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RESUMO

A sepse é definida como uma Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, decorrente de uma infecção, possuindo uma apresentação clínica 
variada, com excessiva produção e ativação de mediadores e células inflamatórias. Já foi demonstrado um potente efeito anti-inflamatório das 
lectina de Lonchocarpus araripensis (LAL) em modelo agudo de edema de pata e peritonite. Dessa forma esse estudo teve como objetivo avaliar o 
efeito da LAL na modulação de citocinas e estresse oxidativo presentes no processo inflamatório de ratos sépticos. Para tanto, foram utilizados 
ratos Wistar machos (280 a 330 g), manipulados de acordo com os princípios éticos estabelecidos (CEUA/UECE N° 3156002/2017) e tratados com 
LAL (1 mg/Kg: e.v.) ou salina estéril 30 minutos antes da Ligação e Punção Cecal (CLP) ou simulação do ato cirúrgico (SHAM). A técnica de CLP foi 
realizada por meio de dez perfurações com agulha estéril (18 G) após laparotomia e exposição do ceco. Após 24 h da indução, os animais foram 
eutanasiados para a coleta do fluido peritoneal para dosagens, em leitor de microplacas, de interleucinas 6 e 1β (IL-6 e IL-1β) (ELISA), de nitrito 
(NO2-) (GRIESS), malonidilaldeído (MDA) (TBARS) e mieloperoxidase (MPO) (BRADLEY). Após 24 h de indução da sepse, foram detectadas altas 
concentrações das citocinas IL-1b, em 14x (627,345 ± 75,55 vs Sham: 29,5991 ± 20 µ/mL) e IL-6 em 29x (447, 677 ± 143,49 vs Sham: 31,4568 ± 
9,546). O pré-tratamento com a LAL reduziu em 70% os níveis de IL-1b (135,899 ± 35,24) e em 78% os de IL-6 (138,785 ± 32,778). Os níveis NO2-
(indicativo de óxido nítrico) no fluido peritoneal aumentaram 4,8x em animais septicos (4,1 ± 1,2 vs Sham: 0,8 ± 1,6 µg/mL), voltando aos valores 
basais com o pré-tratamento com a LAL (0,6 ± 1,7 µg/mL). Nos animais sépticos, a concentração de MDA (indicativo de peroxidação lipídica) 
aumentou em 27x (194,6 ± 39,3 vs Sham: 7,09 ± 7,6 µg/m), bem como a atividade da enzima MPO (indicativo de migração neutrofílica) em 16,5x 
(72,6 ± 23 vs Sham: 4,3 ± 5,7 µg/ml). O tratamento com LAL reduziu os níveis de MDA em 63% (76,84 ± 16 vs CLP 24: 194,6 ± 40 µg/mL) e a 
atividade da MPO em 70% nas primeiras 24 horas (63,78 ± 5,63 µg/mL). Conclui-se que a lectina de Lonchocarpus araripensis previne o quadro 
inflamatório 24 h após indução da sepse no modelo de CLP através da redução de citocinas pró-inflamatórias como IL-6 e IL-1β, bem como do 
estresse oxidativo induzido por nitrito, peroxidação lipídica e migração neutrofílica.
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