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Carica candamarcensis (Caricaceae) é uma planta nativa do oeste da América do Sul, popularmente 
conhecida como mamão da montanha. Após a lesão das folhas e camadas exteriores do endocarpo 
liberam grande quantidade de látex rico em hidratos de carbono, vitaminas, minerais e proteínas.  
Neste estudo, as propriedades imunomoduladoras de uma mistura de peptidases cisteínicas (P1G10) 
extraída do látex do mamão da montanha foram investigadas. P1G10 foi obtida a partir de amostras 
de látex fresco por cromatografia numa coluna de Sephadex e inicialmente administrada a ratos 
(Rattus norvegicus) nas concentrações de 1 ou 10 mg/ kg, por via intraperitoneal. O grupo controle 
recebeu salina fosfatada (PBS).  Após 30 min, animais de ambos os grupos foram inoculados com 0, 
2 mL de uma suspensão de células mortas pelo calor de S. Typhimurium (10

7
 UFC/ mL), também por 

via intraperitoneal. Após 6h do inóculo bacteriano, os animais foram submetidos à eutanásia, sob 
anestesia. A quantificação de leucócitos no peritônio demonstrou que P1G10 estimulou de forma 
significante a proliferação de neutrófilos e linfócitos nesses animais em comparação com o grupo 
controle não tratado, sendo tal efeito dose-dependente. Além disso, a análise dos transcritos de 
RNAm em células do fígado, avaliada por PCR-Tempo Real,  demonstrou um aumento que variou de 
50 a 100 vezes em média para as citocinas IL-1 e TNF-α, respectivamente, nos animais pré-tratados 
com P1G10, mas não para IL-10 ou IFN-y. Concluiu-se que P1G10 é um potente ativador da resposta 
imune, esta mediada pela ativação precoce de citocinas inflamatórias.        
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