forma de exopolissicarídeos 

(SYNYTSYA; NOVÁK, 2014). Além disso, são formadas por 5% ramificações do 

tipo α-(1→3) ao longo da cadeia central, com massas moleculares de 10, 40 e 

147 kDa. As modificações químicas, as quais as dextranas em questão foram 

submetidas, serão descritas em tópicos subsequentes. A Figura 2 ilustra 

algumas das estruturas químicas de glucanas citadas anteriormente. 
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FIGURA 2. Estruturas químicas de glucanas de bactérias. Fonte própria 
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1.3 Glucanas modificadas quimicamente 

 A diversidade observada nas glucanas resulta em uma série de possíveis 

aplicações para esses polissacarídeos. A obtenção de glucanas com intuito 

comercial atende as indústrias de alimentos, química e biomédica, devido as 

diversas funções que essas moléculas podem desempenhar (FREITAS; ALVES; 

REIS, 2011). O amido, por exemplo é um aditivo amplamente utilizado na 

indústria de alimentos; as dextranas por sua vez, são utilizadas na química, como 

padrões para realização de cromatografias; Já na área clínica, o zymosan, uma 

beta-glucana capaz de se ligar a receptores de leucócitos, é utilizada como um 

mediador da resposta imune (BROWN; GORDON, 2003). Quanto a área 

biológica, as glucanas podem ser empregadas de diversas formas, como por 

exemplo, na reconstituição de tecidos em vítimas de queimaduras, biossensores, 

assim como também pode ser um veículo para controlar a liberação de fármacos 

(KAMIGURA et al., 2015). 

Contudo, uma parcela das glucanas na sua forma nativa não demostra 

possuir qualquer caráter bioativo claro, uma vez que essas atividades estão 

relacionadas a parâmetros físico-químicos como solubilidade, estrutura 

molecular, grau e tipo de ramificação, assim como massa molecular 

(SYNYTSYA; NOVÁK, 2013). Por outro lado, certos polissacarídeos como o 

amido ao serem submetidos a modificações químicas, passam a apresentar 

novas atividades, ou passam a potencializar algumas de suas atividades já 

conhecidas, o que é de fato muito interessante, pois expande a aplicabilidade 

desses polímeros. Logo, uma série de modificações químicas vem sendo 

realizadas com moléculas bioativas, no âmbito de conferir um maior potencial 

farmacológico a estes compostos, ou seja, aumentar a capacidade dessas 

moléculas em atuar no combate ou na prevenção de certas doenças (CHEN et 

al., 2009).  

Dentre as diversas modificações possíveis, a adição de grupamentos 

químicos vem sendo amplamente descrita na literatura, não apenas para 

glucanas, como também para outros polissacarídeos, por possuírem uma série 

de grupamentos hidroxilas passíveis de serem bons aceptores de substituintes 

(LI et al., 2015). Esse fato leva a busca pelo aperfeiçoamento das técnicas de 

modificação, com intuito de aumentar a eficiência dos procedimentos a serem 
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realizados, assim como há o interesse em produzir novos compostos visando 

uma síntese verde, ou seja, procedimentos menos tóxicos ao meio ambiente. A 

acetilação, benzoilação, carboxilação, sulfonação e fosforilação são os 

procedimentos de modificações químicas mais realizados em pesquisas com 

polissacarídeos (ZHANG et al., 2009). No entanto, existem poucos relatos com 

glucanas modificadas quimicamente. Entretanto, esses poucos estudos mostram 

que que as principais modificações químicas a que esses polissacarídeos são 

submetidos são a sulfonação, carboximetilação, acetilação e fosforilação 

(KAMIGURA et al., 2015). 

Há registros que apontam que as modificações baseadas na adição de 

grupamentos químicos específicos foram responsáveis por potencializar a ação 

de polissacarídeos. Na sulfonação, por exemplo, ocorre a adição de 

grupamentos sulfônicos (SO3H). Em β-glucanas do fungo Lasiodiplodia 

theobromae MMLR, o processo de sulfonação conferiu ao derivado sulfonado 

uma atividade anticoagulante significativa, atividade essa que não foi observada 

na glucana nativa obtida desse mesmo fungo (VASCONCELOS et al., 2013). Já 

a adição de grupamentos acetil foi capaz de potencializar a ligação de β-

glucanas obtidas de aveia comercial a ácidos biliares, elevando a efeitos 

benéficos, como o efeito hipocolesterolêmico dos polissacarídeos desse cereal 

(SOUZA et al., 2015). Em outro estudo, a carboximetilação foi capaz de 

potencializar a atividade antiproliferativa de alfa-glucanas obtidas do fungo 

Agrocybe cylindracea frente células de sarcoma 180 de camundongos (KIHO et 

al., 1989).  

Em meio as técnicas de modificação de polissacarídeos, o procedimento 

de fosforilação possui poucos registros na literatura. Os estudos envolvendo a 

fosforilação de glucanas relatam que esse tipo de modificação química é 

responsável por ocasionar mudanças relevantes nas propriedades físico-

químicas, como por exemplo, o aumento da solubilidade em água (DENG et al., 

2015), diminuição da viscosidade das soluções aquosas de glucanas (SUFLET; 

CHITANU; DESBRIÈRES, 2010), como também glucanas fosforilada quando 

incubadas com osteoblastos estimulam o crescimento dessas células sobre 

superfícies de titânio (PASQUI et al., 2008). Além disso, a fosforilação desses 

polissacarídeos tem sido relatada como um eficaz meio de conferir atividades 

farmacológicas significativas, ou seja, polissacarídeos aos quais os grupos 
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fosfato foram ligados, exibiram atividades importantes, como antitumorais contra 

tumores sólidos de sarcoma S180 (CHEN et al., 2009), atividade antiproliferativa 

contra células melanoma murínico B16F10 e de câncer de mama humano MCF-

7 (DENG et al., 2015).  

 As dextranas, assim como outros polissacarídeos, são passiveis de 

modificações químicas como a fosforilação (SUFLET; CHITANU; DESBRIÈRES, 

2010). Os registros apontam os derivados fosforilados de dextranas como tendo 

atividade antiviral in vivo frente o vírus influenza A2 (SUZUKI et al., 1975), efeito 

mitogênico em esplenócitos, linfócitos B e T murínicos (SATO et al., 2004; 

NAGASAWA et al., 2010). 

1.4 Glucanas antioxidantes 

Os compostos tidos como antioxidantes são descritos principalmente 

como moléculas de baixo peso molecular, com capacidade de conferir um efeito 

protetor tanto contra espécies não-reativas, como por exemplo o hipoclorito, 

assim como também como contra espécies reativas de oxigênio (ROS) e 

nitrogênio (RNS) (BARTOSZ, 2003). Quanto as espécies reativas, o processo de 

formação de dessas substâncias ocorre através de uma reação em cadeia 

envolvendo três fases (iniciação, propagação e terminação), em que os 

antioxidantes atuam através de vários mecanismos.  

Há uma procura constante por novos compostos antioxidantes, pois 

substância sintéticas como o BHA (2,3-terc-butil-4-hidroxianisol) e o BHT (2,6-di 

terc-butil-p-cresol), utilizados na indústria de alimentos como conservantes, são 

considerados fortes disruptores endócrinos, ou seja, moléculas exógenas que 

podem atuar de forma semelhante a certos hormônios, além de serem um fator 

de risco para o surgimento de carcinomas (ITO; FUKUSHIMA; TSUDA, 1985). 

Isso acaba gerando uma busca por novos compostos antioxidantes naturais, 

como os polissacarídeos, que tem se mostrado moléculas muito promissoras 

(SOUZA et al., 2012). No que se refere a glucanas, há registros que apontam a 

atuação dessas moléculas sobre o estresse oxidativo (KAYALI et al., 2005; 

WILCZAK et al., 2015). Contudo, as pesquisas envolvendo a capacidade 

antioxidante das glucanas vem se estendendo de forma ainda discreta, uma vez 

que os relatos sobre atividade dessas moléculas ainda é reduzido. A atividade 

exibida por essas moléculas está relacionada a fatores estruturais, como por 
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exemplo, β-glucanas com massa bem distintas, 70 e 900 kDa, obtidas da 

bactéria Paenibacillus polymyxa JB115, apresentam a mesma capacidade 

sequestradora de radicais hidroxilas (HONG; JUNG, 2014). Contudo, ainda não 

há uma definição de que característica(s) seria(am) a(s) mais responsável(is) por 

essa ou aquela atividade. 

 Dentre as glucanas com potencial antioxidante, destacam-se as β-

glucanas, provavelmente devido a quantidade de estudos sobre elas ser maior 

em relação as demais glucanas. Os relatos apontam que a capacidade 

antioxidante varia de acordo com fatores como composição monossacarídica, 

conformação da estrutura, tipo e graus de ramificação e massa molecular. Por 

isso é possível encontrar β-glucanas com boa atividade antioxidante em 

diferentes testes. Por exemplo, laminarinas das algas marrons Ascophyllum 

nodosum e Laminaria hyperborea possuem boa capacidade sequestradora do 

radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil ou DPPH (KADAM et al., 2015). Já a laminarina 

da alga Laminaria digitata apresentou atividade como sequestrador de radicais 

hidroxila, superóxido e peróxido de hidrogênio (GIESE et al., 2015). Essas 

atividades também foram observadas com curdlana (extraída da bactéria 

Alcaligenes faecalis) e com lasiodiplodina (extraído do fungo Lasiodiplodia 

theobromae MMPI) (GIESE et al., 2015). Já a botriosferana, que se trata de uma 

β-glucana obtida do fungo Botryosphaeria rhodina MAMB-05, além de possuir 

estas atividades, também possui capacidade de doadora de elétrons frente o 

ensaio de capacidade antioxidante total (CAT) (GIESE et al., 2015). Ainda em 

relação a β-glucanas de fungos, vale salientar capacidade redutora e também 

sequestradora de radicais hidroxila e superóxido exibida por glucanas do 

cogumelo Entoloma lividoalbum (MAITY et al., 2015). 

 Em relação as α-glucanas, a quantidade de trabalhos sobre esse grupo 

de moléculas é pequena, mas os relatos quanto a capacidade antioxidante 

desses polissacarídeos é promissora. Um dado que suporta esse observação foi 

obtido com α-glucanas do fungo Ganoderma lucidum, que apresentaram 

atividades antioxidantes em quatro ensaios, sendo superior as β-glucanas 

obtidas dos fungos Agaricus bisporus e Agaricus brasiliensis nos ensaios de 

sequestro de radical DPPH, quelação férrica e poder redutor, além das 

atividades exibida nos ensaios terem sido muito relevantes, o que pode ser um 

bom indicio de que α-glucanas podem atuar sobre as três fases dos processos 
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de formação de espécies reativas: na iniciação e na propagação, dado pelo 

poder redutor e quelação férrica, respectivamente, bem como na terminação, 

pois também apresentou atividade no ensaio de sequestro de radical peroxido 

de hidrogênio (KOZRASKI et al., 2011). Em um outro estudo, verificou-se que 

capacidade antioxidante de α-glucanas obtidas do fungo Grifola frondosa se dá 

por essa promover o aumento dos níveis das enzimas superóxido dismutase e 

glutationa peroxidase sob estresse oxidativo (HONG et al., 2013). 

 Ao serem submetidas a processos de modificação química, sobretudo a 

adição de grupamento carregados como a fosforilação, alguns polissacarídeos 

tem sua atividade antioxidante potencializada, em certos casos, passam 

apresentar a capacidade de neutralizar certas espécies reativas. Dentre os 

relatos existentes, estão os polissacarídeos obtidos do vegetal Portulaca 

oleracea L., que após serem fosforilados tiveram um capacidade redutora, 

quelante de ferro e sequestradora de radicais hidroxila, superóxido e DPPH 

superiores quando comparadas ao polissacarídeo nativo (CHEN et al., 2011). 

Essa potencialização também ocorreu com polissacarídeos obtidos do vegetal 

Athyrium multidentatum (Doll.) Ching, uma vez que os derivados fosforilados 

apresentaram porcentagens de poder redutor e sequestro do radical hidroxila 

superiores aos polissacarídeos em sua forma nativa (SHENG, 2014). Um fato 

curioso foi observado por Zhang e colaboradores (2009) ao fosforilarem 

polissacarídeos sulfatados da alga vermelha Porphyra haitanensis, pois esse 

procedimento levou a potencialização apenas da atividade sequestradora de 

radicais hidroxila. Por outro lado, os derivados fosforilados exibiram capacidade 

reduzida de sequestrar o radical superóxido reduzida e frente ao ensaio de poder 

redutor, a fosforilação extinguiu a atividade presente no polissacarídeo nativo 

(ZHANG et al., 2009). Isso leva crer que apenas a presença ou a quantidade de 

cargas ao longo do polissacarídeo parece não ser um fator central em relação a 

atividade antioxidante. A forma como essas cargas estão dispostas na estrutura 

e a conformação que o polímero assume em solução podem explicar alterações 

no padrão de atividade. Só por comparação, xilanas de sabugo de milho não 

carregadas, possuem elevada atividade frente ao poder redutor, além de serem 

capazes de sequestrar os radicais superóxido e DPPH (MELO-SILVEIRA et al., 

2014). 
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 Em relação as glucanas fosforiladas com atividade antioxidante, o estudo 

realizado por Deng e colaboradores (2015) com β-glucanas obtidas do fungo 

Dictyophora indusiata e seus derivados fosforilados é o único registro encontrado 

na literatura. Os dados apontam que a fosforilação potencializou essas glucanas 

como agentes com poder redutor e capacidade de sequestrar radicais hidroxila 

e DPPH (DENG et al., 2015). Com relação a outras glucanas, como as 

dextranas, não se identificou publicações que tenham avaliado esses compostos 

e seus derivados fosforilados como agentes antioxidantes. 

 Na busca por compostos antioxidantes mais eficazes e com baixa 

toxicidade, o presente trabalho teve como objetivo central avaliar o potencial 

antioxidante de dextranas extraídas da bactéria L. mesenteroides B-512 

(escolhidas pela fácil obtenção por serem comercializadas) e seus derivados 

fosforilados, bem como o seu potencial anticoagulante e imunomodulador. 

 Em vista de alcançar esse objetivo geral, propõe-se: 

 Modificar quimicamente as dextranas por fosforilação; 

 Caracterizar quimicamente as dextranas e seus derivados; 

 Avaliar a capacidade anticoagulante das dextranas e seus derivados; 

 Avaliar a atividade antioxidante das dextranas e seus derivados; 

 Avaliar a atividade imunomodulatória das dextranas e seus derivados. 
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2. Materiais e Métodos 

2.1 Materiais 

2.1.1 Dextranas 

 As dextranas com baixa, média e alta massas moleculares de, 

respectivamente, 10, 40 e 147 kDa foram obtidas da Sigma-Aldrich Brasil (São 

Paulo, SP, Brasil). De acordo com as informações do fabricante, as dextranas 

são de origem bacteriana, sintetizadas por Leuconostoc mesenteroides B-512. 

Os polímeros são constituídos de aproximadamente 95% de ligações do tipo α-

(1→6) e 5% é por ligações do tipo α-(1→3). Dentro desse contexto a dextrana 

de 10 kDa foi denominada de D10, enquanto D40 e D147, correspondem as 

dextranas de 40 e 147 kDa, respectivamente.  

2.1.2 Outros Materiais 

 Albumina sérica bovina (BSA), ácido ascórbico, cloreto de sódio, 

ferrozina, formamida, cloreto de azul de nitrotetrazólio (TLC), glucose, 

riboflavina, tributilamina, violeta de pirocatecol, 2,3-terc-butil-4-hidroxianisol 

(BHA) foram comprados da Sigma-Aldrich Brasil (São Paulo, SP, Brasil); 

 Álcool metílico, coomasie brilliant blue R-250 (BG-250), fosfato de sódio 

dibásico, fosfato de sódio monobásico, sulfato de ferro heptahidratado foram 

comprados da CRQ (Diadema, SP, Brasil); 

 Ácido acético, ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), ácido gálico, 

ácido polifosfórico, ácido sulfúrico, álcool etílico, ferricianeto de potássio, 

hidróxido de sódio, molibdato de amônio, peroxido de hidrogênio 30%, reagente 

de Folin-Ciocalteau, sulfato ferroso (II), tartarato de antimônio e potássio foram 

obtidos da Merck (Darmstadt, Alemanha); 

 Acetato de sódio tri hidratado foi comprado da Vetec Química Fina Ltda 

(São Paulo, SP, Brasil); 

 Componentes dos meios de cultura: aminoácidos não essenciais, 

bicarbonato de sódio, L-glutamina, meio essencial mínimo de Dulbecco (DMEM), 

piruvato de sódio, soro fetal bovino (FBS) e tampão fosfato-salino (PBS) foram 

comprados da Invitrogen Corporation (Burlington, ON, EUA); 

 Reagente de Bradford foi comprado da Bio-Rad (NY, EUA); 
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 Todos os outros reagentes e solventes foram de grau analítico. 

2.1.3 Equipamentos 

 Agitador orbital modelo 255-B, banho-maria e estufa modelo 515 foram 

obtidos da FANEM Ltda (São Paulo, SP, Brasil); 

 Balança analítica de precisão modelo Mark 5000 e bomba a vácuo modelo 

TE-058 foram obtidos da TECNAL (Piracicaba, SP, Brasil); 

 Centrifuga refrigerada 5804 R foi obtida da Eppendorf (São Paulo, SP, 

Brasil); 

 Centrífuga refrigerada CR21 foi obtida da Hitachi Koki Co. Ltda (Tóquio, 

Japão); 

 Destilador de água MA -270 foi obtido da Marconi Ltda (Piracicaba, SP, 

Brasil); 

 Espectrofotômetro de microplacas Epoch™ foi obtido da BioTek 

(Califórnia, EUA); 

 Espectrômetro FTIR- 8400S, modelo IRAffinity-1 (Shimadzu, Japão); 

 Fluxo Laminar Pa300 foi obtido da Pachane (Piracicaba, SP, Brasil); 

 Incubadora de CO2 com desinfecção UV - L212 foi obtido da LABOVEN 

(TÜV – Alemanha); 

 Liofilizador - FreeZone4.5 foi obtido da Labcon; 

 Medidor de pH Meter PHS 3B foi obtido da PHTEK (Tóquio, Japão); 

 Sistema de purificação de água BarnsteadTM NanopureTM – 

DISCONTINUED modelo 7146 e 7155 foi obtido da Thermo Scientific (Califórnia, 

EUA); 

2.2 Métodos 

2.2.1 Síntese de dextranas fosforiladas 

As dextranas foram fosforiladas de acordo com método de descrito por 

Inoue e colaboradores (1983). Sucintamente, 500 mg de dextrana foram 

dissolvidos em formamida (100 mL) e misturados com tributilamina (10 mL) e 

ácido polifosfórico (5 g). Após reagir por 24 h a temperatura ambiente, os 

polissacarídeos foram precipitados com etanol (800 mL) e posteriormente 

centrifugados (17000 X g, a 4 ºC por 30 min), coletados e solubilizados em água 
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deionizada (100 mL). A solução teve o pH ajustado para 10 utilizando uma 

solução de hidróxido de sódio (2 M). Após serem dialisadas contra água 

destilada utilizando membranas de com poros 6 kDa, as amostras foram 

liofilizadas para obter o pó de dextranas fosforiladas (INOUE et al., 1983). 

2.2.2 Caracterização química 

2.2.2.1 Dosagem de açúcares totais 

 A quantidade de açúcares totais das amostras foi determinada a partir de 

soluções aquosos dessas de acordo com método de Dubois e colaboradores 

(1956), utilizando D-glucose como padrão.  Sucintamente, soluções aquosas das 

amostras a 50 mM foram preparadas. Em seguida, foi adicionado 25 µL de fenol, 

seguido de 2,5 mL de ácido sulfúrico. As soluções contendo as amostras e os 

reagentes foram incubadas por 30 min a 37 ºC. As leituras foram feitas a 490 nm 

após o período de incubação, em triplicata e foram realizados três experimentos 

em separado. 

2.2.2.2 Dosagem de proteínas 

A quantidade de proteínas das soluções aquosas das amostras foi 

determinada de acordo com o método Bradford e colaboradores (1976), 

utilizando a albumina sérica bovina (BSA) como padrão. Brevemente, soluções 

aquosas das amostras a 50 mM foram preparadas e incubadas com 200 µL do 

reagente Coomassie Brilliant Blue R-250 (BG-250), anteriormente filtrado para 

garantir a acuidade do teste. A reação foi mensurada a 595 nm. 

2.2.2.3 Dosagem de compostos fenólicos 

 O teor de compostos fenólicos foi avaliado por meio do método de 

Chandler e colaboradores (1983), que utiliza o reagente Folin-Ciocalteau. O 

ácido gálico foi utilizado como padrão. Sucintamente, soluções aquosas das 

amostras a 50 mM foram preparadas e incubadas com 100 µL reagente Folin-

Ciocalteau. Após 10 min, foi adicionado 50 µL de Na2CO3. A reação foi 

mensurada a 756 nm após uma nova incubação a 40 ºC por 20 min. 
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2.2.2.4 Dosagem de fosfato 

 A quantidade de fosfato presente nas amostras foi investigada por meio 

do método de Strickland e Parsons (1972). Brevemente, uma solução reativa 

contendo molibdato de amônio 24,35 mM, tartarato de antimônio e potássio 2,03 

mM, ácido ascórbico 306 mM e ácido sulfúrico 2,91 mM, na proporção 2:2:6:1, 

foi misturada com uma solução de cada uma as amostras testes e as 

absorbâncias mensuradas a 882 nm. Uma solução de fosfato monobásico de 

potássio (KH2PO4) foi usada como padrão positivo. 

2.2.2.5 Composição monossacarídica 

A determinação da composição monossacarídica foi executada após 

hidrólise ácida dos polissacarídeos na presença de HCl 2 M, por um período de 

2 h a temperatura de 100 °C. Após hidrólise, as amostras foram secas à pressão 

reduzida, na presença de pastilhas de NaOH. Por fim, a amostra hidrolisada foi 

coletada e solubilizada em água. Em seguida, os monossacarídeos foram 

identificados e quantificados pelo sistema VWR-Hitachi Lachrom Elite® HPLC 

com o detector de índice de refração. Para tal utilizou-se uma coluna 

LichroCART® 250-4 (250 mm x 40 mm). A análise foi realizada com as amostras 

a uma concentração de 50 mM e o tempo de análise foi de 25 min. Galactose, 

xilose, fucose, arabinose, glucose e manose foram os açucares escolhidos como 

padrões de referência para os ensaios.  

2.2.2.6 Espectroscopia de Infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR)  

As amostras foram misturadas ao pó desidratado de brometo de potássio 

(KBr) e após serem prensadas, os espectros foram obtidos com o uso do 

espectrômetro Shimadzu FTIR-8400S na faixa frequência de 4000-500 cm-1. 

Todos os espectros foram realizados para cada amostra em triplicata.  

2.2.3 Ensaios anticoagulantes 

A capacidade das dextranas nativas e fosforiladas em interagir com os 

fatores da coagulação sanguínea foi investigada através de dois ensaios in vitro: 

tempo de protrombina (PT) e tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT), 

ambos testes realizados de acordo com as especificações dos fabricantes 
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(Labtest, São Paulo, SP, Brasil) e realizados com as amostras a uma 

concentração de 50 mM. Cada ensaio anticoagulante foi realizado três vezes em 

triplicata.  

2.2.4. Avaliação da atividade antioxidante das dextranas 

A atividade antioxidante das amostras foi investigada através de oito 

ensaios in vitro: quelação de íons ferro, quelação de íons cobre, capacidade 

antioxidante total (CAT), poder redutor, sequestro de radical hidroxila, inibição 

da peroxidação lipídica, sequestro de radical peróxido de hidrogênio, sequestro 

de radical superóxido. Em todos os oito testes realizados, a concentração de 

amostras utilizada foi de 50 mM. Todos os ensaios foram realizados três vezes 

em triplicata. 

2.2.4.1 Determinação do poder redutor 

O teste de poder redutor consiste na redução do ferricianeto de potássio 

a ferrocianeto de potássio pelas amostras e foi realizado como descrito 

anteriormente por MELO-SILVEIRA et al., 2014.  Sucintamente, as dextranas 

foram misturadas com tampão fosfato 0,2 M (pH 6,6) e incubadas com 

ferricianeto de potássio (1% m/v) a 50 °C por 20 min. Uma solução de ácido 

tricloroacético (10% m/v) foi utilizada para parar a reação. Água destilada e 

cloreto férrico (0,1% m/v) foram adicionados a solução e as absorbâncias foram 

mensuradas a 700 nm. Os resultados foram expressos como porcentagem da 

atividade, considerando a maior concentração de ácido ascórbico (o padrão) 

como 100% de atividade. 

2.2.4.2 Determinação da capacidade antioxidante total (CAT) 

A ensaio de capacidade antioxidante total consiste na redução de íons 

Mb+6 a Mb+5 pelas amostras e a subsequente formação do complexo fosfato-

molibdato em baixos valores de pH. O ensaio foi realizado como descrito 

previamente por MAGALHÃES et al., 2011. As dextranas e a solução reagente 

(ácido sulfúrico 0,6 M, fosfato de sódio 28 mM e molibdato de amônio 4 mM) 

foram incubadas a 95 °C por 90 min. Em seguida, as absorbâncias de cada 

solução foram mensuradas a 695 nm contra o branco, uma solução contendo 
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água destilada e os demais reagentes. A CAT foi expressa em miligramas ácido 

ascórbico/gramas de dextranas, descritos como equivalentes de ácido 

ascórbico, considerando a maior concentração de ácido ascórbico (o padrão) 

como 100% de atividade. 

2.2.4.3 Atividade sequestradora do radical superóxido  

A atividade sequestradora de radical superóxido das dextranas foi 

investigada pela inibição da redução fotoquímica do TLC (cloreto de azul de 

nitrotetrazólio) no sistema riboflavina-luz-TLC. O teste foi realizado como 

preconizado previamente por MELO-SILVEIRA et al., 2014. As dextranas foram 

adicionadas a uma solução contendo tampão fosfato 50 mM (pH 7,8), riboflavina 

2 mM, EDTA 100 mM, L-metionina 13 mM e TLC 75 mM. A formação de azul de 

formazan foi monitorada pelo aumento da absorbância a 560 nm após a 

exposição a luz por 10 min em uma caixa fechada. Uma reação idêntica foi 

mantida no escuro e serviu como branco. Os resultados foram expressos em 

porcentagem de sequestro, considerando a maior concentração de ácido gálico 

(o padrão) como 100% de atividade. 

2.2.4.4 Inibição da peroxidação lipídica 

 Nesse ensaio investigou-se a inibição do branqueamento (oxidação) do 

β-caroteno e foi realizado como descrito anteriormente por DAPKEVICIUS et al., 

1998. Brevemente, uma solução reativa contendo 0,5 mg de β-caroteno, 1 mL 

de clorofórmio, 25 µL de ácido linoleico e 200 mg de Tween 40 foi preparada. 

Posteriormente, o clorofórmio foi evaporado da solução e 50 mL de água 

destilada saturada com O2 foi adicionada. As dextranas foram incubadas com 2 

mL desta solução e a inibição da peroxidação foi mensurada a 490 nm. A solução 

reativa foi incubada a 50 °C por 2 h e novamente a absorbância foi aferida. Os 

resultados foram expressos em porcentagem de inibição da peroxidação, 

considerando a maior concentração do 2,3-terc-butil-4-hidroxianisol (BHA), o 

padrão do ensaio, como 100% de atividade. 
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2.2.4.5. Atividade sequestradora de peróxido de hidrogênio (H2O2) 

O ensaio foi realizado para investigar a capacidade das dextranas em 

sequestrar peróxido de hidrogênio e foi realizado como descrito por SROKA e 

colaboradores (2003). Sucintamente, a reação mistura as dextranas com 100 mL 

de H2O2 0,002%. Em seguida, 0,8 mL de tampão fosfato de sódio 0,1 M e cloreto 

de sódio 100 mM foram adicionados. As soluções resultantes foram incubadas 

a 37 °C por 10 min. Após, 1 mL do corante vermelho de fenol (0,2 mg/mL) com 

0,1 mg/mL de peroxidase, em tampão fosfato de sódio 0,1 M, foram adicionados. 

Após 15 min, 50 mL de hidróxido de sódio 1 M foram adicionados. A absorbância 

foi imediatamente mensurada a 610 nm, e os resultados foram expressos em 

porcentagem de sequestro, considerando a maior concentração do ácido gálico, 

o padrão do ensaio, como 100% de atividade. 

2.2.4.6 Atividade sequestradora de radical hidroxila 

A atividade sequestradora de radical hidroxila das dextranas foi 

investigada com base na reação de Fenton e o teste foi realizado como descrito 

anteriormente por MAGALHÃES et al., 2011. Radicais hidroxila foram gerados 

em uma reação contendo tampão fosfato de sódio 150 mM (pH 7,4) misturado 

com sulfato ferroso heptahidratado 10 mM, EDTA 10 mM, salicilato de sódio 2 

mM e peróxido de hidrogênio 30%. Peróxido de hidrogênio foi substituído por 

tampão fosfato no controle. As soluções foram incubadas a 37 °C por 1 h e a 

capacidade sequestradora foi detectada pela análise da absorbância a 510 nm. 

Os resultados foram expressos em porcentagem de sequestro. 

2.2.4.7 Ensaio de quelação férrica 

Neste ensaio utilizou-se o método descrito por CÂMARA e col. (2011). 

Sucintamente, a reação contendo cloreto ferroso (2mM) e ferrozina (5 mM) foram 

misturadas com as amostras e incubadas por 10 min a 25 °C. A absorbância da 

solução foi mensurada a 562 nm contra um branco. Os resultados foram 

expressos em taxa de inibição, considerando a maior concentração do EDTA, o 

padrão do ensaio, como 100% de atividade. 
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2.2.4.8. Ensaio de quelação cúprica 

O teste investigou a capacidade das amostras em quelar íons cobre e o 

utilizou-se o protocolo descrito anteriormente por MELO-SILVEIRA et al., 2014. 

Brevemente, a reação que contem tampão acetato de sódio (pH 6), violeta de 

pirocatecol (4 mM), dissolvido no tampão e sulfato de cobre pentahidratado (50 

µg) foram misturados e as absorbâncias das misturas foram mensuradas a 632 

nm contra o branco. Os resultados foram expressos em taxa de inibição, 

considerando a maior concentração do EDTA, o padrão do ensaio, como 100% 

de atividade. 

2.2.5 Avaliação da capacidade redutora mitocondrial do MTT 

A reação na qual é possível observar a redução mitocondrial do MTT 

[brometo de 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio] foi utilizada para 

investigar a citotoxicidade das amostras frente a macrófagos RAW 264.7, como 

preconizado em Melo-Silveira e col. (2014). Brevemente, o teste foi realizado 

para avaliar a capacidade de enzimas celulares, presentes em macrófagos RAW 

264.7 com metabolismo ativo, em reduzir o MTT a formazan. Os macrófagos 

foram incubados com as amostras. Após o término da incubação (37 ºC, 24 h) 

foi adicionado a cada poço meio DMEM contendo MTT (5 mg/mL), e esse junto 

as células foram incubados (37 °C, 4h). Em seguida, o sobrenadante foi 

removido e etanol (96%) foi adicionado para solubilizar os cristais de formazan 

formados. As absorbâncias foram mensuradas a 570 nm e os resultados foram 

expressos em porcentagem de proliferação. 

2.2.6 Avaliação da produção de óxido nítrico (NO) 

A produção de óxido nítrico (NO) por macrófagos RAW 264.7 na presença 

e na ausência de LPS foi avaliada na presença das dextranas fosforiladas 

conforme descrito anteriormente por ALVES et al., 2015. Brevemente, 

macrófagos RAW 264.7 foram incubados (3 x 105 células/poço) em placas de 

cultura de 24 poços (37 °C em CO2 5%) com e sem lipopolissacarídeo (LPS). 

Após o período de incubação (24 h), o reagente de Griess foi misturado ao meio 

de cultivo celular proveniente de cada poço e as absorbâncias das soluções 
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foram monitorada a 540 nm. Os resultados foram expressos em porcentagem de 

NO produzido. 

2.2.7 Análises estatísticas 

Todos os dados ensaios realizados são expressos como a média ± desvio 

padrão (n = 3). As análises estatísticas foram realizadas por análise de variância 

simples (one-way ANOVA) seguido pelo teste de Turkey-Kramer (nível de 

significância de p < 0,05), comparando as dextranas nativas e fosforiladas entre 

si, como também comparado as diferentes massas moleculares. Todos os testes 

foram realizados no GraphPad Prism 5.01 (GraphPad Softwares, La Jolla, CA, 

EUA). 
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3 RESULTADOS 

3.1 Análises químicas das dextranas e seus derivados fosforilados 

 As dextranas D10, D40 e D147 foram utilizadas como substrato para a 

síntese de derivados fosforilados de acordo com a metodologia descrita 

anteriormente. As dextranas fosforiladas foram denominadas de acordo com a 

massa molecular do seu polissacarídeo precursor, sendo esses derivados 

nomeados com um P, representando o fósforo presente após as reações de 

síntese, ou seja, a partir da dextrana de 10 kDa foi sintetizado o derivado P10, 

enquanto D40 e D147 foram substratos para a síntese de P40 e P147, 

respectivamente. 

As análises de todos os procedimentos da caracterização química, 

realizadas com as dextranas e seus derivados, estão resumidas na Tabela 2, na 

qual é possível observar a ausência de proteínas e compostos fenólicos. Em 

contrapartida, a presença de açúcares totais é notável em todas as amostras, 

havendo uma porcentagem maior nas dextranas D10, D40 e D147, com média 

em torno de ~83%, enquanto os derivados P10, P40 e P147 apresentam um 

quantidade média de açucares menor, em torno de ~79%. No que se refere a 

composição monossacarídica, observa-se que todas as amostras são ricas em 

glucose, sem qualquer traço aparente de outros monossacarídeos, tais como 

manose e galactose. 

TABELA 2. Composição monossacarídica e o teor de açúcar e fosfato das dextranas e 

seus derivados fosforilados. Glc: glucose; Man: manose; Gal: galactose. (*) Razão molar 

obtida por análises em HPLC após hidrólise ácida (HCl 2 M; 2 h; 100 °C). n.d.: não detectado 

nas condições avaliadas. 

Dextranas 
Fosfato 

Inorgânico (%) 

Açucares 

Totais (%) 

Proteínas 

(%) 

Compostos 

Fenólicos (%) 

Razão Molar* 

Glc Man Gal 

D10 n.d. 81,3 n.d. n.d. 1:0 0:0 0:0 

P10 2,1 82,7 n.d. n.d. 1:0 0:0 0:0 

D40 n.d. 86,5 n.d. n.d. 1:0 0:0 0:0 

P40 2,5 81,1 n.d. n.d. 1:0 0:0 0:0 

D147 n.d. 83,1 n.d. n.d. 1:0 0:0 0:0 

P147 2,7 79,4 n.d. n.d. 1:0 0:0 0:0 
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 Após as análises químicas padrões, o teor de fosfato inorgânico das 

amostras foi avaliado, tanto nas dextranas fosforiladas P10, P40 e P147, quanto 

nas dextranas nativas D10, D40 e D147. Verificou-se valores percentuais de 

fosfato similares nas dextranas fosforiladas, compreendendo valores em torno 

de 2%, enquanto nas dextranas nativas não houve detecção desse elemento. 

 No intuito de confirmar a identidade estrutural das dextranas D10, D40 e 

D147, e que há de fato grupos fosfatos ligados as cadeias dos derivados P10, 

P40 e P147, foram realizadas analises de espectroscopias de infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR) e os sinais obtidos dos espectros estão dispostos 

na Tabela 3. 

TABELA 3. Sinais dos espectros das dextranas nativas e fosforiladas. UG: unidades 

glicosídicas. 

Os espectros das dextranas e seus derivados fosforilados apresentam 

sinais semelhantes nas regiões compreendidas no intervalo entre 3433-3388 cm-

1, 2931-2920 cm-1, 1656-1641 cm-1, 1465-1450 cm-1, 1159-1151 cm-1, 951-945 

cm-1 e 918-913 cm-1. Já as dextranas fosforiladas, além dos sinais típicos das 

dextranas, apresentaram grupos de sinais que em contrapartida não foram 

detectados nas dextranas nativas, tais como 2351-2345 cm-1, 1269-1211 cm-1, 

1014-1010 cm-1 e 887-873 cm-1. Vale salientar ainda que não foram identificados 

sinais que indicassem a presença de contaminantes proteicos. 

 

Dextranas 

Sinais (cm-1) 

OH CH, CH2 P-H H2O UG P=O C-O-C P-O C-C Ligações α P-O-C 

D10 3417 2922 - 1651 1460 - 1151 - 951 914 - 

P10 3408 2926 2345 1656 1458 1211 1152 1010 945 913 881 

D40 3420 2924 - 1647 1458 - 1153 - 950 918 - 

P40 3402 2920 2347 1641 1465 1269 1151 1012 947 915 873 

D147 3433 2929 - 1649 1463 - 1159 - 948 914 - 

P147 3388 2931 2351 1645 1450 1261 1151 1014 947 917 887 
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3.2 Atividades Anticoagulantes 

3.2.1 Tempo de protrombina (PT) 

As dextranas D10, D40 e D147 e seus derivados fosforilados P10, P40 e 

P147 promoveram um aumento no tempo de coagulação do plasma determinado 

pelo teste de PT (Figura 3) em comparação ao controle contendo apenas o 

plasma humano. Este aumento não foi estatisticamente significativo e o menor 

valor observado foi obtido quando se utilizou P40 (15,0 ± 0,20 segundos), por 

outro lado, o maior valor observado foi obtido com D10 (15,8 ± 0,06 segundos). 

FIGURA 3. Atividade anticoagulante pelo tempo de protrombina (PT) de dextranas e seus 

derivados fosforilados. Os resultados são expressos em tempo de coagulação, dado em 

segundos. Os valores são representados como médias ± DP de triplicatas com n=3. Não foi 

detectada diferença significativa (p < 0,05). 

3.2.2 Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (aPTT) 

Outro teste para avaliar a capacidade das amostras em interferir na 

coagulação plasmática utilizado foi o teste de aPTT. Como pode ser observado 

na Figura 4, a presença das dextranas D10, D40 e D147 e seus derivados 

fosforilados P10, P40 e P147 não prolongou de forma significativa o tempo de 

coagulação plasmático em comparação com grupo controle. Não foi detectada 
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diferença significativa no tempo coagulação plasmático quando da presença das 

dextranas 

FIGURA 4. Atividade anticoagulante pelo tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) 

de dextranas e seus derivados fosforilados. Os resultados são expressos em tempo de 

coagulação, dado em segundos. Os valores são representados como médias ± DP de triplicatas 

com n=3. Não foi detectada diferença significativa (p < 0,05). 
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3.3 Atividades Antioxidantes 

3.3.1 Determinação do Poder Redutor 

Os dados do ensaio de poder redutor estão dispostos na Figura 5 e os 

resultados foram expressos em porcentagem de poder redutor, considerando a 

maior concentração do ácido gálico (padrão do teste) como sendo cem por cento 

de atividade. Frente ao ensaio de poder redutor, nota-se um grupo de amostras 

no qual D10, P10, D40 e P40 obtiveram capacidade redutora de 

aproximadamente 12%. O segundo grupo compreende D147 e P147, que foram 

capazes de atingir o dobro de poder redutor em relação ao primeiro grupo, com 

valor médio de 21%.  

FIGURA 5. Poder redutor de dextranas e seus derivados fosforilados. Os resultados são 

expressos em porcentagem de atividade. Os valores são representados como médias ± DP de 

triplicatas com n=3. (*) Asterisco indica diferença significativa (p <0,05) entre as amostras. 

3.3.2 Capacidade antioxidante total (CAT) 

 As dextranas D10, D40 e D147 e seus derivados fosforilados P10, P40 e 

P147 foram avaliados quanto a capacidade antioxidante total (CAT), dados que 

podem ser observados na Figura 6 expressos como equivalentes de ácido 

ascórbico (padrão ensaio). É possível notar que todas as amostras 

apresentaram atividade, sendo o menor valor observado para P10 (7,7 ± 0,9 

mg/g), enquanto o maior valor observado foi obtido com D147 (9,9 ± 0,8 mg/g). 
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Após as análises estatísticas foi observado que não houve diferença significativa 

entre os valores de atividade das dextranas entre si. 

FIGURA 6. Capacidade antioxidante total de dextranas e seus derivados fosforilados. Os 

resultados são expressos em equivalente de ácido ascórbico. Os valores são representados 

como médias ± DP de triplicatas com n=3. Não foi detectada diferença significativa (p < 0,05). 

3.3.3 Sequestro de radical superóxido 

 Frente a atividade sequestradora de radical superóxido, as dextranas 

nativas foram capazes de sequestrar íons superóxido como pode ser observado 

na Figura 7, considerando a maior concentração do ácido gálico (padrão do 

teste) como cem por cento atividade sequestradora. 

Figura 7. Sequestro do radical superóxido de dextranas e seus derivados fosforilados. Os 

resultados são expressos em porcentagem de atividade sequestradora. Os valores são 

representados como médias ± DP de triplicatas com n=3. a, b, letras diferentes indicam uma 

diferença significativa entre as dextranas nativas (p <0,05). 



47 
 

Observa-se que D10 apresentou uma atividade de 52,3 ± 0,1% que foi 

superior a aquela apresentada por D40 e D147, que nesse caso o valor 

observado não ultrapassou 10%. Essas diferenças de atividade foram 

estatisticamente significativas e indicam uma correlação inversa com a massa 

molecular. Já as dextranas fosforiladas se destacaram por não terem a 

capacidade de sequestrar o íon superóxido, já que os valores observados foram 

em torno de 0,7 %. Ou seja, a presença dos grupos fosfatos anulou a atividade 

sequestradora das dextranas. 

3.3.4 Inibição da peroxidação lipídica 

 A capacidade das dextranas D10, D40 e D147 e seus derivados 

fosforilados P10, P40 e P147 em inibir a peroxidação lipídica foi avaliada e os 

dados estão dispostos na Figura 8, tendo a maior concentração do BHT (padrão 

do ensaio) como cem por cento de inibição da peroxidação. As dextranas D10 e 

D147 apresentaram capacidade de inibir a peroxidação em 36,0 ± 1% e 28,6 ± 

1,9% respectivamente, enquanto D40 apresentou uma atividade duas vezes 

maior que essas duas, no caso ela foi capaz de inibir a peroxidação em até 66,0 

± 1,4%. Em contrapartida, as dextranas fosforiladas, assim como observado no 

ensaio anterior, não apresentaram atividade considerável (2%) quando 

comparadas ao controle do ensaio (p < 0,05). 

Figura 8. Inibição da peroxidação lipídica de dextranas e seus derivados fosforilados. Os 

resultados são expressos em porcentagem de inibição da peroxidação. Os valores são 

representados como médias ± DP de triplicatas com n=3. a, b, c, letras diferentes indicam uma 

diferença significativa entre as amostras (p <0,05). 
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3.3.5 Sequestro do peróxido de hidrogênio 

 As dextranas e seus derivados fosforilados foram avaliados quanto a 

capacidade de sequestrar peróxido de hidrogênio (Figura 9), tendo a maior 

concentração do ácido gálico (padrão do ensaio) como cem porcento de 

atividade sequestradora. Nota-se que quase todas as amostras apresentaram 

atividade média em torno de ~40%.  A exceção foi a dextrana D40, que 

apresentou capacidade sequestradora de 50,9 ± 3,0%, valor estatisticamente 

diferente (p < 0,05) tanto em relação demais dextranas, quanto aos derivados 

fosforilados. 

Figura 9. Sequestro de peróxido de hidrogênio de dextranas e seus derivados fosforilados. 

Os resultados são expressos em porcentagem atividade sequestradora. Os valores são 

representados como médias ± DP de triplicatas com n=3. (*) Asterisco indica diferença 

significativa (p <0,05) entre amostras. 

3.3.6 Sequestro de radical hidroxila 

Os dados do teste de sequestro de radical hidroxila estão dispostos na 

Figura 10 e estes foram expressos em porcentagem de atividade sequestradora. 

considerando a maior concentração do ácido gálico (padrão do ensaio) como 

cem porcento de atividade sequestradora. Frente ao presente ensaio, o menor 

valor observado foi obtido quando se utilizou D40 (51,0 ± 1,4%), por outro lado, 

o maior valor observado foi obtido com P147 (54,5 ± 2,0%).  
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Figura 10. Sequestro de radical hidroxila de dextranas e seus derivados fosforilados. Os 

resultados são expressos em porcentagem atividade sequestradora. Os valores são 

representados como médias ± DP de triplicatas com n=3. Não foi detectada diferença significativa 

(p < 0,05). 

Após as análises estatísticas foi observado que não houve diferença 

significativa entre os valores de sequestro de radical hidroxila quando se utilizou 

qualquer uma das amostras.  

3.3.7 Quelação Férrica 

A capacidade das dextranas e seus derivados fosforilados em quelar íons 

ferro foi investigada e os dados do teste estão dispostos na Figura 11, na qual 

os resultados foram expressos em porcentagem de atividade quelante, tendo a 

maior concentração do EDTA (padrão do ensaio) como cem porcento de 

quelação. Diferente do que foi observado nos testes anteriores, a fosforilação 

promoveu uma potencialização da atividade das dextranas, pois verifica-se que 

as dextranas nativas apresentam baixa atividade, já os seus derivados 

fosforilados, apresentaram atividades bem maiores. No caso de P147, nota-se 

que este apresentou uma atividade quelante de 81,4 ± 1,5% que foi superior 

aquela expressa por P40, que no presente ensaio não ultrapassou 15% de 



50 
 

quelação. Porém, vale salientar que a fosforilação não potencializou a ação de 

P10 em relação a D10. 

Figura 11. Quelação férrica de dextranas e seus derivados fosforilados. Os resultados são 

expressos em porcentagem atividade quelante. Os valores são representados como médias ± 

DP de triplicatas com n=3. a, b, letras diferentes indicam uma diferença significativa entre as 

amostras (p <0,05). 

3.3.8 Quelação Cúprica 

A capacidade das dextranas e seus derivados fosforilados em quelar íons 

cobre foi investigada e os dados do teste estão dispostos na Figura 12. 

Figura 12. Quelação cúprica de dextranas e seus derivados fosforilados. Os resultados são 

expressos em porcentagem atividade sequestradora. Os valores são representados como 

médias ± DP de triplicatas com n=3. a, b, c, letras diferentes indicam uma diferença significativa 

entre as amostras (p <0,05). 
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No presente ensaio, os resultados foram expressos em porcentagem de 

atividade quelante, considerando a maior concentração do EDTA (padrão do 

ensaio) como cem porcento de atividade quelante. As dextranas D10, D40 e 

D147 não apresentaram atividade quelante quando comparadas com o grupo 

controle. Em contrapartida, as dextranas fosforiladas apresentaram atividade 

quelante, tendo P40 alcançado 18,3 ± 0,9% de atividade, enquanto P10 e P147 

foram mais efetivos, alcançando 32,9 ± 2,2% e 90,4 ± 0,2% respectivamente, 

sendo esses valores significativamente distintos (p < 0,05).  

3.4 Atividades Imunomodulatórias 

3.4.1 Redução mitocondrial do MTT 

 Os ensaios de imunomodulação foram realizados com uma linhagem 

estabelecida de macrófago RAW 264.7. E para tal, inicialmente, foi realizada a 

avaliação das amostras em alterar a capacidade dessas células em reduzir o 

MTT, o que indiretamente, daria uma noção de toxicidade das dextranas.  

Figura 13. Redução mitocondrial de MTT por dextranas e seus derivados fosforilados. Os 

resultados são expressos em porcentagem de redução do MTT após 24h de incubação. Os 

valores são representados como médias ± DP de triplicatas com n=3. a, b, letras diferentes 

indicam uma diferença significativa entre dextranas com massas moleculares distintas (p <0,05). 

1, 2, números diferentes indicam uma diferença significativa entre dextranas nativas e fosforiladas 

(p <0,05). 

Na Figura 13 observa-se que dentre as dextranas nativas, apenas D40 foi 

capaz de induzir a redução do MTT pelas células, no caso essa redução foi em 
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aproximadamente 50% a mais do que aquela observada com o grupo controle. 

No entanto, com as dextranas fosforiladas, pode-se observar que a fosforilação 

potencializou o efeito das dextranas, porém essas potencialização não foi igual, 

já que P10 induziu quase três vezes mais a redução do MTT pelas células em 

comparação com grupo controle, enquanto que P40 e P147 não conseguiram 

que essa redução do MTT dobrasse em relação ao grupo controle. 

3.4.2 Produção de óxido nítrico por células RAW 

 A influência das dextranas e seus derivados sobre a produção de óxido 

nítrico (NO) por macrófagos murinos foi investigada e os dados estão dispostos 

na Figura 14. 

Figura 14. Produção de óxido nítrico em células RAW por dextranas e seus derivados 

fosforilados. Os resultados são expressos em porcentagem de NO produzido. Os valores são 

representados como médias ± DP de triplicatas com n=3. (a, b, c) e (a’, b’, c’),letras diferentes indicam 

uma diferença significativa entre dextranas com diferença na massa molecular (p <0,05). (1, 2) e 

(1’, 2’), números diferentes indicam uma diferença significativa entre dextranas com diferença 

presença de fosfato (p <0,05). 

Na ausência de LPS (ativador de macrófagos), nota-se que dentre as 

dextranas, D40 foi capaz de estimular a produção de óxido nítrico de forma 

distinta em relação a D10 e D147, pois essas duas últimas não foram capazes 

de estimular a produção de óxido nítrico pelas células. Por outro lado, as 
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dextranas fosforiladas foram capazes de estimular a produção ou liberação de 

NO, com destaque para P147, que promoveu um aumento na quantidade de 

óxido nítrico no meio celular em cerca de 3,5 vezes mais do aquela observada 

com o grupo controle. Esse perfil observado não foi modificado quando se 

adicionou LPS, ou seja, apenas D40 aumentou a quantidade óxido nítrico no 

meio e as dextranas fosforiladas também promoveram a quantidade de óxido 

nítrico no meio com destaque para P147. 

Os valores anteriormente apresentados quanto as análises do potencial 

anticoagulante, antioxidante e imunomodulatório foram resumidos na tabela 

abaixo, com o intuito de se compreender os resultados sob uma visão geral das 

atividades detectadas nos ensaios realizados. 

Tabela 4. Resumo das atividades analisadas. n.d.: não detectado; (-) atividade inferior a 1%; 

(+) atividade entre 2 e 30%; (++) atividade entre 31 e 60%; (+++) atividade entre 61 e 100%.  

  

Ensaio Dextranas 

D10 P10 D40 P40 D147 P147 

Tempo de protrombina (PT) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Poder redutor + + + + + + 

Capacidade antioxidante total (CAT) + + + + + + 

Sequestro de radical superóxido ++ - + - - - 

Inibição da peroxidação lipídica ++ - +++ - ++ - 

Sequestro de peróxido de hidrogênio ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Sequestro de radical hidroxila ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Quelação férrica - - - + - +++ 

Quelação cúprica - ++ - + - +++ 

Redução mitocondrial do MTT - +++ + ++ - ++ 

Produção de óxido nítrico - ++ + ++ - +++ 
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4. Discussão 

Dextranas obtidas de Leuconostoc mesenteroides nunca tiveram suas 

atividades farmacológicas avaliadas. Nesse âmbito, neste trabalho, dextranas 

nativas de Leuconostoc mesenteroides foram avaliadas como possíveis agentes 

antioxidantes, anticoagulantes e imunomoduladores. Bem como, foram 

fosforiladas com intuito de potencializar certas atividades farmacológicas desses 

compostos, assim como atribuir novas atividade as dextranas. 

Nesse contexto, as análises químicas apontam que as amostras são 

polissacarídeos compostos unicamente por glucose. Além disso, um fato 

interessante é que nem manose, nem galactose, que são monossacarídeos que 

podem ser encontrados em glucanas, foram encontradas nas amostras 

(SYNYTSYA; NOVÁK, 2013). Com relação ao teor de açúcar das dextranas 

nativas pode-se observar que esse componente não corresponde a 100% do 

material. Mesmo quando se soma o teor de proteínas, compostos fenólicos e 

açucares não se obtém 100% do material. Este fato também foi observado em 

análises da composição química de outros açucares, como ramnanas e fucanas 

(ZHANG et al., 2010). Acredita-se que isso ocorre devido aos polissacarídeos 

terem propriedade higroscópica, e assim, mesmo após a liofilização, eles já se 

apresentam “contaminados” com água, porque absorvem rapidamente 

moléculas de água provenientes da umidade atmosférica, o que faz com que ao 

se pesar esses polímeros, uma parte da massa pesada já seja água, o que 

consequentemente, alterará o teor de açúcares totais. Há ainda a possiblidade 

de que íons e metais possam ficar presos na estrutura dos polissacarídeos, e 

que mesmo após exaustivas dialises, eles não sejam retirados, e 

consequentemente, diminuem o teor de polissacarídeos das amostras, hipótese 

também relatada por Melo-Silveira e colaboradores (2012) ao extraírem xilanas 

de sabugo de milho. 

O fato de não ter se encontrado proteínas e compostos fenólicos é muito 

relevante, uma vez que tanto proteínas quanto compostos fenólicos são 

moléculas que podem apresentar atividade em diversos sistemas biológicos 

(KUMAR et al., 2013; KIM et al., 2010), fato esse que poderia gerar dúvidas com 

relação a possíveis atividades que vierem a ser identificadas para as dextranas 

nativas, bem como para seus derivados fosforilados. 
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 Com relação as dextranas fosforiladas, pode-se observar que o processo 

de fosforilação não fez com que houvesse variação no teor de açúcar em 

comparação com as dextranas nativas, o que indica que o procedimento de 

fosforilação não promoveu mudanças drásticas na estrutura das dextranas 

fosforiladas. Isto corrobora com o que afirma Li e colaboradores (2015), que 

dizem que o método de fosforilação aqui utilizado não provoca quebra das 

estruturas das moléculas, pois não utiliza aquecimento em nenhuma das etapas 

do processo, pois o aquecimento é tido como um agente indutor de quebras de 

polímeros. Além disso, deve-se salientar que o método de fosforilação que foi 

escolhido para ser utilizado nesta dissertação, também é apontado como um dos 

mais baratos dentre aqueles descritos na literatura (LI et al., 2015). 

 Os dados das dosagens químicas mostraram a presença de fosfato nos 

polissacarídeos após o processo de modificação química. Este dado foi 

confirmado pelas análises de infravermelho.  

Inicialmente, pode-se observar, independente da massa molecular, que 

as dextranas nativas e fosforiladas apresentaram espectros muito semelhantes, 

o que indica de que elas são o mesmo composto, variando entre si apenas na 

massa molecular. Outro fato importante é que os espectros obtidos com 

amostras são similares aos obtidos com outras glucanas, e pela presença de 

sinais característicos foi possível confirmar que todas são de fato dextranas, tais 

como aqueles na região em torno de 3415 cm−1 que corresponde ao estiramento 

assimétrico O-H que se sobrepõem aos sinais das ligações de hidrogênio 

intramoleculares (SHUKLA et al., 2011). Já na região por volta de 2920 cm−1 que 

foi assinalado como sendo o estiramento simétrico CH e CH2 (ZHU et al., 2014) 

e na região em torno 1648 cm−1 que trata-se da camada de solvatação da água 

ao redor do polissacarídeo (CAMARA et al., 2011). Estes sinais são 

característicos de diferentes polissacarídeos como chitosanas (FERNANDES-

QUEIROZ et al., 2014), galactanas (SILVA et al., 2012), como também glucanas 

(TAO et al., 2015). Outros sinais característicos de glucanas também foram 

identificados, como aqueles nas regiões 1457 cm−1 que correspondem aos sinais 

das unidades glicosídicas, bem como, os sinais em torno de 1156 cm−1, que 

corresponde ao estiramento assimétrico C-O-C e a região em torno de 948 cm−1, 

que corresponde a ligação C-C (SYNYTSYA; NOVÁK 2014). Há ainda os sinais 

em torno de 915 cm−1, que indicam a presença de ligações α-glicosídicas 
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(VETTORI; FRANCHETTI; CONTIERO, 2012). Estes sinais também foram 

identificados em espectros de outras dextranas (SUFLET; CHITANU; 

DESBRIÈRES, 2010) e, portanto, confirmam que as amostras D10, D40 e D147 

são dextranas. 

As dextranas fosforiladas apresentaram, além dos sinais característicos 

das dextranas, um grupo de sinais não observados em dextranas nativas. Os 

sinais detectados na região entre 2348 cm−1, 1260 cm−1, 1012 cm−1 e 881 cm−1, 

que correspondem, respectivamente: a vibração P-H (SUFLET; CHITANU; 

DESBRIÈRES, 2010); ao estiramento assimétrico P=O (ZHANG et al., 2009); ao 

estiramento assimétrico P-O, relacionado a estrutura central do tetraedro de PO4 

(CHEN et al., 2011); e ao estiramento simétrico P-O-C (PASQUI et al., 2008) que 

indicam a ligação dos grupos P as cadeias polissacarídicas.  

 Foi detectado a presença de fosfato nas três dextranas em proporções 

similares, em torno de 2%. Isso aponta uma eficiência satisfatória no processo 

de fosforilação, uma vez que os dados obtidos na presente dissertação 

corroboram com os dados mostrados por Suflet e colaboradores (2010), que 

fosforilaram dextranas por uma metodologia diferente, mas mesmo assim 

alcançaram uma eficiência de fosforilação também em torno de 2%. Por outro 

lado, vale salientar que a porcentagem de fosfato detectada em P10, P40 e P147 

foi superior aquela observada por Sato e colaboradores (2010), que obtiveram 

dextranas com 1,5% de fosfato.  Estes autores utilizaram um processo de síntese 

de dextranas fosforiladas por aquecimento e, segundo Li e colaboradores (2015) 

esse método, além de proporcionar um rendimento de fosforilação mais baixo, 

também pode levar a degradação das cadeias polissacarídicas. 

A quantidade de grupos fosfatos que se ligam as moléculas de dextranas 

está intimamente relacionada a quantidade de hidroxilas livres nas cadeias de 

glicose, o que por conseguinte, está intimamente relacionada com a 

conformação das dextranas durante o processo de fosforilação (SATO et al., 

2010). Ao se observar o grau de fosforilação das dextranas D10, D40 e D147, 

pode-se pensar que a conformação dessas três moléculas é semelhante, já que 

o seu grau de fosforilação foi semelhante. Contudo, não foi possível realizar 

estudos para se determinar a posição dos fosfatos na cadeia das dextranas. 

Portanto, apesar de se ter um teor de fosforilação semelhante, não se pode 
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afirmar que as dextranas e seus derivados fosforilados apresentam 

conformações semelhantes. Espera-se no futuro esclarecer esta questão.  

Após o processo de caracterização química, as amostras foram 

submetidas a uma série de ensaios in vitro. Dentre esses, foi verificada a 

capacidade das dextranas em interagir com fatores da coagulação sanguínea, 

que trata-se de um mecanismo essencial para prevenir eventuais perdas de 

sangue pelo organismo. Em contrapartida, uma atividade exacerbada pode levar 

a coagulação sanguínea indesejável, que eventualmente pode ocasionar o 

bloqueio de vasos sanguíneos, sendo em algumas situações, um fator de risco 

para complicações de várias ordens (CHANG et al., 2006). Nesse contexto, as 

dextranas e seus derivados fosforilados P10, P40 e P147, ao serem avaliadas 

nos ensaio de aPTT e PT não apresentaram atividades (Figura 3 e 4). Os dados 

levam a proposição de que dextranas não apresentam capacidade de interagir 

com fatores da coagulação sanguínea por nenhuma via aparente, dado que 

corrobora com ausência de atividade anticoagulante também observada em uma 

β-glucana obtida do líquen Parmotrema mantiqueirense Hale (MARTINICHEN-

HERRERO et al., 2005), que mesmo quando fosforiladas, não foram capaz de 

elevar o tempo de coagulação de forma significativa. 

Há alguns anos foi proposto que polissacarídeos ácidos teriam atividade 

anticoagulante, por isso houve uma corrida por adicionar grupamentos como 

sulfato (TELLES et al., 2011), carboxila (YANG et al., 2005), fosfato (DACE et 

al.,1997), com intuito de se obter polissacarídeos anticoagulantes. Porém, tem 

sido observado, que nem todos os polissacarídeos modificados quimicamente 

apresentam atividade anticoagulante, como por exemplo curdlanas obtidas da 

bactéria Agrobacterium biovar 1 que após o processo de sulfoalquilação não 

apresentaram atividade anticoagulante (LEE et al., 2001) 

Também foi observado que polissacarídeos naturalmente sulfatados não 

apresentam atividade anticoagulante, como fucanas (ROCHA et al., 2005; 

ALMEIDA-LIMA et al., 2010). Tem sido proposto que a presença de cargas é 

importante para que um polissacarídeo apresente atividade anticoagulante, mas 

é mais importante que ele apresente uma distribuição de cargas ideal para que 

esta atividade apareça (PEREIRA et al., 2002). Portanto, acredita-se que as 

dextranas fosforiladas não apresentaram atividade anticoagulante porque a 

distribuição de suas cargas ao longo da cadeia não foi adequada para interagir 
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com fatores de coagulação e assim impedir a coagulação do plasma. Por outro 

lado, o dado encontrado com as dextranas nativas e fosforiladas é positivo, pois 

a atividade anticoagulante poderia ser um empecilho para o uso destas 

dextranas como agentes antioxidantes ou imunomoduladores, por exemplo. 

Com relação a determinação do poder redutor e da capacidade 

antioxidante total, pode-se afirmar que estes foram realizados com o intuído de 

verificar a capacidade das dextranas e seus derivados como doadores de 

elétrons em diferentes ambientes químicos. De acordo com os dados obtidos, 

todas as amostras apresentaram atividade redutora nos testes. Contudo, pode-

se observar que esta capacidade das dextranas nativas e fosforiladas é 

dependente das condições experimentais, já que no teste do CAT as dextranas 

apresentaram uma atividade muito menor do que aquela observada no teste do 

poder redutor. Porém, o fato dos dois grupos de dextranas apresentarem 

atividade redutora em dois testes, que tem ambientes químicos diferentes, dá 

indícios de que estas moléculas podem também apresentar esta atividade nos 

diferentes microambientes celulares. 

Um fato interessante é que no CAT todas as dextranas, nativas ou não, 

apresentaram o mesmo valor de CAT. Não se identificou outros artigos que 

tenham avaliado dextranas como agentes antioxidantes usando o teste de CAT. 

Portanto, não tem-se como comparar os resultados aqui apresentados, o que 

dificulta a proposta de uma hipótese que explique o resultado observado. 

Já com relação ao poder redutor, verificou-se que os valores obtidos se 

assemelharam com aqueles mostrados com outras glucanas, no caso β-

glucanas, como laminarina (extraída da alga Laminaria digitata), botriosferana 

(extraído do fungo Botryosphaeria rhodina MAMB-05), curdlana (extraído da 

bactéria Alcaligenes faecalis) e a lasiodiplodina (extraído do fungo Lasiodiplodia 

theobromae MMPI) (GIESE et al., 2014). Outro fato interessante, é que a 

fosforilação não afetou o poder das amostras, o que corroboram com os dados 

obtidos com polissacarídeos do arbusto Portulaca oleracea L., que não 

apresentaram diferença na atividade redutora antes e após a fosforilação (CHEN 

et al., 2011), assim como, polissacarídeos nativos e fosforilados do fungo 

Athyrium multidentatum (Doll.) Ching (SHENG, 2014). 

Especificamente em relação ao teste do poder de D147 e P147, observou-

se que elas apresentaram uma atividade que foi o dobro daquela obtida com as 
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outras dextranas (D10, D40, P10 e P40). Este dado inicialmente indica que esta 

atividade é dependente da massa molecular. Contudo, D10 e P10, assim como 

D40 e P40 (que são maiores que as anteriores) apresentaram atividade 

semelhantes. Portanto, outro fator, que não se identificou, como por exemplo, a 

conformação molecular, deve agir como um potencializador da atividade 

redutora de D147 e P147. Outra hipótese seria que a diferença da massa 

molecular de D10 e D40 não seria suficiente para fazer com essas tivessem 

atividade redutora diferentes entre si. Espera-se no futuro comprovar uma 

dessas hipóteses. 

Em paralelo a capacidade como doadoras de elétrons, as dextranas 

nativas, bem como as fosforiladas, foram investigadas quanto a capacidade 

sequestradora de espécies reativas. Com relação a capacidade das dextranas 

em sequestrar íons superóxido, foi observado que essa atividade diminui com o 

aumento da massa molecular da dextrana, ou seja, D10 apresentou atividade 

elevada em relação a D40 e D147. Glucanas com baixa massa molecular 

parecem ser mais efetivas quanto ao sequestro de íons superóxido, uma vez que 

Liu e colaboradores, verificaram que uma glucana de 5,2 kDa do obtida do fungo 

Ganoderma lucidum teve uma atividade sequestradora acentuada, enquanto 

uma glucana de 15 kDa extraída desse mesmo fungo apresentou atividade 

inferior (LIU et al., 2010). Quando fosforiladas, nenhuma das dextranas 

apresentou atividade sequestradora de radical superóxido, dado que corrobora 

com o observado por Sheng e colaboradores (2014) verificaram que 

polissacarídeos do fungo Athyrium multidentatum (Doll.) Ching após o processo 

de fosforilação, tiveram sua capacidade em sequestrar íons superóxido 

fortemente diminuída.  

 Já quando as amostras foram avaliadas em relação a capacidade de inibir 

a peroxidação lipídica, apenas as dextranas nativas foram efetivas, sendo D40 

a dextrana com capacidade inibitória mais pronunciada no ensaio. Tal dado é 

bastante expressivo, sobretudo quando comparado com aqueles observados 

com outros polissacarídeos. O valor mais próximo de inibição de peroxidação 

lipídica com glucanas identificado na literatura foi aquele descrito para 

homoglucanas extraídas do fungo Ganoderma lucidum, que possuem 

capacidade inibitória próxima aquela observada em D40, porém só foi obtida na 

concentração de 20 mg/mL (KOZRASKI et al., 2011). Em contrapartida, 
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heteroglucanas extraídas do fungo Agaricus bisporus apresentaram capacidade 

inibitória menor (~46%) em relação a D40, porém esses glucanas alcançaram 

esses valores de inibição apenas em concentrações muito elevadas, em torno 

de 20 mg/mL (KOZRASKI et al., 2011). Estes autores também afirmam que esta 

diferença entre as duas glucanas ocorria devido a diferença na composição 

monossacarídica, ou seja, a presença de outros monossacarídeos além da 

glucose levaria as heteroglucanas serem menos efetivas. Esses dados levam a 

crer que homoglucanas tem um bom potencial para combater a peroxidação 

lipídica. A fosforilação aboliu essa atividade das dextranas. Este foi um fato 

intrigante, pois há na literatura a descrição de polissacarídeos carregados 

negativamente agindo como inibidores de peroxidação lipídica (MA et al., 2012). 

Todavia, há também, por exemplo, a descrição de polissacarídeos sulfatados 

obtidos da alga Ulva lactuca Linnaeus que não foram capazes de inibir a 

peroxidação lipídica (HASSAN et al., 2011). Isso leva a sugestão de que a carga 

de um polissacarídeo não é um fator preponderante para se inibir a peroxidação 

lipídica e que fatores como distribuição dessas cargas pela molécula e a 

conformação que a molécula assume em solução são mais importantes. 

Novamente, com relação as dextranas nativas, os dados também levam 

a observação de que elas são mais ativas com uma certa massa molecular do 

que com outras, como se houvesse uma massa ideal de uma dextrana para que 

ela exiba sua capacidade máxima em inibir a peroxidação lipídica, já que D40 foi 

bem mais efetiva do que as outras duas dextranas. Além disso, outra dextrana 

já utilizada na clínica, denominada de Dextran 40, também se mostrou como um 

agente capaz de inibir a peroxidação lipídica, e a massa molecular dessa 

dextrana também é de 40 kDa (HAN-DAN et al., 1992). Novos estudos que 

comparem dextranas e outras glucanas com massas moleculares em torno de 

40 kDa com correspondentes de massas moleculares maiores ou menores 

poderão confirmar essa hipótese. 

Essa capacidade de inibir a peroxidação lipídica observada com as 

dextranas destaca-se, uma vez que há uma relação entre o envelhecimento, 

causado ao longo dos anos pela exposição continua a espécies reativas, e por 

conseguinte, a peroxidação lipídica. Essa relação foi observada por meio da 

acumulação de pigmentos de lipofuscina, pigmento passível de detectar a 

presença de radicais livres e peroxidação lipídica, no desenvolvimento da 
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aterosclerose (KANNER et al., 1987). Além disso, o aumento da formação de 

peróxidos lipídicos também é observado na doença de Alzheimer, câncer, artrite 

reumatoide e outros distúrbios imunológicos (RAMANA et al., 2013). Inibir, 

portanto, a peroxidação lipídica promove um caráter protetor ao organismo, uma 

vez que ela está relacionada com cadeia de reações que causa alterações 

seletivas na sinalização celular, danos a proteínas e ao DNA. 

No intuito de compreender melhor a capacidade das dextranas em 

inibirem a peroxidação lipídica, um ensaio de sequestro de peroxido de 

hidrogênio foi realizado, uma vez que essa substância está intimamente 

relacionada com as reações formadoras de radicais peróxido (RAMANA et al., 

2013). Foi possível notar que, assim como observado anteriormente, a dextrana 

D40 apresentou atividade que destaca-se em relação a D10 e D147. Este 

resultado foi superior aquele obtido com glucanas de 140 kDa obtida de raízes 

de Aconitum kusnezoffii Reichb (GAO et al., 2011), assim como em relação a 

duas glucanas de 5 e 15 kDa de obtidas do fungo Ganoderma lucidum (LIU et 

al., 2010).  

A fosforilação dessas dextranas não afetou a sua atividade, com exceção, 

da P40. Nesse caso, a P40 teve uma atividade um pouco menor que a D40. De 

fato, cargas negativas podem conferir capacidade de sequestro de peróxido 

hidrogênio, como descrito por Alves e colaboradores (2012) com galactanas 

sulfatadas da alga Hypnea musciformis. 

Além do peróxido de hidrogênio, sabe-se que a presença de radicais 

hidroxila também é um desencadeador importante das reações de peroxidação 

lipídica. Quando avaliadas frente a presença do radical hidroxila, todas as 

dextranas apresentaram capacidade sequestradora muito significativa, assim 

como observado no ensaio CAT. Essa capacidade sequestradora de glucanas 

com massa distintas corrobora com os dados descritos por Hong e 

colaboradores, que mostraram β-glucanas com massas bem distintas, 70 e 900 

kDa, obtidas da bactéria Paenibacillus polymyxa JB115, apresentam a mesma 

capacidade sequestradora de radicais hidroxilas entre si (HONG; JUNG, 2014), 

fato que leva a hipótese que glucanas possuem atividade sequestradora de 

radical hidroxila inerente, assim como fucanas (CAMARA et al., 2011) e xilanas 

(MELO-SILVEIRA et al., 2014). Vale salientar ainda que os dados aqui obtidos 

para as dextranas é promissor, sendo esta atividade superior a aquela observada 
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com uma β-glucana obtida do fungo Dictyophora indusiata (DENG et al., 2012). 

Outro fato a ser observado é que a presença da fosforilação, assim como 

variação das massas moleculares das dextranas não foram capazes de interferir 

de qualquer forma a atividade das amostras, dado também observado por Wei e 

colaboradores (2012) que ao fosforilar β-glucanas do vegetal Hedysarum 

polybotrys Hand.-Mazz. com massas entre 80 e 90 kDa, perceberam que não 

havia variação da atividade por meio da adição de grupamentos fosfato aos 

polissacarídeos. 

 Em resumo, os dados aqui mostrados referentes a peroxidação lipídica, 

sequestro de radical hidroxila e sequestro de peroxido de hidrogênio levam a 

observação de que a maior atividade inibitória da peroxidação lipídica de D40 

deve ser decorrente de um mecanismo que dependa de sequestro de radical 

hidroxila ou de peróxido de hidrogênio, como as outras dextranas, como também 

de um que independa dessas atividades. Assim, acredita-se que provavelmente 

esse mecanismo de ação seja o de atuar sobre radicais de propagação das 

peroxidação, tais como: os radicais alil (L•), alcoxil (LO•), peroxil (LOO•) e, 

sobretudo, o radical hidroperóxido (LOOH), principal forma produzida durante a 

oxidação do ácido linoleico (KANNER et al., 1987). 

Ainda com relação ao peróxido de hidrogênio, embora ele não seja muito 

reativo em comparação a outras substâncias como os radicais hidroxila e 

superóxido, a sua elevada capacidade de penetrar na membrana celular pode 

levar a formação de espécies reativas de oxigênio, por meio da reação com íons 

metálicos como o Fe2+ ou Cu2+ no interior da célula (WANG et al., 2009). Logo, 

investigou-se a capacidade das dextranas e seus derivados fosforilados em 

quelar os íons ferro e cobre em solução. Os dados apontaram que nenhuma das 

dextranas nativas apresentou atividade quelante. Já com relação a outras 

glucanas, apesar de haver poucos registros na literatura, verificou-se que essa 

atividade ocorre e que é independente da massa molecular, pois α-glucanas de 

9 e 113 kDa extraídas de tubérculos de Aconitum kusnezoffii Reichb 

apresentaram uma atividade quelante de íons ferro semelhante. Contudo, vale 

salientar que esta atividade foi de apenas 10% (GAO et al., 2011). Atividade 

quelante de ferro baixa também foi identificada com glucanas de 5 e 15 kDa 

extraídas do corpo frutífero do cogumelo Ganoderma lucidum, nesse caso, os 

autores identificaram uma atividade quelante de 50%, contudo esta só foi 
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alcançada quando as glucanas estavam numa concentração de 10,0 mg/mL (LIU 

et al., 2010), ou seja, uma concentração muito superior à usada aqui neste 

trabalho. Só por comparação, xilanas de sabugo de milho apresentaram uma 

atividade quelante de ferro em torno de 80% numa concentração de 1,0 mg/mL 

(MELO-SILVEIRA et al., 2014). Quando fosforiladas, as dextranas apresentaram 

uma capacidade quelante que varia de acordo com a massa molecular, ou seja, 

P147 apresentou capacidade quelante acentuada, enquanto P40 e P10 foram 

menos efetivas. Chen e colaboradores (2011) ao fosforilarem polissacarídeos 

com massa em torno de 60 kDa obtidos Portulaca oleracea L. observaram que 

esses apresentaram 30% de quelação em concentrações elevadas. O fato de 

P147 ser mais efetiva nos ensaios de quelação parece estar ligado a 

conformação que essa molécula assume em solução, de forma a expor os 

grupos fosfatos ligados ao longo da cadeia. Esses grupamentos por sua vez 

possuem uma elevado caráter nucleofílico, possibilitando a quelação dos íons 

ferro e cobre. Em contrapartida, a ausência de fosfato nas dextranas nativas, 

que por sua vez contém apenas hidroxilas dispostas em sua estrutura, parece 

também ser um fator de relevância que justifica a ausência de atividade quelante 

nas dextranas nativas (WEI et al., 2012). 

Após investigar como as dextranas e seus derivados fosforilados 

interagem frente espécies reativas em ambientes químicos distintos, as mesmas 

foram avaliadas quanto a possíveis influências sobre o metabolismo de células 

imunes. Inicialmente, foi avaliada a citotoxicidade dessas amostras frente uma 

linhagem de macrófagos por meio da redução mitocondrial do reagente MTT. Os 

dados apontam que todas as amostras não foram citotóxicas, e que na verdade 

foram capazes de estimular a proliferação dos macrófagos. Dentre as dextranas 

nativas, apenas D40 apresentou atividade mais pronunciada, o que indica que 

esta dextrana possui caráter mitogênico. Outras glucanas são também descritas 

por apresentarem efeito mitogênico sobre macrófagos (GIAVASIS, 2014) e 

linfócitos (GAO et al., 2011; DEVI et al., 2013). Sato e colaboradores (2010) 

verificaram que apenas dextrana de 40 kDa foi capaz de induzir a proliferação 

de esplenócitos murinos. Os dados desse grupo, assim como os aqui 

apresentados levam ao indício de que dextranas de massa molecular em torno 

de 40 kDa parecem ser mais ativas como agentes mitogênicos para células do 

sistema imune. 
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O processo de fosforilação por sua vez potencializou a ação das 

dextranas, com destaque para P10. Este dado não corrobora com aqueles 

descritos por Sato e col. (2004). Estes autores mostraram que não havia uma 

correlação entre a massa molecular de dextranas fosforiladas e sua atividade 

mitogênica, e que mesmo dextranas fosforiladas de 160 kDa e 10 kDa 

apresentavam atividades semelhantes. Contudo, deve-se ter em mente que as 

dextranas que foram trabalhadas por Sato e col. (2004) não foram caracterizadas 

quimicamente, e que portanto podem conter diferenças estruturais sutis em 

relação as dextranas usadas aqui neste trabalho, pois de acordo com Naessens 

e colaboradores (2005) diferentes linhagens da bactéria L. mesenteroides 

podem sintetizar dextranas com diferenças estruturais evidentes. É possível que 

essas pequenas diferenças sejam as responsáveis por essa discrepâncias entre 

os resultados aqui descritos e aqueles relatados por esses autores. 

Uma vez que essas dextranas não foram citotóxicas para os macrófagos, 

procurou-se avaliar capacidade delas afetarem a produção de óxido nítrico (NO) 

dessas células na ausência e presença de LPS, um ativador de macrófagos 

extensivamente utilizado em ensaios dessas natureza. Os dados apontam que 

dentre as dextranas nativas, D40 estimulou a produção pouco expressiva de NO, 

enquanto D10 e D147 não afetaram o padrão normal de expressão de NO. O 

mesmo perfil foi observado na presença de LPS, ou seja, apenas D40 foi capaz 

de estimular a produção de NO de forma distinta, enquanto novamente D10 e 

D147 não interferiram na produção de NO. Outros trabalhos sugerem que 

glucanas de fato não são potentes indutoras da produção de NO, como por 

exemplo β-glucanas obtidas do fungo Pleurutus tuberregium, que não foram 

expressivas quando comparadas com LPS (NWORU et al., 2015), assim como 

heteroglucanas obtidas do fungo Pleurotus ostreatus, que também não foram 

capazes de induzir a produção de NO (DEVI et al., 2013). 

Além de potencializar o efeito mitogênico das dextranas, a fosforilação 

dessas foi capaz de estimular a produção de NO de forma elevada, isso ocorreu 

com todas as dextranas, com destaque para P147 na ausência de LPS. Quando 

incubadas com o indutor em questão (LPS), as dextranas fosforiladas 

estimularam de forma mais acentuada a produção de NO, sendo novamente 

P147 mais efetiva do que as demais. Essa potencialização observada após a 

fosforilação pode ser compreendida pela semelhança entre os grupamentos 
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fosfato das dextranas com aqueles também presentes no LPS de bactérias 

gram-negativas, assim como também no ácido teicóico presente na superfície 

de inúmeras bactérias gram-positivas (SUAREZ et al., 2010). Acredita-se, 

portanto, que as dextranas fosforiladas foram capaz de induzir respostas imunes 

frente os macrófagos devido sua semelhança com estruturas presentes na 

superfície celular de bactérias. Um efeito similar foi observado por Sato e col. 

(2004) ao incubarem uma dextrana fosforilada de 40 kDa observaram um efeito 

estimulatório de linfócitos B, contudo inferior ao LPS. Estes autores também 

elucidaram que não há uma correlação entre dextranas fosforiladas de diferentes 

massas moleculares e sua capacidade de estimular linfócitos B, uma vez que a 

dextrana de 40 kDa e a de 510 kDa apresentaram atividades semelhantes. 

Contudo, como descrito anteriormente, as diferenças estruturais entre as 

dextranas trabalhadas por Sato e col. (2004) e as usadas na presente 

dissertação podem ser um dos fatores ligados as atividades relatadas.  
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5. Conclusão 

 Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que o procedimento de 

fosforilação de dextranas pode ser realizado de forma simples, utilizando um 

procedimento de baixo custo, além de não alterar a massa molecular das 

dextranas após a modificação, e assim como as dextranas nativas, apresentam-

se livres de contaminantes de origem proteica ou fenólica. Nota-se também, que 

independente da massa molecular ou da presença da fosforilação, nenhuma das 

dextranas avaliadas possui potencial anticoagulante como uma possível efeito 

indesejado ligado a hemorragia. Quanto ao potencial antioxidante, verificou-se 

que a atividade das dextranas aumenta com o aumento da massa molecular ou 

presença de fosforilação, como observado nos ensaios de sequestro de radicais, 

inibição da peroxidação lipídica e quelação de metais. Porém em outro ela pode 

diminuir ou não ter correlação com a massa da dextrana ou com a fosforilação, 

como observado nos teste que avaliam a capacidade doadoras de elétrons. O 

destaque entre as dextranas nativas foi D40, que apresentou atividade 

antioxidante na maioria dos testes e mostrou maior atividade inibitória da 

peroxidação lipídica por ter uma maior capacidade de sequestrar o peroxido de 

hidrogênio em comparação com as demais dextranas, bem como, foi a única 

dextrana nativa com atividade imunomoduladora. Dentre as dextranas 

fosforiladas, P147 provou ser quelante de íons ferro e cobre, além de aumentar 

o triplo da liberação de NO na ausência e na presença de LPS. Os dados indicam 

que dextranas com massa aproximada de 40 kDa são as ideais para serem 

utilizadas como antioxidantes, pois além de não serem citotóxicas, possuem a 

capacidade de neutralizar várias espécies reativas em diferentes ambientes 

químicos, passíveis ainda de serem facilmente fosforiladas em vista de 

potencializar uma de suas atividades, surgindo como possíveis substituintes dos 

antioxidantes sintéticos utilizados comercialmente. Contudo, estudos futuros 

com D40 e outras dextranas de massa semelhante confirmarão esta hipótese. 
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