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RESUMO 

 

As sementes de Bauhinia bauhinioides Mart, uma espécie pertencente à Família 

Leguminosae, Subfamília Caesalpinoideae, Tribo Cercideae, possuem uma lectina 

Galactose/Lactose específica, que aglutina eritrócitos de coelho e humanos nativos ou tratados 

com enzimas proteolíticas. A lectina de sementes de B. bauhinioides foi purificada por 

precipitação com sulfato de amônio seguida por cromatografias de trocas iônica em DEAE-

Sephacel e em HiTrap SP, essa última acoplada a HPLC. Esse procedimento resultou na 

lectina purificada, nomeada de BbL. O processo de purificação de BbL foi monitorado por 

SDS-PAGE e observou-se que a lectina purificada é caracterizada por um perfil eletroforético 

composto por uma banda única, com massa molecular aparente de aproximadamente 31 kDa, 

tanto na presença quanto na ausência de um agente redutor. A análise por espectrometria de 

massas indicou que BbL possui uma massa molecular de 28305 Da e, por cromatografia de 

exclusão molecular, observou-se que a lectina, na sua forma nativa, parece assumir uma 

estrutura tetramérica. A lectina de sementes de B. bauhinioides não é uma glicoproteína e 

demonstrou ser bastante estável, sendo capaz de manter sua atividade hemaglutinante em uma 

ampla faixa de pH, após exposição a temperaturas de até 60º C por 1 hora e após diálise 

contra EDTA. BbL foi testada quanto a atividade pró-inflamatória utilizando o modelo de 

edema de pata em ratos, sendo que, foi observada uma indução significativa de edema nos 

animais tratados com BbL na dose de 1,0 mg/kg e esta atividade pró-inflamatória foi inibida 

pela incubação prévia da lectina com 0,1 M de D-galactose. Foi avaliado também o efeito 

causado por moduladores farmacológicos sobre a atividade pró-inflamatória e observou-se 

que o L-NAME, um inibidor não-seletivo da enzima Óxido Nítrico Sintase, inibiu 

significativamente o edema causado pela lectina, sugerindo que a atividade pró-inflamatória 

causada por BbL ocorre via liberação de oxido nítrico. Esses resultados reforçam a idéia da 

utilização de lectinas vegetais com ferramentas biotecnológicas em estudos envolvendo os 

mecanismos da resposta inflamatória. 

 

Palavras Chave: Lectina, Bauhinia bauhinioides, Atividade Pró-inflamatória. 

  



ABSTRACT 
 
 
A new galactose-specific lectin, called BbL, was purified from seeds of a Caesalpinoideae 

plant, Bauhinia bauhinioides, by precipitation with solid ammonium sulfate followed by two 

steps of ion exchange chromatography, and its pro-inflammatory activity was evaluated. The 

lectin haemagglutinated rabbit erythrocytes (native and treated with proteolytic enzymes), 

where activity was independent of the presence of divalent cations, was stable at 60 °C for 60 

min, had an optimum pH between pH 8.0 and 9.0 and was inhibited after incubation with D-

galactose and its derivatives, especially α-methyl-D-galactopyranoside. The pure protein was 

found to have a molecular mass of 31 kDa by SDS–PAGE and 28,305 Da by electrospray 

ionization mass spectrometry. The s.c. injection of BbL induced dose-dependent paw edema 

at all doses tested, an effect that occurred via carbohydrate site interaction and that was 

significantly reduced by L-NAME, indicating the important participation of nitric oxide in the 

late phase of the edema induced by BbL. These findings indicate that this lectin can be used 

as a tool to better understand the mechanisms involved in inflammatory responses. 

 

Key words: Lectin, Bauhinia bauhinioides, Pro-inflammatory activity. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

1.1- Considerações Gerais 
 

Nas ultimas décadas grandes esforços têm sido feitos para entender a estrutura e 

função da glicosilação celular. Antes vistos como meras moléculas hidrofílicas, cujas únicas 

funções seriam o fornecimento de energia e a constituição de paredes celulares, os 

carboidratos agora são reconhecidos como uma intricada rede codificante, capaz de armazenar 

uma quantidade quase que infinita de informação biológica (SAXON & BERTOZZI, 2001). 

Um estímulo para esse aumento na perspectiva das pesquisas envolvendo os carboidratos é o 

recente desenvolvimento das ferramentas necessárias para a realização de estudos complexos 

envolvendo carboidratos biologicamente relevantes. 

Os carboidratos localizados sobre a superfície das células contribuem com a maioria 

das interações entre as células e o ambiente. Por formarem uma camada que recobre as 

células, os carboidratos que constituem o glicocálice são as primeiras moléculas a serem 

encontradas e reconhecidas por outras células, anticorpos e microrganismos invasores, como 

vírus e bactérias. Moléculas secretadas, tais como hormônios e toxinas também, se ligam a 

motivos de carboidratos que atuam como receptores para essas moléculas. Em função do já 

conhecido papel da glicosilação na comunicação celular, não é surpreendente que padrões de 

glicosilação anormais são conhecidos ser marcadores, ou em alguns casos até mesmo a causa, 

de certas doenças incluindo câncer (DENNIS et al., 1999). 

Diferente dos aminoácidos e polímeros de ácidos nucléicos, as cadeias de carboidratos 

não são tipicamente lineares e não são sintetizadas a partir de uma molécula molde, sendo que 

esses fatores geram uma maior diversidade estrutural e, consequentemente, uma maior 

capacidade em armazenar informação, de modo que, cada um dos monossacarídeos 

constituintes de um determinado oligossacarídeo presente em uma célula representa uma 

palavra no “glicocódigo” que pode ser lida pelas proteínas capazes de interagir com estes 

carboidratos (GABIUS et al., 2002).  

As lectinas, por serem moléculas capazes de “decifrar os glicocódigos” codificados na 

estrutura dos glicoconjugados que compõem as membranas celulares, desempenham um papel 

fundamental em muitos processos biológicos, tais como comunicação celular, resposta 

imunológica, fertilização, desenvolvimento de infecções parasitárias e metástase de tumores 

(GABIUS & GABIUS, 1997). 
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Apesar das lectinas terem sido descobertas há mais de 100 anos, estas proteínas 

permaneceram por muitas décadas como meras curiosidades científicas. Foi somente a partir 

dos anos 60 que a comunidade científica despertou um real interesse por estas moléculas. 

Atualmente, entretanto, estas proteínas têm mostrado aplicabilidades em diversas áreas 

científicas, abrangendo aplicações que vão da medicina à agricultura, sendo muitas destas 

proteínas consideradas como ferramentas básicas para áreas de ponta como a biotecnologia, 

tendo em vista suas várias propriedades (CAVADA, 1998). 

Embora lectinas apresentem a propriedade comum de se ligar, reversivelmente, a 

carboidratos, elas apresentam características próprias, principalmente no que diz respeito a 

aplicações biológicas. Assim, mesmo lectinas que apresentem alto grau de homologia de 

seqüências entre si, mostram-se diferentes quanto às várias propriedades biológicas. Isto faz 

com que, via de regra, cada lectina tenha as suas potencialidades de aplicação, o que justifica 

que cada uma delas, por mais semelhante que possa parecer com outra lectina, mereça ser 

estudada separadamente. Fica evidente, então, que a descoberta, o isolamento e a 

caracterização química, físico-química e biológica de novas lectinas se revestem de grande 

importância, na medida em que novas lectinas com diferentes aplicabilidades podem ser 

encontradas. Além disto, visto hoje em dia ser forte a corrente que defende o papel de 

moléculas de comunicação para as lectinas, a descoberta de novas lectinas com 

especificidades diferentes se torna atrativa, uma vez que podem servir de novos modelos para 

o entendimento destes processos dinâmicos de comunicação célula-célula, célula-

microrganismo. 

 

1.2- Lectinas  
 

1.2.1- Breve Histórico 

 

No final do século XIX, várias evidências indicavam a existência na natureza de 

proteínas com a capacidade de aglutinar eritrócitos. Essas proteínas foram denominadas 

inicialmente de hemaglutininas, ou fitoaglutininas por terem sido originalmente encontradas 

em plantas (SHARON & LIS, 2004).  

A primeira descrição de lectinas decorre do ano de 1888, quando Peter Hermann 

Stillmark, em busca pelo princípio tóxico da planta Ricinus communis (Euphorbiaceae), 

estudou essa planta em sua tese, publicada em 1888 na Universidade de Dorpart/Tartu 
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(Estônia, então uma das províncias Bálticas do Império Russo). Stillmark descobriu que 

extratos de sementes de Ricinus communis eram capazes de aglutinar células sanguíneas de 

diferentes animais. Ele denominou a substância responsável por essa atividade de Ricina 

(SHARON & LIS, 2004).  

 Posteriormente, na mesma universidade, H. Hellin relatou efeitos semelhantes ao da 

ricina com uma proteína de sementes de jeriquiti (Abrus precatorius) denominada Abrina 

(SHARON & LIS, 2004). 

Ricina e Abrina foram amplamente utilizadas como modelos de antígenos em estudos 

imunológicos. Isto permitiu a Paul Ehrlich, do Instituto Real de Terapia Experimental 

(Frankfurt), estabelecer nos anos início 90 vários dos princípios fundamentais da imunologia, 

dentre estes, a especificidade da relação antígeno/anticorpo, o fenômeno da memória 

imunológica e a transferência da imunidade humoral de mãe para filho (SHARON & LIS, 

2004). 

Logo depois, substâncias tóxicas similares a Ricina e Abrina foram identificadas em 

sementes de Croton tiglium (Crotina) e em casca de Robinia pseudoacacia (Robina). Em 

1898, Elfstrand introduziu pela primeira vez o termo “hemaglutinina” como um nome comum 

a todas as proteínas vegetais capazes de aglutinar células. Este termo foi inspirado na 

similaridade entre a visível atividade macroscópica das proteínas vegetais e a das aglutininas 

do soro humano e animal, primeiramente descrito por Landois em 1875 (VAN DAMME et 

al., 1998). 

A idéia de que a toxicidade é uma propriedade intrínseca das lectinas foi abandonada 

no início do século XX, depois que Ladsteiner e Raubitscheck em 1907 relataram pela 

primeira vez a presença de uma lectina não tóxica nas leguminosas Phaseolus vulgaris 

(feijão), Pisum sativum (ervilha), Lens culinaris (lentilha) e Vicia sativa. Após o trabalho de 

Landsteiner e Raubitscheck, muitas outras hemaglutininas vegetais não tóxicas foram 

descobertas. Tornou-se, a partir de então, evidente que lectinas estão difundidas no reino 

vegetal e que a toxicidade atribuída às mesmas, é exceção, e não regra (VAN DAMME et al., 

1998). 

O marco seguinte na história das lectinas vegetais foi a descoberta realizada por 

Renkonen, em1948, e Boyd & Reguera, em 1949, de que algumas hemaglutininas exibem 

uma clara preferência por eritrócitos de um grupo particular de tipo sanguíneo dentro do 

sistema ABO. Começou-se a observar que algumas proteínas vegetais obtidas de sementes de 

plantas podiam reconhecer um grupo específico e aglutiná-lo, onde hemácias do sistema ABO 
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respondiam ao contato com essas hemaglutininas de maneira distinta, umas aglutinando e 

outras não (VAN DAMME et al., 1998). 

A abilidade das aglutininas de plantas em distinguir eritrócitos de diferentes tipos 

sanguíneos levou Boyd e Shapleigh a propor em 1954 o termo “lectina” (do latim legere, que 

significa selecionar ou escolher) para nomear essas proteínas (SHARON & LIS, 2004). 

Outro grande marco na história das lectinas ocorreu em 1960, quando Petter C. 

Nowell, demonstrou que a lectina de Phaseolus vulgaris possui atividade mitogênica sobre 

linfócitos. Essa descoberta teve um impacto revolucionário sobre a imunologia, pois até 

aquele momento acreditava-se que os linfócitos eram células incapazes de se dividirem ou de 

se diferenciarem em outros tipos celulares (SHARON & LIS, 2004). 

Em 1919, James Samner isolou das sementes de Canavalia ensiformes uma proteína 

cristalina que ele próprio nomeou de concanavalina A (Con A) e obteve dessa forma a 

primeira lectina pura. Contudo, somente em 1936, Sumner e Howell demonstraram que a 

concanavalina A aglutinava células tais como eritrócitos e também precipitava glicogênio de 

soluções. Eles demonstraram também que a hemaglutinação era inibida pela sacarose da cana-

de-açúcar, demonstrando pela primeira vez a especificidade das lectinas por açúcares 

(SHARON & LIS, 2004). Mas só em 1952 é que foi demonstrado que as propriedades 

hemaglutinantes de lectinas eram baseadas numa atividade específica de ligação a açúcar 

(WATKINS & MORGAN, 1952). 

 Ao serem reconhecidas como proteínas ligantes de carboidratos, as lectinas puderam 

ser distinguidas de outras proteínas com base em um critério funcional bem definido. 

Goldstein et al. (1980) conceituou lectinas como sendo proteínas ou glicoproteínas de origem 

não-imune ligantes a carboidratos que são capazes de aglutinar células e/ou precipitar 

polissacarídeos ou glicoconjugados. 

Atualmente, a definição mais aceita e, provavelmente, a mais utilizada foi proposta 

por Peumans e Van Damme (1995). Segundo estes autores lectinas são proteínas de origem 

não-imune com no mínimo um domínio não catalítico que liga reversivelmente a mono ou 

oligossacarídeos específicos.   
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1.2.2- Classificação Estrutural das Lectinas Vegetais 

 

Desde os primeiros relatos até os dias atuais, o estudo das lectinas tem avançado 

muito, sendo que, várias centenas de lectinas têm sido identificadas, isoladas e caracterizadas 

dos mais diversos organismos tais como microorganismos, plantas e animais. 

Apesar da ampla distribuição na natureza, durante a evolução, as lectinas conservaram 

uma característica em comum que as distinguem de todas as outras proteínas por um critério 

funcional bem definido, que consiste na sua habilidade para reconhecer e ligar-se a 

carboidratos específicos. Elas são classicamente consideradas um grupo heterogêneo de 

proteínas com propriedades bioquímicas e atividades biológicas acentuadamente diferentes 

(PEUMANS & VAN DAMME, 1995). 

Considerando suas características estruturais, Van Damme et al. (1998) subdividiram 

as lectinas vegetais de acordo com a estrutura em quatro classes principais: merolectinas, 

hololectinas, quimerolectinas e superlectinas (Figura 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Classificação estrutural de Lectinas. Representação esquemática de merolectinas (Heveína; PDB: 

1Q9B), hololectinas (ConBr; PDB: 1AZT), quimerolectinas (PPL-2; PDB: 2GSJ) e superlectinas, estas últimas 

sem representantes com estrutura tridimensional elucidada. 
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As merolectinas são proteínas que consistem exclusivamente de único domínio de 

ligação a carboidrato. Devido seu caráter monovalente as merolectinas são incapazes de 

precipitar glicoconjugados ou aglutinar células. Um exemplo clássico dessa classe de lectinas 

é a heveína, uma lectina que se liga a quitina e é extraída do látex da Hevea brasiliensis (VAN 

PARIJS et al., 1991). 

As hololectinas são proteínas que possuem mais de um domínio de ligação a 

carboidrato, sendo estes domínios específicos para um mesmo carboidrato ou para 

carboidratos estruturalmente semelhantes. Elas compreendem a maioria das lectinas de 

plantas e representam a classe de lectinas mais bem estudada. São exemplos típicos de 

hololectinas as lectinas encontradas em sementes de plantas pertencentes a subtribo 

Diocleinae (CAVADA, 2001). 

As quimerolectinas possuem um ou mais sítios de ligação a carboidratos ligados a um 

domínio não-relacionado. Esse domínio pode ter uma atividade enzimática bem-definida ou 

qualquer outra atividade biológica que atue independentemente do sítio de ligação a 

carboidrato. São exemplos de quimerolectinas as RIPs tipo II (Peumans et al., 2001) e a 

PPL2, uma lectina quitina-ligante isolada de sementes de Parkia platycephala que possui um 

segundo sítio, no caso um sítio catalítico endoquitinásico (CAVADA et al., 2006). 

As superlectinas são proteínas que, de forma semelhante às hololectinas, possuem 

mais de um domínio de ligação a carboidratos por molécula, porém esse domínios podem 

reconhecer carboidratos estruturalmente diferentes.  A lectina de Tulipa é um exemplo desse 

grupo, possuindo um domínio N-terminal manose-ligante arranjado a um domínio GalNac-

ligante não-relacionado (VAN DAMME et al., 1996). 

 

1.2.3- Distribuição das Lectinas Vegetais  

 

Nos vegetais as lectinas têm sido encontradas desde em organismos mais simples 

como algas (NAGANO et al., 2002 ) e musgos (MOLINA & VINCENTE, 1995) até os mais 

complexos como gimnospermas (SANTI-GADELHA et al., 2006) e angiospermas (WONG 

& NG, 2005; KAUR et al., 2005; MORAES et al., 1996).  De todos esses grupos, as 

angiospermas têm sido as mais investigadas, sendo que algumas centenas de lectinas já foram 

isoladas e caracterizadas de plantas pertencentes a diferentes famílias dessa divisão.  

Em algumas famílias as lectinas se concentram em maior quantidade em um 

determinado órgão, como nas sementes maduras em leguminosas, provavelmente nos tecidos 
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cotiledonares (PUZTAI, 1991). Contudo, as lectinas também podem ser encontradas em 

outras partes das plantas, como folhas (RATANAPO et al., 2001), frutos (SAMPIETRO et 

al., 2001), raízes de algumas Convolvulaceae (PEUMANS et al., 1997) e tubérculos 

(SUSEELAN et al., 2002). 

Muitas funções têm sido propostas para as lectinas vegetais, tais como proteção contra 

patógenos e insetos, transporte e armazenamento de carboidratos, reconhecimento celular 

(dentro da célula, entre células ou entre organismos), proteínas de reserva ou reguladores de 

crescimento (PUSZTAI, 1991). 

 Van Damme e colaboradores (1998) classificaram as lectinas de plantas em sete 

grupos, ou famílias, de acordo com as semelhanças estruturais e evolutivas. Esses grupos são 

nomeados de: lectinas de leguminosas, lectinas ligantes a quitina contendo domínios 

heveínicos, lectinas de monocotiledôneas que se ligam a manose, proteínas inativadoras de 

ribossomo tipo II (RIPs tipo II), lectinas de floema de Cucurbitaceae, lectinas relacionadas a 

Jacalina e lectinas de Amaranthaceae (Figura 02). 

As lectinas de leguminosas correspondem à família de lectinas mais estudada até o 

presente, com dezenas de representantes já purificados e caracterizados. As proteínas desse 

grupo caracterizam-se por possuírem uma alta similaridade estrutural, porém, com 

especificidade por carboidratos e propriedades biológicas distintas. Se enquadram nesse grupo 

a Concavalina-A (Con-A), extraída de sementes Canavalia ensiformes, e as lectinas extraídas 

de outras plantas da subtribo Diocleinae (CAVADA et al.,2001).   

  As lectinas que se ligam a quitina são capazes de se ligar a resíduos de N-

acetilglicosamina (principal unidade monomérica constituinte da quitina) e têm como 

característica principal o fato de possuírem um domínio heveínico em suas moléculas (VAN 

DAMME et al., 1998). O termo “domínio heveínico” refere-se a uma pequena proteína (uma 

merolectina) de 43 resíduos de aminoácidos, extraída do látex da Hevea brasiliensis, a 

popular seringueira (WALJUNO et al., 1975). Lectinas pertencentes a esse grupo têm sido 

encontradas em várias famílias de plantas não relacionadas taxonomicamente tais como 

Gramineae, Leguminosae, Solanaceae, Urticaceae, Papaveraceae e Amaranthaceae. São 

também exemplos de lectinas que se ligam a quitina as quitinases classe I que são 

quimerolectinas compostas de um único domínio heveínico ligado a um domínio catalítico 

com atividade quitinásica (COLLINGE et al., 1993). 

O termo “lectinas de monocotiledôneas que se ligam a manose” refere-se a uma 

família de lectinas estreitamente relacionadas que possuem especificidade para manose, 

encontradas exclusivamente em plantas monocotiledôneas, como nas famílias 
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Amaryllidaceae, Alliaceae, Araceae, Liliaceae, Orchidaceae e Bromeliaceae. Estudos 

comparativos indicam que essas proteínas compartilham um alto grau de similaridade de 

seqüência primaria, porém com uma completa heterogeneidade de estrutura molecular (VAN 

DAMME et al., 1998). 

As proteínas inativadoras de ribossomos tipo II (RIPs tipo II) são lectinas do tipo 

quimerolectina formadas por duas cadeias polipeptídicas sintetizadas a partir de uma única 

molécula precursora a qual é pós-transducionalmente processada através da excisão de uma 

ligação entre as cadeias. A primeira dessas cadeias (cadeia A) é formada por um polipeptídeo 

constituído de um domínio adenosina glicosidase e a outra (cadeia B) constituída por um 

domínio de ligação a carboidratos, sendo que as cadeias permanecem unidas por pontes 

dissulfeto. Ao penetrar nas células, esta ligação dissulfeto é quebrada e a cadeia B adquire 

ema forte atividade N-glicosidase tornado-se capaze de inativar cataliticamente ribossomos 

eucarióticos e procarióticos (VAN DAMME et al., 1998). A Ricina (Ricinus communis) e 

Abrina (Abrus precatorius) são exemplos clássicos de RIP’s tipo 2 com potentes atividades 

biológicas (PEUMANS et al., 2001). 

As lectinas do floema de Curcubitaceae são proteínas diméricas composta de duas 

subunidades idênticas de 24 kDa que se ligam a resíduos de N-acetilglicosamina. Todas as 

lectinas conhecidas dos floemas de Curcubitaceae mostram um grau de similaridade 

sequencial, mas não tem qualquer similaridade sequencial com outras lectinas de plantas ou 

proteínas (VAN DAMME et al., 1998). 

A expressão “lectinas relacionadas a Jacalina” é usada para nomear um grupo de 

lectinas que são evolucionaria e estruturalmente relacionadas a Jacalina, uma lectina 

específica para galactose extraída de sementes de jaca (Artocarpus integrifólia). Esse tipo de 

lectinas é encontrado principalmente em espécie de Moreaceae e Convolvulaceae (VAN 

DAMME et al., 1998).   

A amarantina, uma lectina extraída de Amaranthus caudatos, não se assemelha a 

nenhuma outra lectina de plantas tanto com relação a seqüência de aminoácidos quanto com 

relação a estrutura tridimensional. Baseado nessas informações, a amarantina é considerada 

como um protótipo da família de lectinas das Amaranthaceae. Várias outras lectinas extraídas 

de plantas do gênero Amaranthus, como por exemplo Amarantus leucocarpus, contêm 

lectinas que são muito similares com a amarantina, sendo todas elas lectinas ligantes 

específicas por N-acetilgalactosamina (Van Damme et al., 1998). 
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exemplo claro deste fato é a lectina especifica para glicose e manose extraída de sementes da 

leguminosa Parkia platycephala, cuja estrutura é composta por três domínios relacionados a 

jacalina repetidos (MANN et al., 2001; GALEGO DEL SOL et al., 2005). 

 

1.2.4- Lectinas de Leguminosas 

 

O termo lectina de leguminosa refere-se a uma família particular de lectinas de plantas 

estreitamente relacionadas, encontradas exclusivamente em vegetais pertencentes à família 

Leguminosae (VAN DAMME et al., 1998). 

As lectinas de Leguminosae correspondem ao grupo de lectinas mais bem estudado até 

o momento, sendo que dezenas de lectinas isoladas de membros desse táxon já foram 

caracterizadas quanto a suas propriedades químicas, físicas, estruturais e quanto a suas 

propriedades biológicas. Muito do conhecimento adquirido até o presente sobre as lectinas de 

um modo em geral, provem de estudos realizados com membros dessa família de lectinas 

(SHARON & LIS, 1990). 

Sabe-se que as lectinas de Leguminosas são sintetizadas no retículo endoplasmático na 

forma de pré-pro-lectinas. Essa proteína imatura possui na sua extremidade N-terminal um 

peptídeo sinal, com 20 a 30 resíduos de aminoácidos, que é removido posteriormente durante 

o transporte da pré-pro-lectina para o lúmen do reticulo endoplamático, originando uma pró-

lectina. A pró-lectina passa então por uma série de modificações pós-traducionais, como 

glicosilação e clivagens proteolíticas, dando origem a lectina madura (SHARON & LIS, 

1990). 

As lectinas de leguminosas têm uma estrutura monomérica conservada, apresentando 

extensiva similaridade seqüencial, ao mesmo tempo em que exibem uma notável variedade de 

associações quaternárias com importantes implicações funcionais (SRINIVAS et al., 2001).  

As pequenas variações seqüenciais e de arranjo quaternário parecem significar diferenças 

importantes em testes de atividades biológicas com lectinas de leguminosas in vitro e in vivo 

(CAVADA et al., 2001). 

Lectinas de leguminosas, normalmente, apresentam-se como dímeros ou tetrâmeros, 

compostos por monômeros iguais ou diferentes com massa molecular em torno de 25 a 30 

kDa. Cada uma destas subunidades apresenta um único sítio de ligação a carboidratos com a 

mesma especificidade. Freqüentemente, estas subunidades são compostas por uma única 

cadeia polipeptídica e sua união é estabelecida por forças não covalentes como ligações de 
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hidrogênio, interações hidrofóbicas e eletrostáticas formando dímeros canônicos e 

estabilizando o tetrâmero pela união destes dímeros. Entretanto, existem algumas lectinas que 

possuem subunidades formadas por 2 cadeias polipeptídicas como as lectinas da tribo Vicieae, 

gêneros Pisum, Vicia, Lathyrus, e Lens, que possuem cadeias polipeptídicas leves 

denominadas de α (5 a 7 kDa) e cadeias pesadas denominadas β (15 a 19 kDa). Estas lectinas 

são dímeros formados por duas subunidades iguais e cada subunidade é constituída de uma 

cadeia α e uma cadeia β mantidas por ligações não-covalentes (SHARON & LIS, 1989). 

As estruturas dos monômeros de diferentes lectinas de leguminosas são extremamente 

similares e podem ser descritas como um β-sanduíche rígido consistindo de seis folhas-beta 

(atrás) e outro curvado de sete folhas-beta (frente), além de uma terceira pequena folha beta, 

consistindo de cinco folhas ligadas por duas maiores (BANERJEE et al., 1996; 

HAMELRYCK et al., 1998). 

O sítio de ligação a carboidratos está localizado no lado côncavo do β-sanduíche, 

próximo ao sítio de ligação a metais. O sítio de reconhecimento a carboidratos consiste de 

diversos “loops” com diferentes graus de variabilidade (SHARMA & SUROLIA, 1997). As 

conformações destes loops são determinadas pela presença de íons de metais de transição, 

como o cálcio e o manganês, na estrutura (LORIS et al., 1998; BOUCKAERT et al., 2000). A 

ausência desses metais resulta em uma instabilidade local e na perda da capacidade de ligar-se 

a carboidratos (LORIS et al., 2004). 

Além de um sítio de ligação a carboidratos, altamente conservado, juntamente com um 

sítio de ligação a metais, que é responsável pela estabilização do “loop” que compõe o sítio 

de ligação a carboidratos, estudos recentes mostraram a capacidade de essas proteínas 

interagirem com compostos hidrofóbicos. Algumas lectinas de leguminosas podem interagir 

com outras espécies de moléculas que não carbidratos tais como adenina (HAMELRYCK et 

al., 1999) e ácido aminobutírico ( DELATORRE et al., 2007). A ligação a essas moléculas às 

lectinas se dá através de uma região estrutural hidrofóbica, altamente conservada em muitas 

lectinas de leguminosas e que, devido a esse alto grau de conservação, pode estar envolvida 

em algum papel biológico importante (DELATORRE et al., 2007). 

Algumas lectinas de leguminosas, como as lectinas extraídas de espécies da subtribo 

Diocleinae, exibem uma oligomerização dependente de pH, onde a proporção entre proteínas 

no estado dimérico e no estado tetramérico pode ser alterada de acordo com pH do meio 

(CALVETE et al., 1999; NAGANO et al., 2008). A alteração desse equilíbrio 

dímero/tetrâmero dependente de pH pode influenciar diretamente nas atividades biológicas 

dessas lectinas, pelo fato dessas proteínas serem capazes de se ligar aos receptores 
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glicoconjugados da superfície das membranas com uma maior afinidade quando na forma 

tetramérica (DELATORRE et al., 2006).  

 

1.2.5- Lectinas de Caesalpinoideae 

 

As Lectinas de Leguminosas representam o grupo mais bem estudado dentre as 

lectinas de plantas, contudo a maioria dos estudos referentes a estas proteínas envolvem 

lectinas extraídas de membros da subfamília Papilionoideae, principalmente da tribo 

Phaseoleae, enquanto que estudos envolvendo lectinas de membros das outras subfamílias, 

Mimosoideae e Caesalpinoideae, ainda são escassos (MANN et al., 2001).    

A subfamília Caesalpinoideae é compostas por 143 gêneros divididos em quatro 

tribos: Caesalpinieae, Cassieae, Cercideae e Detarieae. Até o presente, a tribo Cercideae é o 

principal táxon dentro da subfamília Caesalpinoideae do qual lectinas foram isoladas e 

caracterizadas bioquimicamente. São exemplos as lectinas extraídas das espécies Griffonia 

simplicifolia (LAMB & GOLDSTEIN 1984), Bauhinia purpurea (IRIMURA & OSAWA 

1972) B. variegata (PINTO et al, 2008), B. pentandra (SILVA et al., 2001), B. monandra 

(COELHO & SILVA, 2000).  

As lectinas extraídas de sementes membros do gênero Bauhinia compartilham 

algumas características em comum, dentre as quais se podem citar o fato de que todas 

apresentam uma especificidade por D-galactose e derivados, apresentam um perfil 

eletroforético composto por uma banda única de aproximadamente 30 kDa e possuem 

glicanos ligados a cadeia protéica (SILVA et al., 2007;  SILVA et al., 2001; IRIMURA & 

OSAWA, 1972). 

Várias atividades biológicas têm sido descritas para as lectinas extraídas de espécies 

do gênero Bauhinia e, dentre estas, a lectina extraída de sementes de B. purpurea é a melhor 

caracterizada. Esta proteína tem sido intensamente utilizada em estudos citoquímicos e 

imunológicos de células e tecidos sob condições patológicas ou malignas (WU et al., 2004), 

dentre estes, pode-se citar estudos relacionados a detecção de motivos de açúcares localizados 

em membranas de células normais e cancerosas (SARKER et al., 1994) e estudos envolvendo 

a identificação e separação de diferentes tipos celulares (PINTO DA SILVA et al., 2002; 

KASPER et al., 1994; SARKER et al., 1995; SHUE et al., 1993).   

Outra lectina bastante estudada é aquela extraída das folhas de B. monandra para qual 

já foi descrita atividade hipoglicemiante (ROSILIO et al., 2004) e atividade inseticida contra 
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Anagasta kuehniella, Zabrotes subfasciatus e Callozobruchus maculatus (MACEDO et al., 

2007).  

Griffonia sinplicifolia (previamente denominada Bandeiraea simplicifolia) é um 

arbusto perene nativo das florestas tropicais do oeste da África. As sementes dessa 

Caesalpinoideae contem quatro lectinas distintas, denominadas GS-I, GS-II, GS-III e GS-IV, 

cada uma com especificidade de ligação a carboidratos diferente. GS-I consiste de cinco 

isolectinas tetraméricas (A4, A3B, A2B2, AB3 e B4). A4 e B4 exibem especificidade de ligação 

para N-acetil-D-galactosamina e D-galactose, respectivamente, enquanto que A3B, A2B2, AB3 

possuem ambas as especificidades de ligação a carboidratos. GS-II é uma proteína tetramérica 

composta de subunidades idênticas específica para resíduos de N-acetil-D-glicosamina. GS-

III e GS-IV são ambas compostas de dois tipos de subunidades e possuem a capacidade de se 

ligarem a N-acetil-D-galactosamina e ao açúcar de Lewis b, respectivamente (LAMB & 

GOLDSTEIN, 1984). Em adição, essas lectinas também foram detectadas em outras partes da 

planta, como nas folhas (LAMB, et al., 1983). 

 Até o presente momento, as lectinas I-B4 e IV de G. simplicifolia são as únicas 

lectinas de Caesalpinaceideae que possuem sua estrutura tridimensional resolvida (Figura 03). 

GS-IV foi cristalizada na sua forma nativa e complexada com o açúcar de Lewis b (um 

determinante de um grupo sanguíneo humano) e teve sua estrutura resolvida com uma 

resolução de 2,0 Å (DELBAERE et al., 1993). Já a lectina I-B4 foi cristalizada na sua forma 

desmetalizada e teve sua estrutura tridimensional resolvida a 2,5 Å de resolução. Uma analise 

estrutura dessa proteína revelou um novo arranjo tetramérico para lectinas de leguminosas e 

indicou um mecanismo diferente para perda de íons metálicos e para ligação a carboidratos 

(LESCAR et al., 2001). 

 

 



 

 

Figura 03. Estrutura tridimension

complexada com o açúcar de Lewis
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• Células endoteliais;  

• Células próprias do tecido (mastócitos, fibroblastos e macrófagos fixos);  

• Células migratórias (neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos sanguíneos, 

plasmócitos e macrófagos livres).  

A resposta inflamatória aguda envolve fenômenos vasculares (vasodilatação e aumento 

da permeabilidade celular) e celulares (infiltração celular) decorrentes da liberação local de 

mediadores químicos formas e liberados concomitantemente ou sequencialmente no local da 

lesão (FERENCÍK & STVRTINOVÁ, 1996). 

A vasodilatação é um fenômeno que corresponde a alterações no calibre vascular, que 

conduz a um aumento do fluxo sangüíneo, decorrente da ação de mediadores principalmente 

em arteríolas.  

O aumento da permeabilidade vascular se deve a ação de mediadores inflamatórios 

sobre as células endoteliais venulares, induzindo a contração das mesmas. Isto permite a 

passagem de proteínas plasmáticas para o interstício, as quais não seriam filtradas em 

condições fisiológicas. O aumento da permeabilidade vascular somado ao aumento da pressão 

de filtração, por conseqüência da vasodilatação, leva à formação do edema inflamatório. 

A migração de leucócitos da microcirculação e seu acúmulo no foco da agressão é uma 

das etapas fundamentais para a defesa do organismo. Os leucócitos ingerem os agentes 

agressores, destroem as bactérias e outros micróbios e degradam o tecido necrótico e os 

antígenos estranhos. Porém, os leucócitos podem prolongar a inflamação e induzir lesão 

tecidual mediante a liberação de enzimas, de mediadores químicos e de radicais livres do 

oxigênio.  

A mobilização adequada dos leucócitos, da microcirculação para o foco inflamatório 

(tecido intersticial), é também uma etapa fundamental para a defesa do organismo e é 

denominada de extravasamento. Pode ser dividida nas seguintes etapas: (1) intraluminais: 

marginação, rolagem e adesão; (2) transmigração através do endotélio (também denominada 

de diapedese); e (3) migração nos tecidos intersticiais na direção do estímulo quimiotático.  

No sangue, que flui normalmente, os eritrócitos e os leucócitos ficam confinados a uma 

coluna axial e deixa em contato com o endotélio uma camada de plasma pobre em células. À 

medida que o fluxo torna-se lento no início da inflamação (como decorrência do aumento da 

permeabilidade vascular), os leucócitos saem da coluna central e assumem uma posição 

periférica, passando a margear a superfície endotelial. Este processo inicial, denominado 

marginação, é causado em grande parte por alterações nas condições hemodinâmicas geradas 
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pela lenta circulação sanguínea (CONTRAN et al., 2000). Fileiras de leucócitos deslocam-se 

lentamente ao longo do endotélio e aderem transitoriamente (um processo denominado de 

rolagem), e finalmente, interrompem seu trajeto em algum ponto onde possam aderir 

firmemente nas paredes endoteliais (KIEDA, 1998). Com o tempo, o endotélio passa a ser 

praticamente recoberto por leucócitos e adquire um aspecto “pavimentado”. Após a fase de 

adesão firme, o leucócito insere pseudópodes nas junções entre as células endoteliais, se 

espreme através das junções endoteliais e passa a se posicionar entre as células endoteliais e a 

membrana basal. Por fim, atravessa a membrana basal e escapa para o espaço extravascular 

para exercer seu papel. Tanto neutrófilos quanto monócitos, linfócitos e eosinófilos e 

basófilos empregam este trajeto. 

O recrutamento dos leucócitos circundantes para os tecidos é regulado em parte por 

múltiplas famílias de adesão (CAMs), que estão envolvidas na ligação de leucócitos com 

outros leucócitos, células endoteliais e ainda com componentes da matriz extravascular. As 

CAMs envolvidas nas interações adesivas entre as células no processo inflamatório foram 

classificadas em três famílias distintas: integrinas, superfamília das imunoglobulinas e as 

selectinas (CRONSTEIN & WEISSMAN, 1993).  

A família das selectinas consiste de três tipos de moléculas, denominadas L-selectina 

que são encontradas nos leucócitos e são responsáveis pelo endereçamento dos linfócitos para 

os linfonodos, E-selectina produzida pelo endotélio, sua síntese é induzida por IL-1, TNFα e 

LPS, e sua inibição é realizada por glicocorticóides, e P-selectina, constitutivamente 

sintetizadas por células endoteliais e plaquetas e ficam armazenadas nos grânulos de Weibel-

Palade. Devido ao fato de todos os membros da família das selectinas apresentarem um 

domínio lectínico N-terminal, estas são capazes de mediar à adesão entre as células, através 

do reconhecimento específico de um carboidrato na superfície celular da célula alvo (ROSEN 

et al., 1993). A regulação da expressão das moléculas de adesão e de sinalização pode 

modular o recrutamento e ativação dos leucócitos em tecidos inflamados (CHAO et al., 

1997). Simultaneamente à expressão de selectinas, outras moléculas de adesão participam do 

processo de adesão dos neutrófilos às células endoteliais como as integrinas além de vários 

componentes da matrix dos tecidos conjuntivos (fibronectina, vitronectina, laminina e 

colágeno) (JOHNSTON & KUBES, 1999; WATT, 2002). 

O acúmulo de leucócitos no local da adesão decorre da liberação ou ativação de 

mediadores químicos com atividade quimiotáxica sobre essas células. Estes mediadores 

podem originar-se do plasma, das células envolvidas no processo inflamatório ou do tecido 

agredido (CONTRAN et al., 2000).  
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Os mediadores oriundos de células normalmente estão sequestrados nos grânulos 

intracelulares, que precisam ser secretados (histamina nos grânulos de mastócitos) ou são 

sintetizados originalmente (Prostaglandinas, citocinas) em resposta a um estímilo 

(CONTRAN et al., 2000). Substâncias endógenas e exógenas (fMLP, LPS, carragenina e 

zimozan) podem agir como agentes quimiotáticos. 

Os mediadores endógenos são substâncias oriundas da ativação de células inflamatórias 

por uma reação imune ou por estimulação direta destas células por citocinas ou substâncias 

químicas. Muitos destes já foram identificados até o momento, podendo ser originados no 

plasma, sob a forma de precursores a serem ativados (proteínas do sistema complemento, das 

cininas e da coagulação) ou sintetizados e armazenados por células (serotonina, histamina, 

prostaglandinas, PAF, leucotrienos e citocinas). A maioria dos mediadores químicos 

desempenha sua atividade biológica através da ligação específica com receptores presentes 

em células, entretanto alguns podem atuar diretamente como enzimas (proteases lisossomais) 

ou mediando lesões oxidativas diretas como ocorre com os metabólitos do oxigênio 

CONTRAN et al., 2000).  

Um grande número de mediadores tem sido implicado no processo de migração dos 

leucócitos do sangue ao foco de inflamação. Acredita-se que na fase precoce do processo 

inflamatório induzido por diferentes estímulos, células residentes no tecido, como 

macrófagos, mastócitos e linfócitos, participam no controle da migração de neutrófilos. Este 

controle é mediado pela liberação destes fatores quimiotáticos. 

Os mediadores do processo inflamatório podem ser divididos em nas seguintes  

categorias: 

 

A) Aminas Vasoativas  

As duas aminas, histamina e serotonina, são especialmente importantes porque estão 

disponíveis em reservas pré-formadas entre os primeiros mediadores a serem liberados 

durante a inflamação.  

Histamina, a qual é formada pela descarboxilização do aminoácido histidina, é o maior 

componente dos grânulos de mastócitos, mas ainda encontrada nos basófilos e nas plaquetas. 

A histamina pré-formada está presente nos grânulos de mastócitos e é liberada por 

desgranulação dessas células em resposta a uma variedade de estímulos. A histamina exerce 

seus papéis através da interação com um dos três receptores distintos presentes nas células-

alvo, conhecidos como H
1
, H

2 
e H

3
. A maioria dos efeitos biológicos nas reações alérgicas é 
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mediada pela ligação da histamina ao receptor H
1
. Porém, para os mecanismos da inflamação, 

devemos ter uma especial atenção com o H
1
, pois os endoteliócitos possuem esse receptor e, 

quando ele é estimulado pela ação da histamina, a célula se contrai resultando em um 

aumento da permeabilidade vascular das vênulas pós-capilares.  

Serotonina (5-hidroxitriptamina) é um segundo mediador vasoativo pré-formado com 

ações semelhantes às da histamina. Está presente nas plaquetas e células enterocromafins, e 

nos mastócitos em roedores, mas não no ser humano. A liberação de serotonina (e histamina) 

das plaquetas é estimulada quando as plaquetas se agregam após contato com o colágeno, 

trombina, difosfato de adenosina e complexos antígeno-anticorpo (CONTRAN et al., 2000).  

 

B) Metabólitos do Ácido Araquidônico (AA)  

As células são ativadas por diferentes estímulos. Os lipídeos das membranas celulares 

são rapidamente remodelados para gerar mediadores lipídicos biologicamente ativos que 

servem como sinais intracelulares ou extracelulares. Os produtos derivados do metabolismo 

do AA influenciam uma variedade de processos biológicos, incluindo a inflamção e 

hemostasia.  

O AA é um ácido graxo poliinsaturado de 20 carbonos que é derivado diretamente de 

fontes alimentares ou por conversão do ácido graxo essencial, o ácido linoléico. Não ocorre 

livremente nas células, mas normalmente é esterificado em fosfolipídeos da membrana. É 

liberado de fosfolipídeos da membrana através da ativação de fosfolipases celulares 

(fosfolipase A2) por estímulos mecânicos, químicos e físicos ou por outros mediadores (C5a). 

Os metabólitos do AA, também chamados eicosanóides, são sintetizados por duas classes 

principais de enzimas: ciclooxigenase (prostaglandinas e tromboxanos) e lipooxigenases 

(leucotrienos e lipoxinas).  

1) Via da ciclooxigenase: mediada por duas enzimas diferentes (COX-1 e COX-2), leva 

à geração de prostaglandinas. As prostaglandinas dividem-se em séries baseadas nas 

características estruturais codificadas por uma letra (PGD, PGE, PGF, PGG r PGH) e um 

numeral subscrito (1,2), que indica o número de ligações duplas no composto. As mais 

importantes na inflamação são as prostaglandinas (PGE
2
, PGD

2
, PGF

2α
, PGl

2
) e o tromboxano 

A2, que é um importante agregador plaquetário e vasoconstritor. As prostaglandinas, 

principalmente a PGE
2 

e a prostaciclina, são mediadores importantes da vasodilatação 

inflamatória e potenciam, de modo acentuado, os efeitos quimiotáticos e de aumento da 

permeabilidade de outros mediadores (RANG et al., 1996).  
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2) Via da lipoxigenase: os produtos iniciais são gerados por três lipoxigenases (LO) 

diferentes, que estão presentes em apenas alguns tipos de células. A 5-lipoxigenase (5-LO) é a 

enzima predominante nos neutrófilos. A ativação celular, a 5-LO transfere-se para a 

membrana nuclear e interage com uma porteína reguladora associada à membrana, 

denominada proteína ativadora de 5-LO (FLAP), para formar o complexo enzimático ativo. O 

principal produto, 5-HETE, que é quimiotático para neutrófilos, é convertido em uma família 

de compostos coletivamente conhecidos como leucotrienos. O LTB4 é um agente 

quimiotático potente e ativador das respostas funcionais de neutrófilos, como agregação e 

aderência de leucócitos ao endotélio venular, geração de radicais livres de oxigênio e 

liberação de enzimas lisossômicas. Os leucotrienos que contêm cisteinil C4, D4 e E4 (LTC4, 

LTD4 e LTE4) causam vasocronstrição intensa, aumento da permeabilidade vascular 

(CONTRAN et al., 2000; SPRIGER, 1994). 

 

C) Fator Ativador Plaquetário 

O ativador de plaqueta (PAF) é gerado a partir de um fosfolipídeo de membrana por 

ativação de fosfolipases. Tem a capacidade de ativar uma variedade de células, incluindo 

plaquetas. Este fator pode atuar na degranulação de neutrófilos e eosinófilos, sendo o mais 

potente quimiotático para eosinófilos já descrito. O PAF gera também um aumento da adesão 

leucocitária ao endotélio (por estímulo à ligação da integrina aos leucócitos) e da quimiotaxia. 

Este mediador atua diretamente nas células-alvo de receptores específicos, mas potencializam 

também a síntese de outros mediadores, principalmente os metabólitos do AA 

(WASSERMAN, 1988).  

 

D) Citocinas  

As citocinas constituem um grupo heterogêneo de glicoproteínas, sintetizadas e 

secretadas de modo típico por diversas células, principalmente macrófagos e linfócitos, em 

resposta à ativação ou lesão. Estas proteínas atuam como sinais modulando as respostas 

imunes e inflamatórias locais ou sistêmicas. Geralmente, células normais precisam ser 

estimuladas para produzirem citocinas. As citocinas, em geral, são peptídeos ou 

glicoproteínas com pesos moleculares variando de 6 a 60 kDa. São extremamente potentes, 

atuam em concentrações milimolares na estimulação de células, após interação específica 

entre ligante e receptor.  

Além de serem produzidas por diferentes tipos de células, as citocinas podem exercer 

seus efeitos em várias células, e, devido a essa ação pleiotrópica, desencadeiam diferentes 
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atividades, podendo ser sinérgicas ou antagônicas, ou, ainda, induzir ou inibir a produção de 

outras citocinas bem como modular a expressão de seus receptores.  

1) Citocinas pró-inflamatórias:  

Tem sido demonstrado que várias citocinas induzem a migração de leucócitos, 

principalmente neutrófilos, tanto in vivo como in vitro, e estão envolvidas em vários eventos 

da resposta inflamatória. As principais citocinas mediadoras de inflamação são a IL-1, TNF- 

α, IL-2, IL-12, IL-6, e as quimiocinas, entre as quais estão a IL-8, MIP, MCP-1 e a ENA-78. 

As principais citocinas que medeiam a inflamação compartilham muitas propriedades 

biológicas. A IL-1 eo TNF- α são produzidos por macrófagos ativados, TNF-β (previamente 

conhecido como linfotoxina) por células T ativadas e a IL-1 por muito outros tipos celulares. 

Sua secreção pode ser estimulada por endotoxina, imunocomplexos, toxinas, lesão física e 

uma variedade de processos inflamatórios. Suas ações mais importantes na inflamação são 

seus efeitos sobre o endotélio, leucócitos e fobroblastos e indução das reações da fase aguda 

sistêmica. Em particular, induzem a síntese de moléculas de aderência endotelial e 

mediadores químicos – incluindo outras citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento, 

eicosanóides e óxido nítrico (NO) (RANG et al., 1996).  

 

E) Quimiocinas  

São uma superfamília de proteínas pequenas (8 a 10 kDa) que atuam primariamente 

como ativadores e quimiotratores para tipos específicos de leucócitos, possuindo semelhanças 

em suas sequências de aminoácidos. Duas destas famílias têm sido extensivamente estudadas, 

as α e β-quimiocinas (CONTRAN et al., 2000).  

Entre os papéis biológicos definidos para as quimiocinas estão: 1) efeito quimiotático 

direto e indireto; 2) promovem a diferenciação e crescimento celular; 3) regulação da 

hematopoiese e angiogênese; 4) aumentam a adesão e capacidade de ligação dos leucócitos; 

5) possível papel no crecimento tumoral e desenvolvimento de metástases; 6) atividade anti-

tumoral (BEM-BARUCH et al., 1995).  

O aumento na secreção de quimiocinas durante a inflamação resulta no recrutamento 

seletivo de leucócitos para o tecido inflamado. A ativação pelas quimiocinas leca a uma 

interação de alta afinidade na superfície dos leucócitos e seus ligantes endoteliais. Esta 

interação, por sua vez, facilita a adesividade do leucócito e seu posterio extravasamento 

(BISHOFF et al, 1990).  
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F) Óxido Nítrico  

O óxido nítrico (NO) é um gás solúvel e representa sintetizado, em condições 

fisiológicas ou patológicas, a partir do aminoácido L-arginina por uma família de enzimas 

denominadas Óxido Nítrico Sintases (NOS). A reação consiste na oxidação por oxigênio 

molecular, de um dos nitrogênios do grupo guanidino terminal para formar NO 

(MACMICKING et al., 1997).  

Três isoformas de NOS são bem caracterizadas: NOS neuronal, NOS induzida e Nos 

endotelial. Todas as isoformas são dependentes de NADPH. Tanto a NOS neuronal quanto a 

NOS endotelial são expressas constitutivamente, são dependentes de Ca 2+/calmodulina e 

liberam NO por períodos curtos de tempo, enquanto que a NOS induzida, sintetizada em 

macrófagos, leucócitos, células endoteliais e outros tipos celulares em resposta a citocinas e 

endotoxinas, é independente de CA2+ e uma vez expressa, sintetiza NO por períodos 

prolongados de tempo (MONCADA et al., 1991; MACMICKING et al., 1997) 

O NO desempenham um papel importante na função vascular durante as respostas 

inflamatórias, no entanto, o mecanismo pelo qual ele exerce seu efeito não está bem elucidado 

(MONCADA et al., 1991).  

 

G) Radicais livres derivados de oxigênio 

Estes radicais podem ser liberados no meio extracelular por leucócitos após exposição a 

agentes quimiotáticos, imunocomplexos, ou uma provocação fagocítica. Su produção depende 

da ativação do sistema oxidativo do NADPH. O ânion superóxido (O2-), peróxido de 

hidrogênio (H
2
O

2
) e radical hidroxila (OH) são as principais espécies produzidas dentro da 

célula, e esses metabólitos podem se combinar com NO para formar outros intermediários 

reativos de nitrogênio. A liberação extracelular de baixos níveis desses mediadores potentes 

pode aumentar a expressão de quimiocinas, citocinas e moléculas de aderência endotelial de 

leucócitos, amplificando a cascata que suscita a resposta inflamatória. Em níveis mais altos, a 

liberação desses mediadores potentes pode ser lesiva para o hospedeiro (CONTRAN et al., 

2000).  

 

H) Neuropeptídeos 

Semelhantes às aminas vasoativas e aos eicosanóides, previamente discutidos, 

participam do desencadeamento de uma resposta inflamatória. Os peptídeos pequenos, como a 

substância P e neurocinina A, pertencem a uma família de taquicininas neuropeptídicas nos 
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sistemas nervoso central e periférico. As fibras nervosas que contêm substância P são 

proeminentes no pulmão e trato gastrintestinal. A substância P possui muitas funções 

biológicas, incluindo a transmissão de sinais dolorosos, regulação da pressão arterial e 

estimulação da secreção por células imunes e endócrinas, mas é notável como um mediador 

potente do aumento da permeabilidade vascular. Atua por ligação a um receptor acoplado à 

proteína G que ostenta sete domínios transmembrana (NK-1R) (COLTRAN et al, 2000). 

 

1,4- Atividade Pró-inflamatória de Lectinas Vegetais 
 

Ao longo dos anos, vários trabalhos têm demonstrado o potencial das lectinas vegetais 

em atuar sobre diversos eventos imunológicos, atividade esta que pode se dar através de 

diversas vias, tais como, a proliferação de linfócitos com produção de interferon γ (BARRAL-

NETTO et al., 1992), produção de oxido nítrico (ANDRADE et al., 1999) e indução de 

apoptose (BARBOSA et al., 2001).  Em adição, tem sido mostrado que lectinas vegetais, 

dependendo especificidades por carboidratos e da via de administração, podem exercer 

atividade anti ou pró-inflamatória, ativando ou inibindo a migração de neutrófilos através da 

interação entre o domínio de ligação dessas proteínas com carboidratos presentes nas 

membranas das células envolvidas no processo inflamatório (ALENCAR et al., 1999, 2003; 

MOTA et al., 2007; ASSREUY et al.,1997, 2009; CAVADA et al., 2001). 

Várias vegetais específicas para D-galactose tem demonstrado atividade pró-

inflamatória em diversos modelos experimentais. Dentre estas, a lectinas extraída de sementes 

de Vatairea macrocarpa (VML) (CAVADA et al., 1998) tem sido intensamente estudada em 

diversos modelos experimentais relacionados a atividade pró-inflamatória. Alencar et al. 

(2003) investigou o papel dessa lectina no processo de  migração de leucócitos, assim como o 

papel de macrófagos residentes. Neste estudo foi observado que a injeção intraperitoneal de 

VML induz a migração celular de neutrófilos e de células mononucleares na cavidade 

peritoneal de ratos através uma via indireta e que pode ser mediada pelo aumento de fatores 

quimiotáticos para neutrófilos, secretados pelos macrófagos residentes. Posteriormente, foi 

demonstrado que citocinas tais como TNF-α são os fatores quimiotáticos responsáveis por 

essa atividade (ALENCAR et al., 2007). Foi também demonstrado que VML exibe uma 

atividade pró-inflamatória no modelo experimental de edema de pata através de um 

mecanismo que envolve a infiltração de leucócitos (ALENCAR et al., 2004). 
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A lectina galactose-específica de sementes de Erythrina velutina também promove a 

migração de neutrófilos na cavidade peritoneal de ratos. Concomitantemente, foi realizado um 

estudo da atividade pró-inflamatória dessa lectina em modelo bolsa de ar dorsal. Esta 

cavidade, caracterizada pela escassez de células residentes, permitiu observar que a lectina de 

E. velutina é capaz de induzir a migração de neutrófilos independente da presença de outras 

células residentes (MORAES et al., 1996). Com esses resultados propõe-se que essa lectina, 

com especificidade a galactose, possua um mecanismo de indução de migração baseado no 

reconhecimento direto de glicoproteínas da superfície de neutrófilos. 

Outra lectina especifica para galactose para qual também foi descrita atividade pró-

inflamatória é a aglutinina de sementes de soja (SBA). Esta lectina possui a capacidade de 

induzir a migração de neutrófilos e de linfócitos in vivo e ativar as células mononucleares 

(BENJAMIM et al., 1997). 

Apesar da atividade pró-inflamatória ser uma característica marcante das lectinas 

específicas para D-galactose, lectinas com outras especificidades também podem apresentar 

essa atividade. Estudos realizados por Santos de Oliveira et al. (1994), mostram que a lectina 

ligante de manose, extraída de Artocarpus integrifolia, estimulou a migração de neutrófilos na 

cavidade peritoneal de camundongos de modo dose-dependente. Essa atividade foi inibida 

com a utilização de 0,1 M de manose tanto in vivo quanto in vitro.  

A lectina extraída de tubérculos da monocotiledônea Arum maculatum, a qual lectina 

que exibe uma especificidade incomum para glicanos contendo oligomanosideo e N-

acetilactosamina, também exibe atividade pró-inflamatória, a qual inclui a migração de 

neutrófilos em um processo que ocorre por dois caminhos, sendo que, o primeiro é 

independente da presença de células residentes e o segundo é dependente da presença de 

macrófagos (ALENCAR et al., 2005). 

Outro exemplo é a lectina isolada de sementes de Talisia esculenta (FREIRE et al., 

2003), que possui especificidade para glicose/manose. Neste estudo ficou comprovado que 

esta lectina é capaz de induzir a migração de neutrófilos e de células mononucleares de modo 

dose-dependente, tanto no modelo de cavidade peritoneal quanto em bolsa de ar em 

camundongo. 
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2- OBJETIVOS 

 

2.1- Objetivo Geral 
 

O presente trabalho teve como objetivo purificar, caracterizar e avaliar a atividade pró-

inflamatória de uma lectina de sementes de Bauhinia bauhinioides Mart, abrindo 

possibilidades de sua utilização como ferramenta biotecnológica em estudos envolvendo os 

mecanismos da resposta inflamatória. 

 

2.2- Objetivos Específicos 
 

• Purificar uma lectina de sementes de B. bauhinioides através da utilização de métodos 

cromatográficos tradicionais; 

• Caracterizar a lectina purificada em relação à sua afinidade por carboidratos e quanto a 

suas características físico-químicas; 

• Testar a atividade pró-inflamatória utilizando o modelo de edema de pata em ratos; 

• Avaliar o efeito de carboidratos e de moduladores farmacológicos sobre a atividade 

pró-inflamatória da lectina. 

   

 

  



 

3- MATERIAIS E MÉTODO
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3.2- Animais  
 

Para realização dos testes de atividade hemaglutinante foram utilizados eritrócitos 

provenientes de coelhos adultos e sadios da raça Nova Zelândia, mantidos no Biotério do 

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Ceará. 

Os experimentos envolvendo animais foram realizados com ratos machos da linhagem 

Wistar, pesando entre 160 e 220g. Estes animais foram obtidos do Biotério Central da 

Universidade Federal do Ceará. Todos os experimentos foram realizados no laboratório de 

Farmaco-Fisiologia da inflamação na Universidade Estadual do Ceará.  

 

3,3- Purificação da Lectina de Sementes de B. bauhinioides 
 

3.3.1- Extração Protéica 

 

As sementes de B. bauhiniodes foram submetidas à maceração, até a obtenção de um 

pó fino, denominado farinha, apropriada para o processo de extração protéica. 

As proteínas solúveis da farinha de sementes de B. bauhinioides foram extraídas com 

solução de Tris-HCl 0,1 mol/L pH 7,6 com NaCl 0,15 mol/L, na proporção de 1:10 p/v, sob 

agitação constante, durante 3 horas. A suspensão obtida foi centrifugada a 90000 g, 

temperatura 4°C, por 20 minutos e o sobrenadante obtido, denominado extrato total, foi 

utilizado para realização de ensaios de atividade hemaglutinante e de dosagem de proteínas 

solúveis, para o posterior cálculo da atividade específica, útil para futuras comparações e 

análises. 

 

3.3.2- Fracionamento Protéico do Extrato Total  

 

Os extratos totais foram submetidos a fracionamento através da adição lenta sob 

agitação constante de sulfato de amônio solido em diferentes concentrações, correspondendo 

às frações 0-30%, 30-60% e 60-100% de saturação. Após 4 horas de contato em repouso, as 

suspensões serão centrifugadas a 9.000 g por 20 minutos obtendo-se, nos precipitados, as 

frações respectivas. 
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3.3.3- Dosagem de Proteínas Solúveis 

 

A concentração de proteínas totais solúveis nos extratos e nas diferentes frações foi 

verificada pelo método descrito por Bradford (1976). A cada 100uL de amostra, diluída ou 

não, 2,5mL do reagente de Bradford foram adicionados. A mistura foi então deixada em 

repouso por cerca de 10 minutos e em seguida teve sua absorbância determinada a 595nm em 

um espectrofotômetro de luz visível (VIS LBK Novaspec II, Pharmacia). A concentração de 

proteínas solúveis nas amostras analisadas foi determinada à partir de uma curva padrão 

obtida com o uso de soluções de concentrações conhecidas de albumina sérica bovina (BSA). 

Para os experimentos cromatográficos, o conteúdo protéico foi avaliado utilizando-se a 

absorbância a 280 nm dos eluatos cromatográficos. 

 

3.3.4- Detecção da Atividade Hemaglutinante 

 

Os testes para detecção de atividade hemaglutinante nos extratos e nas diferentes 

frações protéicas foram realizados em tubos, a partir de uma adaptação ao protocolo descrito 

por Moreira e Perrone (1967) como descrito a seguir: 

As amostras, em duplas seriadas, foram diluídas em tubos (1:2, 1:4, 1:8...) em Tris-

HCl 0,1 mol/L pH 7,6 contendo NaCl 0,15 mol/L. A 100 uL de cada diluição adicionou-se 

100uL de uma suspensão de hemácias de coelho ou dos tipos sanguíneos A, B e O, normais 

ou tratadas com enzimas proteolíticas (papaína ou tripsina) a 2% em NaCl 0,15 mol/L. O 

ensaio foi incubado a 37°C por 30 minutos e, após esse período, deixado em repouso à 

temperatura ambiente por mais 30 minutos. A presença ou não de hemaglutinação foi então 

detectada macroscopicamente a olho nú. 

Os títulos de hemaglutinação foram medidos em termos de Unidade Hemaglutinante 

(U.H.) como sendo o inverso da maior diluição ainda capaz de apresentar hemaglutinação 

visível macroscopicamente, obtido através da seguinte equação exponencial: 

 

U.H.= 2
n 

onde n corresponde ao número do ultimo tubo da diluição onde foi possível  detectar 

hemaglutinação. 
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3.3.5- Cálculo da Atividade Hemaglutinante Específica 

 

Após a obtenção do título de hemaglutinação a da concentração de proteínas solúveis, 

a atividade específica para cada uma das frações foi calculada, com o objetivo de se monitorar 

avanços na concentração/purificação da lectina em estudo. 

O cálculo foi feito pela divisão do título de hemaglutinação (UH/mL) pela dosagem de 

proteínas solúveis (mgP/mL), cujo quociente foi expresso em UH/mgP (unidades de 

hemaglutinação por miligrama de proteína). Esses resultados poderão ser então comparados, 

levando à escolha da melhor condição / fração purificadora ou concentradora da atividade 

hemaglutinante. 

 

3.3.6- Especificidade por Carboidratos 

 

Especificidade por carboidratos da lectina de sementes de B. bauhinioides foi 

determinada através de ensaios de inibição da atividade hemaglutinante por açúcares simples 

e por glicoproteínas, os quais foram realizados segundo um protocolo adaptado a partir 

daquele descrito por Ramos et al., (1996). 

Para tal propósito, 50 µL de soluções estoques, a uma concentração de 0,1 mol/L de 

cada carboidrato, foram diluídos serialmente em Tris-HCl 0,1 mol/L pH 7,6 contendo NaCl 

0,15 mol/L. Em seguida, foi adicionada a cada tubo 50 µL de uma solução de lectina em uma 

concentração de proteínas correspondente a 4 U.H. O ensaio foi então incubado a 37°C por 30 

minutos, e, após isso, mantido em repouso à temperatura ambiente por mais trinta minutos. 

Após este período, foram acrescidos 100 µL de uma suspensão a 2% de eritrócitos de coelho 

tripsinisados a todos os tubos do ensaio. A mistura foi novamente incubada a 37°C, durante 

30 minutos, e depois, deixada em repouso à temperatura ambiente por mais 30 minutos. A 

inibição da atividade hemaglutinante pelos açúcares foi então determinada.  

Para aqueles carboidratos que se mostraram capazes de inibir a atividade 

hemaglutinante foi determinada a concentração mínima inibitória (MIC), a qual corresponde a 

maior diluição, ou a menor concentração, do açúcar em que permaneceu a ausência de 

atividade hemaglutinante. 
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3.3.7- Cromatografia de Troca Iônica em DEAE-Sephacel 

 

A Fração 30-60%, obtida pelo fracionamento protéico com sulfato de amônio, por 

apresentar maior atividade específica foi submetida à Cromatografia de Troca Iônica em 

DEAE-Sephacel. Para tal, a fração foi extensivamente dialisada, solubilizada em Tris-HCl 

0,05 mol/L pH 8,0, centrifugada a 9.000g por 10 minutos e, em seguida, o sobrenadante foi 

aplicado em uma coluna de DEAE-Sephacel (1,0 X 10,0 cm) previamente equilibrada com a 

mesma solução. A fração não retida foi eluida com o tampão de equilíbrio, enquanto que, as 

frações retidas foram eluidas com o tampão de equilíbrio adicionado de um gradiente salino 

do tipo “step wise” de 0-0,1; 0,1-0,2 e 0,2-1,0 mol/L de NaCl. Frações de aproximadamente 

1,5 mL foram coletadas manualmente.  

As frações obtidas foram exaustivamente dialisadas contra água e, então, liofilizadas. 

A atividade hemaglutinante, o teor de proteínas solúveis e a atividade específica de todas as 

frações cromatográficas foram avaliados. 

 

3.3.8- Cromatografia de Troca iônica em HiTrap SP acoplada a HPLC 

 

A fração ativa oriunda da cromatografia de troca iônica em DEAE-Sephacel, após 

diálise e liofilização, foi solubilizada em tampão acetato 0,02 mol/L, pH 4,0. Após 

centrifugação a 13000 g por 5 minutos, o sobrenadante resultante foi aplicado em um coluna 

HiTrap SP XL acoplada a um Sistema HPLC. A fração não-retida foi eluída com o próprio 

tampão acetato e as frações retidas foram eluídas com o tampão acetato contendo um 

gradiente salino do tipo “step wise” de 0-0,2 e 0,2-1,0 mol/L de NaCl. 

As frações obtidas foram exaustivamente dialisadas contra água e, então, liofilizada s. 

A atividade hemaglutinante, o teor de proteínas solúveis e a atividade específica de todas as 

frações cromatográficas foram avaliados. 
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3.4- Caracterização da Lectina de Sementes de B. Bauhinioides 
 

3.4.1- Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS  

O acompanhamento do processo de purificação e a estimativa da massa molecular 

aparente das subunidades da lectina purificada foram feitos através de eletroforese em gel de 

poliacrilamida em presença de SDS (SDS-PAGE), realizada segundo uma adaptação ao 

método descrito por Laemmli (1970).  

O gel superior ou gel de empilhamento foi preparado usando acrilamida/bisacrilamida 

3,5 % em tampão Tris/HCl 0,5 mol/L, pH 6,8, SDS 1 %, persulfato de amônio (100mg/ml) e 

TEMED concentrado. O gel de separação da amostra (main gel) foi preparado em tampão 

Tris/HCl 1,5 mol/L, pH 8,8 contendo SDS 1 %, TEMED (concentrado) e persulfato de 

amônio (100mg/ml).  

As amostras liofilizadas, obtidas das diferentes frações proteícas e das diferentes 

cromatografias, foram solubilizadas a uma concentração de 1 mg/mL em tampão de amostra 

contendo Tris/HCl 0,0625 mol/L  pH 6,8, 10 % de glicerol, 0,02 % de azul de bromofenol e 1 

% de SDS).  

A eletroforese SDS-PAGE foi realizada em um sistema Mini-Protean II mini-gel (Bio-

Rad; Milão, Itália) com a voltagem variando até 200V, potência até 5W, e amperagem 

constante de 35mA. O tampão de corrida utilizado conteve Tris 0,025M, Glicina 0,192M e 

SDS 0,1% pH 8,8. Proteínas de massa molecular conhecidas foram utilizadas como padrão.   

Após a corrida eletroforética, o gel de separação foi fixado em uma solução contendo 

25% isopropanol e 10% ácido acético, por no mínimo 1 hora. O gel fixado foi então corado 

em Coomassie R-250 a 0,05%, dissolvido em metanol, ácido acético e água a uma proporção 

1:3,5:8 (v/v/v). A retirada do excesso do corante (descoramento) foi feita em água destilada 

aquecida. 

 

3.4.2- Determinação da Massa Molecular por Espectrometria de Massas 

 

A massa molecular da lectina purificada foi determinada através da técnica de 

espectrometria de massa com Ionização por Eletrospray (ESI) utilizando um instrumento 

híbrido (Synapt HDMS, Waters Corp., Milford, USA) operando no modo positivo, com uma 

resolução de 10.000 e uma exatidão de massas de 3 ppm. Para tal, a proteína foi solubilizada 

em uma solução contendo 50% de acetonitrina e 0,1% de ácido fórmico, a uma concentração 
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final de aproximadamente 1 pMol de proteína. A amostra foi aplicada a um fluxo de 10 

µL/minuto e as voltagens do capilar e do cone foram ajustadas para 3,0 kV e 40 V, 

respectivamente. A coleta de dados foi realizada com o auxilio do software Mass Lynx 4.0 e 

os espectros multicarregados foram deconvoluidos usando técnicas de maximização da 

entropia (FERRIGE et al., 1992). 

 

3.4.3- Estimativa da massa molecular nativa  

 

A massa molecular da lectina de sementes de B. bauhinioides foi estimada por 

cromatografia de exclusão molecular em coluna de Sílica Gel (TSK-GEL 3000SW 0,8 x 30 

cm) acoplada a um sistema de cromatografia líquida de alta performance (AKTA system). 

Com este intuito, a lectina foi solubilizada em tampão Tris-HCl 0,05 mol/L pH 7,6 contendo 

NaCl 0,5 mol/L e aplicada na coluna previamente equilibrada coma mesma solução. A 

cromatografia se procedeu a um fluxo 0,5 ml/minuto e foi monitorada a 280 nm. Proteínas de 

massa molecular conhecidas foram utilizadas como padrão: β-amilase (200 kDa), lectina de 

sementes de Canavalia brasiliensis (Con-br) nativa (100 kDa), BSA (66 kDa), Cadeia α da 

lectina Con-Br (25 kDa). 

 

3.4.4- Efeito da temperatura sobre a Atividade Hemaglutinante 

 

Alíquotas da lectina de sementes de B. bauhinioides solubilizadas em NaCl 0,15 mol/L 

(0,2 mg/ml), foram preparadas em eppendorfs. Em seguida, cada amostra foi submetida a 

diferentes temperaturas variando de 10 ºC a 100 ºC por 60 minutos. Após este período, a 

atividade hemaglutinante foi testada em todas as amostras. 

 

3.4.5- Efeito do pH sobre a atividade hemaglutinante 

 

O feito do pH sobre a atividade da lectina foi avaliado através de testes de atividade 

hemaglutinante. Para isto, a lectina sementes de B. bauhinioides solubilizada em NaCl 0,15 M 

(0,2 mg/ml) foi dialisada por 24 horas contra diferentes soluções tampão com pHs variando de 

4,0 a 10,0 contendo NaCl 0,15 mol/L. Os seguintes tampões foram utilizados: Citrato de sódio 

0,1 mol/L pH 4,0 e 6,0, acetato de sódio 0,1 mol/L pH 5,0, fosfato de sódio 0,1 mol/L pH 7,0, 

Tris-HCl 0,1 mol/L pH 8,0, glicina-NaOH pH 9,0 e 10,0.  
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3.4.6- Efeito do EDTA sobre a atividade hemaglutinante 

 

O requerimento de cátions divalentes para a atividade da lectina foi investigado. Para 

tal propósito, a lectina de sementes de B. bauhinioides solubilizada em NaCl 0,15 mol/L (0,5 

mg/ml) foi inicialmente dialisada contra uma solução de EDTA 0,1 mol/L contendo NaCl 

0,15 mol/L por 24 horas, seguida pela diálise exaustiva contra NaCl 0,15 mol/L para retirada 

de excesso de EDTA. Após isto, a atividade hemaglutinante testada foi testada adicionando-se 

soluções de NaCl 0,15 mol/L contendo CaCl2 e/ou MnCl2 0,01 mol/L. 

 

3.4.7- Dosagem de carboidratos totais  

 

A lectina de sementes de B. bauhinioides solubilizada em NaCl 0,15 mol/L (1,0 

mg/mL) foi submetida ao método de Dubois et al. (1956) para a determinação do conteúdo de 

carboidratos, utilizando-se glicose como padrão.  

 

3.5- Atividade Pró-inflamatória da lectina de sementes de Bauhinia bauhinioides. 

 

3.5.1- Testes de atividade pró-inflamatória utilizando o modelo de edema de pata 

em ratos.   

 

Para tal propósito, os animais foram pesados e divididos em dois grupos homogêneos 

contendo seis animais cada, posteriormente, o volume da pata direita posterior de cada animal 

foi medido pletismograficamente antes da injeção da lectina de sementes de B. bauhinioides 

solubilizada em solução salina estéril, nas concentrações de 0,01, 0,1 e 1,0 mg/kg , sendo a 

administração desta feita por via subcultânea intraplanar .Os animais do grupo controle foram 

injetados da mesma forma, contudo recebendo somente salina estéril. Os volumes das patas 

dos animais foram medidos em intervalos de 0,5; 1; 2-8; 24; 32 e 48 h após a administração 

da lectina. O edema foi calculado como a diferença entre o volume de liquido deslocado pelas 

patas em um determinado período após o estimulo e antes do estimulo (tempo zero). O 

cálculo da área sob a curva também foi realizado utilizando o método do trapézio 

(LANDUCCI et al., 1995). Os resultados foram expressos em unidades arbitrárias e 
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comparados àqueles obtidos das patas dos animais que foram injetados apenas com salina 

estéril.   

  

3.5.2- Reversão da Atividade Pró-inflamatória por Carboidratos 

 

Para demonstrar o envolvimento do sítio de ligação a carboidratos na atividade pró-

inflamatória, foi montada uma estratégia experimental utilizando quatro grupos de animais. O 

primeiro grupo foi tratado com a lectina de sementes de B. bauhinioides (1,0 mg/kg) 

previamente incubada por 1 hora com 0,1 mol/L do seu açúcar específico (D-galactose) e 

injetada por via subcultânea intraplanar. O segundo grupo (controle positivo) recebeu somente 

a lectina de sementes de B. bauhinioides (1,0 mg/kg). Dois grupos de animais foram 

utilizados como controles negativos, sendo que, um destes foi injetado somente salina estéril 

contendo D-galactose 0,1 mol/L enquanto ao outro foi administrado somente salina estéril. O 

volume da pata direita posterior de cada animal foi medido pletismograficamente antes da 

injeção das respectivas soluções e, posteriormente medidos em intervalos de 1 hora após a 

administração das mesmas. O edema foi calculado como a diferença entre o volume de 

liquido deslocado pelas patas em um determinado período após o estimulo e antes do estimulo 

(tempo zero). O cálculo da área sob a curva também foi realizado utilizando o método do 

trapézio (LANDUCCI et al., 1995). Os resultados foram expressos em unidades arbitrárias e 

comparados àqueles obtidos das patas dos animais dos grupos controle. 

 

3.5.3- Efeito de Moduladores Farmacológicos sobre a Atividade Pró-inflamatória 

 

Para a avaliação do efeito causado por moduladores farmacológicos sobre a atividade 

pró-inflamatória, a lectina de sementes de B. bauhinioides (1,0 mg/kg) foi injetada por via 

subcultânea intraplanar em animais previamente tratados com indometacina (5 mg/kg 

administrada por via subcutânea) ou com L-NAME (30 mg/kg administrado por via 

endovenosa). Os animais do grupo controle positivo receberam apenas somente a lectina de 

sementes de B. bauhinioides (1,0 mg/kg), enquanto que, ao grupo controle negativo foi 

administrado somente salina estéril. O volume da pata direita posterior de cada animal foi 

medido pletismograficamente antes da injeção das respectivas soluções e, posteriormente 

medidos em intervalos de 1 hora após a administração das mesmas. O edema foi calculado 

como a diferença entre o volume de liquido deslocado pelas patas em um determinado 
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período após o estimulo e antes do estimulo (tempo zero). O cálculo da área sob a curva 

também foi realizado utilizando o método do trapézio (LANDUCCI et al., 1995). Os 

resultados foram expressos em unidades arbitrárias e comparados àqueles obtidos das patas 

dos animais dos grupos controle. 

 

3.5.4- Avaliação da Permeabilidade Vascular. 

 

A permeabilidade vascular foi avaliada indiretamente pela quantificação do 

extravasamento de proteínas plasmáticas nas patas dos animais como descrito por Garcia-

Leme & Wilhelm, (1975). Para isto, foi montada uma estratégia experimental utilizando três 

grupos de animais. Os animais do primeiro grupo foram previamente tratados com L-NAME 

(30 mg/kg 30 mg/kg administrado por via endovenosa).e em seguida receberam com a lectina 

de sementes de B. bauhinioides (1,0 mg/kg) injetada por via subcultânea intraplanar. O 

segundo grupo (controle positivo) recebeu somente a lectina de sementes de B. bauhinioides 

(1,0 mg/kg) enquanto que, o ultimo grupo de animais foi utilizado como controles negativos e  

recebeu somente salina estéril. Todos os animais utilizados no experimento receberam azul de 

Evans (25 mg/kg administrado por via endovenosa) uma hora antes do sacrifício, que foi feito 

no momento do pico edematogênico (3 horas após a administração da lectina). As patas dos 

animais foram seccionadas na altura do tornozelo, pesadas e incubadas com 2 mL de 

formamida a 37º C por 72 horas. A densidade óptica do corante extraído determinada a 

600nm e expressa com µg de azul de Evans/g de tecido.  

 

3.5.5- Análise Estatística  

 

Todos os resultados foram expressos como média dos valores ± S.E.M. para n 

experimentos. A avaliação estatística foi combinada pela análise de variância (ANOVA) 

seguida pelo teste t de “student” para múltiplas comparações. Um valor de p menor que 0,05 

foi considerado estatisticamente significante. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1- Purificação da Lectina de Sementes de Bauhinia bauhinioides 
 

Os extratos protéicos preparados com a farinha de sementes de Bauhinia bauhinioides 

apresentaram níveis relativamente altos de atividade hemaglutinante contra eritrócitos de 

coelho e humanos dos tipos sanguíneos A e O, tratados com enzimas proteolíticas ou nativos, 

mas não contra eritrócitos humanos do tipo B (Tabela 01), sendo que o maior título de 

hemaglutinação foi observado contra eritrócitos de coelho tratados com tripsina. Vários 

estudos envolvendo lectinas mostram que muitas vezes estas proteínas têm sua atividade 

hemaglutinante potencializada pelo tratamento dos eritrócitos com enzimas proteolíticas 

(NAGANO et al., 2002; PINTO et al., 2008), isto ocorre pelo fato destas enzimas atuarem 

clivando certas proteínas da superfície da membrana celular dos eritrócitos expondo ainda 

mais os carboidratos que compõem o glicocálice, o que permite que as lectinas tenham um 

maior acesso a estes, aumentando assim os títulos de hemaglutinação. 

 

Tabela 01: Atividade hemaglutinante no extrato total das sementes de B. bauhinioides, preparado como descrito 

no item 3.3.1. 

Tipo de Eritrócito 
Tratamento Enzimático 

Tripsina Papaína Nativos 

Coelho 256* 128 16 

Humano tipo A 64 32 4 

Humano tipo B 0 0 0 

Humano tipo O 4 2 0 
*Valores expressos em termos de Unidade Hemaglutinante (U.H.). 

 

A atividade hemaglutinante presente nos extratos de sementes de B. bauhinioides foi 

totalmente inibida por D-galactose e seus açúcares derivados, não sendo inibida pelos demais 

açucares utilizados nos ensaios de inibição (Tabela 02), demonstrando que a atividade 

hemaglutinante presente nos extratos é realmente causada pela presença de uma lectina. Este 

perfil de especificidade de ligação a carboidratos é característico de outras lectinas isoladas de 

espécies pertencentes ao gênero Bauhinia (SILVA et al., 2001; PINTO et al., 2008; SILVA et 

al,. 2007; YOUNG et al., 1985; COELHO e SILVA, 2000). Nesse estudo de inibição também 

foi observado que a lectina presente nas sementes de B. bauhinioides possui uma afinidade 
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maior para α-metil-D-galactopiranosideo do que para D-galactose, indicando que um 

substituinte mais hidrofóbico em C-1 pode favorecer o estabelecimento de interações 

adicionais com regiões hidrofóbicas do sítio de ligação a carboidratos da lectina (RAMOS et 

al., 1996). 

 

Tabela 02: Inibição da atividade hemaglutinante no estrato total de sementes de B. bauhinioides por 

carboidratos 

Carboidrato MIC* (mM) 

D-Glicose NI** 

D-Galactose 3.16 

D-Frutose NI 

D-Manose NI 

D-Arabinose NI 

N-Acetil- D-glicosamina NI 

α-metil- D-galactopiranosídeo 1.56 

α-metil- D-glicopiranosídeo NI 

Lactose 3.16 

Sacarose NI 

* Concentração Mínima Inibitória em mM; 

**O carboidrato não inibiu a uma concentração de 100 mM. 

 

Apesar da alta afinidade para D-galactose e derivados, a lectina presente em sementes 

de B. bauhinioides não foi capaz de se ligar a matrizes cromatográficas de afinidade contendo 

resíduos desses açúcares, classicamente utilizados para purificar lectinas específicas para 

galactose, tais como goma de guar, Sepharose e agarose-lactose (dados não mostrados). A 

discordância desses resultados pode ser devido ao comprometimento da molécula de açúcar 

em relação à sua ligação na matriz cromatográfica. A provável região da molécula interativa 

com a lectina pode não estar livre, já que se os açúcares encontram-se imobilizados, ligados à 

matriz, em certa região de sua molécula. Além disto, outra possibilidade para explicar este 

fato seria a de que esses monossacarídeos, devido ao pequeno tamanho, não serem acessíveis 

espacialmente ao sítio de ligação a carboidrato da lectina (BENEVIDES, 2008). 

Alternativamente, a lectina de sementes de B. bauhinioides foi purificada por 

precipitação pela adição de sulfato de amônio sólido seguida por duas etapas de cromatografia 
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Tabela 03: Tabela de Purificação da Lectina de Sementes de B. bauhinioides 

Fração 
a)Proteínas  
(mg/ml) 

 b)U.H 
Total  

c)Ativ. Específica 
(UH/mg) 

d)Purificação 

Extrato Total 2,86 256 89,5 1 

Fração 30-60% 3,84 512 133,3 1,5 

Pico III DEAE 0,88 512 581,8 6,5 
Pico II Sp-xL 

(BBL) 0,27 256 948,14 10,6 
 

a) Concentração de proteínas determinada pelo método de Bradford (1976); 

b) Atividade hemaglutinante contra eritrócitos de coelho tratados com tripsina expressa em termos de 

Unidade Hemaglutinante (U.H.); 

c) Atividade Hemaglutinante Específica calculada como a relação entre a atividade hemaglutinante e a 

concentração de proteínas; 

d) Purificação, calculada como a relação entre a atividade hemaglutinante específica do extrato total e 

aquela de cada passo de purificação subsequente. 

 

4.2- Caracterização Físico-química da Lectina de Sementes de B. bauhinioides 
 

O processo de purificação de BbL foi monitorado por SDS-PAGE na presença ou 

ausência do agente redutor β-mercaptoetanol. A figura 07 mostra o perfil eletroforético de 

todas as frações protéicas correspondentes aos diferentes estágios de purificação da lectina. 

Nesta figura pode-se observar que a lectina purificada é caracterizada por um perfil composto 

por uma banda única de massa molecular aparente de aproximadamente 31 kDa, tanto na 

presença quanto na ausência do agente redutor. Todas as lectinas extraídas de sementes de 

membros do gênero Bauhinia apresentaram um perfil eletroforético no qual há a presença de 

uma banda principal de aproximadamente 30 kDa em condições redutoras (SILVA et al., 

2001; PINTO et al., 2008; SILVA et al,. 2007; YOUNG et al., 1985). Contudo, sob condições 

não redutoras, as lectinas de sementes de B. variegata Candida (SILVA et al., 2007) e B. 

purpurea (YOUNG et al., 1985) apresentaram duas bandas principais, uma de 32 e outra de 

64 kDa, sugerindo que essas lectinas na sua forma nativa, diferentemente da lectina de 

sementes de B. bauhinioides, são oligômeros unidos por ligações dissulfeto. 
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Figura 08. Análise por Espectrometria de Massas com Ionização por Eletrospray. Espectro de massa 

deconvoluido mostrando a massa média de BbL. 

 

As lectinas de leguminosas, normalmente, apresentam-se como dímeros ou tetrâmeros, 

compostos por monômeros iguais ou diferentes e com massa molecular em torno de 25 a 30 

kDa (SHARON & LIS, 1989). A lectina de sementes de B. bauhinioides, por cromatografia 

de exclusão molecular em coluna de TSK Gel em condições não desnaturantes, apresentou 

um pico único e simétrico correspondendo a uma massa molecular estimada de 

aproximadamente 108 kDa (Figura 09). Esse resultado, comparado com aqueles observados 

por SDS-PAGE e por espectrometria de massas, sugere que, em solução, a lectina de 

sementes de B. bauhinioides assume uma estrutura tetramérica, composta por subunidades 

idênticas, similar ao reportado para várias outras lectinas de leguminosas (YOUNG et al., 

1985; OLIVEIRA et al., 2002; NAGANO et al., 2008; GALEGO DEL SOL et al., 2007).   
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Figura 12: Efeito Inibitório de C
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 permeabilidade vascular (HUGHES et al., 1990;

 oxido nítrico tem sido previamente reportada par

E et al., 1999; GADELHA et al., 2005; FIGU

res Farmacológicos sobre o Edema de Pata induzido po

; s.c.) ou L-NAME (30mg/kg; e.v.), 1 hora antes da lectin

 pata (mL) entre os vários tempos e o tempo zero; (B) área

zio. Média ± S.E.M. (n=6). *p< 0.05 comparado a salina; @
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omento em que a 

igura 13 A), sendo 

s com o L-NAME 

ausada pela lectina 

lve a liberação de 

ascular durante as 

feito não está bem 

ue o NO modula a 

ue este mediador 

0; KUBES, 1995). 

ara várias lectinas 

UEIREDO et al., 

por BbL. Os animais 

tina (BbL 0,1 mg/Kg; 

ea sob a curva (ASC)  
@p< 0.05 comparado 



 

Em condições normais

regulado pelo equilíbrio entre

do fluido dos vasos, e pelo 

plasmáticas, que tendem a r

inflamatória aguda ocorre o au

dos fluidos através dos pe

plasmáticas. Quando tais prote

um aumento na pressão osmó

originado o edema e aumenta

(êxtase sanguíneo). O êxtase

exudado inflamatório, uma d

(MICHAEL & CURRY, 1999

O efeito edematogênic

acompanhado por um aument

0.68 �g Azul de Evans/g de 

(Figura 14). Contudo, este efe

NAME. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Avaliação da Permeab

0,1 mg/Kg) ou salina (0,1 mL/Kg) 

mg/Kg, e.v.),  30 minutos antes do s

 

ais, o movimento de fluidos dentro e fora da m

re a pressão hidrostática intravascular, que tende

lo efeito oposto da pressão osmótica exercido 

 reter o fluido dentro dos vasos. Porém, dur

 aumento da pressão hidrostática na microcirculaç

pequenos vasos, tornando-os mais permeáve

oteínas deixam os vasos sanguíneos e entram no i

mótica, o que provoca a saída de mais fluido pa

ntando a viscosidade sanguínea que tende a des

se sanguíneo favorece a adesão leucocitária e 

 das principais características da resposta infl

99).  

ico de BbL, no momento do seu pico máximo, f

nto significante na permeabilidade vascular de 2

e peso da pata) comparado com o grupo contro

efeito não foi alterado pelo pré-tratamento dos an

abilidade Vascular Induzida por BbL. Os animais recebe

g) por via intraplantar (s.c.). Todos os animais receberam

 sacrifício. Média ± S.E.M. (n=6). *p< 0.05 comparado a sa
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 microcirculação é 

de a forçar a saída 

o pelas proteínas 

urante a resposta 

ação e a passagem 

veis às proteínas 

o interstício, causa 

 para o interstício, 

esacelerar o fluxo 

e forma, assim, o 

nflamatória aguda 

, foi paralelamente 

 2,9 vezes (2.55 ± 

role (0.90 ± 0.11) 

 animais com o L-

beram a lectina (BbL 

m azul de Evans (25 

 salina. 
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5-CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos podemos concluir que uma lectina específica para 

galactose de sementes de Bauhinia bauhinioides Mart foi purificada através de um protocolo 

simples, reproduzível e eficiente. A lectina apresentou uma marcante atividade pró-

inflamatória, atividade esta que demonstrou ocorrer mediante interação do seu sitio de ligação 

a carboidratos com as células envolvidas no processo inflamatório, em um mecanismo que 

envolve a participação do oxido nítrico. Estes resultados reforçam a importância das 

interações proteínas-carboidratos nas células e fornecem subsídios para a utilização de 

lectinas vegetais com ferramentas biotecnológicas em estudos envolvendo os mecanismos da 

resposta inflamatória.   
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