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RESUMO 

 
Lectinas são proteínas que se ligam a carboidratos de forma específica e reversível. 
As lectinas de leguminosas representam o grupo mais bem estudado e estabelecido, 
tanto do ponto de vista de caracterização físico-química e biológica como estrutural, 
onde um grupo bem estudado destas proteínas envolve lectinas obtidas de membros 
da subtribo Diocleinae. As lectinas de Diocleinae apresentam um alto grau de 
similaridade estrutural, porém o mesmo não se observa quanto às atividades 
biológicas. Esta variabilidade, via de regra, está em detalhes que podem ser 
analisados em estudos baseados em estruturas. Neste contexto, múltiplos 
processos patológicos cardiovasculares e inflamatórios, principalmente de natureza 
crônica e recorrente, despertam o interesse da comunidade científica por 
requererem uma maior variedade de fármacos para alternativas terapêuticas. Neste 
sentido, tornam-se importantes pesquisas que busquem novos compostos, com 
ação vasorrelaxante e anti-inflamatória. Assim, o presente trabalho descreve a 
caracterização estrutural parcial e biológica de duas lectinas presentes em sementes 
de Canavalia virosa e Canavalia oxyphylla, pertencentes à família Leguminosae, 
subfamília Papilionoideae, tribo Phaseoleae, subtribo Diocleinae. A lectina de 
sementes de Canavalia virosa (ConV) foi purificada em uma única etapa através de 
cromatografia de afinidade em coluna Sepharose-mannose 4B. ConV aglutinou 
fortemente eritrócitos de coelho e foi inibida por monossacarídeos (D-manose, D-
glicose e α-metil-D-manosídeo) e glicoproteínas (ovalbumina e fetuína). SDS-PAGE 
revelou três bandas, correspondentes a três cadeias (α, β, e γ) confirmadas por 
espectrometria de massas ESI com massas de 25,480±2 Da, 12,864±1 Da e 
12,633±1 Da, respectivamente. A atividade hemaglutinante da ConV é ótima nos pH 
7.0 a 9.0, estável a uma temperatura de 80 ºC, e não é afetada pelo EDTA. ConV 
não demonstrou toxicidade contra náuplios de Artemia sp. e relaxou a aorta 
endotelizada de ratos, com a participação do domínio da lectina. Em nossos testes, 
a lectina imobilizada em CNBr-Sepharose foi capaz de se ligar a 0,8 mg de 
ovalbumina por cromatografia, permitindo o uso de ConV como uma ferramenta para 
a captura e purificação de glicoproteínas. Por outro lado, a lectina de Canavalia 
oxyphylla (CoxyL) foi purificada em um único passo através de cromatografia de 
afinidade em coluna Sephadex G-50.SDS-PAGE mostrou que a lectina pura consiste 
de uma principal banda de 30 kDa (cadeia α) e dois componentes menores (cadeias 
β e γ) de 16 e 13 kDa, respectivamente. Estes dados foram adicionalmente 
confirmados por espectrometria de massas por ionização por eletropulverização. Em 
comparação com a massa molecular média das cadeias α, a sequência parcial de 
aminoácidos obtida corresponde a aproximadamente 45% da sequência total de 
CoxyL. CoxyL apresentou atividade hemaglutinante que foi especificamente inibida 
por monossacarídeos (D-glicose, D-manose, e α-metil-D-manosídeo) e 
glicoproteínas (ovalbumina e fetuína). Além disso, CoxyL mostrou ser termoestável a 
60° C, e sua atividade é ótima no pH 7,0. CoxyL causou toxicidade em náuplios de 
Artemia sp. e induziu edema de pata em ratos.  
 
Palavras-chave: Lectina vegetal. Diocleinae. Canavalia virosa. Canavalia oxyphylla. 
Atividade vasorrelaxante. Pró-inflamatória. Purificação.  
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ABSTRACT 

 

Lectins are proteins that bind carbohydrates specifically and reversibly. The legume 
lectins represent the best studied and established group, from the point of view of 
physical-chemical and biological and structural, where a well-studied group of these 
proteins involves lectin obtained from members of the subtribe Diocleinae. Lectins 
Diocleinae have a high degree of structural similarity, but the same was not true 
regarding biological activities. This variability, as a rule, is in the detail that can be 
analyzed in structures based studies. In this context, multiple cardiovascular disease 
and inflammatory processes, particularly chronic and recurrent nature, arouse the 
interest of the scientific community because they require a wider range of drugs for 
therapeutic alternatives. In this sense, they become important research seeking new 
compounds with vasorelaxant and anti-inflammatory action. The present paper 
describes the partial structural and biological characterization of two lectins present 
in Canavalia virosa and Canavalia oxyphylla seeds, belonging to the family 
Leguminosae, subfamily Papilionoideae, Phaseoleae tribe, subtribe Diocleinae. The 
lectin from Canavalia virosa seeds (ConV) was purified in a single step by affinity 
chromatography on mannose-Sepharose 4B column. ConV strongly agglutinated 
rabbit erythrocytes and was inhibited by monosaccharide (D-mannose, D-glucose 
and α-methyl-D-manosídeo) and glycoproteins (fetuin and ovalbumin). SDS-PAGE 
revealed three bands, corresponding to three chains (α, β, γ and) confirmed by ESI 
mass spectrometry with masses of 25.480 ± 2 Da, 12.864 ± 1 Da and 12,633 ± 1 Da, 
respectively. The hemagglutination activity of ConV is great in pH 7.0 to 9.0, stable at 
a temperature of 80° C, and is not affected by EDTA. ConV showed no toxicity 
against Artemia sp. and relaxed the endothelized rat aorta, with the participation of 
the lectin domain. In our tests, the lectin immobilized on CNBr-Sepharose was able 
to bind 0.8 mg of ovalbumin by chromatography, allowing the use of ConV as a tool 
to capture and purification of glycoproteins. Moreover, the lectin from Canavalia 
oxyphylla (CoxyL) was purified in a single step by affinity chromatography on 
Sephadex G-50 column. SDS-PAGE showed that pure lectin consists of a major 
band of 30 kDa (α chain) and two minor components (β and γ chains) of 16 and 13 
kDa, respectively. These data were further confirmed by mass spectrometry via 
electrospray ionization. Compared to the average molecular weight of the α chains, 
the partial amino acid sequence obtained corresponds to about 45% of the total 
sequence CoxyL. CoxyL showed hemagglutinating activity was specifically inhibited 
by monosaccharide (D-glucose, D-mannose and methyl-α-D-manosídeo) and 
glycoproteins (fetuin and ovalbumin). Furthermore, CoxyL proved to be heat stable at 
60° C, and its activity is optimal at pH 7.0. CoxyL caused toxicity in Artemia sp. and 
induced paw edema in rats. 
 
Keywords: Lectin plant. Diocleinae. Canavalia virosa. Canavalia oxyphylla. 
Vasorelaxant activity. Proinflammatory. Purification. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Produtos naturais da rica flora brasileira têm sido utilizados por décadas para 

o tratamento de múltiplas doenças, desde o uso na terapêutica popular até 

aplicações médicas. No entanto, do ponto de vista biológico e químico, são poucas 

as informações destas moléculas, abrindo a oportunidade de descoberta de novas 

substâncias biologicamente ativas. 

 Neste sentido, a indústria farmacêutica continua a examinar o potencial 

destes produtos naturais como fonte de novos compostos medicinais (GHOSH; 

PLAYFORD, 2003). A grande preocupação neste aspecto se refere à possibilidade 

de espécies vegetais com potencial farmacológico desaparecerem antes de seu 

valor ser reconhecido, o que torna ainda mais urgente intensificar os investimentos 

nesta área. 

A busca de potenciais fármacos é um trabalho complexo, que envolve 

caracterizações físico-químicas da molécula, testes farmacológicos que podem 

confirmar sua atividade e, para a viabilidade da utilização desses compostos, testes 

de toxicidade são fundamentais para uma seleção detalhada dos possíveis alvos 

para uma síntese posterior. 

 Um importante grupo de proteínas que tem despertado o interesse de 

pesquisadores do mundo são as lectinas, proteínas de origem não imune que se 

ligam de forma reversível a carboidratos sem alterar quimicamente sua estrutura. 

Inicialmente reconhecidas como um grupo de proteínas capazes de aglutinar 

hemácias, as lectinas se constituem amplamente distribuídas na natureza. 

Presentes em grande parte dos seres vivos, abrangendo reinos vegetal, animal e até 

microorganismos, as lectinas têm sido muito estudadas, tendo se chegado à 

conclusão de que sua principal importância está centrada em suas propriedades 

biológicas, pela capacidade de aglutinar eritrócitos e outras células como linfócitos, 

plaquetas, entre outras, além de induzir mitoses e efeitos citotóxicos sobre os 

linfócitos e aglutinação em vírus. O estudo de tais propriedades e de sua 

caracterização no decorrer de anos foi base para melhor definir esse grupo de 

proteínas. 

Uma das mais recentes e aceitas definições de lectinas de plantas, foi 

apresentada por Peumans e Van Damme (1995), que define lectinas como sendo 

proteínas de origem não imune, que aglutinam células e glicoconjugados e são 
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capazes de se ligar reversível e especificamente a carboidratos e substâncias que 

contenham açúcar, sem alterar a estrutura covalente de nenhum ligante glicídico. 

 Novas lectinas têm sido descobertas a cada dia em células de mamíferos, em 

microorganismos ou em plantas e sido encontradas envolvidas em intricados 

processos bioquímicos e biológicos. Portanto, não é só surpreendente acompanhar 

como lectinas têm sido um importante instrumento para imunologia, sendo agora 

também um instrumento valiosíssimo e adequado para o estudo de fundamentos 

celulares e propriedades moleculares. 

 Um enfoque novo tem-se dado às lectinas após o estabelecimento de 

carboidratos como moléculas portadoras de informação biológica. Devido a sua 

capacidade de se ligar a carboidratos específicos, as lectinas têm como 

característica reconhecer oligossacarídeos específicos nas superfícies celulares, 

ajudando a decifrar as informações contidas nestes glicanos (PEUMANS; VAN 

DAMME, 1995). Essas proteínas podem então ser analisadas como “decodificadoras 

de glicocódigos” codificados na estrutura dos glicoconjugados que compõem as 

membranas celulares, cuja interação com os mesmos intermédia processos 

biológicos de fundamental importância, tais como comunicação celular, resposta 

imunológica, fertilização, desenvolvimento de infecções parasitárias e metástase de 

tumores (GABIUS; GABIUS, 1997). 

 Os carboidratos localizados sobre a superfície das células contribuem com a 

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

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

serem encontradas e reconhecidas por outras células, anticorpos e microrganismos 

invasores, como vírus e bactérias, podendo atuar também como receptores para 

hormônios e toxinas. Em função do já conhecido papel da glicosilação na 

comunicação celular, padrões de glicosilação anormais são conhecidos como 

marcadores, ou em alguns casos até mesmo a causa, de certas doenças como, por 

exemplo, o câncer (DENNIS; GRANOVSKY; WARREN, 1999). 

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

patógenos e insetos, transporte e armazenamento de carboidratos, reconhecimento 

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

reguladores de crescimento (PUSZTAI, 1991). 

 Destaque especial tem sido dado às lectinas de origem vegetal, devido a 

maior facilidade de obtenção destas, particularmente, as da família das leguminosas, 
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que compreende o grupo vegetal com maior número de lectinas, tanto do ponto de 

vista de caracterização físico-química e biológica como estrutural (SHARON; LIS, 

2003). 

 Vale ressaltar que, mesmo lectinas que apresentem alto grau de homologia 

de sequências entre si, mostram-se diferentes quanto às várias propriedades 

biológicas. Isto faz com que, cada lectina tenha as suas potencialidades de 

aplicação, justificando que cada uma delas, por mais semelhantes que possam 

parecer com outra lectina estruturalmente, mereçam ser estudadas separadamente.  

 O grande interesse em investigar a atividade de novas substâncias com ação 

vasorelaxante e anti-inflamatória reside no fato de que agentes clássicos são os 

mais utilizados para o tratamento das desordens cardiovasculares e inflamatórias, 

porém, a maioria induz efeitos adversos resultantes de uma inadequada seletividade 

de ação. Além disso, o tratamento destas patologias, principalmente de natureza 

crônica e recorrente, requer uma maior quantidade de alternativas terapêuticas, 

exigindo a busca por novos fármacos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho teve como objetivo purificar duas novas lectinas de sementes de 

Canavalia virosa (ConV) e Canavalia oxyphylla (CoxyL), caracterizá-las físico-

quimicamente e determinar suas estruturas primária, bem como testar a capacidade 

de causar vasorrelaxamento e inflamação, e determinar suas citotoxicidade. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Purificar duas lectinas presentes em sementes de Canavalia virosa e 

Canavalia oxyphylla; 

 Verificar a especificidade das lectinas ConV e CoxyL por hemácias nativas e 

tratadas com enzimas proteolíticas; 

 Determinar a especificidade das lectinas ConV e CoxyL por açúcares; 

 Determinar a massa aparente das lectinas ConV e CoxyL; 

 Caracterizar as lectinas ConV e CoxyL quanto a estabilidade à variação de pH 

e de temperatura e verificar a interferência de cátions divalentes; 

 Determinar a massa intacta de ConV e CoxyL; 

 Avaliar o efeito vasorrelaxante de ConV em segmentos de aortas de ratos; 

 Determinar atividade inflamatória de CoxyL em modelo de edema de patas; 

 Avaliar a toxicidade das lectinas ConV e CoxyL contra náuplios de Artemia 

sp.; 

 Verificar se a lectina ConV imobilizada em CNBr-Sepharose é capaz de se 

ligar a glicoproteína por cromatografia. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Lectinas: aspectos históricos e conceitos 

 

 Em organismos vivos existe um grupo de proteínas extremamente difundido, 

as lectinas, estando presentes em todas as classes e famílias de seres vivos, desde 

microrganismos até animais superiores (LANNOO; VAN DAMME, 2010). 

 O primeiro relato sobre lectinas foi feito por Stillmark (1888), quando observou 

que extratos de sementes da mamona (Ricinus communis) e de outras quatro 

plantas pertencentes à espécies de euforbiáceas eram capazes de formar coágulo 

em uma suspensão de hemácias, definido como hemaglutinação.  

Posteriormente, substâncias tóxicas similares a ricina foram identificadas em 

sementes de Croton tiglium (crotina), Abrus precatorius (abrina) e em casca de 

Robinia pseudoacacia (robina). O termo fitohemaglutinina foi primeiramente proposto 

por Elfstrand (1898), referindo-se a proteínas hemaglutinantes vegetais. 

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

abandonada no início do século XX, depois que Ladsteiner e Raubitscheck (1907) 

relataram pela primeira vez a presença de uma lectina não tóxica nas leguminosas 

Phaseolus vulgaris (feijão), Pisum sativum (ervilha), Lens culinaris (lentilha) e Vicia 

sativa. Após esse trabalho muitas outras hemaglutininas vegetais não tóxicas foram 

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

reino vegetal e que a toxicidade atribuída às mesmas, é exceção, e não regra (VAN 

DAMME et al., 1998). 

 Somente em 1952, Watkins e Morgan (1952) demonstraram, pela primeira 

vez, que a ligação a carboidratos era a principal mediação no processo de 

hemaglutinação de lectinas e que tal interação era reversível. Esse estudo foi 

antecedido pelos relatos de que a atividade hemaglutinante da lectina 

Concanavalina A (ConA) era inibida por carboidratos específicos (SUMMER; 

HOWELL, 1936). 

 Posteriormente, constatou-se que estas proteínas apresentavam afinidade por 

grupos sanguíneos humano do sistema ABO específicos, introduzindo o novo termo 

lectina (legere, do latim, significando escolher, selecionar) para definir estas 

proteínas vegetais, com base em seu modo de ação célula-específica (BOYD; 

REGUERA, 1949). 
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Com o avanço das pesquisas, atualmente uma maior quantidade de 

informações sobre lectinas pôde ser obtida e já se sabe que estas proteínas são 

membros de uma superfamília de glicoproteínas (mais de 100 proteínas), que 

expressam a capacidade de ligar-se especificamente e não covalentemente a mono 

ou oligossacarídeos (Figura 1). As lectinas são oligoméricas, tendo como 

característica grande diversidade estrutural com uma variedade de tamanhos 

moleculares (60-400 kDa), complexidade e forma (UNITT; HORNIGOLD, 2011). A 

capacidade de lectinas para aglutinação de glóbulos vermelhos é bem conhecida e 

utilizada para tipagem sanguínea, desta forma lectinas são comumente chamadas 

de “hemaglutininas” (VAN BUUL; BROUNS, 2014).  

A capacidade de interação de cada polipeptídio de lectina com 

glicoconjugados específicos é atribuída a uma porção limitada da molécula, 

denominada domínio globular de reconhecimento de carboidrato (CRD), geralmente 

com menos de 200 aminoácidos (UNITT; HORNIGOLD, 2011). Em geral, todas as 

lectinas apresentam ligação reversível a carboidratos do tipo pontes de hidrogênio, 

interações hidrofóbicas e/ou forças de Van der Walls (SHARON; LIS, 2002). 

Estas proteínas desempenham um papel como moléculas de reconhecimento 

dentro de uma célula, entre células ou entre organismos. Desempenhando papéis 

fisiológicos importantes em plantas, dentre os quais interações patógeno-

hospedeiro, comunicação célula-célula, indução de apoptose e diferenciação e 

metástase de câncer (VAN BUUL; BROUNS, 2014; ZIÓŁKOWSKA; WLODAWER, 

2006; PAN; TANG; GU, 2010). Lectinas apresentam, ainda, muitas atividades 

biológicas, incluindo antibacteriana (PAN; TANG; GU, 2010), antiviral (SHARMA et 

al., 2009), inseticida (MACEDO et al., 2007), antifúngica (VAZ et al., 2009), 

antiinflamatória e analgésica (NUNES et al., 2009). 

 Por outro lado, carboidratos foram, mais recentemente, referidos como 

moléculas portadoras de informação biológica. Por formarem uma camada que 

recobre as células, os açúcares que constituem o glicocálice são as primeiras 

moléculas a serem encontrados e reconhecidos por outras células, anticorpos e 

microrganismos invasores, como vírus e bactérias. Moléculas secretadas, tais como 

hormônios e toxinas, também se ligam a motivos de carboidratos que atuam como 

receptores para essas moléculas (DENNIS; NABI; DEMETRIOU, 2009). 

 Desta forma, lectinas exercem um importante papel na decodificação da 

informação fornecida por glicanos, e são uma ferramenta útil para caracterizar estes 
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compostos, uma vez que elas podem diferenciar estruturas distintas de carboidratos 

(KUNO et al., 2005). Aliado a isso, a especificidade de ligação de lectinas à 

carboidratos torna estes compostos interessantes para uma diversidade de 

aplicações em estudos histoquímicos e imunológicos, assim como para caracterizar 

estruturas de glicoconjugados ou açúcares de superfície celular (CARDOZO et al., 

2007). Outras utilizações das lectinas envolve o uso como reagentes para o estudo 

de glicoconjugados em solução e em células, para a caracterização de células e 

separação (SHARON, 2008), além de serem usadas como ferramentas para novas 

técnicas, tais como microarray para análise de glicanos e glicoproteínas (HU et al., 

2012). 

 

Figura 1: Interações de lectinas com carboidratos de superficie celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.biomed-search.com/search?q=glycolipids&s=207&r=9>. Acesso 
em: 19 jun. 2014. 

 

3.2 Aspectos gerais sobre lectinas vegetais 

 

Lectinas vegetais são mais estudadas pela praticidade de obtenção de 

sementes secas, permitindo que esse grupo seja atualmente amplamente conhecido 

e estabelecido, não significando, no entanto, que o reino vegetal apresente de fato 

mais lectinas. Porém, apesar da grande quantidade de informação disponível sobre 

sequência e especificidade desta classe de proteínas, o papel fisiológico das lectinas 

de plantas ainda é um enigma.  
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Em relação às cadeias polipeptídicas, as lectinas vegetais são 

caracteristicamente ricas em aminoácidos ácidos e hidroxilados e, encontram-se 

associadas por interações hidrofóbicas, pontes de hidrogênio e em alguns casos 

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

Pelo número de cadeias polipeptídicas, as lectinas são denominadas 

monoméricas quando apresentam apenas uma cadeia, como a lectina de Solanum 

tuberosum L., com 50 kDa (ALLEN; NEUBERGER, 1973), a heveína, com apenas 

43 aminoácidos e 4 pontes de dissulfeto (SOEDJANAATMADJA; SUBROTO; 

BEINTEMA, 1995), e a arceína de Phaseolus vulgaris L. (LORIS, 2002). Quando as 

lectinas apresentam duas cadeias polipeptídicas elas são denominadas diméricas, 

com cadeias semelhantes ou diferentes entre si, ganhando respectivamente a 

denominação de lectinas homodiméricas ou heterodiméricas. Erythrina speciosa 

Andr. possui uma lectina homodimérica com 27,6 kDa por subunidade (KONOZY et 

al., 2003). Em Ricinus communis L. a lectina é heterodimérica, com uma subunidade 

de 32 kDa e outra de 34 kDa (FRIGERIO; ROBERTS, 1998). 

Lectinas compostas por quatro subunidades são denominadas tetraméricas, 

como a lectina JCA, também denominada jacalina, com 66 kDa (PRATAP et al., 

2002; KABIR, 1998). Ocorrem outros tipos estruturais de lectinas, como as 

triméricas, pentaméricas, hexaméricas ou poliméricas. Uma lectina trimérica ocorre 

em Geodia cydonium com cadeias de massa molecular 12,2, 13,0 e 13,8 kDa, 

conforme Müller et al. (1983). Em Araucaria angustifólia (Bertoloni) Otto Kuntze 

ocorre, nas sementes, uma lectina com 10 subunidades de 20 kDa, totalizando 200 

kDa, e uma segunda lectina com massa molecular relativa de 204 kDa, hexamérica, 

com subunidades de 34 kDa, conforme Datta, Figueroa e Lajolo (1991). 

Propõe-se que lectinas estariam envolvidas em papéis de defesa dos 

vegetais, uma vez que estas são as únicas proteínas destes seres capazes de 

reconhecerem e se ligarem a glicoconjugados de outros organismos, presentes na 

superfície de microrganismos (bactérias e fungos) ou expostos no trato intestinal de 

insetos e mamíferos herbívoros. Neste sentido, lectinas de plantas têm sido 

amplamente exploradas, particularmente por seus potenciais antifúngicos, 

inseticidas, antivirais e bactericidas (CARLINI; GROSSI-DE-SÁ, 2002; LI et al., 

2014).  

Outra característica intrínseca desta classe de proteínas que reforça esta 

ideia é sua ampla distribuição no reino vegetal, sendo isoladas, principalmente a 
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partir de sementes secas, mas a sua ocorrência em outros tecidos vegetais, como 

folhas (NAPOLEÃO et al., 2013), rizomas (KAUR, A. et al., 2005), tubérculos (KAUR, 

M. et al., 2006), casca (SÁ et al., 2009) e raízes (WONG; NG, 2006) também têm 

sido relatada. A grande maioria de lectinas conhecidas é proveniente dos estágios 

iniciais de desenvolvimento da planta, obtidas de sementes. Portanto, a localização 

das lectinas em vegetais é muito ampla. Elas podem existir em vários tecidos da 

mesma planta e têm diferentes localizações celulares e propriedades moleculares. 

As lectinas são mais abundantes nas sementes, porém podem facilmente ser 

encontradas em partes vegetativas. Em sementes de leguminosas estão 

prevalentemente nos tecidos cotiledonares (PUSZTAI, 1991). 

 

3.3 Classificação de lectinas vegetais 

 

Considerando aspectos estruturais, foi proposta uma classificação deste 

heterogêneo grupo de proteínas por Peumans e Van Damme (1995) em 

Merolectinas, Hololectinas e Quimerolectinas. Posteriormente, a última classe, 

Superlectinas, foi incluída (VAN DAMME et al.,1998; Fig. 2). 

 

Figura 2– Classificação estrutural das lectinas vegetais. 
 

 

Fonte: PDB - Heveína: 1Q9B, Con-Br: 1AZD, PPL-2: 2GSJ. 
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Merolectinas: são proteínas constituídas exclusivamente por um único sítio de 

ligação a carboidratos (domínio lectínico), sendo, portanto, por sua natureza 

monovalente, incapazes de aglutinar células ou precipitar glicoconjugados. Como 

representante desta classe, tem-sea heveína, uma proteína do látex de seringueira 

(Hevea brasiliensis), que se liga à quitina (VAN PARIJIS; BROEKAERT; 

GOLDSTEIN, 1991; VAN DAMME et al., 1996). 

Hololectinas: abrangem aquelas proteínas de estrutura mais complexa, que 

possuem dois ou mais domínios de reconhecimento a carboidratos (lectínicos) 

idênticos ou homólogos. Estas proteínas são, geralmente, oligoméricas e 

apresentam-se como dímeros ou tetrâmeros, tendo como principal característica a 

capacidade de aglutinar células e precipitar glicoconjugados. Como exemplo, tem-se 

a ConA, lectina de Canavalia ensiformes, uma leguminosa da subfamília 

Papilionoideae (SILVEIRA, 2005). 

Quimerolectinas: são a fusão de proteínas compostas de um ou mais 

domínios de carboidratos ligantes e de um domínio não relacionado, com uma 

atividade catalítica bem definida, e que age independentemente dos domínios de 

carboidratos ligantes. Dependendo do número de sítios de ligação a carboidratos, as 

quimerolectinas comportam-se como merolectinas ou hololectinas. Um 

representante deste grupo são as proteínas inativadoras de ribossomos (RIP tipo 2), 

como por exemplo a ricina (toxina da mamona), que possui dois domínios de ligação 

para carboidratos comportando-se como uma hololectina e um domínio para a 

inativação do ribossomo (PEUMANS; VAN DAMME, 1998). Outro exemplo é a PPL-

2, uma lectina quitina-ligante isolada de sementes de Parkia platycephala que 

possui, além do sítio ligante a carboidrato, um sítio catalítico com atividade 

endoquitinásica (CAVADA et al., 2006). 

Superlectinas: representam um grupo especial de quimerolectinas que 

possuem pelo menos dois domínios que diferem do sítio de ligação a carboidratos, 

tanto em estrutura como em função, ou apresentam domínios lectínicos distintos, 

tendo a mesma proteína especificidade por carboidratos diferentes. Como exemplo, 

a lectina do bulbo de tulipa (TxLCI) que são formados por dois domínios de ligação a 

carboidrato, que reconhecem manose e N-acetil-galactosamina, respectivamente 

(VAN DAMME et al., 1996). 

 

3.4 Lectinas de leguminosas 
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Várias tentativas foram feitas para organizar esse grupo tão heterogêneo de 

proteínas vegetais. Van Damme e colaboradores (1998) classificaram as lectinas de 

plantas em sete grupos, ou famílias, o qual foi elaborado levando em consideração 

todos os dados de sequência que estavam disponíveis nas últimas décadas. Estes 

diferentes domínios ligantes de carboidratos foram chamados: lectinas de 

leguminosas, lectinas ligantes a quitina contendo domínios heveínicos, lectinas de 

monocotiledôneas que se ligam a manose, proteínas inativadoras de ribossomo tipo 

II (RIP tipo II), lectinas de floema de Cucurbitaceae, lectinas relacionadas à jacalina 

e lectinas de Amaranthaceae. 

Apesar de parecer clara, esta classificação das lectinas vegetais tende a 

deixar de ser baseada em aspectos evolutivos e passam a levar em conta somente 

os aspectos estruturais. Isso se dá pelo fato de que, à medida que novas lectinas 

vão sendo descobertas e caracterizadas, deixa de existir um limite taxonômico bem 

definido entre as famílias de lectinas vegetais. Além disso, a maioria destes 

domínios está distribuída por todo reino vegetal. Recentemente, uma análise dos 

genomas totalmente sequenciados de soja (Glycine max), arroz (Oryzasativa) e 

Arabdopsis revelou a presença de pelo menos centenas de genes putativos de 

lectinas pertencentes a todas as principais superfamílias de lectinas (JIANG; MA; 

RAMACHANDRAN et al., 2010). Outro exemplo claro deste fato é a lectina 

específica para glicose e manose extraída de sementes da leguminosa Parkia 

platycephala, cuja estrutura é composta por três domínios repetidos relacionados à 

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

Apesar das lectinas serem amplamente distribuídas no reino vegetal, 

abrangendo principalmente as famílias Leguminosae, Gramineae, Euphorbiaceae, 

entre outras, a família Leguminosae é a que apresenta o maior número de lectinas 

isoladas e destas destacam-se principalmente as de sementes (LORIS et al., 1998; 

PRAKASHKUMAR; PUSHPANGADAN; VIJAYAKUMAR, 1998; SHARON, 1993), 

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

(RATANAPO; NGAMJUNYAPORN; CHULAVATNATOL, 2001), frutos (SAMPIETRO 

et al., 2001), raízes de algumas Convolvulaceae (PEUMANS et al., 1997; VAN 

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

Em plantas, lectinas isoladas de leguminosas (família Leguminosae) 

apresentam alto grau de homologia e similaridade, constituindo o grupo mais 

estudado e bem caracterizado (SHARON; LIS, 1995; CAVADA et al., 2001). A maior 
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parte desses estudos inclui membros da subfamília Papilionoideae, principalmente 

da tribo Phaseoleae (MANN et al., 2001).   

A primeira lectina a ser isolada e ter sua estrutura primária e terciária 

determinada foi a ConA, de Canavalia ensiformis, sendo a lectina vegetal melhor 

caracterizada até o momento (CAVADA et al., 2001).  

Lectinas de leguminosas exibem em comum a característica de equilíbrio 

dímero-tetrâmero dependente de pH (CALVETE et al., 1999). Em sua maioria, são 

sintetizadas como 2 ou 4 subunidades, iguais ou diferentes com massa molecular 

relativa de aproximadamente 30 kDa. Cada uma destas subunidades apresenta um 

único sítio de ligação a carboidratos com a mesma especificidade. Neste grupo de 

lectinas de vegetais, frequentemente, é encontrada uma sequência sinalizadora de 

20 resíduos de aminoácidos precedendo a cadeia da lectina madura, com função de 

guiar o transporte da proteína ao Retículo Endoplasmático. Essas cadeias de 30 kDa 

podem se combinar em dímeros, trímeros ou tetrâmeros (SILVEIRA, 2005; VAN 

DAMME et al., 1998). 

Em leguminosas, cátions divalentes são essenciais para a manutenção da 

atividade biológica de lectinas. Os íons Ca+2 e Mn+2 estabilizam o sítio de ligação a 

carboidrato, bem como fixam as posições dos aminoácidos que interagem com os 

carboidratos ligantes. Os aminoácidos envolvidos na ligação desses íons são 

bastante conservados (WEIS; DRICKAMER, 1996). 

 

3.5 Gênero Canavalia: especificidades, variabilidade estrutural e propriedades 

biológicas 

 

A subtribo Diocleinae compreende 13 gêneros, sendo que algumas lectinas 

têm sido isoladas de plantas que pertencem a alguns destes gêneros: Canavalia, 

Cratylia e Dioclea (CAVADA et al., 2001). Com relação ao gênero Canavalia, foco 

deste estudo, este compreende 51 espécies de leguminosas, que são comuns no 

Brasil, Guiana e regiões costeiras do Atlântico da América Central tropical e do 

México (LACKEY, 1981). 

A lectina Concanavalina-A (ConA), glicose/manose, a partir de sementes de 

Canavalia ensiformes, foi a primeira a ser isolada (SUMMER; HOWELL, 1936), 

sequenciada (CUNNINGHAM et al., 1975; WANG et al., 1975) e a ter sua estrutura 

tridimensional determinada por cristalografia de raios X deste gênero (HARDMAN; 
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AINSWORTH, 1972; BECKER et al., 1975), sendo, portanto, a mais bem estudada. 

Dentre os artigos com atividades biológicas já descritos na literatura para ConA, 

podemos incluir efeitos mitogênicos (LEI; CHANG, 2009), ações antitumorais contra 

carcinoma de mama humano, em células MCF-7 in vitro e in vivo (SHI et al., 2014) e 

indução de uma via autofágica em linhagens de células HeLa (ROY et al., 2014). 

ConA também foi usada para estudar a função do sistema nervoso mamífero e 

neuroplasticidade (LIN; LEVITAN, 1991; SCHERER; UDIN, 1994; KIRNER et al., 

2003) e para isolar glicoproteínas sinápticas, como receptores de glutamato 

(SUZUKI; OKOMURA-NOJI, 1995; CLARK et al., 1998; PARTIN et al., 1993). 

Lectinas da subtribo Diocleinae caracteristicamente apresentam equilíbrio 

dímero-tetrâmero pH dependente, onde as atividades biológicas distintas relatadas 

também têm sido atribuídas à diferenças na sua oligomerização dependente do pH 

(CALVETE et al., 1999; NAGANO et al., 2008). O que se observa é que algumas 

lectinas de leguminosas extraídas de espécies da subtribo Diocleinae, exibem uma 

oligomerização dependente de pH, onde a proporção entre proteínas no estado 

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

(NAGANO et al., 2008). A alteração desse equilíbrio dímero/tetrâmero dependente 

de pH pode influenciar diretamente nas atividades biológicas dessas lectinas, pelo 

fato dessas proteínas serem capazes de se ligar aos receptores glicoconjugados da 

superfície das membranas com uma maior afinidade quando na forma tetramérica 

(DELATORRE et al., 2006). Neste contexto, a relação entre espécies bivalentes e 

tetravalentes e as mudanças na orientação relativa dos locais de ligação de 

carboidratos nas estruturas quaternárias de lectinas homólogas, pode ser a causa 

de diferentes atividades biológicas entre lectinas desta subtribo (CALVETE et al., 

1999). 

Neste contexto, ConBr, glicose/manose, uma lectina isolada de sementes de 

Canavalia brasiliensis, apresenta homologia (99%) e propriedades físicas similares 

com a ConA (CAVADA et al., 2001; SANZ-APARICIO et al., 1997). No entanto, 

comumente estas lectinas exibem afinidades distintas pelo mesmo ligante (RAMOS 

et al., 2002). Como resultado, elas frequentemente diferem em termos da atividade 

dose-resposta (BARBOSA et al., 2001). Provavelmente, as diferenças na 

conformação quaternária de ConBr, quando comparado com ConA podem ser a 

base para esses fenótipos divergentes (SANZ-APARICIO et al., 1997) mas, estas 

proteínas também podem apresentar similaridade em respostas biológicas como no 
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estudo de Faheina-Martins et al. (2012) em que foi demonstrado que ConA e ConBr 

induzem ambas: morte celular em células leucêmicas e promovem apoptose com a 

fragmentação do DNA, despolarização mitocondrial e aumento da produção de 

ROS. 

Ainda com relação à ConBr (Canavalia brasiliensis), diversas funções 

importantes já foram descritas como: estimulação do óxido nítrico (ON) produzido 

por macrófagos murinos (ANDRADE et al., 1999), ativação ou indução de apoptose 

em linfócitos (BARBOSA et al., 2001), atividade antinociceptiva (PIRES et al., 2013), 

efeitos antiproliferativos em linhagens de células leucêmicas humanas (FAHEINA-

MARTINS et al., 2012), efeito antidepressivo (RIEGER et al., 2014; BARAUNA et al., 

2006), agente antitumoral para células B16F10 (SILVA, F. et al., 2014), afeta o 

crescimento bacteriano (VASCONCELOS et al., 2012), atua como imunomodulador 

e importante potencial imunoestimulante (SILVA, F. et al., 2011). 

Outra importante proteína, da classe das lectinas pertencente ao gênero 

Canavalia é a Canavalia boliviana (Cbol), purificada de sementes de C. boliviana 

Piper. Cbol possui atividade anti-inflamatória com diferenças significativas em 

comparação com outras lectinas Diocleinae (MOURA et al., 2009). Em outro estudo 

Cbol apresentou um efeito modulador na dor inflamatória em modelos de nocicepção 

(FIGUEIREDO et al., 2009). Também atua inibindo o crescimento de biofilmes de 

Streptococcus mutans, considerado o agente etiológico primário da cárie dental 

(CAVALCANTE et al., 2011). 

Já a lectina de Canavalia maritima (ConM), trealose/maltose, e a ConA 

possuem 98% de identidade em sequência primária (DAM et al.,1998), onde ConM 

apresentou um efeito relaxante sobre aorta de ratos através de uma interação entre 

o endotélio e o sítio de ligação específico da lectina, sendo mais potente do que a 

ConA, resultando numa liberação de óxido nítrico. Estes dados abrem possibilidades 

para uma classificação das lectinas Diocleinae de acordo com suas atividades 

biológicas e para o estabelecimento de correlações estruturais (GADELHA et al., 

2005). Em um estudo confirmou-se que, uma mutagênese ocorreu em ConM na 

posição 202 que conduz a alterações conformacionais na posição 12, sendo este 

provavelmente um sistema natural de estrutura segura e variabilidade de função 

desenvolvido por processos evolutivos (DELATORRE et al., 2006). 

Outra lectina deste gênero Canavalia, a lectina Canavalia gladiata (CGL), 

glicose/manose/ramnose, apresentou inibição das atividades mitogênicas, 
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antiproliferativa e da transcriptase reversa HIV-1. Assim como para outras lectinas 

do gênero Canavalia existem semelhanças de sequência da lectina CGL com ConA, 

porém esta lectina é diferente em alguns aspectos. Ela tem uma atividade 

antiproliferativa mais potente sobre células leucêmicas (L1210). Sua atividade 

antiproliferativa para as células leucêmicas não pode ser inibida por glicose. Além 

disso, há uma especificidade por ramnoseda lectina CGL que não é observada em 

ConA (WONG; NG, 2005). 

A lectina de Canavalia grandiflora (ConGF), D-glicose/D-manose, pertencente 

ao mesmo gênero citado acima, apresenta potencial anti-inflamatório e analgésico 

(NUNES et al., 2009). Em outro estudo ConGF também apresentou atividades pró e 

anti-inflamatórias, dependendo da via de administração utilizada (SIMÕES et al., 

2012). 

Estudos comparativos com diferentes lectinas de Canavalia foram 

conduzidos, como um trabalho que analisou ConA, Cbol e ConBr em diferentes 

padrões de ligação na superfície do esperma. Todas as lectinas apresentaram 

resultados similares, induzindo uma diminuição da motilidade do esperma, 

acompanhado por um aumento na produção de ROS e induzindo uma redução na 

clivagem e proporção de blastocistos poroócitos fertilizados com esperma tratados 

com lectina (KAEFER et al., 2013). Em outro estudo efeitos vasodilatador in vivo e in 

vitro de lectinas obtidas a partir de sementes das espécies C. maritima, C. 

brasiliensis e C. gladiata foram demonstrados. Neste estudo apesar das 

semelhanças estruturais das lectinas Canavalia, foram observadas diferentes 

respostas inflamatórias e vasorelaxantes, sendo a maior diferença encontrada para 

C. maritima, tanto em atividade quanto em potência. A estrutura primária de C. 

maritima difere de C. brasiliensis em cinco aminoácidos (Val129 para Met129, 

Asp151 para Glu151, Glu155 para Arg155, Aso192 para Glu192, e Ser202 para 

Pro202). Já de C. gladiata difere em apenas três (Ser21 para Asn21, Val129 para 

Met129 e Ser202 para Pro202) (ASSREUY et al., 2009). Pesquisas em atividades 

biológicas de proteínas aliadas a estudos de sua estrutura primária e terciária só 

corroboram a ideia de que certas mudanças em sequências de aminoácidos podem 

aumentar ou reduzir a potência dos efeitos biológicos das proteínas. 

Este estudo avaliou as propriedades biológicas e físico-químicas das lectinas 

de Canavalia virosa e Canavalia oxyphylla. 
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3.6 Generalidades da espectrometria de massas 

 

Desde que foi descoberto que as proteínas são formadas por aminoácidos, 

existe o interesse de desvendar a sequência das proteínas relacionadas a diversas 

funções. Existem diversas técnicas para desvendar a sequência de uma cadeia 

peptídica, porém a mais difundida foi a degradação de Edman, desenvolvida por 

Pehr Edman (EDMAN, 1950). Esta técnica consiste na reação do Fenilisotiocianato 

em condições alcalinas com a região N-terminal de uma cadeia peptídica para 

formar um feniltiocarbamil cíclico derivativo em condições alcalinas. Em condições 

ácidas, esse aminoácido N-terminal derivatizado é clivado como uma tiazolinona. 

Este é então extraído seletivamente em um solvente orgânico e tratado com ácido 

para a forma mais estável chamada de aminoácido derivatizado de feniltiohidationa 

ou PHT aminoácido, que pode ser identificado por cromatografia ou eletroforese 

(FIGURA 3). Esse procedimento pode ser repetido novamente para determinar o 

próximo aminoácido da sequência, porém não é possível determinar mais do que 50 

a 60 resíduos (na prática, geralmente o máximo são 30 resíduos). Essa limitação é 

devido ao fato de que a derivatização cíclica não é 100% eficiente (NIAL, 1973). 

Para obter então a sequência completa de aminoácido de uma proteína é necessário 

que esta seja digerida utilizando diversas endoproteinases a fim de gerar fragmentos 

com quantidades suficientes de aminoácidos que possa ser analisado pela técnica. 

A técnica de degradação de Edman foi amplamente difundida e até hoje é 

utilizada nos sequenciadores automatizados de proteínas. Por se tratar de uma 

técnica baseada em características químicas, é muito eficiente para determinação 

de aminoácidos com composição atômica idêntica como leucina e isoleucina, porém 

por precisar de um alto grau de pureza da amostra e uma grande quantidade de 

amostra, nem sempre a aplicação desta técnica é possível.  

A espectrometria de massa sequencial surge então como ferramenta viável 

para a análise de sequência de peptídeos, porém não descartando as outras.  

Em linhas gerais, a espectrometria de massas (MS) é uma técnica capaz de 

determinar a relação entre massa e carga (m/z) de espécies ionizadas em fase 

gasosa (AEBERSOLD; MANN, 2003). Um espectrômetro de massas consiste 

fundamentalmente de três partes: uma fonte de ionização, que é fundamental para 

gerar os íons das moléculas de interesse a ser analisadas, um analisador, que 

separa as moléculas pela sua m/z e um detector que converte os íons em sinais 
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eletrônicos capaz de serem interpretados por um computador. As fontes de 

ionização empregadas em MS aplicada à análise proteômica são Electrospray (ESI) 

(FENN et al., 1989) e MALDI (Matrix-Assisted Laser Desporption Ionization) 

(KARAS; HILLENKAMP, 1988) tendo a função de ionizar (de maneira suave, 

preservando assim a estrutura polipeptídica) e transferir as espécies a serem 

analisadas para a fase gasosa. 

 

Figura 3 – Reação esquemática da química derivativa de Edman. 

 

 

Fonte: Adaptado de Nelson e Cox (2005). 

 

A ionização por MALDI possui características muito importantes que a fazem 

uma fonte de ionização importante na caracterização de proteínas como a alta 

sensibilidade (amostras em baixíssima concentração e quantidade podem ser 

analisadas por esta técnica) e tolerância a contaminação das amostras com sais, 

tampões, detergentes etc. (CHEN; CARROLL; BEAVIS, 1998; STUMP et al., 2002). 

Dentro da fonte e sob vácuo, a mistura de matriz e amostra será irradiada por 

um laser pulsado durante um determinado período de tempo. O mecanismo pelo 

qual os íons são formados no MALDI não é completamente elucidado, porém 

postula-se que a irradiação pelo laser induz um rápido aquecimento do cristal 

formado pela matriz pela acumulação de uma grande quantidade de energia na fase 

condensada pela excitação da matriz. Este rápido aquecimento causa a sublimação 
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dos cristais da matriz, ablação de uma porção da superfície cristalina e expansão da 

matriz para a fase gasosa, levando o analito intacto na pluma em expansão 

(DREISEWERD, 2003). 

A ionização por electrospray (ESI) é um método de ionização brando, muito 

utilizado para análise de proteínas e diversas moléculas polares e possui 

capacidade de análise de moléculas com menos de 100 Da até maiores de 

1.000.000 Da e é desenvolvida a pressão atmosférica. Neste método, a amostra é 

dissolvida em um solvente polar e volátil e bombeada através de um capilar de aço 

inoxidável em um fluxo de 1 µL/min a 1 mL/min. Uma alta voltagem é aplicada a 

ponta do capilar (3 a 4 kV) formando um alto campo elétrico, a amostra sai da ponta 

do capilar dispersa em forma de aerossol com gotas altamente carregadas. Esse 

processo é auxiliado por um fluxo de gás nebulizador (geralmente nitrogênio) por 

fora do capilar. Este gás auxilia o direcionamento do spray para o espectrômetro de 

massa e a evaporação do solvente (HOFFMANN; STROOTBART, 2007). 

À medida que o solvente é evaporado e as gotas vão diminuindo de tamanho, 

a repulsão eletrostática entre as moléculas carregadas vai se tornando altíssima. 

Nesse mecanismo vão ocorrendo sucessivas explosões coulômbicas de modo que 

gotas contendo apenas um íon são formadas. Paralelo a isso a diminuição da gota 

também faz com que a tensão superficial não suporte tantas cargas (limite de 

Rayleigh) e induz a transferência dos íons para a fase gasosa (CANTU et al., 2008). 

Diversos analisadores de massas, tais como, quadrupolos, ion-traps 

(tridimensionais e lineares), Time-of-Flight (ToF), Fourier-transform ion cyclotron 

resonance (FT-ICR), orbitrap, entre outros, são comercialmente disponíveis e cada 

um possui aspectos positivos e negativos, de acordo com o experimento planejado e 

o resultado experimental requerido. Estes analisadores podem ser usados 

“sozinhos” e de maneira independente ou acoplados entre si, dando origem a 

equipamentos classificados como híbridos, os quais fazem uso das vantagens 

inerentes a cada analisador. Tais equipamentos permitem que experimentos em 

sequência (tandem) sejam realizados, isto é, sendo possível detectar um 

determinado íon e posteriormente submetê-lo a uma etapa de fragmentação. Uma 

vez separados, esses íons são detectados por eletromultiplicadoras que constituem 

os detectores mais largamente usados (CANTU et al., 2008).  

A possibilidade da criação de espectrômetros de massas que contém mais de 

um analisador de massa iguais ou diferentes foi um grande marco da evolução das 
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tecnologias em MS, dando início a geração de equipamentos híbridos. A análise de 

dados por mais de um analisador de massa é chamada de espectrometria de massa 

sequencial. O primeiro aparelho híbrido comercialmente disponível e mais 

popularmente utilizado foi o Triplo Quadrupolo, que é constituído de três 

analisadores quadrupolo em sequência, como é mostrado na Figura 4.  

 

Figura 4 – Esquema de um espectrômetro de massa híbrido do tipo triplo quadrupolo. 

 

Fonte: Adaptado de Hoffman e Strootbart (2007). 
  

A utilização de analisadores de massa em sequência possibilita utilizá-los 

para desvendar a estrutura química de diversos compostos como peptídeos e 

proteínas. Diversas técnicas são utilizadas nestes equipamentos, porém a mais 

popular e de melhor resposta é a dissociação induzida por colisão (CID). Essa 

técnica consiste em selecionar o íon a ser fragmentado utilizando o primeiro 

analisador de massa e em seguida enviá-lo a uma célula de colisão, onde este íon 

irá colidir com um gás inerte. Em seguida, a energia cinética irá ser transferida 

parcialmente em energia vibracional e os fragmentos resultantes serão analisados 

por um segundo analisador de massa (HOFFMANN; STROOTBART, 2007). 

A inserção de reflectrons nos analisadores ToF foi um incremento significativo 

à resolução desse analisador. O acoplamento de um analisador quadrupolo como 

filtro de íons e um analisador do tipo ToF com reflectron (gerando os equipamentos 

do tipo Q-ToF) foi um salto de qualidade nas análises de estrutura de peptídeos, 

possibilitando diferenciar aminoácidos que possuem diferenças de milidaltons em 

sua massa monoisotópica (HOFFMANN; STROOTBART, 2007). 
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Calvete e colaboradores (1999) utilizaram a espectrometria de massa para 

avaliar a massa dos peptídeos oriundos da digestão da proteína VML com diversas 

endoproteinases e confirmar a sequência de aminoácidos. Nagano e colaboradores 

(2005) utilizaram MS para confirmação da sequência dos peptídeos, na 

quantificação de cisteínas e na determinação da sequência n-terminal (bloqueado) 

das lectinas das algas marinhas Hypnea cervicornis e H. musciformis. Já Chambery, 

Di Maro e Parente (2008) utilizaram a espectrometria de massas sequencial para 

confirmar a sequência de aminoácidos e desvendar a sequência de glicanos ligados.  

Como técnica analítica das mais versáteis e das mais sensíveis, a 

espectrometria de massas é atualmente uma das ferramentas analíticas valiosas em 

diversos estudos nas áreas de Biologia, de Ciências Médicas e de Ciências 

Tecnológicas. Por MS é possível determinar a massa molecular e quantificar 

biomoléculas, tais como proteínas, carboidratos, lipídeos e oligonucleotídeos, e 

também fragmentá-las de forma a elucidar sua estrutura e confirmar sua 

identificação. 

O potencial de aplicação de MS em estudos biológicos tem sido bastante 

estendido, em razão dos impressionantes avanços observados nos últimos anos nas 

áreas de genômica, de transcriptômica, de metabolômica, de proteômica, de 

lipidômica e de outras plataformas “omics”, e do desenvolvimento extraordinário dos 

equipamentos (FENG et al., 2008; HOFFMANN; STROOTBART, 2007). A MS é 

atualmente uma técnica bastante utilizada para identificação de proteínas e para 

estudo de modificações pós-traducionais em diferentes condições fisiológicas. Além 

disso, a MS vem sendo utilizada no monitoramento e na caracterização de diversos 

processos industriais, tais como processos fermentativos e até mesmo análise de 

microrganismos intactos (CLAYDON et al., 1996; FENSELAU; DEMIREV, 2001). 

 

3.7 Efeito vasorelaxante de lectinas vegetais 

 

As doenças não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, têm 

ultrapassado as doenças infecciosas como principal causa mundial de mortalidade. 

Um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular é a hipertensão, a 

qual já afeta um bilhão de pessoas em todo o mundo, sendo que os pesquisadores 

estimam que a pressão arterial elevada leva a óbito atualmente nove milhões de 

pessoas a cada ano (WHO, 2013). 
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A pressão arterial elevada (hipertensão) é definida, como pressão arterial 

sistólica ≥ 140 mmHg ou pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg, ou ambos, tomada 

no indivíduo sentado, relaxado (FEIG; JOHNSON, 2003). 

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

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

músculo liso vascular, geralmente, opera em um estado de tensão devido a pressão 

que o sangue exerce sobre a parede dos vasos. Este estado é conhecido como 

tônus, a partir do qual ele pode contrair ou relaxar, induzindo assim o aumento ou 

redução da pressão no interior dos vasos (MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991; 

FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980). 

O estado contrátil do músculo liso é regulado pela concentração de cálcio livre 

no citosol. Uma variedade de estímulos que induzem a contração do músculo liso, 

como despolarização da membrana, α-adrenérgicos, e agonistas muscarínicos 

ativam um aumento no nível de Ca2+ (ALESSI et al., 1992; KARAKI et al., 1997). 

Na hipertensão arterial atuam eventos fisiológicos e fisiopatológicos, dentre os 

quais se inclui o papel do endotélio que controla o tônus da musculatura lisa 

vascular pela produção de mediadores que produzem vasodilatação (óxido nítrico, 

fator hiperpolarizante derivado do endotélio e prostaciclina) ou vasoconstrição 

(prostaglandina H2, tromboxana A2, angiotensina II, endotelina-1 e os ânions 

superóxido ou espécies reativas de oxigênio). Em diversas condições patológicas, 

como na hipertensão arterial, esse equilíbrio é alterado com uma consequente 

atenuação dos efeitos vasodilatadores do endotélio (CARVALHO et al., 2001). 

Dentre os fatores relaxantes, o NO é o mais potente e é produzido no 

endotélio a partir da ação da enzima NO sintase sobre o substrato L-arginina, com 

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

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

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

vez, atua sobre o trifosfato de guanosina (GTP), transformando-o no composto 

ativado monofosfato cíclico de guanosina (GMPc). O aumento da concentração de 

GMPc nas células musculares leva à diminuição da Ca+2 e ao consequente 

relaxamento do vaso. Sob condições basais, o NO é continuamente liberado pelas 

células endoteliais saudáveis (SILVA, R., 2006). 

Neste sentido, a maioria das pesquisas sobre a disfunção endotelial tem 

como alvo os mecanismos da diminuição da biodisponibilidade do óxido nítrico (ON). 
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Esquematicamente, esta diminuição pode resultar de uma diminuição da produção 

de ON ou de um aumento da degradação de ON. Os mecanismos de mudanças no 

metabolismo do ON na hipertensão principalmente resultam da diminuição da 

produção de ON ou aumento da inativação de ON. Dado os mecanismos conhecidos 

que conduzem à produção de ON, a diminuição da síntese deste fator pode resultar 

a partir de (1) uma deficiência em L-arginina, o substrato para a ON sintase (NOS); 

(2) a presença de uma elevada concentração de inibidores endógenos de NOS; (3) 

uma deficiência em co-fatores para eNOS; (4) diminuição da expressão da eNOS 

por fatores como hipóxia, fator de necrose tumoral (TNF-); e (5) uma alteração das 

transduções de sinais (THUILLEZ; RICHARD, 2005). 

A função do endotélio vascular não está limitada a atuação de barreira físico-

química entre o meio de circulação e a parede do vaso. Assim, certas funções 

essenciais, como a regulação da vasomotricidade e crescimento do músculo liso, 

mas também regulação da função plaquetária, coagulação e as respostas 

inflamatórias, estão diretamente relacionadas com ON liberado pelo endotélio que 

desempenha um papel fundamental na fisiopatologia, como um alvo potencial para 

fármacos cardiovasculares, justificando o interesse no estudo da função endotelial 

como fator prognóstico para a doença cardiovascular e a busca de drogas para 

melhorar a função endotelial (THUILLEZ, 2010).   

No tratamento da hipertensão arterial, entre outras drogas, são usados os 

vasodilatadores diretos que atuam sobre a musculatura da parede vascular, 

promovendo relaxamento muscular com consequente vasodilatação e redução da 

resistência vascular periférica (ANDRADE; NOBRE, 2010).  

Estudos envolvendo a aorta endotelizada de ratos demonstraram a atividade 

vasorelaxante de lectinas de sementes de C. grandiflora – ConGF - (BARROSO-

NETO et al., 2014), C. ensiformis – ConA - (KLEHA; DEVESLY; JOHN, 1991), C. 

brasiliensis – ConBr - (ASSREUY et al., 2009), C. gladiata - CGL - (DELATORRE et 

al., 2007) e C. marítima – Con M - (GADELHA et al., 2005). 

A lectina isolada de sementes de Canavalia virosa (ConV) discutida no artigo 

deste trabalho apresentou efeito vasorrelaxante em aortas endotelizadas isoladas de 

ratos, pré-contraídas com fenilefrina. 

 

3.8 Atividade pró-inflamatória de lectinas vegetais 
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O processo infamatório é uma sequência complexa de eventos que ocorre em 

tecidos vascularizados, em resposta a agressão por agentes lesivos. Esta reação 

tem como principal objetivo livrar o organismo do agente causador da injúria e 

também desencadear processos que tendem a reparação do tecido lesado 

(McGEER; McGEER, 2000). Uma característica importante deste processo é que, 

independente da natureza do estímulo, a resposta inflamatória segue um padrão 

característico, podendo ser observadas modificações discretas no padrão de 

resposta, inerente ao agente etiológico, ao tecido ou órgão lesado e ao estado 

patológico do hospedeiro (RANG; DALE; RITTER, 2001). 

A inflamação possui como sinais clínicos característicos: calor, tumor, rubor, 

dor e perda de função quimiotático (ABBAS; FAUSTO; KUMAR, 2010), sendo 

dividida em uma fase aguda e uma fase crônica. A primeira das fases da reação 

inflamatória – fase aguda – depende do estímulo ser ou não persistente, esta reação 

pode tornar-se crônica, podendo, muitas vezes, ser prejudicial ao organismo. 

Frequentemente, após a fase aguda, ocorre a resolução do processo, em razão da 

eliminação dos agentes causadores.  

Vários tipos de células estão envolvidos no processo inflamatório e estas 

podem ser classificadas em três tipos: 

 Células endoteliais;  

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

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

plasmócitos e macrófagos livres).  

A resposta inflamatória aguda envolve fenômenos vasculares (vasodilatação 

e aumento da permeabilidade celular) e celulares (infiltração celular) decorrentes da 

liberação local de mediadores químicos formados e liberados concomitantemente ou 

sequencialmente no local da lesão. Estes mediadores podem ser divididos nas 

seguintes categorias: Aminas vasoativas, metabólitos do ácido araquidônico, fator 

ativador plaquetário, citocinas, quimiocinas, óxido nítrico, radicais livres derivados de 

oxigênio e neuropeptídios (FERENCÍK; STVRTINOVÁ, 1996; quimiotático (ABBAS; 

FAUSTO; KUMAR, 2010). 

A vasodilatação é um fenômeno que corresponde a alterações no calibre 

vascular, que conduz a um aumento do fluxo sanguíneo, decorrente da ação de 

mediadores principalmente em arteríolas. O aumento da permeabilidade vascular se 

deve a ação de mediadores inflamatórios sobre as células endoteliais venulares, 
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induzindo a contração das mesmas. Isto permite a passagem de proteínas 

plasmáticas para o interstício, as quais não seriam filtradas em condições 

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

de filtração, por consequência da vasodilatação, leva à formação do edema 

inflamatório quimiotático (ABBAS; FAUSTO; KUMAR, 2010). 

A migração de leucócitos da microcirculação e seu acúmulo no foco da 

agressão é uma das etapas fundamentais para a defesa do organismo. Os 

leucócitos ingerem os agentes agressores, destroem as bactérias e outros micróbios 

e degradam o tecido necrótico e os antígenos estranhos. Porém, os leucócitos 

podem prolongar a inflamação e induzir lesão tecidual mediante a liberação de 

enzimas, de mediadores químicos e de radicais livres do oxigênio quimiotático 

(ABBAS; FAUSTO; KUMAR, 2010). 

A mobilização adequada dos leucócitos, da microcirculação para o foco 

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

organismo e é denominada de extravasamento. Pode ser dividida nas seguintes 

etapas: (1) intraluminais: marginação, rolamento e adesão; (2) transmigração 

através do endotélio (também denominada de diapedese); e (3) migração nos 

tecidos intersticiais na direção do estímulo quimiotático (ABBAS; FAUSTO; KUMAR, 

2010). 

As lectinas da subtribo Diocleinae, cujo açúcar ligante é glicose-manose, tem 

mostrado atividade pró-inflamatória por via subcutânea, onde as pesquisas já 

demonstraram efeitos pró-inflamatórios para estas lectinas (ALENCAR et al., 2003, 

ALENCAR et al., 2004, ALENCAR et al., 2007; ASSREUY et al., 2009; FIGUEIREDO 

et al., 2009). Neste estudo foi demonstrado que Canavalia oxyphylla Standl. & L. O. 

Williams, apresenta atividade pró-inflamatória em ratos induzindo um aumento do 

edema de pata. 

 

3.9 Ensaios de toxicidade com Artemia sp. 

 

Artemia sp. (FIGURA 5) é uma espécie de microcustáceo pertencente ao filo 

Artropoda, classe Crustacea, subclasse Branchiopoda, ordem Anostrocata, família 

Artemidae e gênero Artemia. As artêmias são organismos de fácil aquisição, possui 

fácil cultivo em laboratório e são sensíveis a diversos tipos de substâncias. Essas 
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características fazem com que esses animais sejam viáveis para testes de 

toxicidade (VEIGA; VITAL, 2002). 

O teste de toxicidade consiste em avaliar os efeitos sofridos por esses 

animais quando expostos a alguma substância, geralmente em um período entre 24 

a 96 horas, não havendo troca da solução-teste neste período. Nestes testes é 

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

comportamento incomum apresentado pelos animais devido à exposição com a 

substância testada (BIRGE; BLACK; WESTERMAN, 1985). Após essa observação é 

calculado a CE (Concentração Efetiva) ou CL50 (Concentração Letal Mediana), que 

consiste no valor de concentração da substância capaz de matar 50% da população 

de animais expostos (BURATINI; BERTOLETTI; ZAGATTO, 2004). 

 

Figura 5 – Naúplio de Artemia sp. 
 

 

Fonte: Google imagens (http://www.flickriver.com/photos/chenhowen/2209391548/). Acesso em: 
04/03/2015. 

 

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

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

toxicidade de produtos derivados do petróleo. Em 1992, o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente (IBAMA) definiu que os fabricantes de dispersantes de óleos só 

receberiam registro se apresentassem laudo de avaliação de toxicidade de seus 

produtos contra Artemia sp., devido a capacidade deste ensaio de selecionar os 

produtos que possuem maior e menor toxicidade (VEIGA; VITAL, 2002). 
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Um fator que deve ser considerado para os testes com Artemia sp. é em qual 

estágio de desenvolvimento dos náuplios esses organismos devem ser expostos a 

substância-teste. Na fase de náuplios I possuem reserva de vitelo e não se 

alimentam com substâncias presentes no meio, o que os tornam resistentes a 

substância-teste e não fornece resultados confiáveis. A fase de náuplios II é a que 

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

alimentam dos nutrientes do meio e ficam susceptíveis a substância-teste (VEIGA; 

VITAL, 2002). 

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

avaliação de toxicidade de diferentes substâncias, não somente de efluentes 

industriais (PIMENTEL et al., 2009), mas também de amostras biológicas. Exemplos 

de amostras biológicas testadas, temos extrato de diatomáceas (CALDWELL; 

BENTLEY; OLIVE, 2003), extratos de Terminalia brownii (MBWAMBO et al., 2007), 

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

de nim utilizados na medicina, cosmética e agricultura (BEVILACQUA; SUFFREDINI; 

BERNARDI, 2008), extratos de folhas de Cassia grandis (AWAL; 

ASHRAFUZZAMAN; HAQUE, 2009), agentes terapêuticos (NUNES et al., 2009) 

lectinas de Leguminosae (SANTOS et al., 2010).  

Esses trabalhos mostram que o modelo de ensaio de toxicidade com Artemia 

sp. é um método confiável para avaliação de toxicidade de amostras biológicas. 
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4 ARTIGO I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purification, Partial Characterization, and CNBr-Sepharose Immobilization of a 

Vasorelaxant Glucose/Mannose Lectin from Canavalia virosa Seeds 
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5 ARTIGO II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Purification, characterization and partial sequence of a pro-inflammatory lectin 

from seeds of Canavalia oxyphylla Standl. & L. O. Williams 
 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 



61 
 

 

 



62 
 

 

 



63 
 

 

 



64 
 

 

 



65 
 

 

 



66 
 

 

 



67 
 

6 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Diante do exposto, duas lectinas específicas para manose/glicose de 

sementes de Canavalia virosa (ConV) e Canavalia oxyphylla (CoxyL) foram 

purificadas através de um protocolo eficiente e reprodutível. As lectinas possuem 

três cadeias polipeptídicas com massas de 25,480±2 Da, 12,864±1 Da, e 12,633±1 

Da, respectivamente, para ConV, e 25 696 ± 2 Da, 12 980 ± 2 Da, e 12 733 ± 2 Da, 

respectivamente, para CoxyL. Estas lectinas são estáveis em uma ampla faixa de 

temperatura e pH, não perdendo sua atividade pelo tratamento com agente 

quelante. Comparações com outras sequências revelaram que os peptídeos de 

CoxyL são similares aos de outras lectinas Diocleinae. ConV imobilizada em CNBr-

Sepharose foi capaz de se ligar a 0.8 mg de ovalbumina por cromatografia, 

sugerindo o uso desta lectina como uma ferramenta para capturar e purificar 

glicoproteínas. ConV apresentou efeito vasorrelaxante em músculo liso de aortas 

endotelizadas de rato, por outro lado, exibiu baixa toxicidade contra náuplios de 

Artemia sp. No que se refere a CoxyL, esta lectina induziu edema de pata em ratos, 

apresentando-se tóxica contra náuplios de Artemia sp. Estes resultados reforçam a 

importância das interações proteínas-carboidratos nas células e fornecem subsídios 

para a utilização de lectinas vegetais como ferramentas biotecnológicas em estudos 

envolvendo os mecanismos de interação proteína-carboidrato.  
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