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RESUMO 

 

Lectinas são proteínas que tem a capacidade de se ligar especificamente e 

reversivelmente a carboidratos e glicoconjugados, sem alterar a estrutura do 

ligante. Elas são encontradas em organismos tais como vírus, bactérias, plantas e 

animais, e tem sido demonstrado que possuem atividades biológicas 

importantes. Clitoria fairchildiana R. A. Howard é uma espécie pertencente à família 

Fabaceae, nativa da América do Sul. O objetivo deste estudo foi isolar e caracterizar 

uma lectina presente em sementes de Clitoria fairchildiana, avaliar o potencial 

fitoterápico e farmacológico (antinociceptivo, pró e antiinflamatório, hemolítico, 

antibacteriano e antifúngico) desta lectina. Os resultados indicaram a presença 

de uma lectina (CFAL) na fração proteica glutelina ácida, que aglutina eritrócitos de 

coelho nativos, a qual não foi inibida por monossacarídeos e glicoproteínas testadas, foi 

purificada por cromatografia em coluna de troca-iônica, DEAE-Sephacel. Análise da 

lectina em SDS-PAGE indicou duas  bandas com massa molecular de 

aproximadamente 100 e 116 kDa. As análises em DLS apresentam uma amostra 

monomodal com raio hidrodinâmico (RH) de 4,5 nm, indicando uma conformação  

dependente  de alta concentração salina. A CFAL é uma glicoproteína PAS (+) capaz de 

ser inativada pelo tratamento com metaperiodato de sódio, porém resistente ao efeito de 

β-mercaptoetanol e uréia. Esta lectina não apresentou citotoxicidade significativa não 

alterou a fragilidade osmótica, bem como não apresentou efeitos oxidante/antioxidante 

significativos frente a hemácias humanas. A lectina apresentou atividade anti-

inflamatória em modelo de edema da pata induzido por carragenina, com diminuição de 

71% do edema. Efeitos antinociceptivos dose dependentes foram observados 

para CFAL no teste de contorções abdominais induzida por ácido acético, com 

redução do número de contorções em até 72%. A lectina de C. fairchildiana foi capaz 

de reduzir o crescimento de Bacillus subtilis e não afetou o crescimento dos fungos 

testados.  Concluiu-se que a lectina purificada e caracterizada a partir das 

sementes de Clitoria fairchildiana é uma glicoproteína desprovida de pontes dissulfeto 

com atividade antiinflamatória e antinociceptiva e não é citotóxica para eritrócitos 

humanos. 

Palavras-chave: Clitoria fairchildiana, lectina, glicoproteína, atividade 

antiinflamatória.



 

ABSTRACT 

 

Lectins are proteins that have the ability to bind specifically and reversibly to 

carbohydrates and glycoconjugates, without changing the structure of binder. They are 

found in organisms such as virus, bacterias, plants and humans, and has been shown to 

possess important biological activities. Clitoria fairchildiana R. A. Howard is a species 

belonging to the Fabaceae family, native to South America. The purpose of this study 

was to isolate and to characterize a lectin present in seeds of Clitoria fairchildiana, 

evaluate the herbal and pharmacological potential (antinociceptive, pro-and anti-

inflammatory, hemolytic, antibacterial and antifungal) of this lectin. The results 

indicated the presence of a lectin (CFAL) on protein fraction acid glutelin, CFAL binds 

native rabbit erythrocytes, was not inhibited by monosaccharides and glycoproteins 

tested and was purified by ion exchange chromatography, DEAE-Sephacel. Analysis of 

the lectin in SDS-PAGE showed two bands with molecular mass approximately 100 and 

116 kDa. In DLS analyzes have a monomodal sample with hydrodynamic radius (RH) 

of 4.5 nm, showing a conformation high salt concentration dependent. The CFAL is a 

glycoprotein PAS (+) capable of being inactivated by treatment with sodium 

metaperiodate, but resistant to the effect of β-mercaptoethanol and urea. This lectin did 

not show significant cytotoxicity, did not change the osmotic fragility and not showed 

oxidant/antioxidant significant effects, compared to human erythrocytes. The lectin 

showed anti-inflammatory activity in models of paw edema induced by carrageenan, 

decreasing 71% of edema. Dose dependent antinociceptive effects were observed for 

CFAL on abdominal writhing test induced by acetic acid, reducing the number of 

writhes in up to 72%. The C. fairchildiana lectin was able to reduce the growth of 

Bacillus subtilis and did not affect growth of the fungi tested. It was concluded that the 

lectin purified and characterized from the seeds of Clitoria fairchildiana is a 

glycoprotein lacks disulfide bonds with antinociceptive and antiinflammatory activity, 

and is not cytotoxic to human erythrocytes. 

Keywords: Clitoria fairchildiana, lectin, glycoprotein, antiinflammatory activity.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cada ano, investimentos crescentes vêm sendo feitos para descoberta de novos 

fármacos. Uma parcela considerável destes medicamentos em desenvolvimento são 

produtos biotecnológicos. No Brasil, os produtos biotecnológicos estão incluídos em 

diferentes programas do governo com interesse a disponibilização no mercado, porém 

com comprovação de sua eficácia e segurança. Para comprovação da eficiência e 

eficácia dos produtos biotecnológicos é fundamental a realização de estudos 

preliminares sobre seu princípio ativo. A ANVISA em 2011 publicou nota técnica sobre 

produtos biológicos citando a importância do estudo destes desde a sua origem celular, 

processo produtivo, parâmetros de qualidade até estudos não clínicos e clínicos. 

A maioria das substâncias orgânicas conhecidas são encontradas na natureza, no   

entanto é o  Reino Vegetal o maior contribuinte de compostos úteis ao tratamento de 

patologias que acometem seres humanos. (PHILLPSON e ANDERSON, 1898). Os 

produtos naturais têm sido utilizados por milênios no tratamento e na cura de diversas 

enfermidades. Segundo Echevarri et al. (2002), a utilização popular de plantas 

medicinais contribui de forma relevante para a divulgação das ações terapêuticas dos 

produtos vegetais, frequentemente indicados, pelos efeitos que promovem, apesar de 

não terem sua composição química definida. Embora atualmente este uso esteja sendo 

substituído pelo uso de medicamentos convencionais, há um ressurgimento do interesse 

na utilização de produtos naturais pelo público em geral, gerando um ramo comercial 

muito lucrativo.   

Motivada, em parte, pela descoberta de quimioterápicos, a indústria 

farmacêutica reviveu o interesse por fármacos de origem vegetal, principalmente pela 

busca de substâncias com estruturas moleculares complexas, que dificilmente podem ser 

obtidas por um processo sintético de baixo custo (MONTANARI e BOLZANI, 2001). 

A seleção de extratos vegetais para a descoberta de novos compostos com atividades 

biológicas é uma fonte considerável para o desenvolvimento de fármacos mais efetivos 

(NASCIMENTO et al., 2000). 

A elucidação dos componentes ativos presentes nas plantas, bem como seus 

mecanismos de ação, vem sendo um dos maiores desafios para a química farmacêutica, 

bioquímica e a farmacologia (GEBHARDT, 2000).  
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Dentre os compostos biológicos podemos destacar as lectinas, que são proteínas 

ou glicoproteínas de origem não imune contendo pelo menos um domínio não catalítico 

de ligação específica e reversível a carboidratos (PEUMANS e VAN DAMME, 1995; 

BEUTH et al., 1995). Estas proteínas são distribuídas em plantas, animais e 

microrganismos. Em leguminosas, estas proteínas representam cerca de 10% 

do nitrogênio total das sementes, tornando-se assim um produto de pesquisa em 

potencial. Embora tenham sido descobertas no século XIX, atualmente estas moléculas 

são de fundamental importância e podem ser consideradas como insumos básicos em 

biotecnologia. 

Glicoproteínas, glicolipídios, glicosaminoglicanos e âncoras 

glicosilfosfatidilinositol são moléculas contendo carboidratos, que usualmente recobrem 

a superfície de células, sendo o domínio glicídico considerado um mediador de 

mecanismos envolvidos em interações célula-célula e molécula-célula. Com a 

comprovação de que as lectinas agem como mediadores do reconhecimento celular em 

uma diversidade de sistemas biológicos, como os de adesão a vírus, bactérias e 

protozoários às células hospedeiras, como também de leucócitos às células endoteliais e 

a interação células-matriz extracelular aumentou o interesse pelo estudo do papel destas 

biomoléculas tornando-as importantes ferramentas em glicobiologia devido à 

diversidade de eventos que podem transcorrer posteriores a interação lectina-

carboidrato. 

Muitas atividades biológicas de lectinas já foram identificadas, porém os 

mecanismos de ação ainda não são completamente entendidos. Acredita-se que 

provavelmente ocorre por meio de alguma cascata de sinalização celular que é ativada 

como resposta à ligação lectina-carboidrato. Entre as lectinas que apresentam atividades 

biológicas já estudadas destacam-se as lectinas de sementes de Dioclea violacea e 

Dioclea grandiflora que foram capazes de causar apoptose das células T e inflamação 

(BARBOSA et al., 2001). Estas proteínas têm sido usadas como ferramentas para o 

estudo de processos antiinflamatório e pró-inflamatório (ASSREUY et al., 2003, 

ALENCAR et al., 2005, MOTA et al., 2006, SANTI-GADELHA, et al. 2006). 

Atividades biológicas também foram descritas para a lectina de Erythrina cristagalli a 

qual apresenta efeito mitogênico em linfócitos humanos (TURTON et al., 2004),  a 

lectina de Capsicum annuum que é capaz de inibir a germinação dos esporos dos fungos 

(KUKU et al., 2009), lectinas de Alipinia zerumbet, Canavalia ensiformis (ConA) e 
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Phaseolus vulgaris (PHA) que apresentam atividade mitogênica (WONG et al., 2010). 

A lectina de Luetzelburgia auriculata apresenta atividade antiinflamatória, que age 

inibindo o rolamento de leucócitos e modulando a liberação de histamina e PGE2 

(ALENCAR et al., 2010). Musa acuminata (BanLec) são capazes de inibir a replicação 

do HIV-1 (SWANSON et al.; 2010) e as lectinas do veneno da serpente Bothrops 

leucuris mostrou-se capaz de inibir o crescimento de bactérias patogênicas (NUNES et 

al., 2011). 

Outras lectinas tem sido utilizadas como ferramenta para o estudo de atividade 

analgésica (SAYAH et al., 2004), efeitos insulino-miméticos (CAVADA et al., 2001), 

na investigação de estrutura de proteínas e carboidratos em células (SILVA et al., 

2000), na utilização em matrizes comerciais empregadas na purificação e caracterização 

de polissacarídeos e glicoconjugados (LIMA et al., 1997), na caracterização de grupos 

sanguíneos (LIS e SHARON, 1998), nos estudos de oncogênese (SHARON e LIS, 

2004) e como agente contra a ação de fungos, bactérias e insetos (GAIDAMASHVILI e 

STADEN, 2002). Alguns estudiosos, tomando como base o comportamento dessa 

substância, propõem aplicações futuras como a vetorização de fármacos a sítios 

específicos do corpo (BARREIRO, 2007) e a associação de lectinas com lipossomas 

permitindo a passagem pelo trato digestório sem sofrer grandes modificações 

(ANDRADE et al., 2004) induzindo uma liberação continuada da lectina no organismo 

gerando uma constante presença do seu benefício terapêutico.  

As sementes de Clitoria ternatea possuem uma lectina que apresenta 

especificidade por galactose e N-acetilgalactosamina, sendo uma possível ferramenta no 

estudo de compostos com ação anticancerígena (NAEEM, HAQUE e KHAN, 2007). É 

importante colocar que lectinas pertencentes ao mesmo gênero vegetal podem 

apresentar especificidade a açúcares semelhantes, mas potencialidades biológicas 

diferentes, em função de modificações estruturais que possam ter sofrido.  

Apesar da espécie C. fairchildiana não ser utilizada para fins medicinais, outras 

espécies do gênero possuem uso medicinal tradicional na Índia e África como sendo 

diuréticas, catárticas, e expectorante (NAEEM, HAQUE e KHAN, 2007). Diversas 

partes da C. ternatea apresentaram-se como sendo 

antiinflamatória, analgésica, antipirética e imunomoduladoras (MUKHERJEE et al., 

2008). Esta espécie exibiu também efeitos hepatoprotetor e 

antihiperlipêmico (SOLANKI e JAIN, 2010, 2011). Na Índia, C. ternatea é amplamente 
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utilizada para fins medicinais. Estudo desenvolvido com extrato aquoso desta espécie 

identificou um considerável potencial antioxidante deste vegetal (RAO et al.; 2009).  

A espécie Clitoria fairchildiana R. A. Howard é uma espécie nativa das regiões 

Norte e Nordeste do Brasil conhecida vulgarmente como sombreiro. Encontra-se 

amplamente distribuída nas regiões Sudeste e Nordeste devido sua utilização 

principalmente no processo de arborização urbana, rural e de reflorestamento de áreas 

devastadas.  

Tendo em vista a escassez de dados na literatura sobre compostos químicos 

purificados de C. fairchildiana e sendo esta pertencente a um gênero com tradicional 

utilização na medicina popular, faz-se importante a investigação da presença de 

produtos químicos que possam exercer alguma ação farmacológica considerável. 

Adicionalmente, a purificação de novas lectinas e a verificação de possíveis atividades 

biológicas revelam propriedades que podem ser de grande importância na pesquisa 

biomédica e farmacológica. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Clitoria fairchildiana R. A. Howard 

 

É uma planta nativa da América do Sul, no Brasil predominando nas Regiões 

Norte e Nordeste. Espécie pertencente à família Fabaceae, subfamília Faboideae, tribo 

Phaseoleae, subtribo Clitoriinae e gênero Clitoria, (USDA – ARS, 1997). Esta espécie 

vegetal é utilizada na arborização urbana sendo popularmente conhecida por sombreiro, 

mas também apresenta outros nomes populares como palheteira, faveira e sombra-de-

vaca. 

 

 

                        

 
 

                        
 

Figura 1 – C. fairchildiana R. A. Howard. A) Árvore. B) Aspecto das flores 

atrovioláceas. C) Sementes (material de estudo).  

 

Clitoria fairchildinana é uma espécie arbórea de médio a grande porte medindo 

de 6 a 12 m de altura. Possui copa frondosa e inflorescência em cachos composta por 

flores atrovioláceas e fruto deiscente, ou seja, depois de certo tempo, abre-se para 

liberação das sementes (Figura 1). Seu tronco é curto e revestido por casca fina e lisa. 

A B 

C 
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Segundo Scalon et al. (2006), a madeira desta árvore é utilizada na construção civil 

como divisórias e forros como também, na produção de brinquedos, apesar de 

apresentar baixa durabilidade em condições naturais. 

É bastante utilizada na recuperação de áreas degradadas devido seu rápido 

crescimento e considerável resistência em áreas adversas (BONINI e ALVES, 2011). 

Devido esta importante característica da C. fairchildiana tanto para a 

arborização urbana e rural como também na recuperação de áreas degradadas 

(LORENZI, 1992), a maioria dos estudos envolvendo esta espécie focam investigações 

do efeito da germinação sob condições de sombreamento (SCALON et al.; 2006), 

estresse hídrico (SILVA e CARVALHO, 2008), ataque de lagartas Urbanus acawoios 

(TREVISAN et al.; 2004) estudos estes que buscam aprimorar a forma de cultivo do 

vegetal ou evitar possíveis infestações indesejáveis. 

Outros estudos com algumas substâncias extraídas da C. fairchildiana foram 

desenvolvidos. Isolamento de rotenóides de suas sementes (MATHIAS, MORS e 

PARENTE, 1998) e das raízes (SILVA, BERNARDO E PARENTE, 1998) onde já era 

relatado a escassez de trabalhos de análise fitoquímica da espécie quando comparado a 

quantidade de estudos de outra espécie do gênero. Silva e Parente (2002) avaliaram o 

potencial anti-inflamatório de cinco rotenóides extraídos das raízes de C. fairchildiana 

sendo este efeito dependente da estrutura anelar destes compostos.  

Barahona et al., (2006) isolaram taninos condensados extraídos deste vegetal e 

analisaram quanto a seu efeito sobre enzimas fibrolíticas mostrando uma relativa 

capacidade de redução da atividade de algumas das enzimas testadas.  

 Em estudo desenvolvido por Annegowda et al. (2011), extratos das sementes e 

das vagens de C. fairchildiana indicou altas concentrações de antioxidantes naturais. Os 

autores a caracteriza como sendo um vegetal sub-utilizado e devido esta ação 

antioxidante, sugere sua inclusão como aditivos alimentares ou até mesmo sua 

utilização na indústria farmacêutica.   

Outra espécie deste gênero, Clitoria ternatea, mostra-se melhor caracterizada na 

literatura quanto a seus aspectos bioquímicos e biológicos. Foi purificada e 

caracterizada uma lectina das sementes de C. ternatea ligante de galactose e N-

acetilgalactosamina capaz de aglutinar eritrócitos humanos tipo B (NAEEM, HAQUE e 

KHAN, 2007).  
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Diversas partes da C. ternatea apresentaram-se como sendo 

antiinflamatória, analgésica, antipirética e imunomoduladoras (MUKHERJEE et al., 

2008). Extrato metanólico desta espécie apresentou atuação no Sistema Nervoso Central 

exibindo efeito ansiolítico, anticonvulsivante, antidepressivo e anti-estresse, porém o 

principío ativo ainda precisa ser isolado e esclarecido seu mecanismo de ação (JAIN et 

al., 2003). 

Rao et al. (2009) investigaram o potencial antioxidante do extrato aquoso das 

folhas de C. ternatea indicando a presença de compostos antioxidantes enzimáticos e 

não enzimáticos. Solanki e Jain (2010) em estudo desenvolvido com extratos etanólicos 

da semente e da raiz da C. ternatea mostraram efeito hepatoprotetor em ratos. Este 

efeito pode ser atribuído a propriedades antioxidantes e por promover diminuição da 

peroxidação lipídica. Outra investigação do potencial antioxidante de extratos de raízes 

e flores de C. ternatea indicou a presença de antioxidantes naturais presentes na espécie 

(PATIL e PATIL, 2011). Em 2012, Yuwa-Amornpitak, Koguchi e Teramot 

apresentaram em extratos de flores de C. ternatea a concentração de compostos 

fenólicos e o efeito antioxidante exercido por eles. 

Extratos das folhas de C. ternatea foram analisados quanto a seu efeito sobre as 

bactérias Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Proteus 

vulgaris e Salmonella typhi mostrando ter ação antibacteriana contra estes patógenos. 

(ANAND, DOSS e NANDAGOPALAN, 2011).  

Chauhan et al. (2012) em artigo de revisão refere os efeitos já citados 

anteriormente exercidos por C. ternatea e acrescenta: 

 
Nos últimos tempos, o foco em pesquisa de plantas tem aumentado em todo o 

mundo e grandes evidências vêm sendo coletadas mostrando um imenso 

potencial de plantas medicinais utilizadas em vários sistemas tradicionais. O 

uso de drogas à base de plantas e produtos químicos para a cura de várias 

doenças é tão antiga quanto à civilização humana. 

2.2 Lectinas 

 

2.2.1 Conceituando lectinas  

 

Lectinas são proteínas ou glicoproteínas de origem não imune, que tem pelo 

menos um domínio não catalítico que se liga reversível e especificamente a carboidratos 
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simples ou complexos, sem causar alteração do ligante (LIS and SHARON, 1986; 

RUDIGER e GABIUS, 2001; LORIS, 2002).  

O termo lectina é derivado do latim legere que significa selecionar ou escolher. 

Outros termos já foram utilizados como aglutininas, hemaglutininas e 

fitohemaglutininas (as extraídas de plantas). Estes termos tornaram-se inadequados a 

partir do momento em que o entendimento destas proteínas passou de observações 

macroscópicas de aglutinação de hemácias ao entendimento molecular de como estas 

proteínas atuam (ZANETTI, 2007). 

 

2.2.2 Funções das lectinas vegetais x propriedades biológicas 

 

É necessário entender que funções das lectinas e suas propriedades biológicas são 

pontos distintos e existe uma linha tênue diferindo estas duas ideias. 

Desde o descobrimento das lectinas até os dias atuais, a função destas proteínas em 

vegetais não foram bem esclarecidas e comprovadas. Rudiger e Gabius (2001) relatam 

que lectinas homólogas podem apresentar funções, especificidade a açúcares, 

localização celular e período de síntese, diferentes. 

As evidências obtidas a respeito do papel das lectinas na defesa de plantas indicam 

que pelo menos algumas dessas proteínas são importantes componentes dos sistemas de 

defesa contra insetos fitófagos e animais herbívoros e possivelmente contra 

microorganismos. Algumas lectinas podem estar envolvidas nos mecanismos de defesa 

ativos relacionado à sua afinidade por carboidratos (Peumans et al., 1995). 

A expressão da lectina de Gastrodia elata em células de raízes e tubérculos foi 

induzida fortemente pelo fungo Trichoderma viride indicando sua importância na 

defesa de plantas (SÁ et al., 2009). 

Com o avanço das pesquisas com lectinas observa-se que estas proteínas podem 

apresentar diferentes ações em organismos. Lectinas são valiosas ferramentas para o 

entendimento de glicoconjugados, histoquímica de células e tecidos e para a análise de 

alterações que ocorrem na superfície celular durante processos fisiológicos e até mesmo 

patológicos (SHARON e LIS, 2004). 

As atividades biológicas apresentadas pelas lectinas ainda são pouco entendidas, 

mas acredita-se que ocorra por meio de alguma cascata de sinalização celular que é 

iniciada através da ligação lectina-carboidrato.  
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Diversas propriedades biológicas já foram descritas para as lectinas. Algumas 

lectinas já foram descritas apresentando ação antitumoral, antiviral, analgésica, anti e 

pró-inflamatórias, bem como antibacteriana e antifúngica.  

Quando se trata do estudo de lectinas com ação antitumoral, deve-se considerar 

que as células malignas diferem das células normais na distribuição de hidratos de 

carbono da superfície celular e muitas lectinas apresentam afinidade por eles (BROOKS 

et al., 2001, KANNAN et al., 2003). Inbar e Sachs (1973) purificaram lectinas as quais 

reconheciam seletivamente células malignas. Uma segunda lectina isolada de Viscum 

albuns induziu apoptose de células tumorais (KIM et al., 2000). A lectina de Phaseolus 

vulgaris apresentou efeito antitumoral impedindo a proliferação de células do câncer de 

mama (LAM e NG, 2010). 

A superfície de muitos vírus, inclusive de retrovírus tais como do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) é recoberta por glicoproteínas (JI et al., 2006).  Uma 

importante descoberta foi a lectina de Musa acuminata (BanLec) que é capaz de inibir a 

replicação do HIV-1 (SWANSON et al., 2010). Acredita-se que a ação da lectina sobre 

o ataque do vírus se deve a capacidade da lectina de interagir com resíduos de manose 

contidos na superfície glicoproteica do mesmo. Esta interação promove perturbação das 

proteínas do envelope viral dificultando sua adesão à célula hospedeira (BALZARINI, 

2006). Outras lectinas com tal propriedade são a lectina isolada de Myrianthus holstii 

(CHARAN et al., 2000) e a lectina de Urtica dioica (BALZARINI et al., 1992). 

 

2.2.2.1 Atividade antinociceptiva  

 

A dor é uma forma de defesa do organismo que serve como alerta da existência 

de algum comprometimento da integridade física ou funcional do indivíduo, ativando 

mecanismos para que o agravante seja prevenido ou limitado (TEIXEIRA, 1990).  

A IASP, Associação Internacional para o Estudo da Dor definiu a dor como 

sendo “uma experiência emocional e sensorial desagradável associada com uma lesão 

tecidual real ou potencial ou descrita em termos de tal lesão”.  

Existem três tipos de dor. Dor nociceptiva, ou seja, ligada à receptores 

(nociceptores); dor neurogênica que ocorre por uma lesão na via de transmissão da dor e  

dor psicogênica que é de origem emocional.  
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Nocicepção é derivada de duas palavra do latim, nocere e capêre que significam 

respectivamente, nocivo e captar, ou seja, captação do que é nocivo. É o conjunto 

das percepções de dor que somos capazes de distinguir. 

Na dor nociceptiva há três tipos de estímulos que geram potenciais de ação nos 

axônios dos nervos. Estímulos mecânicos ou térmicos que ativam diretamente as 

terminações nervosas e estímulos químicos liberados na área da terminação nervosa. Os 

receptores sensíveis a alterações químicas do meio ou à ligação de um neurotransmissor 

é denominado quimioceptor (TEIXEIRA, 1990). 

A ativação dos nociceptores promove a liberação de mediadores químicos locais 

como, bradicinina, histamina, serotonina, citocinas, aminoácidos excitatórios, óxido 

nítrico, somatostatina, acetilcolina, entre outros. Estes mediadores interagem com 

nociceptores específicos levando à propagação do sinal por alteração na permeabilidade 

da membrana da fibra nervosa gerando então, potencial de ação (JULIUS et al., 2001; 

GRIFFIS et al., 2006).  

No entanto, quando a dor passa a se repetir ou se prolongar por longo período de 

tempo, deixa de apresentar vantagens biológicas e passa a causar sofrimento 

(MELZACK et al., 1999). 

Atualmente, pesquisas estão sendo desenvolvidas com o intuito de elucidar 

novos fármacos que possam reduzir ou eliminar o processo doloroso, compreendendo-

se os mecanismos envolvidos na antinocicepção (VITOR et al., 2008). 

Algumas lectinas já foram estudadas quanto a seu potencial antinociceptivo. A 

lectina de Hypnea cervicornis apresentou efeito antinociceptivo em modelos de 

contorções abdominais por indução de ácido acético e este efeito foi revertido pela 

mucina, seu carboidrato específico, concluindo, portanto que a ação antinociceptiva 

possa estar relacionada (BITENCOURT et al., 2008).  

Lectinas da subtribo Diocleinae apresentaram efeito antinociceptivo reduzindo 

contorções abdominais quando administradas via oral (HOLANDA et al., 2009). 

Lectina de Amansia multifida promoveu ação antinociceptiva dose-dependente 

por redução do número de contorções abdominais induzidas por ácido acético, 

apresentando este efeito tanto por administração intraperitoneal quanto por via oral. Esta 

lectina também apresentou efeito central por produzir respostas inibitórias ao estímulo 

térmico (NEVES et al., 2007). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dor
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2.2.2.2 Atividade antiinflamatória 

 

A inflamação é uma resposta natural do organismo contra uma lesão ou infecção 

do tecido. Sabe-se que durante o processo inflamatório várias etapas estão associadas à 

ação de substâncias endógenas que modificam fisiológica e bioquimicamente a estrutura 

do local afetado. Essas substâncias químicas, denominadas mediadores, são 

inicialmente liberadas no local da injúria como uma reação de alarme, onde macrófagos 

parecem ter um papel crucial (FERREIRA, 1980). Os macrófagos sinalizam a presença 

de corpo estranho ou injúria através da liberação de mediadores clássicos da inflamação 

e de citocinas, estes por sua vez, recrutam leucócito, macrófagos, eosinófilos, linfócitos, 

células estas que atuam amplificando a resposta inflamatória, caracterizada pelos cincos 

sinais clássicos: calor, rubor, edema, dor e disfunção (FERREIRA, 1993). 

Um sequencia de eventos acompanha esta resposta inflamatória como 

vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo local e da permeabilidade vascular, 

infiltração de leucócitos, ação de proteases, espécies reativas de oxigênio, necrose e 

apoptose, além da liberação de inúmeros mediadores pró-inflamatórios (HUERRE, 

GOUNON, 1996).   

A dor surge então, como resultado tanto do dano inicial que deu início ao 

processo inflamatório quanto da própria resposta inflamatória promovida pelos 

mediadores liberados ou até mesmo pela compressão dos nervos sensoriais ocasionada 

pelo edema no local.  

Muitas lectinas são investigadas quanto seu efeito sobre o processo inflamatório e 

seu mecanismo de ação frente a este processo. A maioria das lectinas apresentam 

atividades pró-inflamatórias, mas algumas atuam como anti-inflamatória 

(BITENCOURT et al., 2008).  

Existem lectinas que podem atuar tanto como anti-inflamatória como pró-

inflamatória, sendo este fato dependente da via de administração utilizada. Investigação 

desenvolvida por Mota et al. (2006) identificou uma lectina de Araucaria angustifólia 

com ação pró e anti-inflamatória. A lectina estudada exerceu ação antiinflamatória 

reduzindo edema de pata produzido por dextrana, um agente flogístico, quando 

administrada via intravenosa. A mesma lectina, quando administrada via subcutânea, na 

mesma dose que exerce efeito antiinflamatório, apresenta-se edematogênica. 
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Lectina de Luetzelburgia auriculata são galactose-específica e apresentam efeitos 

antiinflamatórios, que age inibindo o rolamento de leucócitos e modulando a liberação 

de histamina e PGE2 (ALENCAR et al., 2010). Lectinas de Canavalia gladiata 

exibiram efeitos antiinflamatórios e analgésicos (NUNES et al., 2009).  

Diversas outras lectinas apresentaram efeitos como de ativação de linfócitos e 

atividade antidepressiva exercido por lectinas de Canavalia brasiliensis (BARBOSA et 

al., 2001; BARAUNA et al., 2006 ), liberação de óxido nítrico e efeito vasodilatador 

por Canavalia maritima (GADELHA et al., 2005; ASSREUY et al., 2009).  

 

2.2.2.3 Atividade antifúngica 

 

Fungos são seres eucarióticos, com um só núcleo, como as leveduras, ou 

multinucleados, como se observa entre os fungos filamentosos ou bolores. Seu 

citoplasma contém mitocôndrias e retículo endoplasmático rugoso.  A presença de 

substâncias quitinosas na parede da maior parte das espécies fúngicas e a sua 

capacidade de depositar glicogênio os assemelham às células animais (MURRAY; 

ROSENTHAL; PFAUER, 2006). 

            Os componentes principais da parede celular são hexoses e hexoaminas, que 

formam mananas, ducanas e galactanas. Alguns fungos têm parede rica em quitina (N-

acetil glicosamina), outros possuem complexos polissacarídios e proteínas, com 

predominância de cisteína.  

Para Fukuda et al. (2009): 

A parede celular é uma estrutura rígida, essencial para a sobrevivência dos 

fungos, e o conhecimento de sua composição é útil para o desenvolvimento 

de novas drogas antifúngicas. Neste contexto, os polissacarídeos estão entre 

os seus principais componentes que têm sido alvos de intensa investigação 

científica.  
 

Esta característica da parede celular dos fungos tornam estes seres interessantes 

para investigações de propriedades biológicas de lectinas. 

No entanto, apesar de inúmeras lectinas terem sido estudadas, apenas algumas 

apresentam ação antifúngica. Apenas as quimerolectinas quitinásicas pode exercer 

efeito fungicida, efeito este desenvolvido pelo domínio catalítico da molécula.  

O efeito antifúngico de lectinas acredita-se que seja desenvolvido de forma 

indireta por efeitos gerados pela interação lectina- fungo (VAN PARIJS et al., 1991). A 
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lectina de Capsicum annuum exibiu uma acentuada inibição da germinação dos esporos 

dos fungos Aspergillus flavus e Fusarium graminearum (KUKU et al., 2009). A lectina 

das sementes de Archidendron jiringa demonstrou inibir o desenvolvimento dos fungos 

patogênicos E. turcicum, F. oxysporum, C. cassiicola e C. albicans, e das bactérias 

Stafilococus aureus e Bacillus subtilis (CHARUNGCHITRAK et al., 2011). Estudo 

desenvolvido por Gosh (2009) mostra uma lectina de Withania somnifera apresentando 

atividade antifúngica contra fitopatógenos. 

A lectina de Aplysia kurodai foi capaz de inibir o crescimento do micélio de 

Curvularia lunata (KAWSAR et al., 2010) 

 

2.2.2.4 Atividade antibacteriana 

 

As bactérias são organismos unicelulares, sem envoltório nuclear, que se 

reproduzem assexuadamente. Na maioria das espécies, a proteção da célula é feita por 

uma camada extremamente resistente, a parede celular, havendo imediatamente abaixo 

uma membrana citoplasmática que delimita um único compartimento contendo DNA, 

RNA, proteínas e moléculas pequenas. Esta parede celular, nas bactérias Gram-positivas 

são formadas por uma espessa camada de proteoglicanos, ao passo que, nas Gram-

negativas apresentam uma fina camada de proteoglicanos e uma membrana externa 

(MURRAY; ROSENTHAL; PFAUER, 2006). 

Pode haver interação de glicoconjugados e de proteínas reconhecedoras de 

carboidratos com a superfície de bactérias, como também, esta parede, pode impedir a 

penetração destes compostos no citoplasma. Lectinas já foram utilizadas para analisar 

carboidratos presentes em parede celular de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas 

(DOYLE, 1994). Munoz-Crego et al. (1999) relataram que a caracterização estrutural 

das lectinas vegetais revelou a presença de sítios específicos de ligação que reagem com 

carboidratos expostos na superfície de microrganismos, possibilitando a identificação de 

bactérias patogênicas baseando-se na aglutinação seletiva. 

  Esta capacidade das lectinas de interagirem com carboidratos presentes na 

superfície de bactérias podem promover a estas proteínas uma ação antibacteriana que 

Gaidamashvili e Standen (2002) acreditam ser por impedimento da mobilidade e do 

crescimento bacteriano, isto pode acontecer em decorrência da alteração da estrutura e 

permeabilidade da membrana. Islam et al., (2009) acreditam que este efeito 
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antibacteriano possa ser por impedimento da ligação da bactéria ao hospedeiro realizado 

pela lectina. 

Lectinas com potencial antibacteriano já foram descritas na literatura. A lectina do 

veneno da serpente Bothrops leucuris é capaz de inibir, com baixas concentrações, o 

crescimento das bactérias patogênicas Staphylococcus aureus e Enterococcus fecalis, e 

a bactéria saprófita Bacillus subtilis (NUNES et al., 2011).  A lectina de Archidendron 

jiringa é capaz de impedir o crescimento de Bacilus subtilis e Staphylococcus aureus 

(CHARUNGCHITRAK et al., 2011). Uma lectina galactose ligante foi isolada de 

Clarias indianos a qual promoveu aglutinação das cepas de E. coli, P. aeruginosas e 

Klebsiella (DUTTA et al., 2005). 

Tomando como base o comportamento dessas substâncias, pode-se propor 

aplicações futuras para essas proteínas, como a vetorização de fármacos a sítios 

específicos do corpo (BARREIRO, 2007) e a associação de lectinas com lipossomas 

(ANDRADE et al., 2004) que induzem uma liberação continuada da lectina no 

organismo, gerando uma constante presença do seu benefício terapêutico. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Isolar e caracterizar uma lectina presente em sementes de Clitoria fairchildiana, 

avaliar o potencial farmacológico (antinociceptivo, pró e antiinflamatório, hemolítico, 

antibacteriano e antifúngico) da lectina isolada.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Coletar periodicamente sementes de C. fairchildiana para testes de atividade 

hemaglutinante e posteriores etapas de purificação; 

- realizar análise da composição centesimal da semente de C. fairchildiana; 

- isolar uma lectina por método cromatográfico com auxílio de técnicas de 

fracionamento protéico; 

- determinar o açúcar específico da lectina através de teste de inibição da atividade 

hemaglutinante utilizando diferentes açúcares e glicoproteínas; 

- avaliar a homogeneidade da lectina isolada através de eletroforese em gel de 

poliacrilamida; 

- identificar glicanos 

- analisar físico-quimicamente a lectina estudada; 

- verificar a atividade antinociceptiva através do modelo de contorções abdominais e 

teste da formalina em camundongos; 

- verificar as atividades pró e antiinflamatória no modelo de edema de pata e peritonite 

em ratos; 

- avaliar potencial citotóxico da lectina através de testes de atividade hemolítica e 

fragilidade osmótica; 

- analisar efeito pró e antioxidante da lectina em estudo; 

- verificar efeito antibacteriano e antifúngico da lectina isolada. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Composição centesimal das sementes de C. fairchildiana  

 

4.1.1 Determinação do teor de umidade 

 

O teor de umidade das sementes de C. fairchildiana foi analisado de acordo com 

AOAC (1990) onde, cápsulas contendo 2 g da farinha das sementes foram submetidas à 

secagem em estufa a 105 °C por 24 h. Depois de transcorrido o tempo, as amostras 

foram levadas ao dessecador por 1 h e posteriormente pesadas. Os valores de peso 

encontrados foram aplicados na equação a seguir:  

Umidade (%) = N x 100 / P 

Onde: 

N = perda de peso: cápsula + amostra – peso da cápsula = X;  

Peso da amostra inicial – X => N. 

P = Peso da amostra em gramas 

 

4.1.2 Determinação do teor de cinzas 

 

O teor de cinzas das sementes de C. fairchildiana foi determinado segundo 

AOAC (2000). Cadinhos de porcelana foram pesados e adicionou-se 2 g da farinha das 

sementes. Os cadinhos foram levados à manta aquecedora para incineração. Após o 

processo, levados ao forno mufla a 550 °C até a formação das cinzas. Pesou-se o 

cadinho contendo as cinzas e os valores de peso encontrados foram aplicados na 

equação a seguir: 

Cinzas (%) = A x 100 / P 

Onde:  

A = peso das cinzas = (peso do cadinho + cinzas) – (peso do cadinho) 

P = peso da amostra (g) 
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4.1.3 Determinação de nitrogênio total  

 

Para análise do teor de proteína presente nas sementes de C. fairchildiana foi 

utilizado o método de Kjeldahl (AOAC, 2000) determinando-se o teor de nitrogênio 

total presente na amostra. A 0,5 g da farinha das sementes adicionou-se, 1 g de mistura 

catalítica: óxido de selênio, sulfato de cobre, sulfato de potássio (1:10:100) e 7 mL de 

ácido sulfúrico concentrado. As amostras foram digeridas a temperatura de 350 °C até 

atingir coloração verde. Posteriormente, realizou-se a destilação da amostra com NaOH 

a 40 %, fenolftaleína 1 % e ácido bórico. Como etapa final, as amostras foram tituladas 

com HCl concentrado. Para conversão do teor de nitrogênio total em proteínas utilizou-

se o fator de conversão de 6,25. O percentual de proteínas presentes na amostra foi 

calculado aplicando-se a equação a seguir:  

 

%PTN = Vtitulação x F correção do HCl x F conversão da PTN x 0,0014 x 100 / peso da amostra 

 

4.1.4 Determinação do teor de lipídeos  

 

Para determinação do teor de lipídeos das sementes de C. fairchildiana utilizou-

se a farinha das sementes desidratadas. Pesou-se as amostras em cartuchos de celulose 

que foram acoplados ao extrator de Soxhlet onde sofreu extração de lipideos por 4h a 6h 

sob calor e solvente orgânico (hexano). Após extração total dos lipideos os balões 

contendo os lipídeos extraídos das sementes foram levados à estufa a 105 °C por 1 h e 

posteriormente ao dessecador e sequencialmente pesados (AOAC, 2000). Os cálculos 

para percentual do teor de lipídeos presentes na amostra foram realizados a partir da 

equação a seguir para análise em base seca: 

 

LIP (%) = (peso do balão + lipídeos) – (peso do balão) x 100 / peso da amostra seca 

 

4.1.5 Carboidratos 

 

O percentual de carboidratos presentes nas sementes de C. fairchildiana foi 

estimado no cálculo por diferença conforme O percentual de carboidrato nas amostras 
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foi obtido por diferença [%CHO = 100 – (%água + %PT + %LT + %CZ)], conforme 

descrito por Brasil/ANVISA (2001). 

 

4.2  Purificação da lectina de C. fairchildiana 

 

4.2.1 Coleta e preparo da amostra 

 

As sementes de Clitoria fairchildiana foram coletadas no Campus do Pici no Estado 

do Ceará, Brasil. Foram trituradas em moinho elétrico tipo Willey e a farinha fina obtida 

foi então delipidada por ação de solvente orgânico (hexano). A farinha delipidada foi 

armazenada em recipientes de vidro hermeticamente fechados e utilizadas para as 

análises posteriores. 

 

4.2.2 Eritrócitos 

 

Os eritrócitos de coelho foram obtidos de coelhos doados pela Universidade 

Federal da Paraíba e os eritrócitos humanos foram obtidos de doadores saudáveis a 

partir do Centro de Hematologia da Paraíba.  

 

4.2.3 Fracionamento protéico 

 

A farinha delipidada foi submetida à extração por 3 horas em solução de NaCl 0,15 

M (1:10) à temperatura de 25 ˚C. A suspensão obtida foi centrifugada a 9.000 x g a 4 ºC 

por 30 minutos. O sobrenadante foi dialisado contra água para obtenção das frações 

albumina e globulina e ao precipitado foi adicionado 100 mL de HCl 0,1 M e submetido 

a nova extração por 2 horas. A suspensão obtida foi centrifugada a 9.000x g a 4ºC por 

30 minutos. O sobrenadante foi dialisado contra água para obtenção da fração glutelina 

ácida e ao precipitado foi adicionado 100 mL de NaOH 0,1 M e submetido a nova 

extração por 2 horas. Após centrifugação, o sobrenadante foi dialisado contra água para 

obtenção da fração glutelina básica e ao precipitado foram adicionado 100 mL de etanol 

a 70%. Após centrifugação o sobrenadante foi dialisado contra água para obtenção da 

fração prolamina. O precipitado foi descartado. Todas as frações, depois de dialisadas, 

foram liofilizadas e destinadas para análises subsequentes (Esquema 1). 
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Esquema 1 - Fracionamento por solubilidade proteica das sementes de Clitoria 

fairchildiana 

 

Farinha das sementes de Clitoria fairchildiana 

Sobrenadante Precipitado 

Globulina Albumina 

Precipitado Sobrenadante 

Sobrenadante Glutelina ácida Precipitado 

Sobrenadante Precipitado Glutelina básica 

Descartado Prolamina 

NaCl 0,15 M 1:10 (m/v), agitação por 3 horas 

Centrifugação a 4°C a 9000x g 

 

Diálise 

 

Diálise 

 

Diálise 

 

Diálise 

 

100 ml de HCl 0,1 M 
Agitação por 3 horas 
Centrifugação a 4°C a 9000x g 

 

 100 ml NaOH 0,1 M Agitação por 3 h 
 Centrifugação a 4°C a 9000x g 

 

 100 mL etanol a 70%, agitação por 3 h 
 Centrifugação a 4°C a 9000x g 

 



34 

 

4.2.4 Ensaio de atividade hemaglutinante 

 

A atividade hemaglutinante das diferentes frações protéicas foi analisada por meio de 

diluições duplo-seriadas em NaCl 0,15 M. A cada 100 L de cada diluição, foi 

adicionado igual volume de uma suspensão de hemácias de coelho e do sistema ABO a 

3% em NaCl 0,15 M, nativas e tratadas enzimaticamente (de forma prévia) com 

soluções à 1% de tripsina, papaína e bromelaina. Os tubos foram incubados em estufa a 

37 ºC durante 30 minutos em seguida deixados em repouso à temperatura de 25 
o
C por 

30 minutos. A menor concentração protéica que apresentou hemaglutinação visível é 

considerada a concentração correspondente a uma unidade de hemaglutinação (UH), 

sendo o título expresso em unidades de hemaglutinação (UH/mL). 

 

4.2.5 Determinação de proteínas solúveis 

 

A quantificação de proteínas solúveis foi baseada no método descrito por 

Bradford (1976) usando albumina sérica bovina como proteína padrão. A cada 100L 

de amostra foram adicionados 2,5 mL do reagente de BRADFORD. Após a agitação e 

repouso por 10 minutos realizou-se leitura em espectrofotômetro a 595 nm.  

 

4.2.6 Purificação da lectina de C. fairchildiana (CFAL) 

 

A fração protéica glutelina ácida (10mg/mL) foi aplicada à coluna de troca 

iônica Dietilaminoetil-Sephacel (DEAE-Sephacel) previamente equilibrada com Tris-

HCl 0,025 M pH 7,6. O material não retido (PI) foi eluido com o tampão de equilíbrio e 

o material retido (PII), contendo a lectina, foi eluído em step wise com  NaCl 0,5 M em 

Tris-HCl 0,025 M pH 7,6. Os picos (I e II) foram posteriormente analisados quanto a 

presença da lectina. 

 

4.2.7 Especificidade da lectina a açúcares e glicoproteínas 

 

A especificidade da lectina a carboidratos e glicoproteínas foi determinada 

comparando-se a atividade inibitória de açúcares e glicoproteínas sobre a 

hemaglutinação. A cada 50 L de uma solução de NaCl 0,15 M, foi adicionado a 
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solução do açúcar ou glicoproteína e diluído serialmente. À mistura foi adicionado 50 

L da amostra lectínica e deixada em estufa a 37 
o
C por 30 minutos, seguidos de outros 

30 minutos a temperatura de 25
o
C. Em seguida, foram adicionados 100 L de uma 

suspensão de hemácias a 3%, e a mistura deixada em estufa a 37
o
C por 30 minutos, 

seguidos de outros 30 minutos a temperatura de 25
o
C. A concentração inicial de 

carboidratos e glicoproteínas foi de 0,1 M e 5mg/mL, respectivamente. Os carboidratos 

utilizados foram D-glicose, D-galactose, D-manose, N-acetil-D-glicosamina, N-acetil-D-

galactosamina, L-fucose, lactose, α-methil-manosídeo e as glicoproteínas utilizadas 

foram fucoidano, carragenina, mucina e fetuína. Os resultados foram expressos como a 

concentração mínima de açúcar ou glicoproteína capaz de inibir a hemaglutinação 

(RAMOS et al, 1999).  

 

4.2.8 Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS e β-mercaptoetanol 

(SDS-PAGE) 

 

A SDS-PAGE foi realizada segundo método descrito por LAEMMLI (1970).  O 

gel de aplicação foi preparado na concentração de 3,5% de poliacrilamida em tampão 

Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 e SDS a 1%, enquanto que o gel de separação apresentava 

12,5% de poliacrilamida em tampão Tris-HCl 3 M, pH 8,8 e SDS a 1%. As amostras 

(Glutelina ácida, Pico I e Pico II DEAE-Sephacel) foram dissolvidas em tampão Tris-

HCl 0,625 M, pH 6,7, contendo SDS a 2%, glicerol a 10%, -mercaptoetanol 5% e azul 

de bromofenol 0,02% e foram aquecidas em estufa a 100
o
C durante 10 minutos, 

posteriormente centrifugadas por 5 minutos. O procedimento ocorreu sob amperagem 

constante (25 mA) e ao final da corrida, o gel foi fixado em TCA 12,5% por uma hora, 

sendo então corado com Coomassie Brilliant Blue R-250 a 0,005%. A remoção do 

excesso de corante foi realizada com o auxílio de uma solução descorante de metanol, 

ácido acético e água (1:3,5:8, v/v/v). Como marcadores protéicos utilizou-se a miosina 

(212 kDa), β-galactosidase (116 kDa), fosforilase B (97,4 kDa), albumina sérica bovina 

(66,2 kDa), ovalbumina (45 kDa), anidrase carbônica (31 kDa), inibidor de tripsina da 

soja (21,4 kDa) e lisozima (14,4 kDa).  
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4.2.9 Identificação de glicoproteínas 

 

4.2.9.1 Teste de Molisch  

 

A presença de carboidrato na amostra foi determinada pelo Teste de Molisch. A 

CFAL foi diluída em NaCl 0,15 M (2 mg/mL), a cada 2 mL da solução, adicionou-se  o 

Reativo de Molisch (alfa-naftol) e H2SO4 concentrado. O surgimento de um anel de 

coloração lilás estável indica a presença de açúcares na amostra. Como controle 

negativo foi utilizado apenas solução salina 0,15 M. 

 

4.2.9.2 Teste de Schiff 

 

Foi realizado o teste de Schiff segundo método descrito por Kapitany e 

Zabrouski (1973) para verificar a presença de moléculas de açúcar na amostra. 

Após eletroforese em gel de poliacrilamida, as proteínas presentes no gel foram 

fixadas por 30 minutos em TCA 12%. Em seguida, o gel foi lavado com uma solução de 

ácido periódico 1% e ácido acético 3% por 1 hora, no escuro. Após 12 horas de lavagem 

do gel com água destilada, o gel foi corado com reagente de Schiff por 50 minutos no 

escuro. As bandas foram então reveladas por uma solução contendo bissulfito de sódio 

0,5% por 12 horas e posterior lavagem com água destilada por 12 horas. O gel foi 

conservado em ácido acético 5%. Utilizou-se fetuína como glicoproteína padrão. 

 

4.2.9.3 Determinação de carboidratos solúveis 

 

A análise quantitativa da presença de carboidratos na amostra lectínica foi 

determinada pelo método fenol-sulfúrico descrito por Dubois et al., (1956). A CFAL foi 

diluída em NaCl 0,15 M (2 mg/mL). À 500 µL desta solução foram adicionados 0,5 mL 

de fenol bidestilado 5% e 2,5 mL de ácido sulfúrico. Foi realizada leitura em 

espectrofotômetro à absorbância de 490 nm. Utilizou-se glicose (400 µg/mL) como 

padrão.  
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4.3 Caracterização físico-química da CFAL  

 

4.3.1 Efeito do EDTA e de cátions divalentes  

 

A dependência de cátions divalentes sobre a atividade da lectina, 

especificamente Ca
+2

 e Mn
+2

, foi determinada pela atividade hemaglutinante, por dupla 

diluição serial, usando EDTA como agente quelante, conforme Pajic et al. (2002).  

A lectina foi diluída em EDTA 250 mM em Tris-HCl 0,1 M contendo NaCl 0,5 

M pH 7,6 na concentração de 2 mg/mL e incubada por 30 minutos. Após esse período, 

foi adicionado cloreto de cálcio, sulfato de manganês, na concentração final de 40 mM,  

e incubado por 30 minutos. As amostras assim tratadas foram diluídas serialmente em 

Tris-HCl 0,1 M contendo NaCl 0,5 M pH 7,6, quando então os eritrócitos nativos de 

coelho a 3% foram acrescentados.  

Paralelamente, a atividade da lectina foi determinada após incubar com EDTA 

250mM, e após incubar com os cátions divalentes sem tratamento prévio com EDTA. 

Como controle foi utilizado apenas lectina (2 mg/mL) em Tris-HCl 0,1 M contendo 

NaCl 0,5 M pH 7,6 (ZANETTI, 2007). 

 

4.3.2 Efeito do agente desnaturante uréia  

 

A lectina (2 mg/mL) foi diluída em uréia 8 mM (diluído em Tris-HCl 0,1 M 

contendo NaCl 0,5 M pH 7,6) e incubados por 30 min e overnight a 25 ºC. Depois de 

transcorrido o tempo, realizou-se atividade hemaglutinante com sangue de coelho nativo 

a 3%. Como controle foi utilizado apenas lectina (2 mg/mL) em Tris-HCl 0,1 M 

contendo NaCl 0,5 M pH 7,6 (COELHO, 2002). 

 

4.3.3 Ação do agente redutor β-mercaptoetanol  

 

A lectina (2mg/mL) foi incubada 30 min em Tris-HCl 0,1M contendo NaCl 0,5 

M pH 7,6 contendo β-mercaptoetanol a 10 mM. Após incubar a temperatura de 25°C, a 

atividade hemaglutinante foi avaliada como descrito no item 4.2.4. Como controle foi 

utilizado apenas lectina (2 mg/mL) em Tris-HCl 0,1 M contendo NaCl 0,5 M pH 7,6 

(ZANETTI, 2007).  
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4.3.4 Ação do agente oxidante metaperiodato de sódio  

 

Uma alíquota da lectina (2 mg/mL) foi diluída em metaperiodato de sódio (10 

mM), diluído em acetato de sódio 10 mM pH 5,5 e subsequentemente incubado a 

temperatura ambiente ao abrigo da luz por 10 minutos. A solução foi dialisada contra 

Tris-HCl 0,1 M contendo NaCl 0,5 M, pH 7,6 por 12 horas. A atividade hemaglutinante 

foi testada conforme descrito no item 4.2.4 para verificação da integridade da lectina.  

 

4.3.5 Efeito da variação de pH 

 

Uma alíquota da lectina (2 mg/mL) foi diluída em Tris-HCl 0,1 M contendo 

NaCl 0,5 M, pH 7,6 a esta solução foram adicionadas alíquotas de HCl 0,1 M e NaOH 

0,1 M. A cada variação de um ponto na faixa de pH eram coletadas amostras para 

realização da atividade hemaglutinante segundo descrito no item 4.2.4 para verificação 

da integridade da lectina. 

 

4.3.6 Resistência da CFAL à hidrólise enzimática 

 

A CFAL (1 mg/mL) foi colocada em contato com 100 µL da solução enzimática 

(500 µg/mL de NaCl 0,15 M) e incubou-se por 30 min à 37 °C. Depois de transcorrido 

o tempo de incubação testou-se atividade hemaglutinante conforme descrito no item 

4.2.4 para verificar a integridade da lectina frente a enzimas proteolíticas. Utilizou-se 

para o teste as proteases tripsina, papaína e bromelaína. NaCl 0,15 M foi utilizado como 

controle negativo. 

 

4.3.7 Termoestabilidade  

 

A CFAL (2 mg/mL) diluída em Tris-HCl 0,1M pH 7,6 com NaCl 0,5M foi 

levada ao termociclador, programado para realizar variações de temperatura de 40ºC a 

100ºC, aumentando em 10ºC a cada 10 min. Foram coletadas alíquotas e analisada  

atividade hemaglutinante conforme descrito no item 4.2.4. Após atingir a temperatura 

de 100ºC as alíquotas foram coletadas com 10, 20 e 30 minutos de aquecimento. 
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4.3.8 Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) 

 

Os experimentos de Espalhamento Dinâmico de Luz foram realizados no 

Laboratório de Espectroscopia e Calorimetria do Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron (LNLS), Campinas-SP, Brasil.  

Os experimentos de DLS foram realizados utilizando uma concentração 

protéica de 2 mg/mL em cinco diferentes concentrações salinas (0%, 25%, 50%, 75% e 

100%) utilizando-se o sistema de DLS (DynaPro
®
 – Molecular Sizing Instruments, 

Protein Solutions, Lakewood, NJ, USA). Os resultados foram analisados com o 

programa Dynamics V6. As amostras foram solubilizadas em tampão fosfato salina 

(PBS) pH 7,5, centrifugadas por pelo menos 30 minutos e, em seguida, injetadas (80 

μL) cuidadosamente dentro de uma cubeta de quartzo evitando a formação de bolhas de 

ar. Cada amostra foi medida 100 vezes. 

 

4.4 Atividades biológicas da CFAL 

 

4.4.1 Modelos de nocicepção em camundongos 

 

4.4.1.1 Teste de contorções abdominais 

 

 A metodologia utilizada seguiu o modelo proposto por VANDER-WENDE & 

MARGOLIN (1956) para ratos e modificada por KOSTER e cols. (1959) para 

camundongos. Os animais receberam ácido acético (0,8%; v/v) por via intraperitoneal 

obedecendo a relação 0,1 mL/10g de peso corporal. Após 10 minutos da indução por 

ácido acético iniciou-se a contagem do número de contorções abdominais que foi 

realizada durante 20 minutos.  

Para avaliação do efeito antinociceptivo da CFAL, os camundongos foram 

tratados com esta lectina nas doses de 0,1; 1,0 e 10 mg/Kg em solução salina estéril 

(NaCl 0,9% m/v) por via intravenosa (i.v.), 30 minutos antes do ácido acético.  
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4.4.1.2 Teste da formalina 

 

O teste da formalina foi baseado no método descrito por Hunskaar e Hole (1987). 

Administrou-se 20 µL de formalina 1,5% (v/v em água destilada) injetados por via 

subcutânea (s.c.) na superfície dorsal da pata posterior direita dos ratos. Imediatamente 

após a formalina, os animais foram colocados individualmente em uma câmara de 

observação de vidro com chão transparente, sob a qual um espelho foi montado num 

ângulo de 45 ° C para permitir a observação clara das patas dos animais. O tempo (em 

segundos) gasto pelos animais para lamber as patas tratadas foi registada durante os 5 

min antes da administração da formalina (primeira fase, o que corresponde 

a estimulação química direta de nociceptores), e de 15 a 30 min (fase 2, envolvendo a 

liberação de mediadores inflamatórios). Os animais receberam CFAL (10 mg / kg, 

iv) 30 min antes da formalina. O grupo controle recebeu solução salina estéril (0,1 

mL, i.v.) 30 min antes da formalina.  

 

4.4.2 Modelos de inflamação em ratos 

 

4.4.2.1 Edema de pata  

 

O edema foi induzido pela administração subcutânea intraplantar de 0,1 mL do 

agente inflamatório carragenina (300 µg/pata). O deslocamento de volume foi 

mensurado por um hidropletismômetro (PanLab, Barcelona-Spain) imediatamente antes 

do estímulo (tempo zero) e após o estímulo em intervalos de tempo de 1, 2 e 5 h. O 

grupo controle recebeu salina estéril (s.c.) em vez de carragenina. A lectina (0,015; 0,15 

e 1,5 mg/kg e.v.)  foi administrada 30 minutos antes da aplicação do agente flogístico. 

Os resultados foram expressos como o aumento do volume da pata (mL), calculada por 

subtração do volume basal, medido no tempo zero. As áreas sob as curvas (ASC) foram 

calculadas utilizando-se o método do trapézio e expressas em unidades arbitrárias 

(LANDUCCI et al., 1995) e comparadas com o grupo controle que recebeu mesmo 

volume de solução salina. 

Para avaliação de alteração da permeabilidade vascular, os animais receberam azul 

de Evans (25 mg/kg; i.v.) 1 h antes do sacrifício por deslocamento cervical. As 

patas foram seccionadas, pesadas e incubadas em formamida durante 72 horas a 37 º 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hunskaar%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hole%20K%22%5BAuthor%5D
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C. O corante extraído foi estimado em A600nm e expresso em µg azul de Evans/g de 

tecido (WILHELM, 1962). 

 

4.4.2.2 Peritonite  

 

A peritonite foi induzida por 1 mL de carragenina (300 µg) intraperitonealmente  

ou solução salina estéril (NaCl 0,9% m/v). Após 4 h os animais foram sacrificados e a 

cavidade peritoneal lavada com 10 mL de solução salina heparinizada (5 UI/mL). O 

fluido foi coletado para contagem total e diferencial de leucócitos. Os resultados foram 

expressos como número de células × 10
3
/mL de fluido peritoneal (SOUZA, 1985). Os 

animais foram tratados com CFAL (1,5 mg / kg i.v.) ou solução salina estéril (NaCl 

0,9% m/v), 30 min antes dos estímulos.  

 

4.4.3 Tratamento estatístico utilizado no estudo nociceptivo e inflamatório.  

 

Os resultados foram apresentados como a média ± S.E.M. de animais (n = 6-8) e as 

diferenças estatísticas foram detectadas pela análise de variância (ANOVA), 

seguido pelo teste de correção de Bonferroni, p < 0,05 foi considerado significativo. 

 

4.4.4 Ensaio de citotoxicidade potencial da CFAL em eritrócitos humanos  

 

Diferentes concentrações da CFAL (1, 10, 100 e 1000 µg/mL) foram 

adicionadas a 2 mL de uma suspensão 0,5% de eritrócitos humanos A, B e O. Foi 

utilizado NaCl 0,15 M como controle negativo e Triton X-100 como controle positivo. 

Após incubação por 1h a 25 °C sob agitação lenta de constante (100 rpm), a hemólise 

foi quantificada por espectrofotometria utilizando o comprimento de onda de 540 nm 

(RANGEL et. al., 1997).  Os resultados foram expressos como + o desvio padrão médio 

de três experimentos independentes.   

 

4.4.5 Avaliação da fragilidade osmótica de eritrócitos humanos frente à CFL 

 

A avaliação da fragilidade osmótica de eritrócitos promovida pela CFAL foi 

baseada no método proposto por Dacie et al. (1984) com modificações. Foram 

utilizadas diferentes concentrações da CFAL (1, 2 e 3 mg/mL) em NaCl 0,15 M e 
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eritrócitos humanos (A, B, e O). 500 µL de eritrócitos foram adicionados a 500µL das 

diferentes concentrações de lectina e incubados por 1h a 37 °C. Após incubar as 

amostras foram centrifugadas e 25 µL do precipitado foi ressuspenso em 2,5 mL de 

NaCl em diferentes concentrações (0,1%; 0,3%; 0,5%; 0,7%; 0,9%) incubando-se por 

mais 1h a 25 °C. Depois de transcorrido o tempo, as amostras foram centrifugadas e 

realizou-se leitura em espectrofotômetro a 540 nm. Como controle negativo adicionou-

se a 500 µL de eritrócitos, 500 µL de NaCl 0,15 M.  

 

4.4.3 Avaliação do potencial oxidante e antioxidante da CFAL em eritrócitos humanos  

 

Para investigar o potencial oxidante da lectina estudada, foram utilizadas 

diferentes concentrações de CFAL (1, 10, 100 e 1000 µg/mL) diluídas em NaCl 0,15 M. 

Uma suspensão de eritrócitos humanos tipo O foi preparada a 30% em PBS pH 7,4  e 

suplementada com glicose 0,2%. A cada 2 mL da suspensão de eritrócitos foi 

adicionado Triton X-100 e as diferentes concentrações da lectina. Após um período de 

incubação de 1 h, sob agitação e constante (100 rpm), a 25 °C, as amostras foram 

centrifugadas a 2500 rpm durante 5 minutos e a porcentagem de metahemoglobina 

(metHb) em relação a hemoglobina (Hb) total foi quantificada por espectrofotometria a 

540 nm e 630 nm. Para investigar o potencial antioxidante, após incubação das 

diferentes concentrações de CFAL e hemoglobina por 1 h, foi adicionado um agente 

oxidante, a fenilhidrazina (PH) 1 mmol/L (SIGMA). As suspensões foram aeradas e 

mantidas sob agitação e constante (100 rpm) por mais 20 minutos a 25 °C. Decorrido 

este tempo as amostras foram centrifugadas a 2500 rpm durante 5 minutos, diluídas em 

tampão fosfato e a porcentagem de metHb em relação a Hb total foi quantificada por 

espectrofotometria a 540 nm e 630 nm. As absorbâncias encontradas foram aplicadas à 

seguinte fórmula:  

 

mHb (%Hb) = DO (630nm) x 100 / DO (630nm) + DO (540nm) x 10 

 

DO – Densidade óptica 

 

  Os valores de metHb entre 1,9 e 2,0 % foram considerados normais enquanto 

que valores acima de 4 % foram considerados elevados (CAMARGO et al., 2007). 
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Todos os experimentos foram realizados em triplicata e foram expressos como média 

mais ou menos o erro padrão da média. 

 

4.4.4 Atividade antibacteriana  

 

4.4.4.1 Determinação da atividade antibacteriana pelo método de difusão em disco 

 

O estudo da atividade antibacteriana da CFAL por método de difusão em disco 

foi realizado segundo o método M2-A8 preconizado pelo NCCLS (2003). Três a cinco 

colônias bacterianas descritas a seguir, com igual perfil morfológico, foram 

selecionadas com auxílio de uma alça metálica. As colônias foram levadas a um tubo de 

ensaio estéril contendo NaCl (0,15 M). A turbidez do inóculo foi ajustada visualmente 

com o tubo 0,5 da escala de McFarland (1-2 x 10
8
 UFC/mL). O meio de cultura 

utilizado foi LB (Luria Bertani). Um swab estéril foi mergulhado no inóculo e 

posteriormente realizou-se o esfregaço sob toda a placa. Após secagem da superfície do 

ágar, discos de papel estéreis foram colocados sobre a placa. Uma concentração mãe da 

lectina foi preparada em Tris-HCl 0,1 M com NaCl 0,5 M pH 7,4 (20 mg/mL) e filtrada 

em filtro millipore (0,22 micras). A partir desta, foram preparadas outras duas 

concentrações de CFAL (10 mg/mL e 5 mg/mL). Adicionou-se 10µL de cada diluição 

sobre um disco de papel (Concentrações de 0,2 mg – 0,1 mg – 0,05 mg de 

lectina/disco). O tampão de diluição Tris-HCl 0,1 M com NaCl 0,5 M pH 7,6  foi usado 

como controle. As placas foram incubadas em estufa 37°C por aproximadamente 15 

horas. A inibição do crescimento foi determinada macroscopicamente através da 

presença de halos de inibição. 

 

4.4.7.2 Determinação da atividade antibacteriana pelo método de microdiluição 

 

A determinação da atividade antibacteriana foi realizada segundo o método M7-

A6 preconizado pelo NCCLS (2003). Três a cinco colônias das bactérias listadas na 

Tabela 1, com igual perfil morfológico, foram selecionadas com auxílio de uma alça 

metálica. As colônias foram levadas a um tubo de ensaio estéril contendo NaCl (0,15 

M). A turbidez do inoculo foi ajustada visualmente com o tubo 0,5 da escala de 

McFarland (1-2 x 10
8
 UFC/mL). O inoculo foi diluído 1:10 (1 parte em 9 de NaCl 0,15 
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M), resultando em uma concentração de 1-2 x 10
7
 UFC/mL. Foi utilizado o meio de 

cultura LB (Luria Bertani) preparado com 10g de extrato de levedura, 5g de triptona e 

10g NaCl para 1 L de água destilada. Adicionou-se em cada poço da placa de mic 

rodiluição (fileira de 8 em duplicata) 100 µL do caldo. A CFAL foi diluída no caldo LB 

(20 mg/mL) e a solução foi filtrada em filtro millipore (0,22 micras) . Nos primeiros 

tubos adicionou-se 100 µL da CFAL e realizou-se diluição seriada (Concentrações de 1 

mg – 0,5 mg – 0,25 mg – 0,125 mg – 0,625 mg – 0,03125 mg – 0,015625 mg de lectina/ 

poço). Posteriormente adicionou-se 5 µL do inoculo. As placas foram incubadas em 

estufa 37°C por aproximadamente 24 horas. A placa foi lida a 545 nm em Leitor de 

ELISA Readwell Plate ELISA Analyser – ROBONIK. Para o referido experimento 

utilizou-se as seguintes linhagens bacterianas Bacillus subtilis (CCT 0516), Escherichia 

coli (ATCC 2536), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 25619) e Staphylococcus aureus ( 

ATCC 29213) ( CCT - Coleção de Culturas Tropicais/ATCC – American Type Culture 

Colection).  

 

4.4.5 Atividade antifúngica  

 

4.4.8.1 Determinação da atividade antifúngica pelo método de difusão em disco 

 

O teste de atividade antifúngica foi realizado segundo Bauer et al. (1966) citados 

por Silva (2004). Foram preparadas suspensões de 1-5x10
4
 de esporos (tubo 0,5 da 

escala de Mac Farland) preparada em solução salina a 0,9% e contados em câmara de 

Neubauer com o uso de microscópio. Posteriormente, foram inoculados com swab em 

placas de Petri contendo SAB. Após o desenvolvimento do fungo, cada placa recebeu 5 

discos de papel de filtro (=4mm) esterilizados (121ºC, por 20 min), distribuídos a 2,5 

cm do centro da placa de maneira eqüidistante e umedecido (40 L/disco de papel) com 

a fração protéica na concentração de 1, 2, 4, 6 e 8 mg/mL.  

O desenvolvimento do parasita foi acompanhado e fotografado periodicamente. 

As placas foram incubadas a uma temperatura de 35 ºC. Os resultados foram avaliados 

de acordo com a formação de halos de inibição do crescimento microbiano em 

milímetros em torno dos discos após 7 dias. Todo o procedimento de preparo do ensaio 

foi realizado em condições estéreis em capela de fluxo laminar. Os experimentos foram 

realizados em duplicata e os resultados expressos em média aritmética. As linhagens 
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Microsporum canis (LM 62), Microsporum gypseum (LM 100), Trichopyton 

mentagrophytes (LM 08) e Trichopyton rubrum (ATCC 1683) utilizadas nos 

experimentos foram cedidas pelo Laboratório de Micologia do Departamento de 

Ciências Farmaceuticas do CCS/UFPB.  

 

4.4.8.2 Determinação da atividade antifúngica pelo método de microdiluição 

 

A determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) para os fungos 

dermatófitos foi realizada de acordo com as normas do protocolo do Comitê Nacional 

para Padrões de Laboratório Clínico (NCCLS) (M27-A2). Para este teste, foram 

utilizadas microplacas com 96 poços e suspensões com 1-5x 10
4
 esporos utilizando o 

caldo Sabouraud.Em cada poço foi colocado 100 μL de caldo Sabourad, 100 μL da 

CFAL (40 mg/mL) em diluição seriada + 100 μL do inoculo.  

Foram feitos dois controles positivos: o primeiro contendo meio de cultura e 

dermatófitos (100 μL de caldo Sabouraud + 100 μL do inoculo) e o segundo contendo 

meio de cultura, dermatófitos e diluente, sem as amostras testadas (100 μL de caldo 

Sabouraud + 100 μL do inoculo + 100 μL de NaCl 0,15 M). As microplacas foram 

incubadas a temperatura de 35 ºC e foram realizadas leituras após 24 horas por meio de 

visualização macroscópica.  

 

4.4.8.3 Visualização de lectina de C. fairchildiana em esporos fúngicos 

 

a) Marcação da proteína com FITC (Isotiocianato de Fluoresceína) 

 

Para marcar a lectina de CFAL foi adicionado a um 1mg da amostra 

carbonato/bicarbonato 0,2 M pH 9,3 (1,5 mL), etilenoglicol (1,5 mL) e 50 µL de  

FITC (0,05 mg/500 µL), deixando-a sob agitação por 5 h á 4 °C, protegida da 

luz.  A solução foi aplicada em coluna PD-10 (Pharmacia LKB), previamente 

equilibrada com N-butanol 5%. Após descarte de 2,5 mL do eluente, iniciou-se a 

coleta da proteína marcada (3,5 mL). A amostra obtida foi diálisada e liofilizada 

para as analise do item b.  
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b) Tratamento do fungo com a lectina marcada com FITC. 

 

Para o tratamento do fungo com a lectina marcada utilizou-se o inoculo 

de esporos do fungo Trichopyton rubrum a uma concentração de 1 x 10
8
. Em 

seguida, 5 µL da lectina marcada (1mg/mL) foi adicionada à 45µL de Tris-HCl 

0,1M contendo NaCl 0,5 M pH 7,6 e 50 µL do inoculo. A amostra 

homozeinizada foi mantida em estufa a 37°C por 30 min, com posterior 

centrifugação. Para cada 50 µL do sobrenadante foi adicionado 500 µL de Tris-

HCl 0,1M contendo NaCl 0,5 M pH 7,6 com subsequente agitação e 

centrifugação. Descartou-se 500 µL do sobrenadante e 50 µL dos esporos 

precipitados foram ressuspensos de onde foram coletados 6 µL e adicionados a 

500 µL de Tris-HCl 0,1M contendo NaCl 0,5 M pH 7,6. Uma gota desta solução 

foi colocada em lâmina e os esporos foram visualizados em microscópio de 

fluorescência (Jeffs et al., 1999). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Composição centesimal das sementes de C. fairchildiana 

 

A composição química referente à 100g de farinha das sementes de C. 

fairchildiana está apresentada na Tabela 1. As análises do teor de umidade encontrado 

na farinha de sementes de C. fairchildiana 9,63% corresponde ao esperado para 

produtos farináceos de sementes de leguminosas. Azevedo, Morros e Alves (1989) 

encontraram um percentual de 9,81% para o de umidade nas sementes de C. ternatea,  

valores estes próximos ao encontrado na farinha de Phaseolus vulgaris, 11,7% 

(SANTOS et al., 2009). O baixo teor de umidade das sementes de leguminosa é um 

fator importante pois protege-a de deterioração e  torna-as menos susceptíveis a ataques 

de microrganismos, diminui o metabolismo intracelular favorecendo assim a 

preservação dos nutrientes de reserva.   

As sementes de C. fairchildiana apresentam considerável teor de proteínas sendo 

um indicativo de uma potencial fonte proteica a ser investigada quanto a seu aspecto 

toxicológico e nutricional a fim de utiliza-la em dietas humana e/ou animal. Este 

resultado (30,13%) é semelhante aos encontrado para Acacia caven e Acacia farnesiana 

que apresentaram concentrações proteicas de 35,81% e 47,25%, respectivamente 

(CAVADA et al., 1996). O teor de proteínas encontrado na semente estudada é superior 

aos de sementes oleaginosas comestíveis como amêndoa (21,41%), amendoim 

(24,03%), castanha de caju (18,81%) (FREITAS e NAVES, 2010). Aguiar et al. (2010) 

justificam sua escolha de estudar C. fairchildiana alegando apresentar altas 

concentrações de nitrogênio. É importante ressaltar que, além da quantidade de proteína 

presente nas sementes de C. fairchildiana, a qualidade desta proteína deve ser 

investigada avaliando a biodisponibilidade de aminoácidos essenciais. Sementes 

pertencentes ao mesmo gênero da espécie estudada apresentaram teores de proteína 

bruta de 39,15% (AZEVEDO, MORROS e ALVES, 1989).  

Os teores de lipídeos foram superiores ao encontrado em sementes de Bauhinia 

variegata L., 16,41% (PINTO et al., 2005) e em outra leguminosa utilizada na dieta 

humana, Vigna unguiculata, 3,08% (ARAÚJO, 1997). No entanto, o teor lipídico da 

semente investigada encontra-se próximo aos detectados em algumas sementes 
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oleaginosas já bem classificadas como amendoim (44,57%), amêndoa (41,04%) e 

castanha de caju (42,06%).  

 

Tabela 1 - Composição centesimal das sementes de Clitoria fairchildiana referente à 

100g de farinha. 

 Sementes de C. fairchildiana 

X + DP 

Umidade (%) 9,63 + 0,03 

Proteínas (%) 30,13 + 0,15 

Lipídeos (%) 30,35 + 3,29 

Cinzas (%) 5,11 + 0,01 

Carboidratos (%) 24,78* 
*Por diferença 

 

5.2 Purificação da lectina de C. fairchildiana 

 

A farinha das sementes de C. fairchildiana após delipidação foi submetida ao 

fracionamento por solubilidade proteica verificando apenas na fração glutelina ácida a 

presença de lectina detectada por atividade hemaglutinante com eritrócitos nativos de 

coelho após 12 h de contato (326,73 UH/mgPTN). As alterações promovidas pelo 

tratamento enzimático nas proteínas de membrana pode ter impedido a interação da 

hemaglutinina com os carboidratos. A lectina de CFAL não promoveu atividade 

hemaglutinante frente a hemácias humana do sistema ABO tratados e não tratados 

enzimaticamente. Esta resposta pode ser justificada pelo fato de que membrana de 

eritrócitos de coelho apresenta uma maior diversidade na composição de seus 

carboidratos, ou seja, diferentes oligossacarídeos e glicoconjugados. A distribuição 

destes carboidratos de membrana ocorre de forma assimétrica em células eucarióticas 

(Singer et al., 2004). A complexidade e organização destes carboidratos podem estar 

promovendo melhor arranjo no sítio de ligação lectina-carboidrato possibilitando assim 

hemaglutinação. Este resultado difere do encontrado em sementes de C. ternatea que 

apresenta uma lectina capaz de aglutinar eritrócitos humanos tipo B tripsinizados 

(NAEEM, HAQUE e KHAN, 2007).  

Não é comumente descrito na literatura a presença de lectina na fração glutelina 

ácida, porém algumas lectinas já foram estudadas e purificadas dessa fração. A fração 

proteica glutelina ácida das sementes de Bauhinia forficata apresentou atividade 

hemaglutinante contra eritrócitos de coelho tratados com tripsina (FARIA et al., 2004). 
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Ramos et al., (2002) observaram atividade hemaglutinante de hemácias de coelho 

promovida pela fração glutelina ácida das sementes de Cratylia floribunda. Lectinas das 

sementes de Acacia farnesiana já foram isoladas da fração glutelina ácida e mostraram 

atividade hemaglutinante frente a hemácias de coelho (SILVEIRA, 2005). 

A fração glutelina ácida foi submetida à cromatografia de troca-iônica DEAE-

Sephacel, um trocador aniônico, em que foram obtidos dois picos cromatográficos. O 

primeiro pico, denominado pico não retido foi eluído com tampão de equilíbrio e não 

apresentou atividade hemaglutinante. Em seguida foi eluído o segundo pico, 

denominado pico retido eluído com NaCl 0,5 M, ativo frente a eritrócitos de coelho 

(Figura 4). A capacidade de hemaglutinação da CFAL continua sendo apenas observada 

após 12 h de contato com as hemácias. 

 
Figura 2 – Perfil de eluição da lectina de C. fairchildiana – Cromatografia em coluna de 

troca-iônica DEAE-Sephacel (8 x 1,5 cm
2
). Foram eluídas frações de 2,5 mL e 

monitoradas em 280nm. * Pico ativo 

 

A cada 10mg da fração das glutelinas àcidas aplicada à coluna foram coletados 

4,4mg da lectina de C. fairchildiana (CFAL), perfazendo quase 50% do total de 

proteína é constituída por CFAL. Este resultado também pode ser comprovado quando 

observamos os valores de atividade específica expostos na Tabela 2, bem como quando 

se compara o perfil eletroforético das duas amostras (glutelina ácida e pico retido 

DEAE) na Figura 5.  
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Tabela 2 – Atividade específica da lectina de C. fairchildiana após etapas de purificação 
Etapas de 

Purificação 

Volume 

(mL) 
Dosagem

*
 

(mg/mL) 

Massa 

Total da 

proteína
**

 

(mg) 

Atividade 

Hemaglutinante 

(UH) 

Atividade 

Total 
***

 

Atividade 

Específica
*# 

(UH/mgPTN) 

Glutelina 

Ácida 

1 1,57 1,56 512 512 326,11 

PII DEAE 1 3,30 3,30 2048 2048 620,61 
* Considerando Fator do Bradford = 49,75; Equação da reta: y = 0,0174x + 0,0561 
**Massa Total da Proteína = Volume x Dosagem 
***Atividade Total = UH x Volume 
*# Atividade Específica = Atividade Total/ Massa Total 

 

A fim de encontrar carboidratos específicos à CFAL, foi desenvolvido teste de 

inibição da atividade hemaglutinante por açúcares simples e algumas glicoproteínas. Os 

açúcares e as glicoproteínas testadas não foram capazes de inibir a atividade 

hemaglutinante da CFAL nas concentrações máximas destes possíveis ligantes (250 

mM para açúcares simples e 2.500 µg/mL para glicoproteínas).  

Algumas lectinas têm baixa afinidade para monossacarídeos ou dissacarídeos, 

devido à conformação espacial do sítio de ligação, e necessitam de moléculas mais 

complexas que favoreçam maiores interações químicas entre a lectina e o ligante 

(GABIUS et al., 2011). Isto pode ser observado na lectina de sementes de Eugenia 

uniflora, que não é específica para carboidratos simples, mas é consideravelmente 

inibida por glicoproteínas presentes no soro fetal bovino, soro de coelho, tiroglobulina, 

caseína e fetuína (OLIVEIRA et al., 2008). Boleti et al., (2007) purificaram e 

caracterizaram uma lectina de sementes de Pouteria torta tiveram sua atividade 

hemaglutinante revertida por glicoproteínas como fetuína, asialofetuína, heparina e 

ovalbumina (BOLETI et al., 2007). Lectinas de Acacia constricta foram inibidas apenas 

por carboidratos complexos presentes em fetuína e tiroglobulina (Guzmán-Partida et al., 

2004). 

Como a lectina de C. fairchildiana, existem outras aglutininas que são 

inespecíficas a alguns carboidratos de uso comum em análises laboratoriais e são 

denominadas lectin-like. Muitas delas já foram purificadas e tiveram suas funções 

biológicas estudadas. Como as lectinas-like presentes em sementes de Pouteria torta 

que exerceu efeito citotóxico seletivo para células tumorais, efeito inseticida e 

antifúgico (BOLETI et al., 2007, 2008), BmLec, presente no veneno 

da Bothrops moojeni a qual promoveu significativa redução do crescimento bacteriano e 

induziu um significativo aumento da secreção de insulina (BARBOSA et al., 2010). 
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Santi-Gadelha et al., (2008) purificaram e caracterizaram estruturalmente uma lectina-

like de sementes de Acacia farnesiana presente na fração albumínica que apresentava 

atividade anti-inflamatória. 

A fração glutelina ácida e o pico retido da cromatografia de troca iônica foram 

submetidos à eletroforese redutora para observação do grau de pureza e do perfil 

proteico das amostras estudadas. Na Figura 3 podemos observar que a CFAL apresenta 

um padrão molecular de duas bandas com massa molecular aparente de 100 e 116 kDa.    

 

 

 

Figura 3 – Eletroforese em gel de poliacrilamida – SDS a 12,5% corado do Comassie 

Brilhant Blue em condições redutoras; linha A: marcador de peso molecular: miosina 

(212kDa), β-galactosidase (116kDa), fosforilase B (97,4kDa), albumina sérica bovina 

(66,2kDa), ovalbumina (45kDa), anidrase carbônica (31kDa), inibidor de tripsina da 

soja (21,4kDa) e lisozima (14,4kDa); linha B: Glutelina ácida; linha C: Pico ativo da 

cromatografia de troca iônica DEAE. 

 

A lectina de C. fairchildiana foi investigada quanto a presença de carboidratos 

em sua constituição e verificamos ser positiva para o teste de Molisch indicando ser esta 

uma glicoproteina. Este método detecta monossacarídeos na amostra produzido pelo 

rompimento ácido de carboidratos mais complexos. Estes monossacarídeos gerados 

podem ser visualizados na presença de um indicador, o α-naftol conhecido com Reativo 

de Molisch. A lectina de C. fairchildiana mostrou-se PAS (+) (Figura 4), indicando sua 

natureza glicoproteica confirmando os resultados anteriores. A quantificação de 

carboidratos ligados à CFAL foi mensurado pelo método de Dubois et al., (1956) 

mostrando uma concentração de 3,95% de carboidratos solúveis. A alta concentração de 

212 
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carboidratos aliado a necessidade de altas concentrações de NaCl sugerem que a CFAL 

é uma proteina hidrofóbica. Outras lectinas como as isoladas de Bauhinia Monandra 

(SOUZA et al., 2011) e de Luetzelburgia auriculata (OLIVEIRA et al., 2002) também 

são classificadas como glicoproteínas. 

 

 

Figura 4 – Eletroforese em gel de poliacrilamida – SDS marcada com ácido periódico 

de Schiff. Linha A: fetuína suína; linha B: lectina de C. fairchildiana. 

 Outras lectinas já foram descritas como glicoproteínas como as lectinas vegetais 

de Arisaema tortuosum (DHUNA et al., 2005), de Kaempferia rotunda Linn. (Kabir et 

al., 2011), e a de Nymphaea nouchali (KABIR et al., 2011), e outras lectinas animais 

como as isoladas de ovos de cavala Scomberomorous niphoniusum específica para 

ramnose (TERADA et al., 2007), a lectina-like de Trypanosoma cruzi, também 

denominada glicoproteína que pode ser utilizada no diagnóstico de Doença de Chagas 

com sensibilidade de 98%.    

 

5.3 Caracterização físico-química da CFAL  

 

O espalhamento dinâmico de luz (DLS) é uma técnica capaz de investigar 

tamanho de partículas em solução. Partículas suspensas em meio líquido movem-se ao 

acaso, partículas menores movem-se mais rapidamente que as maiores. Estas 

movimentações geram espalhamento de luz diferentes (LUCAS, SOARES E 

MONTEIRO, 2001). Na proteômica, esta técnica é comumente utilizada para análise de 

homogeneidade de amostras que estão em processo de cristalização diferenciando 

 A         B 
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agregação de proteína organizada na forma de cristalitos, bem como para caracterização 

de interações entre biomoléculas incluindo oligomerizações (STONE et al., 2007). 

A análise de Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) foi desenvolvida para 

observação do comportamento estrutural da CFAL em diferentes concentrações salinas, 

bem como comprovar sua massa molecular. Os resultados indicam que a lectina de C. 

fairchildiana apresentou melhor estabilidade na concentração de NaCl de 75% 

apresentando-se como amostra monomodal com raio hidrodinâmico (RH) de 4,5 nm, 

onde foi possível verificar a presença de 99% da massa total de proteína. Estes valores 

de RH correspondem a associações moleculares com massa molecular de 

aproximadamente 115 kDa (Figura 8), resultado semelhante ao encontrado em SDS-

PAGE. Na ausência de força iônica não se observou a formação de amostras 

monomodais, ao passo que com o aumento gradual da força iônica (25%, 50%, 75% e 

100% de NaCl) observou-se organização da proteína em solução com obtenção de 

amostras monomodais mais estáveis (Figuras 6, 7, 8 e 9). 

 

 

 

Figura 5 - Distribuição da amostra de CFAL no Espalhamento Dinâmico de Luz sem 

força iônica (NaCl 0%). 
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Figura 6 - Distribuição da amostra de CFAL no Espalhamento Dinâmico de Luz em 

uma concentração salina de 25% (NaCl). 

 

 

Figura 7 - Distribuição da amostra de CFAL no Espalhamento Dinâmico de Luz em 

uma concentração salina de 50% (NaCl). 
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Figura 8 - Distribuição da amostra de CFAL no Espalhamento Dinâmico de Luz em 

uma concentração salina de 75% (NaCl). 

 

 

Figura 9 - Distribuição da amostra de CFAL no Espalhamento Dinâmico de Luz em 

uma concentração salina de 100% (NaCl). 
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O teste de resistência à degradação enzimática mostra que a concentrações 

utilizadas no experimento das enzimas proteolíticas tripsina, papaína e bromelaína não 

foram capazes de inativar a lectina de C. fairchildiana. Dados sobre a resistência de 

outras lectinas à degradação por enzimas proteolíticas já foram apresentados.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Zanetti (2007), onde a lectina de 

Arundo donax resistiu à ação proteolítica de tripsina, quimiotripsina e pepsina. A lectina 

de Ganoderma capense manteve sua atividade após tratamento com tripsina, porém em 

uma concentração inferior (100 μM) a utilizada no teste com CFAL (PATRICK; NGAI, 

2004). Zhu-Salzman et al. (2002) demonstrou que a lectina de Griffonia simplicifolia 

resistiu à clivagem proteolítica  da papaína, no entanto foi inativada pela ação de 

tripsina. Diferentemente, a lectina de B. monandra é resistente à ação de tripsina, mas é 

inativada pela atuação de papaína e pepsina (MACEDO et al., 2007).  

Estudos imunohistoquímicos detectaram a presença da lectina de Galanthus 

nivalis ligadas à mucosa intestinal de ratos alimentados com dietas artificiais contendo a 

lectina, bem como aderidas ao tecido adiposo, ovários e hemolinfa (POWELL et al., 

1998). Lectinas de Moringa oleífera mostraram-se resistentes à ação de enzimas 

digestivas de insetos (OLIVEIRA et al., 2011).  

Devido a esta resistência da CFAL à ação de enzimas proteolíticas, pode-se 

pensar em ação inseticida da lectina. No entanto, sua utilização na dieta animal ou 

humana, a CFAL pode atuar como fator antinutricional, ou até mesmo exibir efeitos 

sistêmicos, se internalizadas. No entanto, estudos adicionais, in vivo, devem ser 

realizados para comprovação desta característica.  

 Para verificar a ação do agente quelante EDTA sobre a atividade lectínica da 

CFAL, submeteu-se a amostra a ação deste agente o qual foi capaz de inativar a 

hemaglutinação da lectina. A posterior adição dos íons Ca
2+

 e Mn
2+

 não foram capazes 

de reverter à ação do agente quelante. No entanto, quando adicionados CaCl2 a 1,25 

mM, a hemaglutinação pôde ser observada (Tabela 3).   

 Lectinas que dependem de íons metálicos para exercerem sua ação são 

denominadas metaloproteínas. (MOREIRA, 1991). A presença destes íons promove 

estabilidade ao sítio de ligação da proteína ao carboidrato específico.  O EDTA é um 

composto orgânico, quelante, que forma complexos muito estáveis com 

diversos íons metálicos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Don
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
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 O tratamento da lectina de C. fairchildiana com EDTA (250mM) e com íons 

divalentes interferiram em sua atividade hemaglutinante. Porém, baixas concentrações 

de íons Ca
2+

 (1,25mM) não foram capazes de alterar a atividade hemaglutinante da 

lectina (Tabela 3).  porém esta lectina deve apresentar íons inerentes à molécula que a 

estabilizamCdestes acima do limiar podem desestabilizar a proteína promovendo sua 

inativação Dhuna et al. (2005) caracterizaram uma glicoproteína de Arisaema tortuosum 

relatando sua não dependência à íons divalentes.  

 Kabir et al. (2011), em estudo desenvolvido com a lectina de Kaempferia 

rotunda Linn., demonstraram ser um glicoproteína íon-dependente, semelhante ao 

observado por Kabir et al. (2011), para a lectina  de Nymphaea nouchali, também uma  

glicoproteína Ca
2+

-dependente. Já a lectina de Agrocybe cylindracea, apresentou 

diminuição de sua atividade hemaglutinante após tratamento com o agente quelante e 

com íons divalentes (LI et al., 2008). 

 

Tabela 3 – Efeito do EDTA e dos íons divalentes Ca
+2 

e Mn
+2 

sobre atividade 

hemaglutinante da lectina de C. fairchildiana (CFAL). 

Tratamento Atividade 

Hemaglutinante 

CFAL + EDTA - 

CFAL + EDTA + CaCl2 - 

CFAL + EDTA + MnSO4 - 

CFAL + CaCl2 +* 

CFAL + MnSO4 - 

                          *Apenas na concentração de 1:32 (v:v) 

 

Para testar a resistência da lectina frente a agentes desnaturante, redutor e 

oxidante, realizamos a exposição da mesma frente à uréia, β-mercaptoetanol e 

metaperiodato de sódio. Na Tabela 4 estão expostos os resultados do tratamento da 

CFAL com os compostos desnaturante, redutor e oxidante. Os agentes desnaturante e 

redutor a uréia e o β-mercaptoetanol não foram capazes de inativar a lectina de C. 

fairchildiana. As concentrações dos agentes (8 mM e 10mM, respectivamente) podem 

não ter sido suficientes para promover alteração na estrutura da proteína, 

consequentemente não interferindo na sua atividade hemaglutinante. Lectina de 

Moringa oleifera mostraram resistir a tratamento com uréia 3M (KATRE et al., 2008), e 

apenas o tratamento com uréia 6M foi capaz de promover desnaturação da lectina de 
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Griffonia simplicifolia, concentrações inferiores não afetaram a proteína (ZHU-

SALZMAN et al., 2002).   

O metaperiodato de sódio é um agente oxidante capaz de promover alterações 

irreversíveis em carboidratos (FERREIRA et al., 2008).  A CFAL possui uma porção 

glicídica que sofre alteração quando tratada com metaperiodato de sódio verificada pela 

inativação da atividade hemaglutinante (Tabela 4). Portanto, pode-se inferir que a 

porção glicídica da glicoproteína pode atuar na atividade hemaglutinante promovendo 

melhor adequação do sítio de ligação da lectina ao carboidrato de membrana. 

Biroc e Etzler (1978) relataram que o tratamento da lectina de Dolichos biflorus 

com periodato promove destruição de 16% de seus resíduos de manose, porém esta 

alteração não impede a atividade hemaglutinante da lectina frente a eritrócitos tipo A. 

Os autores ainda ressaltam que algumas moléculas podem manter sua atividade mesmo 

sofrendo alteração de sua porção glicídica e o periodato pode afetar tanto a porção 

proteica da molécula, como seus carboidratos. 

O tratamento com metaperiodato de sódio das lectinas de Macrophomina 

phaseolina (BHOWAL et al., 2005) e de Belamyia bengalensis (BANERJEE et al., 

2004) ocasionou significativa diminuição da suas atividades hemaglutinantes. 

  

Tabela 4 – Efeito dos agentes desnaturante, redutor e oxidante sobre a atividade 

hemaglutinante da lectina de C. fairchildiana (CFAL). 

Agentes Atividade 

Hemaglutinante 

Uréia + 

β-mercaptoetanol + 

Metaperiodato de sódio - 

 

A lectina de CFAL foi submetida à variação de pH e podemos observar que 

estas alterações afetaram a atividade hemaglutinante (Tabela 5). A lectina foi inibida em 

condições neutras e ácidas, porem em meio básico foi capaz de promover e 

potencializar a hemaglutinação sendo observada em um menor tempo de exposição da 

lectina frente eritrócitos, ou seja, apenas 1 h após realização do teste de atividade 

hemaglutinante.  

Sabe-se que ácidos e bases são conhecidos por promoverem desnaturação de 

proteínas, pois afetam suas interações eletrostáticas. A protonação das cadeias laterais 

ionizáveis em pH abaixo de 3,0 induz repulsão entre cargas trazendo como 
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consequência o desdobramento da proteína (NAEEM, SALEEMUDDIN e KHAN, 

2009). Porém, a CFAL não apenas resistiu à ação da adição de base como sua atividade 

hemaglutinante foi consideravelmente mais efetiva. Isto pode ser explicado devido ao 

acréscimo de Na à solução lectínica por meio da adição de NaOH para promover 

mudança do pH. Este fornecimento de sódio ao meio pode ter auxiliado na melhor 

estruturação da lectina obtendo-se resultado de aglutinação mais rapidamente. Esta 

dependência de sal apresentada pela lectina é corroborada pelos dados encontrados no 

espalhamento dinâmico de luz (Figura 6).  

Algumas lectinas exigem meios mais ácidos para exercerem sua função, outras 

atuam melhor em meio alcalino como observado na CFAL. Existe também, as que 

atuam em uma ampla faixa de variação de pH e as que suportam apenas pequenas 

alterações de pH as quais não as desestabilizam. Naeem, Saleemuddin e Khan (2009), 

observaram que a variação de pH ocasiona alteração da estrutura da lectina de C. 

ternatea com consequente efeito sobre a atividade onde em determinada faixa de pH a 

sua atividade é reduzia em 50% . Lectina de Moringa oleifera foi purificada e 

caracterizada mostrando ser estável a ampla faixa de pH  de 4,0 - 9,0 (SANTOS et al., 

2009). Lectina de sementes de Trichosanthes cordata galactose-específica apresentou 

atividade hemaglutinante considerável na faixa de pH entre 7,0 e 11,0 e esta atividade 

foi reduzida a menos de 20% em pH 5,0 (SULTAN, KAVITHA e SWAMY, 2009). 

 

 Tabela 5 – Efeito da variação pH sobre a atividade hemaglutinante da lectina de C. 

fairchildiana (CFAL). 

pH Atividade 

hemaglutinante 

1,7 H
* 

2,5 - 

3,7 - 

4,4 - 

5,5 - 

6,9 - 

7,2 - 

8,0 + 

9,0 + 

10,6 + 

11,0 + 

12,0 + 

13,0 H 
              *Hemólise 
 



60 

 

 A lectina de C. fairchildiana mostrou-se resistente à ação térmica sendo 

inativada após 30 minutos a 100°C. São descritas na literatura algumas lectinas 

resistentes a temperaturas mais elevadas como a lectina de Agaricus arvensis a qual 

apresentou atividade hemaglutinante após tratamento térmico de 90°C (ZHAO et al., 

2011), lectina de Archidendron jiringa que manteve sua atividade hemaglutinante após 

tratamento térmico de 80°C por 10 minutos, reduzindo esta atividade para 20% apenas 

após tratamento com 90°C por 20 minutos (VIROUNBOUNYAPAT, 

KARNCHANATAT, e SANGVANICH, 2012). Lectina de Erythrina speciosa quando 

aquecida a 80°C durante 10 minutos foi completamente inativada (KONOZY et al., 

2003). 

 

5.4 Atividade antinociceptiva da CFAL 

 

Quanto a sua capacidade de redução da nocicepção, doses de CFAL reduziu o 

número de contorções abdominais induzidas por ácido acético em 35% a 0,1 mg/kg (22 

± 6,81), de 70% a 1 mg/kg (10,25 ± 3,54) e em 72% a 

10mg/kg (9,37 ± 2,27) comparados com o controle (34 ± 2,63 contorções) (Figura 10A). 

A nocicepção é induzida por injeção intraperitoneal de ácido acético o qual, ativa 

nociceptores quimiossensíveis levando à liberação de mediadores inflamatórios, tais 

como a histamina, bradicinina, prostaglandinas e serotonina (SCHOWB e DUBOST, 

1984; GARCIA et al., 2004). 

No teste da formalina a CFAL (10 mg/kg) mostrou efeito nociceptivo significativo, 

reduzindo em 43% (89,25 ± 18,64 m) o tempo de lambida induzida por formalina 

(157,25 ±21,87 s), na fase inflamatória do teste (Figura 10B). CFAL não alterou a fase 

neurogênica do teste. 

O teste da formalina é amplamente utilizado na avaliação da ação de fármacos 

analgésicos, sendo considerado um modelo confiável de dor inflamatória (ABBOTT, 

FRANKLIN e WESTBROOK, 1995). A primeira fase do ensaio, denominada fase 

neurogênica, ou seja, tem ação em nível de sistema nervoso central, duração de 5 a 10 

minutos e envolve a estimulação direta de nociceptores e liberação de substância P. A 

segunda fase, denominada fase inflamatória, iniciada após a primeira tendo duração de 

20 a 40 minutos, é desencadeada por uma combinação de estímulos envolvendo 

mediadores químicos (OMOTE et al., 1998).  
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Drogas analgésicas opióides inibem as duas fases do teste da formalina, enquanto 

que os anti-inflamatórios (analgésicos não-opióides) inibem especialmente a segunda 

fase (HUNSKAAR e HOLE, 1987). Assim, pode-se inferir que a ação antinociceptiva 

da CFAL está associada à ação antiinflamatória.  

Este resultado difere do encontrado por Silva et al. (2010) para lectina da alga 

 Pterocladiella capilácea, Figueiredo et al. (2009), para a lectina de Canavalia 

boliviana e Coura et al. (2012) para lectina de Gracilaria córnea, as quais apresentaram 

efeito antinociceptivo por diminuição do número de contorções abdominais induzidas 

por ácido acético e inibição da nocicepção nas duas fases do teste da formalina. 

Semelhante aos resultados encontrados para a lectina de C. fairchildiana, as 

lectinas de Caulerpa cupressoides (VANDERLEI et al, 2010), reduziu o número de 

contorções abdominais e inibiu a segunda fase do teste da formalina, ao passo que  a 

lectina de Crataeva tapia diminuiu o número de contorções induzidas por ácido acético 

(ARAÚJO et al., 2011). 
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Figura 10 – Efeito anti-nociceptivo da lectina de C. fairchildiana.  A) Lectina de C. 

fairchildiana (0,1; 1 e 10mg/kg; i.v.) injetada 30 minutos antes da injeção de ácido 

acético 0,8% (v/v; i.p.). O grupo controle recebeu apenas ácido acético. B) Lectina de C. 

fairchildiana (10 mg/kg) injetada i.v. 30 min antes da formalina (1,5% v/v; s.c.). Média 

± S.E.M. (n=8). *p<0.05 comparado ao controle. ANOVA e teste de Bonferroni.  
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5.5 Atividade inflamatória 

 

O efeito antiinflamatório da CFAL avaliado pelo o método de edema de pata 

induzido por carragenina é mostrado na Figura 11. O edema de pata induzido por 

carragenina atingiu níveis máximos (0,73 ± 0,10 mL) 4 horas após a administração com 

redução nas horas subsequentes comparados ao grupo salina (0,13 ± 0,037 mL) por via 

endovenosa. O tratamento dos animais com a lectina de C. fairchildiana, 

intraperitonealmente, reduziu significativamente o edema em todas as doses testadas. O 

maior índice de inibição foi observado para o grupo dos animais que receberam 0,015 

mg/kg (0,067 ± 0.21 mL) de CFAL após 4 horas do estímulo com o agente flogístico 

(Figura 11A).  

Na Figura 11B observa-se inibição do edema em 71%, 68% e 46% nas 

concentrações testadas (0,015; 0,15 e 1,5 mg/kg, respectivamente) baseada na Área 

Sobre a Curva (ASC). Carragenina é um agente flogístico que 

induz edema bifásico com duração de 6 horas. As duas primeiras horas ocorrem com a 

participação de histamina e serotonina sendo liberada de mastócitos, a segunda fase, de 

3 a 6 horas envolve infiltração de neutrófilos e liberação de PGE2, citocinas 

(principalmente IL-1β) e óxido nítrico (KULINSKY, 1969).  

A lectina de C. fairchildiana apresentou efeitos antiinflamatórios através do 

método de edema de pata induzido por carragenina, tais efeitos parecem estar 

associados com a inibição da migração neutrofílica. A carragenina também provoca 

aumento da permeabilidade vascular e da migração de neutrófilos para a cavidade 

peritoneal através da ativação de macrófagos e mastócitos (SOUZA et al., 1988). A 

administração da dose máxima da CFAL (1,5 mg/kg)  não foi capaz de promover 

alteração da permeabilidade vascular como pode ser observado na Figura 11C. 

No modelo de peritonite, a CFAL, na concentração de 0,015 mg/kg foi capaz de 

reduzir em 29% a migração de neutrófilos (neutrófilos: 6,410 ± 238) e em 20% a 

migração de células mononucleares (1,409 ± 117), para a cavidade peritoneal induzidas 

por carragenina (neutrófilos: 6,410 ± 238; células mononucleares: 1,409 ± 117) 

(Figura 11D).  

Este resultado corrobora com o encontrado no modelo de edema de pata induzido 

por carragenina, onde a lectina inibia principalmente a segunda fase do edema onde há 

presença de infiltrado rico em leucócitos, sem interferir no aumento da permeabilidade 
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vascular. Santodomingo-Garzón et al., (2006) demonstram que a diminuição da 

migração de neutrófilos reduz nocicepção induzida por diferentes estímulos promotores 

de inflamação. 
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Figura 11 – Efeito antiinflamatório da lectina de C. fairchildiana. CFAL (0,015; 0,15 e 

1,5 mg/kg) foi injetada 30 min antes da carragenina 300μg/pata.  A) Evolução do edema 

nas 6 primeiras horas (mL); B) Área sobre a Curva – ASC (unidades arbitrárias); C) 

Permeabilidade Vascular (µg/g Azul de Evans); D) Migração leucocitária (x 10
3
/µL). 

Média ± S.E.M. (n=6). *p<0.05 comparado ao controle negativo; #p<0,05 comparado 

ao controle positivo. ANOVA e teste de Bonferroni.  

 

Acredita-se que o efeito antinociceptivo da CFAL pode estar associado com seu 

efeito inibitório de migração neutrofílica. Figueiredo et al. (2009) apresenta a lectina de 

C. boliviana com atividade antinociceptiva associada ao efeito inibidor sobre a 

migração de neutrófilos. 

A B 

D C 
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Várias lectinas já foram descritas na literatura como exercendo efeito anti-

inflamatório como a lectina de alga vermelha Hypnea cervicorni que mostrou ação anti-

inflamatória por diminuição da migração de neutrófilos (FIGUEIREDO et al., 2010), 

lectinas de Lonchocarpus sericeus que foi capaz de diminuir a migração de leucócitos e 

hipernocicepção por inibição de citocinas e produção de quimiocinas (Napimoga et al., 

2007).  

 

5.6 Atividade hemolítica e fragilidade osmótica  

 

É importante a investigação do efeito citotóxico de lectinas sobre eritrócitos 

humanos, pois apesar da CFAL não promover hemaglutinação de eritrócitos humanos, 

poderiam exercer ação hemolítica sobre estes, fato este indesejável quando se trata de 

uma molécula com considerável ação biológica. A lectina de C. fairchildiana não 

promoveu danos à membrana de células sanguíneas humanas visto que induziu baixa 

atividade hemolítica frente a eritrócitos humanos tipos A (0% em todas as 

concentrações), B (3,46% a uma concentração de 1000 μg/mL) 

e O (2,09%, 1,74%, e 1,04% 5,4%, em concentrações de 1, 10, 100 e 1000 μg/mL, 

respectivamente). Não foi calculado a HC50 (Concentração Hemolítica Média) uma vez 

que os percentuais de hemólise observados foram inferiores a 20%. Como já 

mencionado anteriormente, a CFAL é uma lectina capaz de aglutinar eritrócitos de 

coelho, mas não promove aglutinação de eritrócitos humanos, porém lectinas podem 

promover diferentes efeitos sobre membrana de eritrócitos. Algumas podem ser capazes 

de exercer atividade hemolítica em eritrócitos de coelho e humano sem, porém, 

promover hemaglutinação dos mesmos (HATAKEYAMA et al., 1994), como também 

exercer sua ação citotóxica em alguns tipos celulares, porém outras células não serem 

sensíveis a este efeito (KURAMOTO et al., 2005). 

 Outros compostos apresentam considerável atividade hemolítica como descrito 

por Dresch et al. (2005) em estudo desenvolvido com extratos 

de Petromica citrina e Acervochalina sp. que observaram promoção de hemólise em 

eritrócitos de diferentes espécies animais e este efeito foi reduzido em 50% após 

aquecimento do extrato de Acervochalina sp. a 100 ° C, durante 10 min, indicando que 

o fator promotor desta atividade hemolítica mostrou-se susceptível a variação de 
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temperatura. Compostos terpenóides de esponjas marinhas apresentaram valores de 

HC50 variando de 10 a 60 μg/mL frente a eritrócitos de ratos (PROKOF’EVA et al., 

2004). 

 

        

 

 

 

 

Figura 12 – Fragilidade Osmótica da Lectina de sementes de C. fairchildiana. A) 

Eritrócitos humanos tipo O; B) Eritrócitos humanos tipo A; C) Eritrócitos humanos tipo 

B. 

 

A realização de testes in vitro para análise da inalteração das propriedades 

celulares é o passo inicial para a avaliação da compatibilidade biológica de uma 

substância (ROGERO et al., 2003). Portanto, para futuras aplicações clínicas da CFAL 

é fundamental a baixa citotoxicidade desta molécula frente a eritrócitos humanos.  

 Experimentos de fragilidade osmótica têm sido desenvolvidos para observação 

da interação de drogas naturais e sintéticas com a membrana de eritrócitos (MAIWORM 

B 

A 

C 
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et al., 2008). A resistência das células vermelhas à hemólise caracteriza-se como sendo 

fragilidade osmótica. O efeito das lectinas em eritrócitos pode tanto promover 

fragilidade da hemácia decorrente da interação lectina–membrana eritrocitária, interação 

esta capaz de alterar suas propriedades, como impedir a lise celular quando estas células 

são expostas a ambientes hipotônicos (GRUPTA et al., 2006). Considerando a não 

atividade hemolítica da lectina de C. fairchildiana, é necessária também a investigação 

quanto a sua ação sobre a fragilidade osmótica de células sanguíneas.   

Como observado na Figura 12 as diferentes concentrações da lectina de C. 

fairchildiana testadas não promoveram hemólise dos eritrócitos humanos do Sistema 

ABO, no entanto, também não foram capazes de protegê-los de hemólise quando estas 

hemácias eram colocadas em condições hipotônicas. Diferentemente do encontrado por 

Pande et al. (1998), que mostrou aumento da fragilidade osmótica de eritrócitos de 

coelho das lectinas de Lens culinaris e Canavalia ensiformis.  

Extratos de Hypericum perforatum e Mentha crispa promoveram mudança na 

fragilidade osmótica de células sanguíneas sugerindo efeito sobre permeabilidade e 

estrutura da membrana (BERNARDO-FILHO e SANTOS-FILHO, 2009).  

 

5.7 Ação oxidante e antioxidante em eritrócitos humanos 

 

A oxidação de eritrócitos promove modificação da hemoglobina presente nestes 

a qual é transformada em metahemoglobina. O potencial oxidante de um composto pode 

ser avaliado quantificando a concentração de metahemoglobina formada. A CFAL não 

exerceu efeito oxidante em eritrócitos humanos tipo O em todas as concentrações 

testadas (1, 10, 100 e 1000μg/mL) visto que induziu uma baixa produção de 

metahemoglobina (0,67%, 0,78%, 0,74% e 0,92%, respectivamente) comparada aos 

eritrócitos tratados com fenilhidrazina (PH). Valores entre 1,9% e 2% são considerados 

normais.  

Quando os eritrócitos foram previamente tratados com CFAL antes da exposição 

à fenilhidrazina não houve diminuição das concentrações metHb comparadas ao 

controle, o qual as hemácias não receberam tratamento com a lectina. Este resultado 

indica que a lectina de C. fairchildiana não exerceu ação antioxidante. 
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Investigação realizada com extratos de sementes de C. fairchildiana indicou 

altas concentrações de compostos fenólicos e de taninos os quais estão relacionados à 

ação antioxidante dos extratos (ANNEGOWDA et al., 2011).  

 

5.8 Atividade antibacteriana 

 

Lectinas podem inibir o crescimento bacteriano por se ligarem a parede celular 

da bactéria causando modificações (SANTI-GADELHA et al., 2006).  As análises in 

vitro do efeito da CFAL contra bactérias patogênicas e não patogênicas indicaram que a 

CFAL não afetou o crescimento das bactérias patogênicas avaliadas, no entanto reduziu, 

significativamente, o crescimento da bactéria saprófita Bacillus subtilis (Figura 13), 

observado apenas pelo método de microdiluição. Kawsar et al. (2010) demonstraram 

que a lectina de Halichondria okadai inibiu o crescimento bacteriano apenas das 

bactérias não patogênicas para humanos Bacillus megaterium e Bacillus subtilis, não 

alterando o crescimento de Salmonella typhi e Escherichia coli. 

Bacillus subtilis é uma bactéria Gram-positiva, saprófita comum no solo e na 

água. É uma bactéria não patogênica. Vem sendo estudada por exercer efeito no 

controle biológico de fitopatógenos, promovendo proteção ao vegetal. 

Apesar desta lectina, ter apresentado efeito apenas contra a bactéria Gram-

positiva encontradas em solo e água, esta proteína pode apresentar ação contra 

fitopatógenos que não foram testados aqui, podendo exercer um papel importante na 

defesa de plantas contra o ataque microbiano. 

Muitas lectinas têm demonstrado efeito inibitório do crescimento bacteriano. 

Gaidamashvili e Staden (2002) relataram ação antibacteriana em cinco lectina-like de 

plantas medicinais do sul da África, onde todas promoveram redução do crescimento 

das bactérias Staphylococcus aureus e Bacillus subtilis. Oliveira et al., (2008) 

purificaram uma lectina da semente de Eugenia uniflora e observaram que doses 

mínimas (1 µg/mL) desta proteína foi capaz de inibir o crescimentos das bactérias 

Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., Bacillus subtilis, 

Klebsiella sp., Pseudomonas aeruginosa, Corinebacterium bovis e Escherichia coli.  

Embora o mecanismo de ação do efeito antibacteriano das lectinas ainda não 

seja esclarecido, propõe-se que a sua interação seletiva a carboidratos induza a 

formação de um canal na membrana celular bacteriana, e causa um extravasamento do 



68 

 

conteúdo celular, indicando então, a presença de um mecanismo de ação diferente dos 

antibióticos clássicos usados na terapêutica (OLIVEIRA et al., 2008). 

Nunes et al. (2011) demonstraram atividade antibacteriana de uma lectina 

purificada do veneno da serpente Bothrops leucurus, que apresentou atividade contra 

bactérias Gram-positivas Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis e Bacillus 

subtilis com concentrações inibitórias mínimas de 31,25; 62,25 e 125 µg / mL, 

respectivamente. A lectina animal de Aplysia kurodai inibiu significativamente as 

bactérias Staphylococcus aureus e Bacillus megaterium (KAWSAR et al. , 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Efeito da lectina de C. fairchildiana sobre o crescimento bacteriano. A) 

Pseudomonas aeruginosa, B) Escherichia coli, C) Staphylococcus aureus e D) Bacillus 

subtilis. Concentração de CFAL de 1000 µg/poço. Os dados estão representados pela 

média ± desvio padrão de três experimentos. * p<0,05 comparado com o controle. 
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5.9 Atividade antifúngica 

 

Fungos dermatófitos são filamentosos, formando hifas organizadas em micélios. 

Alimentam-se de queratina, podendo proliferar na pele, pêlos, cabelos e unhas. Existe 

três gêneros relacionados a fungos dermatófitos, sendo eles: Trichophyton, 

Microsporum e Epidermophyton (PEREIRA, 2001). 

A lectina de C. fairchildiana não promoveu inibição do crescimento dos fungos 

dermatófitos testados. Este resultado difere do encontrado por Pinheiro et al. (2009) 

para lectina de sementes de Talisia esculenta foi capaz de inibir o crescimento do fungo 

dermatófito Microsporum canis. Lectina isolada do cogumelo Ganoderma lucidum foi 

capaz de inibir os fungos patogênicos Fusarium oxysporium, Penicillium chrysogenum, 

Aspergillus Niger, Colletotrichum musae, Botrytis cinerea, Trichophyton rubrum, 

Trichophyton tonsurans, Trichophyton interdigitale, Epidermophyton floccosum e 

Microsporum canis (VINAY, SHIVAYOGEESWAR e MADAPPA, 2011).  

Efeito antifúngico pode ser exercido por lectinas vegetais e animais, algumas já 

foram descritas como a lectina vegetal de Archidendron jiringa Nielsen que foi capaz de 

promover atividade antifúngica contra Exserohilum turcicum, Fusarium oxysporume e 

de Colletotrichum cassiicola (CHARUNGCHITRAK et al., 2011). Lam e Ng (2010), 

purificaram uma lectina de um cultivar francês de Phaseolus vulgaris capaz de inibir o 

crescimento do micélio de Valsa mali. Em outros estudos com lectinas animais 

podemos observar uma lectina animal de Aplysia kurodai que inibiu o crescimento do 

micélio de Curvularia luneta (KAWSAR et al. , 2010) e a lectina do marisco Tegillarca 

granosa inibiram o crescimento dos fungos Saccharomyces carlsbergensis, 

Helminthosporium turcicum e Piricularia oryzae (JIA-YING, YIN-SHAN e CONG-

JIE, 2010). 

A análise desenvolvida para observação da interação da CFAL com os fungos 

mostrou que esta lectina pôde interagir com a parede celular do fungo Trichopyton 

rubrum emitindo fluorescência apesar de não afetar o crescimento deste. Este resultado 

pode ser observado na Figura 14. A ação exercida pela lectina de C. fairchildiana 

mostra sua possível utilização em testes bioquímicos utilizando-a como marcador 

molecular. 

A parede celular de fungos é composta por fibras de quitina, um polissacarídeo 

formado por unidades de N-acetilglicosamina (NELSON e COX, 2011). A interação de 
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CFAL à parede celular deste fungo é justificada por sua afinidade à coluna 

cromatográfica de quitina (dados não mostrados), em experimento realizado como 

estratégia de purificação.   

 

                                                           

      

                                         

 

Figura 14 - Interação da CFAL marcada com FITC à parede celular do fungo 

Trichopyton rubrum observado em microscópio invertido. 
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6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

As sementes de C. fairchildiana tem composição química formada principalmente 

de proteínas e lipídeos. Estas sementes são portadoras de uma lectina (CFAL), 

glicoproteína de peso molecular aparente de 116 kDa com ação antinociceptiva, através 

de um mecanismo periférico e ação antiinflamatória associada a um mecanismo de 

inibição de migração neutrofílica. Esta lectina também foi capaz de afetar o crescimento 

de Bacillus subtilis e interagiu com a parede celular do fungo Trichopyton rubrum 

indicando sua possível utilização como ferramenta para testes que necessitem de 

moléculas seletivas.  

O efeito antiinflamatório da lectina de C. fairchildiana associado a não alteração 

de eritrócitos humanos, revela a importância de um possível uso desta no 

desenvolvimento de novas drogas para o tratamento de dor inflamatória. 

 O desafio agora é encontrar açúcares específicos que consigam interagir com o 

sítio de ligação a açúcares da lectina e uma vez identificado, desenvolver outras 

atividades biológicas e compreender seu mecanismo de ação. Sequenciar a proteína 

também é um desafio a ser enfrentado devido sua grande instabilidade e a 

deglicosilação da lectina pode ser um passo inicial para melhorar este impasse.  
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