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RESUMO 

 

A família Leguminosae é reconhecida pela grande quantidade de lectinas isoladas 

e caracterizadas, especialmente de sementes. Neste grupo se destacam as proteínas extraídas 

de espécies pertencentes a subtribo Diocleinae, pela quantidade de estudos em diferentes áreas 

do conhecimento. Lectinas podem ser definidas como proteínas ou glicoproteínas que não são 

originadas a partir de uma resposta imunológica do organismo e possuem a capacidade de 

reconhecer e se ligar reversivelmente a mono ou oligossacarídeos específicos sem, no entanto, 

alterar suas estruturas químicas. Diferentes trabalhos no nosso grupo vêm caracterizando 

estruturalmente essas proteínas, bem como elucidando algumas possíveis aplicações 

biotecnológicas para essas moléculas. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi isolar e 

caracterizar lectinas de diferentes espécies de Leguminosae da subtribo Diocleinae e testa-las 

com relação à toxicidade para naupilos de Artemia sp., o efeito na musculatura lisa de vasos 

sanguíneos e a imobilização de lectina em matriz de agarose previamente ativada com 

brometo cianogênico (CNBr). Foram isoladas e caracterizadas as lectinas de Dioclea 

sclerocarpa, Dioclea lasiocarpa e Dioclea lasiophylla. Também foram feitos estudos de 

dicroísmo circular na lectina de Dioclea sclerocarpa e Dioclea lasiocarpa. A lectina de 

Dioclea lasiophylla foi testada contra Artemia sp.de forma a avaliar sua toxicidade e também 

foi imobilizada em matriz de agarose. Foi avaliado o efeito da lectina de Dioclea lasiocarpa 

na musculatura lisa de vasos sanguineos. O conhecimento acumulado a partir dos três artigos 

científicos publicados nesta tese constitui um grande avanço no neste campo promissor de 

estudo que vem em contínuo crescimento para aplicação biotecnológica. 

 

Palavras Chave: Lectina, Diocleinae, purificação de lectinas, atividade biológica de lectinas. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Leguminosae is recognized by the large amount of isolated and characterized 

lectins, especially seeds. In this group stand out proteins extracted from species belonging to 

subtribe Diocleinae, the number of studies in different areas of knowledge. Lectins can be 

defined as proteins or glycoproteins which are not originated from a body's immune response 

and have the ability to recognize and bind reversibly to mono or oligosaccharides particular 

without, however, altering their chemical structures. Different works in our group are 

structurally characterizing these proteins as well as elucidating some possible 

biotechnological applications for these molecules. In this sense, the objective of this study 

was to isolate and characterize lectins of different species of Leguminosae of Diocleinae 

subtribe and test them for toxicity to Artemia sp. naupilos, The effect on the smooth muscle of 

blood vessels and the detention lectin matrix agarose previously activated with cyanogenic 

bromide (CNBr). Were isolated and characterized the lectin Dioclea sclerocarpa, Dioclea 

lasiocarpa and Dioclea lasiophylla. Were also made circular dichroism studies on lectin 

Dioclea sclerocarpa and Dioclea lasiocarpa. The lectin Dioclea lasiophylla was tested 

against Artemia sp. order to assess their toxicity and was also immobilized on agarose matrix. 

We evaluated the effect of lectin Dioclea lasiocarpa in the smooth muscle of blood vessels. 

The knowledge gained from the three scientific articles published in this thesis is a major 

breakthrough in this promising field of study that has been continuously growing for 

biotechnological applications. 

 

 

Key words: Lectin, Diocleinae, lectin purification, lectin biological activity 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A glicobiologia pode ser definda como a ciência que estuda os carboidratos 

através do conhecimento de suas estruturas e funções. Tal ciência não é restritiva apenas aos 

carboidratos, mas também busca estudar as moléculas que se associam a estes carboidratos, 

como proteínas (TAYLOR; DRICKAMER, 2003). 

Os carboidratos foram descritos apenas como moléculas relacionadas a fonte de 

energia nas células, na forma de monossacarídeos ou oligossacarídeos, ou, ainda, com a 

função estrutural. Por outro lado, o estudo dos carboidratos como moléculas de 

reconhecimento celular só surgiu por volta de 1968, o que pode ser justificado pela 

complexidade estrutural destas moléculas (SHARON; LIS, 1993). 

Na metade do século XX os carboidratos foram apresentados como moléculas 

biológicas extremamente importantes por assumirem também papeis biológicos relevantes nas 

células (LIS; SHARON, 1998). O aprofundamento dos estudos nesta área revelaram a 

importância dos glicanos em desempenhar diversas funções originou a glicobiologia moderna 

(SHARON; LIS, 1993). 

A estrutura de glicanos está diretamente relacionada com sua composição bem, 

como da presença de ligações glicosídicas que se traduz na flexibilidade estrutural e 

conformacional da molécula, o que faz com que essa moleculas possam desenpenhar 

diferentes funções a estar presentes em diferentes compartimentos celulares (TAYLOR; 

DRICKAMER, 2003). 

Os carboidratos são os únicos, entre os polímeros biológicos, que possuem 

capacidade de criar estruturas complexas, incluindo pontos de ramificação a partir de 

monômeros. Um exemplo disto está na glicose que pode se ligar com o seu carbono 

anomérico a cinco hidroxilas presentes em uma segunda glicose, dando origem a até onze 

diferentes isômeros estruturais. Os carboidratos da superfície celular estão diretamente 

relacionados com as interações entre as células e o ambiente podendo atuar como 

comunicação celular que permite atribuir sua interação com anticorpos e microrganismos 

invasores. Devido a esta função já conhecida da glicosilação na comunicação celular, padrões 

de glicosilação anormais são conhecidos como marcadores celulares (DENNIS et al., 1999). 

Estas características dos carboidratos justificam o atual interesse em aprofundar os 

estudos nesta área a fim de elucidar não só a estrutura como os papéis biológicos dessas 

moléculas (HAKOMORI, 1985; DENNIS  et al., 1999). Pelo exposto, também é de vital 
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importância unir os conhecimentos a cerca da glicobiologia com o conhecimento de outras 

moléculas biológicas que interagem com carboidratos. Neste contexto, encaixam-se 

perfeitamente as lectinas, que reconhecem especificamente carboidratos. 

Lectina é uma palavra originada do latim legere que quer dizer “selecionar” ou 

“escolher”. Tais moléculas podem ser definidas como proteínas ou glicoproteínas que não são 

originadas a partir de uma resposta imunológica do organismo e possuem a capacidade de 

reconhecer e se ligar reversivelmente a mono ou oligossacarídeos específicos sem, no entanto, 

alterar suas estruturas químicas (PEUMANS; VAN DAMME, 1995, KOCOUREK; 

HOUREJSI, 1983). O termo aglutinina foi proposto para denominar os extratos que possuíam 

especificidade por determinados tipos de sangue, porém esse termo não foi bem aceito por 

alguns imunologistas, pois os extratos eram de origem vegetal. O termo lectina veio a ser o 

mais adequado, pois as moléculas com capacidade de hemaglutinação são encontradas em 

quase todos tecidos (DOYLE et al., 1994). 

Atualmente podemos inferir que lectinas são proteínas capazes de reconhecer de 

forma específica e reversível os açúcares sem alterá-los. Desta forma, lectinas podem ser 

definidas como um grupo heterogêneo de proteínas de origem não imune que possuem pelo 

menos um domínio não catalítico que se liga reversivelmente a mono ou oligossacarídeos 

específicos (PEUMANS; VAN DAMME, 1995). Por essas características, as lectinas também 

são bastante estudadas, não só quanto sua estrutura, mas também quanto ao potencial 

biotecnológico em diferentes aplicações. 

Estudos anteriores mostraram que lectinas purificadas das algas vermelhas 

Bryothamnion triquetrum e B. seafortii (LIMA et al., 2004, 2009) e das leguminosas 

Canavalia maritma e Canavalia ensiformis (GADELHA et al., 2005) relaxam anéis de aorta 

de ratos endotelizada via aumento da atividade da enzima óxido nítrico sintase, responsável 

pela síntese de óxido nítrico. Esse efeito relaxante também foi demonstrado para outras 

lectinas do gênero Canavalia (C. brasiliensis e C. gladiata), em diferentes potências e 

participação de mediadores (ASSREUY et al., 2009), valendo ressaltar que os efeitos 

descritos envolvem o domínio lectínico. O tratamento de coelhos com ricina (lectina extraída 

da planta Ricinus communis) potencializa as contrações induzidas por serotonina e histamina 

em artérias coronárias (ZHANG; HSU; ROBINSON, 1994). Também foi demonstrado que as 

lectinas do germe do trigo (WGA) e a Concanavalina A (ConA) produzem relaxamento 

dependente de endotélio em aorta de coelhos (KLEHA; DEVESLY; JOHNS, 1991). 

Estudos utilizando lectinas do gênero Canavalia mostraram que a lectina de C. 

brasiliensis é mais potente na indução de edema de pata e aumento de permeabilidade 
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vascular em ratos, comparada às lectinas de C. gladiata e C. maritima (FONTENELE, 2008). 

Além disso, em modelo experimental in vitro, as lectinas de C. brasiliensis e C. gladiata 

apresentaram efeito relaxante em aortas isoladas de ratos, pré-contraídas por fenilefrina 

(FONTENELE, 2008). Em ambas o efeito relaxante era dependente de endotélio, mas com 

participação diferenciada de mediadores vasodilatadores. Estudos como esse, reforçam a 

importância da compreensão de que lectinas do mesmo gênero, a despeito da similaridade 

estrutural, podem apresentar efeitos distintos ou até diferentes potências destes efeitos. 

Estudos utilizando lectinas do gênero Canavalia mostraram que a lectina de C. 

brasiliensis é mais potente na indução de edema de pata e aumento de permeabilidade 

vascular em ratos, comparada às lectinas de C. gladiata e C. maritima (FONTENELE, 2008). 

Além disso, em modelo experimental in vitro, as lectinas de C. brasiliensis e C. gladiata 

apresentaram efeito relaxante em aortas isoladas de ratos, pré-contraídas por fenilefrina 

(FONTENELE, 2008). Em ambas o efeito relaxante era dependente de endotélio, mas com 

participação diferenciada de mediadores vasodilatadores. Estudos como esse, reforçam a 

importância da compreensão de que lectinas do mesmo gênero, a despeito da similaridade 

estrutural, podem apresentar efeitos distintos ou até diferentes potências destes efeitos. 

 Nesta tese foram purificadas, caracterizadadas e testadas como ferramentas 

biotecnológicas as lectinas de diferentes espécies de Leguminosae, da subtribo Diocleinae. 

  



14 
 

2. FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICA 

 

2.1.Definição de Lectinas 

 

Lectina é uma palavra originada do latim legere que quer dizer “selecionar” ou 

“escolher”. As lectinas podem ser definidas como proteínas ou glicoproteínas que não são 

originadas a partir de uma resposta imunológica do organismo e possuem a capacidade de 

reconhecer e se ligar reversivelmente a mono ou oligossacarídeos específicos sem, no entanto, 

alterar suas estruturas químicas (PEUMANS; VAN DAMME, 1995, KOCOUREK; 

HOUREJSI, 1983). 

A primeira definição de lectina foi proposta por Boyd e Shapleigh, onde 

descreveram que existia uma relação de especificidade entre os extratos de plantas por grupos 

sanguíneos (BOYD; SHAPLEIGH, 1954). Neste trabalho foi verificado que algumas 

proteínas vegetais obtidas de extratos destas plantas podiam reconhecer um grupo sanguíneo 

específico e aglutiná-lo. Ainda neste trabalho hemácias do sistema ABO respondiam ao 

contato com essas aglutininas de maneira diferente, de forma que hora tinham a capacidade de 

aglutinar hora não (VAN DAMME et al., 1998). 

O termo aglutinina foi proposto para denominar os extratos que possuíam 

especificidade, porém esse termo não foi bem aceito por alguns imunologistas, pois os 

extratos eram de origem vegetal. O termo lectina veio a ser o mais adequado, pois as 

moléculas com capacidade de hemaglutinação são encontradas em quase todos tecidos 

(DOYLE et al., 1994). 

Atualmente podemos inferir que lectinas são proteínas capazes de reconhecer de 

forma específica e reversível os açúcares sem alterá-los. A existência de pelo menos um 

domínio não catalítico que se liga de forma reversível a carboidratos seria o único pré-

requisito para que uma proteína fosse denominada lectina. Desta forma, lectinas podem ser 

definidas como um grupo heterogêneo de proteínas de origem não imune que possuem pelo 

menos um domínio não catalítico que se liga reversivelmente a mono ou oligossacarídeos 

específicos (PEUMANS; VAN DAMME, 1995). 

Nesta definição de lectinas podemos perceber que o embasamento está na relação 

que estas moléculas possuem com a ligação a carboidrato, não se limitando apenas a atividade 

hemaglutinante ou de precipitar glicoconjugados. Estas moléculas, assim definidas, são 
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ubíquas na natureza, encontradas em todas as classes de organismos desde vírus, bactérias, 

algas, plantas, fungos, insetos até animais. 

Em 1860, o trabalho de um experiente psiquiatra e neurologista americano Silas 

Weir Mitchell (1829-1914), reporta a primeira observação de uma atividade aglutinante com o 

envolvimento de lectinas e sua capacidade de aglutinar células sanguíneas de pombo ao entrar 

em contato com veneno de Crotalus durissus (MITCHELL, 1860). Somente um século 

depois, Ogilvie e Gartner (1984) foram capazes de comprovar a existência de lectinas 

dependentes de metais em venenos de Crotalidae responsáveis por essa atividade. 

Quando se trata de lectinas extraidas de vegetais, o relato inicial que se data de 

1888 por Peter Hermann Stillmark que, enquanto estudava os efeitos tóxicos da mamona 

(Ricinus communis - Euphorbiaceae), verificou o fenômeno da capacidade de aglutinação de 

eritrócitos. Ele denominou essa aglutina tóxica de Ricina. Posteriormente, em 1891, H. Hellin 

demonstrou que o extrato de sementes de jequiriti, Abrus precatorius, apresentava a mesma 

capacidade de aglutinar eritrocitos, e a esta hemaglutinina tóxica foi isolada e denominada 

Abrina (PEUMANS; VAN DAMME, 1998). 

Em 1891, Paul Ehrlish fez uso das duas lectinas tóxicas Ricina e Abrina e, com 

isso, ele foi capaz de estabelecer vários dos princípios fundamentais da imunológia tais como: 

a especificidade da resposta do anticorpo, o fenômeno da memória imunológica e a 

transferência da imunidade humoral da mãe para sua progênie (SHARON; LIS, 2004). 

O mundo só tomou conhecimento dos efeitos da Ricina no ano de 1978, quando 

esta lectina foi utilizada como arma biológica em um crime político envolvendo o governo 

búlgaro Georgi Markov, em Londres (SHARON; LIS, 2004). 

No ano de 1907, início do século XX, com o trabalho realizado por Landsteiner e 

Raubischek, se verificou que extratos de diferentes sementes possuíam atividade 

hemaglutinantes diferentes dependendo do tipo de sangue de vários animais indicando que as 

lectinas possuíam diferenças quanto a sua capacidade de aglutinação (SHARON; LIS, 2004). 

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

pelo trabalho de Ladsteiner e Raubitscheck que relataram, de forma pioneira, a presença de 

uma lectina não tóxica nas leguminosas Phaseolus vulgaris (feijão), Pisum sativum (ervilha), 

Lens culinaris (lentilha) e Vicia sativa. Após esse trabalho muitas outras lectinas de origem 

vegetais não tóxicas foram descobertas (VAN DAMME et al., 1998). 

O primeiro relato da obtenção de uma hemaglutinina pura de planta foi no ano de 

1919 onde James Sumner isolou, utilizando técnica de cristalização, uma proteína a partir das 
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sementes de de feijão-de-porco (Canavalia ensiformes), na qual ele mesmo nomeou de 

Concanavalina A ou ConA. 

Após duas décadas, no ano de 1936, Summer e Howell relataram que a lectina de 

Canavalia ensiformes (ConA) tinha a capacidade de aglutinar células como eritrócitos e 

leveduras, e também era capaz de precipitar glicogênio em solução. Ainda conseguiram 

demonstrar em seus trabalhos que a sacarose, extraída a partir da cana-de-açúcar, era capaz de 

inibir a atividade de hemaglutinação da ConA em eritrócitos. Tem-se, assim, o primeiro relato 

da história em que se inferiu a especificidade das lectinas por açúcares (SHARON; LIS, 

2004). 

Apenas em 1952 é que ficou demonstrado que as atividades hemaglutinantes de 

lectinas eram baseadas em uma interação específica de ligação a carboidratos (WATKINS; 

MORGAN, 1952). A partir desta data, o número de lectinas purificadas cresceu 

significativamente, especialmente, a partir da década de 70 com o desenvolvimento das 

cromatografias de afinidade aplicado a purificação dessas proteínas (AGRAWAL; 

GOLDSTEIN, 1965). 

Até 1960, apenas algumas lectinas haviam sido isoladas, principalmente a partir 

de plantas e invertebrados. Neste mesmo ano Petter C. Nowell demonstrou que a lectina de 

Phaseolus vulgaris (PHA) possuía atividade de propiciar a mitose em linfócitos (MOREIRA 

et al., 1991). Este trabalho permitiu um grande avanço na área de imunologia, pois até aquele 

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

diferenciarem em outros tipos celulares, bem como esclareceu que o estímulo mitogênico é 

produto da ligação específica das lectinas a açúcares presentes na membrana dos linfócitos 

(SHARON; LIS, 2004). 

Joseph C. Aub em 1965 com seus estudos verificou que a aglutinina de germe de 

trigo (WGA) tinha a capacidade de reconhecer e aglutinar preferencialmente células malignas 

(AUB et al., 1963, 1965). Isso foi demonstrado novamente pelas publicações de Max M. 

Burguer juntamente com Leo Sachs e Michael Imbar que a ConA apresentava a mesma 

atividade biológica nestas células. Essas investigações forneceram evidências de que 

mudanças nos carboidratos da superfície celular estão associadas com o desenvolvimento de 

células malignas. 

Desde então as pesquisas com lectinas passaram a buscar uma melhor 

compreensão das atividades biológicas destas moléculas e seu grande potencial. Pesquisas 

visaram analisar estruturalmente essas proteínas, até mesmo a nível molecular. Em 1972, a 
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estrutura tridimensional de ConA foi determinada por cristalografia de raios X (EDELMAN 

et al., 1972; HARDMAN et al., 1972). 

Nestes últimos anos, com a evolução de novas técnicas e avanço da ciência, os 

trabalhos envolvendo lectinas foram ampliados. Podemos enfatizar que estes trabalhos 

buscam esclarecer os aspectos de sua atuação em sistemas biológicos, pois são proteínas 

capazes de reconhecer e de se ligarem reversivelmente a carboidratos ou glicoconjugados. O 

interesse de estudos destas moléculas se amplia até hoje por terem características diferentes de 

enzimas ligantes a carboidratos tendo em vista que não modificam a estrutura do carboidrato 

ao qual se ligam. Outro atrativo as atuais pesquisas se dá pela característica da origem não 

imune destas moléculas vegetais o que as distingue de anticorpos, os quais possuem 

carboidratos como antígenos, agindo como aglutininas (LORIS, 2002; SINGH et al., 1999; 

CUMMINGS, 1997). 

 

2.2.Classificação das Lectinas 

 

2.2.1. Classificação baseada nas sequências e diferenças na evolução 

 

Podem-se classificar as lectinas em famílias levando em conta suas relações de 

sequência e diferenças evolutivas, ou seja, que não possuam apenas estruturas quaternárias 

semelhantes, mas que compartilham outras características que possam estar diretamente 

relacionadas com a função desempenhada por cada uma delas. Isto fez com que se pudesse 

classificar em sete grupos sendo as lectinas de leguminosas, lectinas de monocotiledôneas 

ligantes a manose, lectinas inativadoras de ribossomos tipo 2, lectinas relacionadas a jacalina, 

lectinas ligantes a quitina homólogas a heveína, lectinas de Amaranthaceae e lectinas do 

floema de Curcubitaceae. (VAN DAMME et al., 1998). 

 

2.2.1.1. Lectinas de leguminosas 

 

Estas lectinas pertence ao grupo mais bem estudado, as proteínas desse grupo 

contém alta similaridade estrutural e de sequência. Estão aqui incluídas neste grupo a lectina 

extraída de sementes de Canavalia ensiformes (ConA) e todas lectinas da subtribo Diocleinae 

(CAVADA et al., 2001). 
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2.2.1.2. Lectinas de monocotiledôneas ligantes a manose 

 

Este tipo de lectinas é muito similar as que foram descobertas nas 

monocotiledôneas das famílias Amaryllidaceae, Alliaceae, Araceae, Orchidaceae, Liliaceae e 

Bromeliaceae (PEUMANS; VAN DAMME, 1995). Estudos comparativos indicam que essas 

proteínas compartilham um alto grau de similaridade de sequência primária, porém com uma 

completa heterogeneidade de estrutura molecular (VAN DAMME et al., 1998) e são 

específicas exclusivamente por manose. 

 

2.2.1.3. Lectinas inativadoras de ribossomos tipo 2 (RIPs tipo 2) 

 

As lectinas RIPs 2 são quimerolectinas constituídas por duas cadeias 

polipeptídicas que são sintetizadas a partir de uma única molécula precursora, a qual é pós-

transducionalmente processada através da excisão de uma ligação entre as cadeias. O termo 

inativadora de ribossomos (RIP) significa que estas moléculas tem a capacidade de inativarem 

os ribossomos e isto ocorre através da remoção enzimática de um resíduo de adenina 

especifico de uma volta na grande subunidade do RNA ribossomal 28 S. A cadeia A das RIPs 

2 é formada por um polipeptídeo constituído de um domínio adenosina glicosidase e a cadeia 

B contém o sítio de ligação a carboidrato, essas cadeias estão inicialmente unidas por ligações 

dissulfeto mas quando há a penetração nas células a ligação é rompida e a cadeia A adquire 

forte atividade N-glicosidase e, com isso, a proteína consegue inativar ribossomos 

procarióticos e eucarióticos (PEUMANS; VAN DAMME, 1998). As lectinas mais conhecidas 

deste grupo são a Ricina, a Abrina e a Pulchelina (CASTILHO et al., 2008). 

 

2.2.1.4. Lectinas relacionadas a jacalina 

 

 Estas lectinas se sub-divide em dois grupos diferentes as que se ligam a galactose 

e as que se ligam a manose. Esse grupo de lectinas recebem essa denominação devido a 

relação evolucionária e estrutural com as lectinas extraídas de sementes da jaca (Artocarpus 

integrifolia). Estes tipos de lectinas são encontradas principalmentes nas famílias de plantas 

Moraceae e Convovulaceae (PEUMANS; VAN DAMME, 1998). Uma característica 

atribuida lectinas galactose específicas deste grupo, principalmente extraída de espécies de 
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Moraceae, é de ter alta afinidade pelo antígeno T expresso em vários tipos de câncer 

(GAIKWAD; KHAN, 2006). 

2.2.1.5. Lectinas ligantes a quitina homólogas a heveína 

 

São lectinas que possuem alta especificidade por N-acetil-glicosamina, unidade 

monomérica da quitina, e possuem como característica principal a presença de um domínio 

heveínico. A heveína é merolectina ligante a quitina, possuindo em sua estrutura primária 43 

resíduos de aminoácidos, que é extraída do látex da planta Hevea brasiliensis (Leguminosae), 

a popular seringueira, capaz de interagir com quitina (WALJUNO et al., 1975). Muitas 

famílias de plantas como Poaceae, Leguminosae, Solanaceae, Urticaceae, Papaveraceae e 

Amaranthaceae possuem lectinas deste grupo. Lectinas que se ligam à quitina e não possuem 

o domínio heveínico são classificadas em outras famílias de lectinas. Esse grupo de lectinas 

possui como principal representante a lectina de gérmen de trigo (WGA), que é composta por 

duas subunidades de 18 kDa e é constituído por quatro domínios estruturalmente semelhantes 

a Heveína (RAIKHEL et al., 1993). 

 

2.2.1.6. Lectinas de Amaranthaceae 

 

Essas lectinas tem como referência a Amarantina, lectina extraída de Amaranthus 

caudatus (Amarantaceae) Confirmar familia, que não se assemelha a nenhuma outra lectina 

de planta tanto sequencialmente quanto em sua estrutura tridimensional. Esse grupo contém 

várias outras lectinas extraídas de plantas do gênero Amaranthus, todas elas sendo ligantes a 

N-acetil-galactosamina (PEUMANS; VAN DAMME, 1998). 

 

2.2.1.7. Lectinas de floema de Cucurbitaceae 

 

Este grupo de lectinas representa a menor entre as famílias de lectinas, sendo que 

um número considerável de espécies de Cucurbitaceae apresentam altas concentrações de 

lectinas que são específicas a N-acetil-glicosamina (WANG et al., 1994). Estruturalmente 

esse grupo contém lectinas diméricas compostas de duas subunidades idênticas de 24 kDa. 

Todas as lectinas conhecidas dos floemas de Curcubitaceae mostram um grau de similaridade 

sequencial, mas não apresentam qualquer similaridade sequencial com outras lectinas de 

plantas (VAN DAMME et al., 1998). 
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2.2.2.  Classificação baseada em estrutura e nos domínios de reconhecimento a 

carboidratos (DRCs). 

 

Peumans e Van Damme em 1998 (PEUMANS E VAN DAMME, 1998) dividiram 

as lectinas em quatro classes levando em consideração tanto a estrutura quanto aos domínios 

de ligação à carboidratos. Eles classificaram as lectinas desta forma em: merolectinas, 

hololectinas, quimerolectinas e superlectinas (Figura 1). 

 

2.2.2.1. Merolectinas 

 

As lectinas que possuem em sua estrutura apenas um domínio de ligação a 

carboidrato. Estas lectinas são incapazazes de aglutinar células ou precipitar glicoconjugados. 

Como exemplo de merolectina podemos citar a heveína, lectina ligante a quitina extraída do 

látex da seringueira (Hevea brasiliensis) (VAN PARIJS et al., 1991).  

 

2.2.2.2. Hololectinas 

 

As lectinas que possuem mais de um sítio de ligação a carboidrato. Esse grupo de 

lectinas é o mais comum e está contida a maioria das lectinas estudadas. Pela sua estrutura, as 

hololectinas tem a capacidade de aglutinar células e/ou precipitar glicoconjugados. São 

exemplos clássicos de hololectinas as encontradas em sementes de plantas pertencentes à 

subtribo Diocleinae (CAVADA  et al., 2001). 

 

2.2.2.3. Quimerolectinas 

 

São as lectinas que, além do(s) domínios de ligação a carboidrato, tem um sítio 

que pode ser catalítico com uma atividade bem definida e com atividade não relacionada a 

ligação a carboidrato. De acordo com o número de sítios de ligação a carboidrato as 

quimerolectinas podem se comportar como merolectinas ou hololectinas. Um exemplo típico 

de quimerolectina é a Ricina que é uma RIP tipo 2 extraída de sementes de Ricinus communis 

que possui um domínio inativador de ribossomo e dois sítios de ligação a carboidrato se 

comportando como uma hololectina. Um segundo exemplo de quimerolectina é a PPL-2 uma 

lectina ligante a quitina isolada de semente de Parkia platycephala, que possui também um 
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sítio catalítico com atividade endoquitinásica além dos domínios de ligação a carboidrato 

(CAVADA et al.. 2006).  

 

2.2.2.4. Superlectinas 

 

São as lectinas que possuem pelo menos dois domínios de reconhecimento a 

carboidrato. Diferente das hololectinas os sítios de ligação para carboidratos das superlectinas 

reconhecem açúcares estruturalmente e funcionalmente diferentes. Como exemplo de 

superlectina se tem a lectina do bulbo da tulipa (TxLCl) que é capaz de se ligar a manose e N-

acetil-galactosamina e a lectina da banana que possui dois sítios distintos de reconhecimento 

de laminaribiose e Xyl- 1,γ-Man-α-O-Methyl em domínios distintos (MEAGHER et al., 

2005). 

 

Figura 1: Representação esquemática de Merolectinas, Hololectinas, Quimerolectinas e 

Superlectina. Classificação de acordo com Peumans; Van Damme (1998).  

Fonte: Adaptado de SANTIAGO (2013). 
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2.3. Lectinas de Plantas 

 

As Lectinas de plantas diferem de outras proteínas vegetais pela capacidade de 

reconhecimento e ligação a carboidratos específicos. As características destas proteínas fazem 

com que apresentem propriedades bioquímicas e atividades biológicas muito diferenciadas. 

Além disso, essas moléculas apresentam distintas estruturas e especificidades a carboidratos 

(PEUMANS; VAN DAMME, 1995). 

As lectinas das plantas, quanto às cadeias polipeptídicas, apresentam muitos de 

seus aminoácidos ácidos e hidroxilados, associadas por interações hidrofóbicas, pontes de 

hidrogênio e pontes de dissulfetos (KENNEDY et al., 1995; RÜDIGER; GABIUS,1993). 

Essas proteínas tem sido descritas em organismos mais simples como algas (LIMA et al., 

2005) e musgos (MOLINA; VINCENTE, 1995) até os mais complexos como gimnospermas 

(HAN et al., 2005) e angiospermas (KAUR et al., 2005; WONG; NG, 2005). De todos esses 

grupos, as angiospermas tem sido as mais pesquisadas. 

As lectinas foram amplamente descritas em espécies no reino vegetal de diversas 

famílias, contudo a família Leguminosae é a que apresenta o maior número dessas moléculas 

isoladas. Neste grupo as sementes são o principal alvo de estudo (SHARON; LIS, 1993), 

embora tais proteínas possam ser encontradas também em outras partes das plantas, como 

folhas (AWAL et al., 2009), frutos (SAMPIETRO et al., 2001), raízes (PEUMANS et al., 

1997; VAN DAMME et al., 1997) e tubérculos (SUSEELAN et al., 2002). 

 

2.4. Lectinas de leguminosas 

 

No reino vegetal, a família das leguminosas tem sido maior alvo de estudo, devido 

às sementes deste grupo de plantas serem ricas em lectinas. É o grupo mais bem estudado no 

que tange lectinas vegetais. Neste grupo centenas delas foram isoladas e caracterizadas (VAN 

DAMME et al., 1998; PEUMANS e VAN DAMME, 1995). Nas espécies estudadas as 

sementes apresentaram, em sua maioria, um percentual de lectinas que varia em até 10% do 

total de proteínas solúveis (SHARON; LIS, 1990; VAN DAMME, et al., 1998). 

As leguminosas possuem uma maior concentração de proteínas em sua 

composição nas sementes, quando comparada a outros grupos de vegetais. Além disso, 

apresentam lectinas com maior facilidade de purificação. Devido a estas características, temos 

um grande número de lectinas de leguminosas purificadas e caracterizadas. Esse grupo de 

lectinas é bastante similare quanto as suas propriedades físico-químicas e estruturais, porém 
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exibem diferentes especifidades por carboidratos. Apesar da grande similaridade entre elas, as 

lectinas de leguminosas apresentam diferentes atividades biológicas (REEKE; BECKER, 

1988, CAVADA et al., 2001). 

As lectinas das leguminosas, em sua maioria, apresentam de duas ou quatro 

subunidades com cerca de 25 a 30 kDa de peso molecular, associados não covalentemente 

(BRINDA et al., 2005). Entretanto, algumas lectinas possuem subunidades formadas por duas 

cadeias polipeptídicas, entre elas as lectinas da tribo Vicieae, gêneros Pisum, Vicia, Lathyrus, 

e Lens. Estas lectinas são dímeros formados por subunidades iguais e cada subunidade é 

constituída de uma cadeia α (5 a 7 kDa) e uma  (15 a 19 kDa) mantidas por ligações não-

covalentes (SHARON; LIS, 1989). Nestas subunidades ou monômeros existe um sítio de 

ligação a carboidrato e, geralmente, dois sítios de ligação a íons metálicos (cálcio e 

manganês). Esses sítios de ligação aos metais são essenciais para a interação com carboidratos 

e da manutenção da sua atividade biológica (VAN DAMME et al., 1998). Lectinas de 

leguminosas também podem apresentar-se em isoformas, como é o caso da lectina de 

Phaseolus vulgaris (PHA) que é formada por duas subunidades gênicas diferentes, 

denominadas E (31,7 kDa) e L (29,9 kDa), que combinadas dão origem a uma família de 

cinco isolectinas tetraméricas: E4, E3L, E2L2, EL3, L4 (FELDSTED et al., 1977). Além de 

mais de um gene codificando uma mesma lectina, a ocorrência de isoformas pode também ser 

atribuída a processamentos pós-traducionais incompletos (YOUNG et al., 1995). 

Estudos comparativos realizados entre as sequências primárias dos aminoácidos 

dessas lectinas indicam que elas se mantêm bem conservadas durante o processo evolutivo 

(ROUGÉ et al., 1992). A sequência primária destas lectinas nos revela ainda que existe 

grande homologia entre elas principalmente nos aminoácidos que estão relacionados ao 

domínio de reconhecimento a carboidrato (SHARON; LIS, 2002) e os aminoácidos que 

coordenam os íons metálicos (BREITWIESER, 2003, WEIS; DRICKAMER, 1996). Grande 

parte das lectinas de leguminosas apresentam características diferentes de acordo com o pH, 

onde a proporção de lectinas no estado dimérico e tetramérico depende do pH do meio 

(CALVETE et al., 1999). A mudança de conformação entre dímero e tetrâmero dependente de 

pH pode interferir diretamente na atividade da proteína. 

 

2.5. Lectinas da subtribo Diocleinae 

 

Espécies da subtribo Diocleinae ocorrem principalmente no continente Americano 

e possuem algumas características primitivas, como o hábito lenhoso ou grosso, as flores 
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grandes e a presença do aminoácido não-protéico canavanina (ácido L-2-amino-4-

guanidinooxibutanóico). Abrangem 13 gêneros (Dioclea, Cymbosema, Cleobulia, 

Macropychanthus, Canavalia, Luzonia, Camptosema, Cratylia, Collaea, Galactia, 

Calopogonium, Herpyzia e Pachyrhizus), quatro dos quais já  tiveram lectinas purificadas de 

suas sementes: Dioclea, Canavalia, Cymbosema, Camptosema, Galactia e Cratylia 

(CAVADA et al., 2001; VARELA et al., 2004).  

As lectinas purificadas de espécies pertencentes à subtribo Diocleinae são 

tetrâmeros compostos por uma mistura de subunidades intactas formadas por uma cadeia 

polipeptídica (cadeia α) com βγ7 resíduos de aminoácidos e de subunidades fragmentadas (ß e 

), geradas pela divisão da cadeia em duas partes, devido a não formação de uma ligação 

peptídica entre os resíduos 118 e 119 (CHRISPEELS et al., 1986). Seus fragmentos são 

unidos por ligações não covalentes, formando um protômero cuja estrutura tridimensional é a 

mesma da subunidade formada pela cadeia integra (cadeia α), sem descontinuidade da 

estrutura primária (BECKER et al., 1975). Isso porque as lectinas da subtribo Diocleinae, 

assim como em outras leguminosas, são sintetizadas primeiramente como precursores 

glicosilados inativos, que apresentam em suas sequências um peptídeo sinal (constituído de 

20 resíduos de aminoácidos) para seu direcionamento ao retículo endoplasmático (HERMAN; 

SHANNON; CHRISPEELS, 1985). Após a eliminação do peptídeo sinal o precursor é 

enviado ao complexo de Golgi, sendo em seguida armazenado já na forma de lectina madura 

em corpos protéicos de origem vacuolar (BOWLES; PAPIN, 1988). O oligossacarídeo 

ancorado à porção central do precursor é fundamental para a entrada do mesmo no complexo 

de Golgi, entretanto, uma vez aí compartimentalizado a pró-lectina sofre clivagens 

proteolíticas que dependem da deglicosilação da mesma. Esse processo acarreta na remoção 

de uma porção C-terminal de nove aminoácidos e de um peptídeo intermediário de 15 

aminoácidos, originando as cadeias ß e , que são, em seguida, unidas novamente numa 

ordem inversa a que originalmente se encontravam no precursor, formando a cadeia a madura 

(CARRINGTON; AUFFRET; HANKE, 1985; BOWLES et al., 1986; CHRISPEELS et al., 

1986; FAYE; CHRISPEELS, 1987; BOWLES; PAPIN, 1988; SHELDON; BOWLES; 1992; 

SHELDON; KEEN; BOWLES, 1996). Essa reação de transpeptidação é característica da 

subtribo, sendo denominada permutação circular. Tanto a hidrólise dependente de 

deglicosilação como a religação são catalisadas pela mesma enzima, uma asparaginil 

endopeptidase (MIN; JONES, 1994). A atividade dessa enzima não é completamente 

eficiente, uma vez que a fração contendo a proteína purificada consiste numa mescla 

constituída por 60% da cadeia madura (contendo seus 237 aminoácidos) e por 40% de seus 
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fragmentos ß (1-118, 14k Da) e  (119-237, 12 kDa), unidos de forma não covalente à 

estrutura terciária do protômero (NAGANO et al., 2008; GRANGEIRO, 1996; 

CARRINGTON; AUFFRET; HANKE, 1985). Dessa forma, a análise da lectina por SDS-

PAGE revela três bandas polipeptídicas. O mesmo padrão eletroforético é observado em 

lectinas isoladas do gênero Canavalia (MOREIRA; CAVADA, 1984; CAVADA et al., 

1996a; CECCATO, 2001). Para algumas das lectinas de Canavalia, foi demonstrado que os 

dois fragmentos são as duas metades da cadeia a intacta (YAMAUCHI et al., 1989; 

YAMAUCHI; MINAMIKAWA, 1990; GRANGEIRO, 1996), indicando que as espécies de 

lectina desse gênero são produzidas pelo mesmo mecanismo pós-traducional estabelecido 

para ConA.  

À semelhança das outras lectinas de leguminosas, as lectinas isoladas de espécies 

da referida subtribo são metaloproteínas que necessitam de íons Ca2+ e Mn 2+para se tornarem 

ativas. Em caráter particular elas são multiméricas formadas por protômeros de 

aproximadamente 25 kDa e exibem equilíbrio dímero-tetrâmero dependente de pH. Além 

disso, todas elas exibem a mesma especificidade primária por glicose e manose. Conforme 

mencionado anteriormente, apesar da proximidade filogenética, as  lectinas desta subtribo 

apresentam diferenças significativas em relação a várias atividades biológicas, tais como 

modulação da resposta inflamatória por lectinas avaliada pelo método de indução de edema de 

pata, indução de liberação de histamina por mastócitos de ratos, indução de proliferação de 

linfócitos e produção de interferon -ɤ,estímulo de macrófagos peritoniais e imigração de 

células peritoniais em  ratos, dentre outros. Além disso, estudos de inibição de 

hemaglutinação revelaram que elas apresentam diferentes especificidades por carboidratos 

complexos (CAVADA et al., 2001). Uma das principais razões que explicam essa variedade 

de atividades biológicas dessas lectinas é o equilíbrio dímero-tetrâmero pH dependente, que 

se apresenta de forma distinta nestas proteínas. Por conta disso, elas são excelentes modelos 

para o estudo da interação entre monômeros de proteínas diméricas e tetraméricas 

(SRINIVAS et al., 2001) e vêm sendo estudadas para um melhor entendimento das interações 

proteína-proteína. Resultados recentes indicam que alças da cavidade central das estruturas 

protéicas são pontos chave na estabilização da associação tetramérica dependente do pH das 

lectinas de Diocleinae (GALLEGO DEL SOL et al., 2004, 2007). 

O avanço no conhecimento da estrutura e função das lectinas, especialmente 

àquelas isoladas de indivíduos da subfamília Diocleinae, permite o estudo também das suas 

propriedades biológicas, inferindo possíveis aplicações práticas para tais moléculas. 
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Dentre os diferentes efeitos biológicos das lectinas isoladas da subtribo Diocleinae 

é a contração do músculo liso vascular. 

 

2.6. Contratilidade de musculatura lisa vascular 

 

O mecanismo contrátil do músculo liso vascular é de grande importância para o 

conhecimento dos papéis funcionais, fisiológicos e fisiopatológicos do mesmo. O músculo 

liso vascular, geralmente, opera em um estado de tensão devido à pressão que o sangue exerce 

sobre a parede dos vasos. Este estado é conhecido como tônus, a partir do qual ele pode 

contrair ou relaxar, induzindo desta forma um aumento ou diminuição da pressão no interior 

do vaso, dependendo do estímulo ou da função fisiológica. O equilíbrio do tônus basal é 

regulado pela concentração de cálcio intracelular ([Ca+2]i). A [Ca+2]i é modulada por 

mecanismos intrínsecos ou miogênicos, assim como por estímulos neurohormonais 

excitatórios ou inibitórios. Entre as substâncias que modulam o estado contrátil do vaso, estão 

as secretadas pelas células endoteliais (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980; MONCADA; 

PALMER; HIGGS, 1991; KNOT; BRAYDEN; NELSON, 1996). 

A contração do músculo liso é, geralmente, iniciada por uma elevação da 

concentração do cálcio (Ca+2) livre no citoplasma da célula. Quando a célula é estimulada, a 

concentração de Ca+2 no citosol varia de 140 nM a 500-700 nM (WILLIAMS; FAY, 1986). O 

aumento na [Ca+2]i induz a ativação de calmodulina CaM, que ao ser ativada pelo Ca+2, 

interage com a miosina quinase de cadeia leve (MCLK). Este complexo Ca+2-CaM-MCLK é 

o primeiro estímulo para a contração, sendo responsável pela fosforilação da miosina de 

cadeia leve (MCL20), permitindo sua fixação ao filamento de actina e produzindo deste modo 

à contração muscular (ALLEN; WALSH, 1994; KARAKI et al., 1997). 

Contudo, a contração pode ocorrer sem que haja uma elevação na [Ca+2]i. O 

processo contrátil pode ser deflagrado tanto pelo aumento da sensibilidade da maquinaria 

contrátil ao Ca+2 quanto pela ativação direta das proteínas responsáveis pela contração por 

proteínas quinase. Apesar do mecanismo mais amplamente aceito em termos de regulação da 

contração do músculo liso ser o da ativação da MCLK dependente da [Ca+2]i, evidências 

sugerem que esta relação é variável e que alguns estímulos podem ativar a MCLK 

independente da [Ca+2]i (FENG et al., 1999). 

A reversão da contração ocorre com a diminuição na [Ca+2]i, deste modo levando 

à dissociação entre a calmodulina e a MCLK. Assim como através da atividade da miosina 

fosfatase de cadeia leve (MCLP), que ao ser ativada, desfosforila a MCLK, visto que miosina 
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fosforilada é responsável pela manutenção da contração, levando ao relaxamento muscular. 

Deste modo podemos afirmar que a modulação da contração ocorre por uma série de fatores, 

sendo que os mais importantes são os que controlam a [Ca+2]i e os que modificam a relação 

MLCK/MLCP independente da [Ca+2]i (ALESSI et al., 1992; KARAKI et al., 1997). 

Está demonstrado que na superfície das células existem glicoproteínas, inclusive 

nas células endoteliais (SHARON; LIS, 2001). Como referidas anteriormente muitas lectinas 

estimulam mitose celular, processo em que ocorre a ativação de várias proteínas quinase 

(MAPK, MEK) (ADAM, 1995) que também atuam na modulação do processo contrátil do 

músculo liso. 

Muitos compostos vasoativos endógenos cruciais como prostaciclina, 

tromboxano, NO, endotelina, angiotensina, fator hiperpolarizante derivado do endotélio, 

radicais livres e bradicinina modulam as funções das células endoteliais, que influenciam o 

tônus do músculo liso vascular e as células sanguíneas circulantes. Estas substâncias fazem 

parte de um complexo e equilibrado sistema de interação entre células, mediadores 

inflamatórios e músculo liso vascular (VAPAATALO; MERVAALA, 2001). 

 

2.6.1.  Fatores Relaxantes Derivados do Endotélio (FRDE) 

 

Os vários fatores que são produzidos pelas células endoteliais difundem-se ou são 

liberados, tanto para o sangue como para as outras camadas do vaso. Dessa forma, eles podem 

controlar as ações das células musculares lisas e das células circulantes que participam das 

funções regulatórias atribuídas ao endotélio (SILVA, 2006). 

Uma dessas funções consiste no controle do tônus da musculatura lisa vascular 

pela produção de mediadores que podem produzir vasodilatação ou vasoconstrição. Os 

principais fatores relaxantes derivados do endotélio (FRDE) são o NO, o fator 

hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF) e a prostaciclina (CARVALHO et al., 2001). 

O endotélio produz NO a partir da ação da enzima NOS sobre o substrato L-

arginina, com formação de NO e L-citrulina. O NO difunde-se para o interior das células 

musculares lisas, onde interage com o átomo de ferro do grupo heme da molécula de 

guanilato ciclase, levando à ativação dessa enzima; essa enzima ativada, por sua vez, atua 

sobre o trifosfato de guanosina (GTP), transformando-o no composto ativado monofosfato 

cíclico de guanosina (GMPc). O aumento da concentração de GMPc nas células musculares 

leva à diminuição da [Ca+2]i e ao consequente relaxamento do vaso. Sob condições basais, o 

NO é continuamente liberado pelas células endoteliais saudáveis (SILVA, 2006). 
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A participação da prostaciclina no fenômeno de vasodilatação dependente de 

endotélio necessita da presença de receptores prostanóides na parede das células musculares 

lisas vasculares. A estimulação de tais receptores ativa a adenilciclase, produzindo aumento 

da adenosina γ’ 5’ monofosfato cíclico (AMPc), que ativa a proteína quinase dependente do 

AMPc no músculo liso. Tal ativação estimula os canais de potássio sensíveis a trifostato de 

adenosina (ATP) induzindo hiperpolarização celular e saída de cálcio do citosol, inibindo, 

dessa forma, a contratilidade celular (AMODEO, HEIMANN, 2003). 

O EDHF produz hiperpolarização no músculo liso vascular, resistente a inibidores 

da ciclooxigenase e da NOS. Esse tipo de relaxamento dependente de endotélio é observado 

sem que ocorra aumento nos níveis intracelulares de GMPc e AMPc nas células musculares 

lisas (MOMBOULI, VANHOUTTE, 1997). Seu efeito vasodilatador é mediado pela ativação 

de canais de potássio na musculatura lisa vascular que hiperpolariza a membrana e diminui a 

[Ca+2]i da célula muscular lisa do vaso. O tipo de canal de potássio ativado ainda não está 

complemente elucidado, mas canais de potássio ativados por Ca2+ parecem estar envolvidos 

(Figura 2) (VANHOUTTE; FÉLÉTOU, 1999). 
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Figura 2: Liberação dos fatores relaxantes derivados do endotélio (FRDE). Ativação do 

receptor endotelial (R) induz o fluxo de Ca2+ para o citoplasma e liberação de Ca2+ do retículo 

sarcoplasmático (SR). Seguido de interações com a calmodulina, o Ca2+ ativa a oxido nítrico 

sintase (NOS) e a cicloxigenase (COX). NO e PGI2 promovem aumento de GMPc e AMPc 

que leva à diminuição da [Ca+2]i e ao conseqüente relaxamento do vaso. EDHF causa 

hiperpolarização e relaxamento ao abrir canais de K+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de VANHOUTTE et al., 2005 

  

2.7. Toxicidade de lectinas à Artemia sp.  

 

Artemia sp. é uma espécie de microcrustáceo pertencente ao filo Artropoda, classe 

Crustacea, subclasse Branchiopoda, ordem Anostrocata, família Artemidae e gênero Artemia. 

As artêmias são organismos fáceis de adquirir, são fáceis de cultivar em laboratório e são 

bastante sensíveis a diversos tipos de substâncias, o que as torna viáveis para testes de 

toxicidade (VEIGA et al., 2002; NUNES et al., 2006). O teste de toxicidade consiste em 

avaliar os efeitos sofridos por esses animais quando expostos a alguma substância, geralmente 
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em um período entre 24 a 96 horas, não havendo troca da solução-teste neste período. Nestes 

testes é verificado o número de animais vivos e mortos, como também algum tipo de 

comportamento incomum apresentado pelos animais devido a exposição com a substância 

testada, como por exemplo, a baixa mobilidade comparado ao controle (BIRGE et al., 1985). 

Após essa observação é calculado o CE (Concentração Efetiva) ou CL50 (Concentração Letal 

Mediana), que consiste no valor de concentração da substância capaz de matar 50% da 

população de animais expostos (BURATINI et al., 2004).  

Testes de toxicidade utilizando artemias começaram a ser utilizados no Brasil na 

década de 80. Em 1985 o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CENPES) da 

PETROBRAS aderiu a testes de toxicidade usando Artemia sp. para avaliar a toxicidade de 

produtos derivados do petróleo. Em 1992, o teste com artemias ganhou mais credibilidade, o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) definiu que os fabricantes de dispersantes de 

óleos deveriam apresentar laudo de avaliação de toxicidade de seus produtos contra Artemia 

sp. para receber registro necessário para liberação do produto, devido a capacidade deste 

ensaio de selecionar os produtos que possuem maior e menor toxicidade (VEIGA et al., 

2002).  

Ensaio de toxicidade com Artemia sp. se tornou um bom modelo para avaliação 

de toxicidade de diferentes substâncias, não somente de efluentes industriais (PIMENTEL et 

al., 2009), mas também de amostras biológicas. Exemplos de amostras biológicas testadas, 

temos extrato de diatomáceas (CALDWELL et al., 2003), extratos de Terminalia brownii 

(MBWAMBO et al., 2007), extratos de Euphorbia conspicua (Euphorbiaceae) (SANTOS et 

al., 2007), extratos de nim utilizados na medicina, cosmética e agricultura (BEVILACQUA et 

al., 2008), extratos de folhas de Cassia grandis (AWAL et al., 2009), agentes terapêuticos 

(NUNES et al., 2006), lectinas de Leguminosae (SANTOS et al., 2010).  Esses trabalhos 

mostram que o modelo de ensaio de toxicidade com Artemia sp. é um método confiável para 

avaliação de toxicidade de amostras biológicas. 

O ensaio de toxicidade com Artemia sp. (SORGELOOS et al. 1978; PERSOONE 

1979) tem sido muito aplicado na busca de novas biomoléculas com diversas atividades 

farmacológicas, como as principais temos, atividade anticâncer, antiviral, inseticida, pesticida 

e anti-HIV (CARBALLO et al. 2002; PERVIN et al. 2006; HO et al. 2007; AKKOUH et al. 

2015). 

Para realização do teste deve-se considerar em qual estágio de desenvolvimento 

dos náuplios esses organismos devem ser expostos a substância-teste. Na fase de náuplios I 

possuem reserva de vitelo e não se alimentam com substâncias presentes no meio, o que os 
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tornam resistentes a substância-teste e não fornece resultados confiáveis. A fase de náuplios II 

é a que deve ser utilizada nos testes de toxicidade, pois nesta fase os indivíduos já se 

alimentam dos nutrientes do meio e ficam susceptíveis a substância-teste (VEIGA et al., 

2002).  

 

2.8. Sequenciamento de proteínas por Espectrometria de massas  

 

Espectrometria de massas é uma técnica analítica capaz de fornecer informações 

sobre composição de amostras e dados estruturais de modo que possa a identificar moléculas. 

Desde a década de 90 esse tipo de análise vem auxiliando estudos estruturais de proteínas, 

complementando dados obtidos através da degradação de Edman, ou até mesmo a 

substituindo. Um espectrômetro de massas é equipamento composto por uma fonte de 

ionização, um analisador de massas, um detector e um sistema capaz de processar dados 

(figura 3). O mecanismo de análise desse equipamento funciona da seguinte maneira: ao 

injetar a amostra no equipamento, ela será endereçada para fonte de ionização, onde será 

convertida em íons pela ação de um agente ionizante. Os íons gerados são acelerados em 

direção ao analisador de massas. O analisador de massas é separa esses íons de acordo com a 

sua relação massa-carga (m/z), que imediatamente serão encaminhados ao detector para 

análise de intensidade (SIMÕES, 2011). 

As amostras que serão ser analisadas no espectrômetro de massas devem ser 

capazes de atingir o estado gasoso e de serem ionizadas. Novas técnicas de ionização, como a 

eletronebulização (ElectroSpray Ionization ou ESI) (FENN et al., 2002) e a dessorção a laser 

assistida por matriz (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, MALDI) (HILLENKAMP 

et al., 1991), foram desenvolvidas para manter integridade de amostras durante o processo de 

análise e diminuir a possibilidade de criação de artefatos que possam dificultar a interpretação 

dos dados. Desta maneira, a análise de biomoléculas foi impulsionada e a técnica de 

espectrometria de massas se tornou um dos principais métodos para análise de peptídeos e 

proteínas.  

Essa técnica é uma alternativa para superar limitações existentes em outros 

métodos de sequenciamento de proteínas, como a Degradação de Edman. Uma das limitações 

da Degradação de Edman é que requer uma quantidade maior de proteína pura comparada a 

Espectrometria de massas, o que prejudica o estudo com proteínas com baixo rendimento de 

purificação (STEEN et al., 2003). Outra limitação é que este método necessita que haja 

resíduos amino-terminal livres para que ocorra a reação de Edman e alguns aminoácidos 
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podem ter seu N-terminal bloqueado por acetilação, fosforilação, ou até mesmo falhas no 

processo de purificação da proteína, o que pode acarretar erros no processo de 

sequenciamento.  

 

Figura 3: Esquema de um espectrômetro de massas. 

 
Fonte: Produzida pelo autor 

 

Na proteômica a espectrometria de massas vem sendo a técnica mais utilizada 

para determinação da massa intacta de proteínas, como também para sequenciamento da 

estrutura primária de proteínas e peptídeos, dados importantes para caracterização de um 

proteoma (SIMÕES, 2011). Atualmente é possível encontrar vários tipos de analisadores de 

massas, podemos citar os quadrupolos, “ion-traps” (tridimensionais e lineares), Tempo de voo 

(ToF), Ressonância Ciclotrônica de Íons com Transformada de Fourier (FT-ICR), orbitrap. 

Cada um possui sua vantagem e desvantagem ao analisar biomoléculas, porém, para superar 

essas limitações, é possível utilizar dois analisadores acoplados (híbridos) para uma melhor 

obtenção de dados. (CANTÚ et al., 2008).  

Após separação e analise dos íons pelo analisador, o detector é capaz de 

transformar os íons gerados em um sinal elétrico que será interpretado em um computador, 

utilizando softwares específicos (HOFFMAN et al., 2007). Esses dados podem ser utilizados 

para determinar massa intacta de peptídeos e proteínas, sequenciar estrutura primária de 
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proteínas, obter informações sobre a estrutura tridimensional de proteínas (SIMÕES, 2011; 

SILVA, 2013).  

Várias lectinas já foram analisadas por espectrometria de massas e foram 

depositadas em banco de dados, como o Protein Data Bank (PDB) e Uniprot Databank, entre 

elas estão as lectinas de Canavalia grandiflora (SIMÕES, 2011), Canavalia bonariensis 

(SILVA, 2013), Erythrina velutina (SIMÕES, 2011), Haliclona caerulea (CARNEIRO et al., 

2013) e Canavalia oxyphylla (SANTIAGO et al., 2014). 

 

2.8.1.  Electrospray (ESI) 

 

O método de ionização por Electrospray é adequado para substâncias termolábeis, 

como proteínas, pois é uma técnica de ionização branda, possibilitando ionização de 

moléculas sem fragmentação. A solução é posta sobre um campo elétrico intenso, formando 

gotículas altamente carregadas. Quando o solvente evapora por nebulização, ocorre a 

diminuição do volume da gota e isso aumenta a repulsão das moléculas carregadas. Com 

aumento das taxas de repulsão, ocorre o fenômeno chamado de explosão coulômbica, 

liberando moléculas ionizadas para o analisador de massa. Moléculas com vários sítios de 

ionização irão produzir um espectro de íons multicarregados (MORAES et al., 2003). O ESI 

possui a capacidade para análise de moléculas de 100 até 1.000.000 Daltons. 

 

2.9. Dicroísmo circular 

 

O estudo de mudanças estruturais das proteínas que são essenciais para a sua 

função biológica, juntamente com a possibilidade de realização de análises estruturais destas 

moléculas em ambientes que simulam as condições fisiológicas, tornaram a espectroscopia de 

dicroísmo circular (CD) uma técnica cada vez mais difundida no estudo dessas moléculas 

(KELLY et al., 2005). 

A luz que oscila em um único plano é chamada de luz plano-polarizada. Essa luz 

possui um campo elétrico e um campo magnético oscilando perpendicularmente um ao outro. 

Se esses dois componentes possuem amplitudes diferentes, temos então a luz elipticamente 

polarizada. O espectro de CD surge quando a elipticidade molar é colocada em um gráfico em 

função do comprimento de onda. Desde que a maioria dos polímeros biológicos é opticamente 

ativo, o dicroísmo circular se torna uma importante ferramenta de estudo de biomoléculas, 

principalmente no que tange à sua estrutura secundária (FIEDLER et al., 2013) 



34 
 

Considerando que o plano da luz linearmente polarizada pode ser visto como um 

somatório de duas componentes circularmente polarizadas e de mesma magnitude, porém 

girando em sentidos contrários, uma em sentido horário e outra em sentido anti-horário a 

espectroscopia de dicroísmo circular baseia-se na absorção preferencial de uma das 

componentes circulares da luz polarizada por uma amostra opticamente ativa. Depois de 

atravessarem a amostra, as magnitudes dos vetores da luz circularizada são alteradas de forma 

proporcional, ou seja, as componentes são absorvidas igualmente, a radiação linearmente 

polarizada original é então regenerada. Porém, se ao atravessarem a amostra, as componentes 

forem absorvidas em diferentes extensões, a luz passa a apresentar uma diferença de fase 

entre as amplitudes de suas componentes circulares, resultando numa polarização elíptica e 

sendo esta radiação resultante denominada de luz elipticamente polarizada. Os espectrômetros 

de CD são capazes de medir a diferença de absorbância das componentes circulares da luz 

polarizada linearmente em função do comprimento de onda (VERLY, 2010). 

No caso de proteínas, o grupamento amida formador da ligação peptídica é o de 

maior contribuição nos estudos por CD, embora possam ainda existir contribuições de grupos 

aromáticos (KRITTANAI; JOHNSON, 1997). A absorção em comprimentos de onda 

menores que 240 nm deve-se a transições eletrônicas na ligação peptídica, cujas intensidades 

e energias intrínsecas dependem dos ângulos de rotação φ e ψ. Esses ângulos dependem da 

estrutura conformacional, do estado de agregação e das interações que a molécula pode fazer 

com o solvente ou com outras moléculas como por exemplos ligantes. Os ângulos φ e ψ são 

característicos para cada tipo de estrutura secundária regular permitindo a determinação de 

estruturas secundárias por meio desta técnica (WALTHO et al., 2013). 

Sendo assim, estruturas secundárias diferentes possuem valores típicos no 

espectro de CD, o que permite sua identificação. (Figura 4) Para α-hélice temos dois mínimos 

em 208 e 222 nm, além de uma banda positiva em 190 nm. As folhas beta em geral 

apresentam uma banda negativa entre 210-220 nm, uma banda positiva entre 195-200 nm, e 

uma banda negativa abaixo de 180 nm. O espectro de CD das formas desordenadas (random 

coil) são caracterizadas por uma banda negativa de grande magnitude próximo de 200 nm  

(GREENFIELD, 2007).  
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Figura 4: Espectro de dicroísmo circular típicos encontrados em proteínas. α – Alfa Hélice;  

– Folhas ; e r – Estruturas Randômicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Extraída de VERLY, 2010. 

 

O CD fornece, também, um método eficiente de monitoramento de regiões 

espectrais, podendo, assim, acusar mudanças conformacionais nas proteínas devido a fatores 

ambientais, como presença de ligantes, mudança de temperatura, pH etc. Um exemplo da 

aplicabilidade dessa técnica é a determinação da temperatura de melting (Tm) por 

desnaturação térmica. A desnaturação ocorre até uma temperatura alvo e a perda de estrutura 

da proteína é monitorada em regiões características de absorção referentes às suas estruturas 

secundárias (GREENFIELD, 2007). 

 

2.10. Clonagem de genes 

 

O rápido desenvolvimento das técnicas em engenharia genética (tecnologia do 

DNA recombinante) ocorrido nas últimas duas décadas tem pemitido que as pesquisas 

envolvendo lectinas vegetais avançassem em um ritmo acelerado porque possibiltou o acesso 

a sequências do DNA codificante (cDNA) de várias dessas proteínas. Muitas delas foram 

expressas em sistemas heterólogos como bactérias, principalmente em Escherichia coli; 

leveduras como Pichia pastoris e Saccharomyces cerevisiae; em plantas como, por exemplo, 
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Nicotiana tabacum, ou mesmo células de mamíferos. A clonagem e expressão recombinante 

de lectinas vegetais são utilizados principalmente para: determinação de estrutura primária 

através da análise da sequência de cDNA; análise de genética, filogenética e biossíntese; 

avaliação do papel de diferentes resíduos de aminoácidos no reconhecimento de carboidratos 

através do uso de mutações, estudo de associação de monômeros; produção de lectinas com 

novas especificidades e; para estudo das funções das lectinas nos organismos vegetais 

(BENEVIDES, 2011).  

Diversos experimentos envolvendo a clonagem e expressão heteróloga de lectinas 

de leguminosas, algumas das quais sob a forma de precursores, têm possibilitado a realização 

de análises sobre relação estrutura/função dessas moléculas (MIN; JONES, 1994; 

DINCTURK et al., 2001).  

O procedimento de clonagem de lectinas vegetais não difere consideravelmente 

do procedimento utilizado para proteínas de outros organismos. O passo inicial é o isolamento 

do RNA total do tecido em análise e posterior purificação do RNA mensageiro (mRNA). No 

caso de lectinas de sementes, uma fonte interessante de material são as próprias sementes em 

desenvolvimento, onde o nível de lectina aumenta rapidamente, assim como o do seu mRNA 

tornando esse órgão uma fonte potencial, outra órgão bastante utilizado para purificação do 

RNA no caso de plantas são as folhas jovens. A partir desses mRNAs pode ser construída 

então uma biblioteca de cDNA (DNA complementar) com o auxílio da enzima transcriptase 

reversa, uma enzima extraída de retrovírus que realiza a conversão do mRNA em cDNA, e 

por meio da reação em cadeia da polimerase, utilizando iniciadores específicos. Para a 

construção da biblioteca os fragmentos de cDNA são ligados em vetores sendo os mais 

utilizados os plasmídeos. A detecção de clones de interesse é usualmente realizada através da 

utilização de sondas de DNA específicas que hibridizam com as sequências alvo. Um passo 

importante no procedimento de clonagem é a busca por clones positivos. Para o desenho de 

sondas de DNA é necessário ter conhecimento completo ou parcial sobre a sequência de 

nucleotídeos ou de aminoácidos da lectina de interesse; entretanto, como o código genético é 

redundante, a utilização de iniciadores degenerados tem auxiliado nessa proposta. Caso não 

exista informação a respeito da sequência de aminoácidos, a utilização de sondas para lectinas 

relacionadas torna-se uma alternativa viável. (STREICHER; SHARON, 2003; SAMBROOK, 

1989). Na presente tese a utilização de clonagem gênica somada a tecnologia de 

sequenciamento de DNA foi utilizada para a determinação de estrutura primária de algumas 

lectinas do trabalho. 
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2.11.  Imobilização de proteínas  

 

Atualmente, imobilização de proteínas vem sendo explorada principalmente na 

área industrial na produção de alimentos e bebidas. Outra área bastante explorada é a 

construção de biossensores, explorando as diversas interações que as proteínas possuem. A 

imobilização de proteínas ocorre geralmente sobre superfícies sólidas, o que necessita 

compreensão sobre a interação da biomolécula com o suporte sólido, para garantir 

estabilidade da fixação da mesma, como também informações sobre interações 

intermoleculares entre a biomolécula imobilizada e seu ligante.  

No caso de lectinas, a interação lectina-carboidrato vem sendo utilizada para 

criação de biossensores aplicados a estudos com câncer (ZHANG et al., 2010). Outra 

aplicação de imobilização de lectinas é na área da glicoproteômica onde lectinas de diferentes 

especificidades são imobilizadas e utilizadas para concentrar amostras contendo 

glicoproteínas, de forma que elas sejam identificadas em analises em eletroforese 

bidimensional ou espectrometria de massas (KULLOLLI et al., 2008; ABBOTT et al., 2010; 

CHOI et al., 2012).  

Há duas maneiras de imobilizar proteínas, a imobilização por ligação a suportes e 

encapsulamento de biomoléculas (BUCHHOLZ et al., 2005). Um dos métodos mais 

utilizados para ligar proteínas a suportes de maneira eficiente, é através da formação de 

ligações de alta energia, como a ligação covalente (D’SOUZA, 1999).  

 

2.11.1.  Imobilização utilizando brometo de cianogênio 

 

O método de imobilização por ligação covalente se baseia na ativação dos grupos 

químicos presentes no suporte sólido de forma que crie radicais que irão reagir com a cadeia 

lateral (nucleófilo) de alguns aminoácidos presentes na proteína. Os aminoácidos mais 

utilizados para formar essas ligações são principalmente lisina, histidina, arginina e 

asparagina (ARROYO et al., 1998).  

Um dos métodos mais utilizados e eficiente para imobilização de proteínas em 

escala laboratorial, é a utilização de matrizes de agarose previamente ativadas com brometo 

de cianogênio (CNBr). O CNBr reage com os grupos hidroxila presentes na agarose formando 

radicais de éster de cianato (mais reativo) ou imidocarbonato cíclico. Esses grupos reagem 

com a amina primária presentes nos aminoácidos das proteínas formando uma ligação 

covalente do tipo (ARAÚJO et al., 2009). 
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2.12.  Aplicações biotecnológicas de lectinas 

 

Os carboidratos, que são exclusivamente encontrados na monocamada externa de 

membranas plasmáticas das células animais, interagem ora com proteínas (glicoproteínas), ora 

com lipídios (glicolípidios), formando uma estrutura denominada glicocálice. O glicocálice é 

importante na adesão e reconhecimento celular, na determinação de grupos sanguíneos, entre 

outras funções. 

A composição de carboidratos varia dentre os tipos celulares, e a capacidade de 

lectinas interagirem especificamente com certos glicanos, bem como sua grande diversidade, 

coloca essas proteínas como importantes ferramentas de interação celular e o 

desencadeamento de reações biológicas. Hoje, a aplicação de lectinas em diversos modelos é 

uma realidade. 

Em estudos de identificação celular utiliza-se tecnologias capazes de analisar a 

expressão de genes e a partir desse perfil classificar a célula. Porém células diferentes 

poderiam ser distinguidas através do perfil de glicanos em sua superfície devido a ocorrência 

de modificações pós-traducionais por glicosilação e regulação da localização de proteínas. O 

uso de um painel de lectinas com diferentes especificidades seria o meio mais conveniente e 

efetivo para alcançar o perfil de glicanos. A purificação e caracterização de novas lectinas irão 

expandir grandemente a utilização dessas proteínas e irá permitir que a identificação celular se 

torne mais acurada e confiável (YIM et al 2001). 

Em eventos vasculares as selectinas recrutam leucócitos nos processos 

inflamatórios. Devido ao domínio de ligação a carboidrato presente nas selectinas, foi 

demonstrado o efeito anti-inflamatório de algumas lectinas especificas a glicose-manose, 

isoladas de sementes de Diocleinae, inibiram a migração de linfócitos e o edema em patas de 

rato induzidos por carragenana (ASSREUY et al., 1997). As lectinas podem possuir também 

atividade pró-inflamatória, inclusive a mesma lectina pode possuir as duas atividades caso se 

mude a via pela qual é aplicada no animal (MOTA et al., 2006). Outros estudos também 

demonstraram que essas lectinas apresentam efeito vasodilatador (ASSREUY et al., 2009) e 

antinonceptivo (HOLANDA et al., 2009). 

Na área médica, as lectinas têm capacidade de atuar como transportadores de 

drogas terapêuticas. Células que são afetadas por certas doenças, como por exemplo, os 

cânceres possuem um perfil de glicanos diferentes quando comparados com suas 

correspondentes células normais, o que modifica sua superfície celular. Desse modo, lectinas 
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podem reconhecer esse glicanos diferenciados e assim interagir com essas “células doentes” e 

servir como carreadoras para endereçamento de drogas (BIES et al., 2004). 

Outra aplicação usual de lectinas diz respeito a capacidade de detectar, purificar 

ou concentrar glicoproteínas, que é muito importante na glicobiologia e glicoproteômica. 

Lectinas podem ser imobilizadas em suportes sólidos para criação de colunas cromatográficas 

de afinidade a glicoproteínas ou glicoconjugados (KULLOLLI et al., 2008; ABBOTT et al., 

2010).  

Alguns estudos relataram que lectinas possuem atividade contra fungos e 

bactérias, devido à ligação a carboidratos na superfície das células destes organismos 

(GRAHAMSTOWN et al., 2002). Como também há relatos de lectinas de leguminosas que 

são capazes de estimular o crescimento de Rhizobium tropici (VASCONCELOS et al., 2012; 

VASCONCELOS et al., 2013). Além disso, lectinas podem ser utilizadas em estudos de 

cicatrização (MELO, 2007; SILVA et al., 2009), nocicepção (BITENCOURT et al., 2008; 

FIGUEIREDO et al., 2009), atividades antitumorais (PEREIRA, 2005), atividade inseticida 

(WANG et al., 2003), fungicida (KLAFKE et al., 2013), anti-biofilmes (CAVALCANTE et 

al., 2011), lectinas usadas para mapeamento e diagnóstico do câncer (DE MEJÍA; 

PRISECARU, 2005), etc. Recentemente, também é possível se encontrar o uso dessas 

moléculas em nanobiotecnologia principalmente visando o seu uso terapêutico (LIU et al., 

2010). 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo geral  

 

Isolar e caracterizar lectinas de diferentes espécies de Leguminosae, da subtribo 

Diocleinae, e testá-las com relação à toxicidade para náupilos de Artemia sp bem com o efeito 

na musculatura lisa de vasos sanguineos. 

 

3.2.Objetivos específicos 

 

- Isolar e caracterizar as lectinas de Dioclea sclerocarpa, Dioclea lasiocarpa e Dioclea 

lasiophylla; 

- Elucidar a estrutura primária da lectina de Dioclea sclerocarpa por espectrometria de 

massas; 

- Submeter a lectina de Dioclea sclerocarpa e Dioclea lasiocarpa a estudos de 

Diocroísmo Circular; 

- Testar a toxicidade de lectinas de Dioclea lasiocarpa a Artemia sp.; 

- Avaliar o efeito da lectina de Dioclea lasiocarpa na musculatura lisa de vasos 

sanguineos. 

- Imobilizar a lectina de Diocle lasiophylla em matriz de Sepharose tratada com brometo 

de Cianogênico. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Nesta tese foram estudadas lectinas das espécies Dioclea sclerocarpa, Dioclea 

sclerocarpa e Dioclea lasiophylla. Todas essas espécies pertencem à família Leguminosae e a 

subtribo Diocleinae. Tais lectinas purificadas, caracterizadas e testadas quanto sua atividade 

biológica, especialmente o efeito vasodilatador. 

 

5.1. Dioclea sclerocarpa 

 

O extrato das sementes de D. sclerocarpa revelou uma forte atividade de 

aglutinação tanto em eritrócitos de coelho nativo como tratado com enzimas proteolíticas. Os 

açúcares de ligação específicos do extracto bruto foram a glicose e manose, sendo a manose 

mais potente, com uma concentração mínima de 20 mM, enquanto a glicose foi de 25 mM. 

Este perfil hemaglutinante é semelhante aos de outras lectinas de Diocleinae tais como D. 

altissima, D. rostrata (DRL), D. violacea (DVL), D. virgata (Dvir), D. guianensis (Dgui) e D. 

grandiflora (DGL) (MOREIRA et al., 1983, 2006, 2013; CAVADA et al. 2006; 

VASCONCELLOS et al., 1981). Acredita-se que esta especificidade de ligação a carboidratos 

é uma característica comum de todas as lectinas Diocleinae (MOREIRA et al., 1991; 

CAVADA et al., 1993). No entanto, a hemaglutinação não foi inibida por até 100 mM de D-

frutose, N-acetil-D-glucosamina, α-metil-D-glucopiranosideo ou sacarose. 

A lectina de sementes de D. sclerocarpa (DSL) foi purificada em um único passo, 

por cromatografia de afinidade, em uma coluna Sephadex G-50. A fração não retida não 

mostrou qualquer atividade aglutinante e a proteína ligada foi eluida com glicose e apresentou 

atividade específica de 2,09 x 106 H.A./mg de proteína. A concentração mínima de proteína 

purificada que aglutinou uma suspensão de eritrócitos de coelho foi menor que 4 x 10-7mg. 

A pureza e o peso molecular aparente da lectina foram determinados por 

eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS. A lectina é composta de três 

cadeias polipeptídicas de pesos moleculares aproximados de 25, 14 e 12 kDa. Este perfil 

eletroforetico é semelhante ao encontrado para outras lectinas de espécies Diocleinae tais 

como Canavalia brasiliensis e Dioclea megacarpa. 

A atividade aglutinante da DSL se manteve na faixa de pH 5,5 à 8,0. A lectina 

perdeu 50% da atividade de aglutinação em pH 8,5. O tratamento de DSL com EDTA 

resultou em uma perda de atividade. Esta atividade foi recuperada com a adição de Ca2+ e 



45 
 

Mn2+ ao meio, em concentrações acima de 10 mM. A estimativa da concentração de 

carboidratos da lectina pelo método de Dubois revelou que a DSL não continha glicosilações. 

A análise por dicroismo circular da lectina mostrou um grande pico negativo em 

224 nm, uma banda positiva em 200 nm e um cruzamento do negativo para o positivo em 209 

nm. A estrutura secundária de DSL foi estimada utilizando o programa SELCON 2 e os 

resultados indicam uma predominância de folhas- (aproximadamente 42,3% de folhas- 

antiparalelas e 6,7% de folhas- paralelas). DSL apresenta também  4,1% de -hélices, 15,8% 

de loops e 31,3% de outras estruturas. 

Após a desnaturação térmica, DSL exibiu comportamento sigmoidal cooperativo, 

com ponto médio de transição a 84°C e seguiu a observação de dois modelos de estado 

(nativo e desnaturado). 

A sequência final da DSL foi determinada por espectrometria de massa, 

apresentando 237 aminoacidos sendo compostas por três cadeias (α, , and ) assim como a 

Con A. (CUNNINGHAM et al, 1979; CARRINGTON et al, 1985). Comparações com outras 

sequencias do NCBI data bank revelaram que a DSL é bastante similar a outras lectinas de 

Diocleinae, especialmente do gênero Dioclea. A proteína mais similar a DSL é a lectina de 

sementes de D. megacarpa, diferenciando em apenas um aminoácido na posição 155 

(glutamina e ácido glutâmico, respectivamente). A alta conservação dos aminacidos e dos 

sítios de ligação a metais da DSL são descritos de acordo com as lectinas ConA-like (GOUET 

et al, 2003). 

 

5.2. Dioclea lasiocarpa 

 

O extrato de sementes de D. lasiocarpa induziu fortemente a atividade 

hemaglutinante com eritrócitos de coelho nativo (8,192 U.H./mL), tratado com papaína 

(16,384 U.H./mL) e tripsina (131,072 U.H./mL). A atividade hemaglutinante do extrato bruto 

foi inibida por D-manose e D-glucose, sendo o primeiro mais inibitório (32 mM) que o 

segundo, porém, a hemaglutinação não foi inibida com 0.1 M D-galactose, D-arabinose, D-

frutose, N-acetil-D-glucosamine, α-metil-D-galactopiranosideo, α-metil-D-glucopiranosideo, 

lactose e sacarose. 

A lectina de D. lasiocarpa (DLL) foi purificada em um único passo, por 

cromatografia de afinidade, utilizando uma coluna Sephadex G-50. A fração não retida não 

exibiu atividade aglutinante. A a fração retida foi eluída com 0,2 M de glicose e mostrou uma 

atividade específica de 2.09 x 106 A.U./mg de proteína. A concentração mínima de DLL 
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necessária para aglutinar uma suspenção de 2% de eritrócitos de coelho foi menor que 2 x 10-7 

mg. 

A pureza e o peso molecular aparente da lectina foram determinados por SDS-

PAGE na presença e ausência do agente redutor, -mercaptoetanol. DLL é composta de três 

cadeias polipeptídicas de aproximadamente 30, 14 e 12 kDa. Estes resultados foram 

confirmados por análise de espectrometria de massas (ESI) para comprovar a existência de 

apenas uma lectina, composta por três cadeias (α,  e ). A cadeia α tem uma massa molecular 

de 25.410 ± 2 Da. A massa de cada fragmento é 12.816 ± 2 Da (cadeia ) e 12.611 ± 2 Da 

(cadeia ). 

DLL exibiu uma atividade de aglutinação em uma faixa de pH entre 6.0 e 8.0, mas 

perdeu 50% da atividade de aglutinação a pH 8,5. A incubação de DLL com EDTA resultou 

em perda de atividade de aglutinação. A perda da atividade só foi recuperada após a adição de 

Ca2+ e Mn2+ a 5 mM. 

O espectro de CD no UV distante revelou uma grande banda negativa em 224 nm, 

uma banda positiva a 200 nm e uma passagem de negativo para positivo em 209,5 nm. Para 

analisar o espectro do CD mais quantitativamente e para obtenção de informação sobre o 

conteúdo dos elementos estruturais secundários diferentes na DLL, o espectro CD foi 

analisado por três métodos diferentes, nomeados CDSSTR (PROVENCHER; GLOCKNER  

1981; VAN STOKKUM, 1990), CONTINLL (SREEREMA; WOODY, 1993; SREEREMA 

et al, 1999), e SELCON3 (LOBLEY; WALLACE, 2001; LOBLEY et al, 2002) utilizando os 

softwares disponíveis no DICHROWEB (MOREIRA et al., 1997; REES, 1990). Um conjunto 

de base contendo 43 proteínas foi utilizado como referência para a montagem do espectro 

experimental. Entre os três métodos, o melhor resultado foi obtido com SELCON3. O 

conteúdo de várias estruturas secundárias obtidas para DLL nativa por este método são: 

40,2% folhas-  antiparalelas, 4,6% folhas-  paralelas, 7,2% de α-hélices, 17,3% loops, e 

28,7% de estruturas randômicas. 

A termoestabilidade da DLL nativa foi monitorada por CD na faixa de 

temperatura entre 20-98 °C. Os dados mostraram que a lectina foi estável até 63 °C com um 

ponto médio de transição (Tm) a 78 °C, e também sugerido um modelo de dois estados para a 

desnaturação térmica. 

A atividade biológica da DLL na indução das contrações tônicas induzidas por 

Fenilefrina em anéis de aorta, na ausência e presença de endotélio, com uma amplitude de 

0,76 ± 0,15 g e 0,81 ± 0,04 g (n=10), respectivamente. DLL (IC50 = 34.12 ± 3.46 µg/mL) 

relaxou anéis de aorta endotelizados pré-contraídos por 34,61 ± 9,06%, 55,19 ± 11,9% e 
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81,33 ± 14,35%, respectivamente, a 10 µg/mL (concentração incial), 30 µg/mL e 100 µg/mL 

(efeito máximo). Não foi observado relaxamento para amostras não-endotelizadas. DLL não 

afetou a responsividade do tecido em nenhum dos protocolos: no fim de cada experimento, a 

resposta contrátil à KCl foi similar ao tônus inicial. 

O efeito da DLL na influência do NO derivado de endotélio, o principal fator 

relaxante derivado de endotélio, também foi avaliado. L-NAME e MB, os quais são 

conhecidos por inibir as vias que levam ao relaxamento induzido por NO, ambos bloquearam 

o efeito de relaxamento da DLL a 100 µg/mLA adição de L-NAME, um bloqueador não-

específico da enzima óxido nítrico sintase (REES, 1990), em anéis de aorta aboliu o efeito da 

lectina em 19,54 ± 8,85% comparado à 78,47 ± 7,63% sem L-NAMEMB, um inibidor da 

enzima guanilato ciclase, reverteu completamente o relaxamento induzido pela lectina de 

78,47 ± 7,63% para 0,13 ± 6,73%. A associação da lectina com o seu açúcar ligante α-

metilmanosídeo reverteu parcialmente (42.82 ± 10.25%) o efeito relaxante da DLL, 

mostrando a participação do domínio lectínico neste efeito. 

O efeito vasorelaxante da DLL em aorta toráxica de rato é consistente com as 

ações relaxantes já reportadas previamente de outras lectinas de Diocleinae (NOBREGA et 

al., 2011). Observou-se que a remoção de endotélio influenciou no efeito da lectina na aorta, 

uma vez que a lectina perdeu o seu efeito relaxante na ausência de endotélio. 

O efeito da DLL na influência do NO derivado de endotélio, o principal fator 

relaxante derivado de endotélio, foi avaliado. A adição de L-NAME, um bloqueador não-

específico da enzima óxido nítrico sintase (NOS), suprime o efeito relaxante da lectina. Todas 

as isoformas da óxido nítrico sintase podem ser inibidas por análogos de arginina N-

substituídos, tais como L-NAME, que compete com L-arginina e atuam como inibidores 

estereospecíficos de NOS (MONCADA, 1991; REES, 1990). O óxido nítrico é liberado por 

células endoteliais e induz vasodilatação através da ativação da guanilato ciclase que, através 

do aumento de GMP cíclico no músculo liso, provoca o relaxamento do mesmo (CAVADA et 

al, 1996; IGNARRO et al., 1986). O mecanismo de relaxamento envolve a redução da entrada 

de Ca2+ na célula, a inibição da liberação de Ca2+ a partir do retículo endoplasmático e 

aumento do sequestro de Ca2+ para o retículo endoplasmático (GEWLTIG; KOJDA, 2002). O 

inibidor da enzima guanilato ciclase, azul de metileno bloqueou o efeito da DLL, sugerem que 

esta lectina ativa o relaxamento induzido por NO. O relaxamento induzido pela DLL se 

mostrou estritamente dependente do endotélio intacto, o que enfatiza a importância dos sítios 

de ligação à carboidratos das lectinas. Uma variedade de lectinas provocou relaxamento da 

aorta dependente do endotélio com a participação de NO, que foi revertida por seus açúcares 
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de ligação: lectinas de algas de Bryothaminium pyramidal (LIMA et al, 2004) e Bryothamnion 

seaforthii (LIMA et al., 2010) e as lectinas de plantas do gênero Canavalia (ASSREUY et al, 

2009; GADELHA et al, 2005) e do gênero Dioclea (NOBREGA et al, 2011). 

 

5.3. Dioclea lasiophylla 

 

A lectina isolada de Dioclea lasiophylla (DlyL) foi purificada por um único passo 

de cromatografia de afinidade em coluna de Sephadex G-50. Através deste procedimento foi 

possível obter a lectina purificada com grau de pureza 27,5 vezes em relação ao extrato bruto. 

O processo de purificação de DlyL mostrou-se ser semelhante a de outras lectinas 

glicose/manose da subtribo Diocleinae, como também seu perfil cromatográfico (CAVADA 

et. al., 2001). 

A especificidade desta lectina foi determinada pela capacidade de diferentes 

carboidratos/glicoproteínas de inibirem a atividade hemaglutinante da lectina contra 

eritrócitos de coelho. Com os resultados da inibição, DlyL possui alta especificidade por α-

metil-manosídeo e manose. Apesar de não ser inibida por glicose, DlyL foi capaz de se ligar a 

dextrana presente na matriz Sephadex G-50, mostrando especificidade a carboidratos 

semelhante a outras lectinas glicose/manose do gênero Dioclea (CAVADA et al. 1994). Duas 

glicoproteínas, ovalbumina e fetuína, foram capazes de inibir a atividade de DlyL, pois são 

proteínas que possuem resíduos de manose na estrutura de seu glicano.  

DlyL foi capaz de aglutinar fortemente eritrócitos de coelho nativos e tratados 

com enzimas proteolíticas. A lectina, a 0,76 mg/mL, obteve maior atividade especifica por 

eritrócitos tratados com enzimas proteolíticas. Estas enzimas degradam glicoproteínas da 

superfície dos eritrócitos, expondo glicanos mais internos do glicocálice das células, e DlyL 

apresentou maior afinidade por estes glicanos. 

O processo de purificação de DlyL foi monitorado por SDS-PAGE. O perfil 

eletroforético de DlyL corresponde a uma banda com peso molecular aparente de 25 kDa 

(cadeia alfa) e outras duas entre 20.1-14 kDa (cadeias beta e gama). Na presença do agente 

redutor ( -mercaptoetanol) não houve mudanças no perfil eletroforético, o que indica que a 

proteína não apresenta pontes dissulfeto. Esse resultado nos mostra que DlyL possui alta 

similaridade com outras lectinas da subtribo Diocleinae, sofrendo o mesmo processamento 

pós-traducional inicialmente descrito por Carrington et al. (1985). 

A lectina foi capaz de manter a sua atividade hemaglutinante dentro de um amplo 

intervalo e pH, com atividade máxima em pH 8,0, o que indica que a lectina é mais estável 
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nessas condições. Uma diminuição adicional do pH, entre 6,0 e 7,0, reduziu a atividade de 

hemaglutinação de DlyL em 50%, e em pH 5,0, ou inferior, a atividade da lectina foi 

insignificante. Um aumento no pH, acima de 9,0, causou uma perda de 75% na atividade e, 

em pH 10,0, a lectina foi quase inativada. Em relação ao teste de termoestabilidade, DlyL se 

manteve estável após incubação, por 1 hora, em temperaturas variando entre 40 °C e 70 °C, 

perdendo sua capacidade de aglutinar hemácias em temperaturas iguais ou superiores a 80 °C. 

Após dialise contra EDTA 0,1 M, a atividade hemaglutinante de DlyL decresceu 

cerca de 94% e após adição de CaCl2 5 mM e MnCl2 5 mM, a DlyL recuperou parcialmente 

sua atividade, mostrando ser uma proteína dependente de cátions bivalentes. Este resultado é 

semelhante a outras lectinas da subtribo Diocleinae, como por exemplo, a lectina de sementes 

de Dioclea rostrata (CAVADA et al. 1996). 

Lectinas de leguminosas possuem atividade dependente de cátions bivalentes, 

geralmente cálcio e manganês, que estabilizam a ligação do sitio de ligação da lectina com 

seu carboidrato especifico. Na ausência desses cátions bivalentes em sua estrutura, ocorre 

perda da capacidade de ligação a carboidratos, por fim, ocorre diminuição da atividade da 

lectina (LORIS et al., 2002). 

Espectrometria de massas é método eficaz para determinar a massa molecular de 

proteínas. A massa molecular da lectina purificada de sementes de Dioclea lasiophylla foi 

determinada por este método, utilizando ionização ESI. Com a análise dos dados obtidos, foi 

possível observar três íons, um de β5.417 Da, que corresponde a cadeia α, e outros dois de 

1β.585 Da e 1β.848 Da, que correspondem as cadeias  e  respectivamente. Este perfil 

comprova que DlyL sofre o mesmo processamento pós-traducional de outras lectinas da 

subtribo Diocleinae, sendo um semelhante a de outras lectinas deste trabalho, como as de 

Dioclea sclerocarpa, Dioclea lasiocarpa. 

O ensaio de letalidade com Artemia sp. (SORGELOOS et al. 1978; PERSOONE 

1979) tem sido aplicado na busca de novas biomoléculas com diversas atividades 

farmacológicas, como por exemplo, atividade anticâncer, antiviral, inseticida, pesticida e anti-

HIV (CARBALLO et al. 2002; PERVIN et al. 2006; HO et al. 2007; AKKOUH et al. 2015). 

DlyL apresentou atividade tóxica contra náuplios de Artemia sp., exibindo CL50 de 45,85 

mg/mL, este efeito provou ser dose dependente e foi observado em uma faixa de 

concentrações entre 6,25-100 µg/mL. 

Comparando os resultados com outras lectinas da subtribo Diocleinae que 

possuem atividade tóxica (SANTOS et al. 2010), com CL50 variando entre 2,52-15,5 µg/mL, 

DlyL apresentou baixa toxicidade contra Artemia. 
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Ao incubar DlyL com manose, a letalidade dos animais decresceu cerca de 62,5%, 

mostrando que o sitio de reconhecimento a carboidrato da lectina é o responsável por sua 

toxicidade. 

A lectina pura foi eficientemente imobilizada em CNBr-Sepharose 4B, cerca de 

97,34% (14,6 mg) foi covalentemente ligada a matriz (0,8 x 2,7 cm). Lectinas são 

amplamente aplicadas em purificação e analises de glicoproteínas (ABBOTT et al. 2010). 

Para testar o potencial da coluna DlyL-Sepharose 4B em ser uma ferramenta glicoproteômica 

foi realizado uma cromatografia utilizando ovalbumina.  

DlyL imobilizada foi capaz de se ligar fortemente a ovalbumina, a glicoproteína 

foi eluída com α-metil-D-manosídeo, sacarídeo que melhor inibiu a atividade hemaglutinante 

da lectina, demonstrando que o domínio de reconhecimento a carboidrato permanece ativo 

após imobilização e é o responsável pela interação de DlyL-Sepharose 4B com ovalbumina. 

A coluna DlyL-Sepharose 4B conseguiu reter eficientemente 0,917 mg de 

ovalbumina, mostrando grande potencial para estudos glicoproteômicos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

DSL é uma lectina ligante a glicose/manose purificada a partir de extrato de 

sementes da espécie Dioclea sclerocarpa. Assim como outras lectinas de Diocleinae, DSL é 

um monomero com peso molecular de 25,606 ± 2 Da que se forma como um tetrâmero. Sua 

cadeia α madura é produzida por meio de uma modificação pós-traducional chamada de 

permutação circular, modificação traducional típica da subtribo Diocleinae, onde ocorre a 

clivagem da pré-pro-proteína em duas pequenas cadeias (  and ). A cadeia α tem 237 

aminoacidos e é classificada como uma lectina Con-A like baseada em sua sequencia de 

aminoácidos primários. 

Há muitas semelhanças morfológicas entre as espécies de plantas brasileiras o que 

podem gerar ambiguidades na sua classificação sistemática, o que faz a descoberta de 

marcadores metabólicos uma ferramenta útil para diferenciar essas espécies. D. sclerocarpa e 

D. megacarpa são bons exemplos deste tipo de problema. Divergências na sequência no 

resíduo 155 da cadeia madura corroboram para a diferenciação entre estas espécies. Além 

disso, o potencial biológico da lectina de D. sclerocarpa ainda precisa ser mais analisado, o 

que pode fornecer outras diretrizes sobre a sua especiação em relação a outras espécies 

Dioclenae, bem como uma ferramenta biotecnológica interessante como outras lectinas de 

leguminosas. 

O presente estudo demonstrou efeitos vasodilatadores importantes da lectina 

obtido das sementes de Dioclea lasiocarpa. A DLL é uma lectina ligante a glucose-manose 

que apresentaram efeito relaxante para aorta contraídas estritamente dependente de endotélio 

intacto. Todos os efeitos mostrados ocorrem através da interação com os domínios lectínicos. 

Esta atividade biológica destaca a importância das interações proteína-açúcar nas células e 

apoia o papel das lectinas como ferramentas importantes para entender melhor os mecanismos 

implicados no relaxamento da musculatura lisa induzida pelo óxido nítrico. 

Com os resultados apresentados podemos concluir que uma lectina (DlyL) foi 

purificada com alta eficiência a partir do extrato de sementes de Dioclea lasiophylla por 

apenas um passo cromatográfico e apresenta características similares a outras lectinas da 

subtribo Diocleinae. DlyL possui baixa toxicidade contra Artemia sp. com efeito dose 

dependente e foi eficientemente imobilizada em CNBr-Sepharose 4B. 

Esses resultados nos fornecem informações adicionais aos estudos de lectinas da subtribo 

Diocleinae, como também uma aplicação dessas lectinas para formação de insumos 
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biotecnológicos. Mais estudos deverão ser realizados para total caracterização estrutural de 

DlyL. 
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