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Resumo 

Alterações no padrão de glicosilação durante o processo de carcinogênese vêm 

favorecendo o reconhecimento de células cancerígenas para diagnóstico, determinação 

da progressão do câncer e desenvolvimento de estratégias terapêuticas. Assim, lectinas 

tem demonstrado promissores resultados em estudos anticâncer, por serem capazes de 

reconhecer carboidratos específicos. Desta forma, este estudo avaliou o potencial 

anticâncer da lectina de Canavalia brasiliensis (ConBr) e produziu uma formulação 

ConBr-lipossomo. Para isso, foi realizado ensaio de avaliação da viabilidade celular 

(MTT) em linhagens humanas de leucemia mieloide crônica (K562 e K562-Lucena), 

leucemia monocítica aguda (THP-1) e melanoma (SKAMEL), também sendo avaliado o 

efeito na linhagem de melanoma murino (B16-F10), em linhagem humana não 

cancerígenas (HUVEC) e em cultura primária de células mononucleares de sangue 

humano periférico (PBMC), posteriormente foi caracterizado o mecanismo de morte 

celular por citometria de fluxo. Foi comprovado que em 24 h de incubação, a ConBr 

induz morte celular na linhagem THP-1, com uma CI50 de 89,9 ± 1,4 µg.mL
-1

, e na 

linhagem não cancerígena HUVEC, com CI50 de 50,6 ± 1,3 µg.mL
-1

, este efeito também 

foi observado após 72 h de incubação na linhagem K562 e em CMSP, com CI50 de 34,5 

± 1,3 e 10,5 ± 1,2 µg.mL
-1

, respectivamente. Este efeito citotóxico foi comprovado com 

aumento da fração sub G1, indicando danos ao DNA. Nas linhagens leucêmicas THP-1 

e K562, o aumento de sub G1 foi induzido a partir de 3 h de incubação, com valores de 

30,2 ± 0,3 e 32,8 ± 4,7 %, respectivamente. Após 24 h de incubação, também foi 

observado aumento da despolarização mitocondrial com 73,2 ± 0,3 % e 63,4 ± 5,9 %, 

respectivamente para a linhagem THP-1 e K562, tendo como consequência o aumento 

de EROs, e quando incubadas com o antioxidante N-acetilcisteína (NAC), o efeito da 

lectina foi inibido. Essas características corroboram com ativação de morte celular 

programada, sendo mostrado que a lectina, na linhagem K562, aumentou a formação de 

organelas vesiculares ácidas (AVOs) (26,0 ± 3,7 %) e induziu danos a membrana 

plasmática (11,5 ± 3,3 %), e na linhagem THP-1, causou externalização da 

fosfatidilserina (62,2 ± 3,2%), aumentou a expressão de proteína p53 (42,3 ± 10,6 %), 

aumentou o citocromo c intracitoplasmático (23,0 ± 2,9 %) e ativou a caspase-3 (30,7 ± 

0,4 %). Estes efeitos dependem da integridade estrutural da lectina, que foi mantida no 

interior de um lipossomo composto de fosfatidilcolina com 10mM de DODAC (cloreto 

de dioctadecildimetilamônio), diante da variação de temperatura de 2 à 130 °C, e em 

distintos pH (3,0; 7,4; 9,0). Conclui-se que a ConBr demonstrou um potencial efeito 

antileucêmico, apresentando ação citotóxica seletiva para linhagem THP-1 com ativação 

de apoptose intrínseca, e indução de autofagia na linhagem leucêmica resistente, K562, 

sendo possível manter a sua estrutura quaternária em condições diversas de temperatura 

e pH.  

Palavras-chave: lectina, leucemia, morte celular programada, lipossomo.  

 



 

 

Abstract 

Changes in the pattern of glycosylation during the carcinogenesis process have 

facilitated the recognition of cancer cells for diagnosis, determination of cancer 

progression and development of therapeutic strategies. Thus, lectins have shown 

promising results in anticancer studies by being able to recognize specific 

carbohydrates. Thus, this study evaluated the anticancer potential of Canavalia 

brasiliensis lectin (ConBr) and produced a ConBr-liposome formulation. For this 

purpose, the cell viability evaluation (MTT) in human myeloid leukemia chronic lines 

(K562 and K562-Lucena), acute monocytic leukemia (THP-1) and melanoma 

(SKAMEL) were also evaluated, and the effect on the lineage of murine melanoma 

(B16-F10), non-cancerous human lineage (HUVEC), and primary culture of peripheral 

human blood mononuclear cells (PBMC), the mechanism of cell death was further 

characterized by flow cytometry. It was demonstrated that in 24h incubation, ConBr 

induces cell death in the THP-1 line, with an IC 50 of 89.9 ± 1.4 μg.mL
-1

, and in the 

non-carcinogenic strain HUVEC, with an IC50 of 50.6 ± 1.3 μg.mL
-1

, this effect was 

also observed after 72 h of incubation in the K562 and PBMC lines, with IC50 of 34.5 ± 

1.3 and 10.5 ± 1.2 μg.mL
-1

, respectively. This cytotoxic effect was confirmed by an 

increase in the sub-G1 fraction, indicating DNA damage. In the THP-1 and K562 

leukemic lines, the sub-G1 increase was induced from 3 h incubation, with values of 

30.2 ± 0.3 and 32.8 ± 4.7 %, respectively. After 24h of incubation, mitochondrial 

depolarization increased with 73.2 ± 03 % and 63.4 ± 5.9 %, respectively, for the THP-1 

and K562 lineage, resulting in an increase in ROS, and when incubated with the 

antioxidant N-acetyl-cysteine (NAC), the effect of the lectin was inhibited.  

These characteristics corroborate with the activation of programmed cell death and it 

was shown that the lectin in the K562 strain increased the formation of acidic vesicle 

organelles (26.0 ± 3.7 %) and induced damages to the plasma membrane (11.5 ± 3,3 %), 

In the THP-1 strain, caused phosphatidylserine externalization (62.2 ± 3.2%), increased 

p53 expression (42.3 ± 10.6 %), increased cytochrome c intracytoplasmic expression 

(23.0 ± 2.9 %) and activated caspase 3 (30.7 ± 0.4 %). These effects depend on the 

structural integrity of the lectin, which was maintained inside a liposome composed of 

phosphatidylcholine with 10 mM DODAC, under the temperature range of 2 to 130 ° C, 

and at different pH (3.0, 7.4, 9.0). It was concluded that ConBr demonstrated a potential 

anti-leukemic effect, presenting selective cytotoxic action for THP-1 lineage with 

activation of intrinsic apoptosis, and induction of autophagy in the resistant leukemic 

strain, K562, being possible to maintain its quaternary structure under different 

temperature and pH.  

 

Key words: leukemia, programmed cell death, liposome. 

 

 
 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO.................................................................................................. 16 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................. 19 

2.1. Epidemiologia do câncer ............................................................................. 19 

2.2. Carcinogênese ............................................................................................. 22 

2.3. Morte celular ............................................................................................... 24 

2.3.1. Apoptose ............................................................................................... 25 

2.3.2. Autofagia .............................................................................................. 29 

2.3.3. Necroptose ............................................................................................ 31 

2.4. Lectina ......................................................................................................... 32 

2.4.1. Lectina Canavalia brasiliensis .............................................................. 33 

2.5. Lipossomos .................................................................................................. 35 

3. OBJETIVOS ...................................................................................................... 38 

4. MATERIAIS E MÉTODOS .............................................................................. 40 

4.1. Equipamentos.............................................................................................. 40 

4.2. Reagentes e soluções ................................................................................... 40 

4.3. Moléculas estudadas ................................................................................... 43 

4.4. Modelos biológicos experimentais .............................................................. 44 

4.4.1. Linhagens imortalizadas ...................................................................... 44 

4.4.2. Obtenção de células mononucleares de sangue humano periférico ... 45 

4.4.3. Cultivo celular ...................................................................................... 46 

4.5. Métodos ....................................................................................................... 47 

4.5.1. Avaliação da redução do MTT ............................................................ 47 

4.5.2. Análise do ciclo celular ........................................................................ 48 

4.5.3. Avaliação do potencial transmembânico mitocondrial ...................... 49 

4.5.4. Avaliação das espécies reativas de oxigênio (EROs) ........................... 50 



 

 

4.5.5. Participação das MAPK ...................................................................... 51 

4.5.6. Avaliação da integridade da membrana plasmática .......................... 51 

4.5.7. Detecção de apoptose – externalização da fosfadidilserina ................ 52 

4.5.8. Determinação de autofagia .................................................................. 53 

4.5.9. Análise de proteínas intracelulares por citometria de fluxo ............... 53 

4.6. Encapsulamento .......................................................................................... 54 

4.6.1. Formulação da lectina ConBr encapsulada em lipossomos ............... 54 

4.6.2. Caracterização do lipossomo conjugado com a lectina ConBr .......... 55 

4.7. Análise estatística ........................................................................................ 55 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................ 58 

5.1. Efeito citotóxico da lectina ConBr .............................................................. 58 

5.2. A ConBr aumentou a população celular com DNA em sub G1 ................ 61 

5.3. Efeito citotóxico da ConBr induziu alteração do potencial 

transmembrânico mitocondrial (ΔΨm) ................................................................. 66 

5.4. A lectina ConBr ativou mecanismos de morte celular dependente de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) .................................................................... 67 

5.5. ConBr induziu morte independente de MAPK ......................................... 69 

5.6. Tipo de morte celular induzida pela lectina ConBr ................................... 70 

5.6.1. Lectina ConBr induziu autofagia na linhagem K562 ......................... 71 

5.6.2. Lectina ConBr induziu apoptose na linhagem THP-1 ........................ 72 

5.6.2.1. ConBr ativou apoptose intrínseca .................................................... 74 

5.7. Encapsulamento da lectina ConBr ............................................................. 77 

5.7.1. A lectina ConBr não alterou o tamanho do lipossomo ....................... 77 

5.7.2. Estrutura do lipossomo interagiu eletrostaticamente com a ConBr .. 78 

5.7.3. O lipossomo protege a estrutura da lectina de alterações de 

temperatura e pH ............................................................................................... 80 

6. Conclusão ........................................................................................................... 84 

7. Referências bibliográficas .................................................................................. 86 



 

 

Lista de figuras 

Figura 1: Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados 

para 2016 por sexo, exceto pele não melanoma*. FONTE: INCA, 2015. ..................... 20 

Figura 2: Características essenciais (marcadores do câncer) para o crescimento e 

progressão do câncer, alvos para quimioterápicos. Fonte: Adaptado de HANAHAN 

2011. ........................................................................................................................... 23 

Figura 3: Mecanismos intracelulares das vias de apoptose intrínseca e extrínseca. 

Fonte: Adaptado de ICHIM e TAIT, 2016. .................................................................. 27 

Figura 4: Mecanismo de autofagia: iniciação, alongamento e maturação. Fonte: 

Adaptado de LI e HILL, 2013. .................................................................................... 31 

Figura 5: Fotomicrografia da linhagem celular THP-1(A), K562 (B), B16-F10 (C) e 

SKAMEL (D), obtidas em microscópio óptico invertido. Aumento: 400x. .................. 45 

Figura 6: Fotomicrografia da linhagem celular HUVEC, obtida em microscópio óptico 

invertido. Aumento: 400x............................................................................................ 45 

Figura 7: Histograma representativo da distribuição do DNA no ciclo celular, marcado 

com iodeto de propídeo. .............................................................................................. 49 

Figura 8: Efeito da lectina ConBr e ConA na progressão do ciclo celular da linhagem 

THP-1 (A) e K562 (B) incubadas com 80 µg.mL
-1

, em diferentes tempos (h). Os dados 

correspondem ao percentual da média ± EPM de três experimentos independentes. 
a
p < 

0,05 comparado com o controle (C). ........................................................................... 66 

Figura 9: Avaliação da despolarização mitocondrial de células THP-1 (A) e K562 (B) 

incubadas com ConBr e ConA, por um período de 24 h. Os dados são expressos como 

média ± EPM de dois experimentos em duplicata e foram analisados por ANOVA 

seguido do pós-teste Newman-keuls. 
a
p<0,001 em relação ao controle (C). ................. 67 

Figura 10: Avaliação da produção de EROs pelas células THP-1 (A) e K562 (B) 

incubadas com ConBr e ConA, por um período de 24 h. Os dados são expressos como 

média ± EPM de dois experimentos em duplicata e foram analisados por ANOVA 

seguido do pós-teste Newman-keuls. 
a
p<0,001 em relação ao controle. ....................... 68 

Figura 11: Avaliação da influência das EROs na viabilidade de células THP-1 (A) e 

K562 (B), incubadas com ConBr (80 µg.mL
-1

) e/ou NAC (10µM), por um período de 

72 h. Os dados são expressos como média ± EPM de dois experimentos em duplicata e 

foram analisados por ANOVA seguido do pós-teste bonferrone  
a
p<0,001 em relação ao 

controle e 
b
p<0,05 em relação a lectina, 

C
p<0.05 em relação ao NAC.......................... 69 

Figura 12: Determinação da influência dos inibidores das quinases ERK - PD98059, 

p38 - SB203580 e JNK - SP600125, no efeito citotóxico da lectina ConBr (80 µg.mL
-1

) 



 

 

em células THP-1 (A) e K562(B), após um período de 72h. Os dados são expressos 

como média ± EPM de dois experimentos em duplicata e foram analisados por ANOVA 

seguido do pós-teste Bonferroni. 
a
p<0,001 em relação ao controle. ............................. 70 

Figura 13: Gráfico de pontos (dotplot) representativo da dupla marcação anexina/iodeto 

de propídeo, referente ao efeito da lectina ConBr e ConA na linhagem THP-1, após 24 h 

de incubação. .............................................................................................................. 73 

Figura 14: Quantificação da proteína p53 (A), citocromo C (B) e caspase 3 (C) na 

linhagem THP-1, após 24h de incubação com 80 µg.mL
-1

 de lectina ConBr. Os dados 

correspondem à média ± EPM de dois experimentos independentes e foram analisados 

elo teste T. 
a
p < 0,05 em relação ao controle (C).......................................................... 75 

Figura 15: Mapa conceitual com sugestão do mecanismo de ação da lectina ConBr, na 

linhagem K562............................................................................................................ 76 

Figura 16: Mapa conceitual com sugestão do mecanismo de ação da lectina ConBr, na 

linhagem THP-1. ......................................................................................................... 77 

Figura 17: (A) Tamanho e (B) índice de polidispersão do lipossomo com a lectina 

ConBr. Os dados são expressos como média ± EPM de dois experimentos em duplicata 

e foram analisados por ANOVA seguido do pós-teste Bonferroni. 
a
p<0,05 em relação ao 

controle (0). ................................................................................................................ 78 

Figura 18: (A) Potencial zeta e (B) mobilidade eletroforética do lipossomo com a 

lectina ConBr. Os dados são expressos como média ± EPM de dois experimentos em 

duplicata e foram analisados por ANOVA seguido do pós-teste Bonferroni. 
a
p<0,05 em 

relação ao controle (0). ................................................................................................ 79 

Figura 19: Avaliação da dispersão estrutural da lectina ConBr (A) e ConBr conjugada a 

lipossomo (B) em pH 7,4; ConBr (C) e ConBr conjugada a lipossomo (D) em pH 3,0 e 

ConBr (E) e ConBr conjugada a lipossomo (F) em pH 9,0, todos submetidos a variação 

de temperatura de 2 a 130 °C. ..................................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de tabelas 

 

Tabela 1: Principais causas de morte por câncer no mundo. ....................................... 19 

Tabela 2: Os tipos de câncer mais incidentes no mundo. ............................................ 20 

Tabela 3: Reagentes e Soluções.................................................................................. 41 

Tabela 4: Meios de cultura ......................................................................................... 42 

Tabela 5: Tampões ..................................................................................................... 43 

Tabela 6: cultura de células imortalizadas utilizadas nos ensaios de citotoxicidade ..... 44 

Tabela 7: Os valores da CI50 (µg.mL
-1

) obtidos pelo ensaio de MTT, após a incubação 

de células cancerígenas e não cancerígenas com com as lectinas ConBr e ConA, por 24 

e 72 horas.................................................................................................................... 58 

Tabela 8: Efeito da lectina ConBr e ConA na progressão do ciclo celular da linhagem 

THP-1, incubadas com distintas concentrações (µg.mL
-1

) por um período de 24 horas.62 

Tabela 9: Efeito da lectina ConBr e ConA na progressão do ciclo celular da linhagem 

K562, incubadas com distintas concentrações (µg.mL
-1

) por um período de 24 horas. . 63 

Tabela 10: Efeito da lectina ConBr e ConA na progressão do ciclo celular da linhagem 

K562-Lucena, incubadas com distintas concentrações (µg.mL
-1

) por um período de 24 

horas. .......................................................................................................................... 64 

Tabela 11: Efeito da lectina ConBr e ConA na progressão do ciclo celular da linhagem 

HUVEC, incubadas com distintas concentrações (µg.mL
-1

) por um período de 24 horas.

 ................................................................................................................................... 65 

Tabela 12: Avaliação da porcentagem de apoptose e autofagia em células K562, 

incubadas com distintas concentrações de ConBr ou ConA (µg.mL
-1

), por um período 

de 24 h. ....................................................................................................................... 71 

Tabela 13: Percentual de apoptose e necrose em células THP-1 incubadas com distintas 

concentrações (µg.mL
-1

) 
 
de ConBr ou ConA, por um período de 24 h. ....................... 74 

 

 

 



 

 

Lista de abreviações 

 

ACD Morte celular acidental 

AIF  Fator indutor de apoptose 

Ala Alanina 

AO Laranja de acridina  

Apaf-1  Fator 1 de ativação de protease apoptótica 

Asp  Aspartato 

Atg Genes de autofagia 

AVOs Organelas vesiculares ácidas 

BAK Bcl-2 antagonistic killer 

BAX Bcl-2-associated X protein   

Bcl-2 B-cell lymphoma 2  

Bcl-XL B-cell lymphoma-extra large 

Bid Bcl-2 interacting domain death agonist 

Bim Bcl-2 interacting mediator of cell death 

CAD DNase ativada por caspase 

CDR Domínio de ligação a carboidratos 

CD95L  Ligante de Faz 

ConA Canavalia ensiformis 

ConBr  Canavalia brasiliensis 

CI50  Concentração inibitória de 50 % do efeito máximo 

DODAC Cloreto de dioctadecildimetilamônio 

EROs Espécies reativas de oxigênio 

ERK1/2 Proteína quinase regulada por sinal extracelular ½ 

FADD  Proteína Fas associada ao domínio de morte 

Faz Proteína associada ao domínio de morte 

FasL  Fas ligante 

Gly Glicina 

ICAD Inibidor de CAD 

JNK Jun amino-terminal quinase 

MAPK Mitogen Activated Protein Kinases 

MCL-1 Myeloid cell leukemia factor-1 



 

 

mTORC1 Complexo proteico alvo de rapamicina em mamíferos 

MOMP Membrana mitocondrial externa  

MTT Brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolium 

NAC N-acetilcisteína 

PBMC Células mononucleares de sangue humano periférico 

OMS Organização Mundial da Saúde 

PBS Tampão fosfato salino 

RCD Morte celular regulada 

RIPK 1/3 Receptor que interage com proteína quinase 1/3 

SDS Dodecil sulfato de sódio 

tBid Bid truncado 

TNF- α   Fator de necrose tumoral-α 

TNFR1 Receptor de TNF 

TRAIL Ligante indutor de apoptose relacionado ao fator de necrose 

tumoral- α 

TFEB Fator de transcrição EB 

Smac/DIABLO Proteína mitocondrial pró-apoptótica 

SBF Soro bovino fetal 

TRMR Éster metílico de tetrametil-triamina 

ULK Uncoordinated 51-like kinase  

Vsp Vacuolar protein sorting 

XIAPs  Proteínas inibidoras de apoptose 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução



16 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, diversas mudanças ocorreram em relação ao perfil 

epidemiológico de mortalidade mundial, houve um aumento no crescimento 

populacional, à redução e o controle das doenças infecciosas, o que refletiu na elevação 

da expectativa de vida e consequente envelhecimento da população. Neste contexto, as 

doenças crônicas tornaram-se mais frequentes, sendo o câncer uma doença crônico-

degenerativa que apresenta, anualmente, cerca de 14 milhões de novos casos no mundo, 

representando uma das principais causas de morbi-mortalidade (SALIMENA, 2010; 

FERLAY et al., 2012; LYON, 2013).  

O retardo no tratamento do câncer e consequente progressão da doença aumentam 

significativamente a probabilidade de incapacidade e morte. Assim, torna-se 

fundamental a otimização das políticas de rastreamento, efetividade das formas de 

diagnóstico precoce e descoberta de tratamentos mais adequados (LYON, 2014; 

STEWART e WILD, 2014).  

Atualmente, os principais tratamentos para o câncer são a cirurgia e a radioterapia 

que possuem efeitos localizados, e comumente estes tratamentos são associados a uma 

terceira opção terapêutica com efeito sistêmico, a quimioterapia. É possível ainda, que a 

quimioterapia seja considerada a opção primordial na terapia do câncer, garantindo o 

desaparecimento e não retorno das células malignas, assim como reduzindo o tamanho 

dos tumores e a formação de tumores secundários (SAGNELLA; MCCARROLL; 

KAVALLARIS, 2014; ESTANQUEIRO et al., 2015).  

Mesmo sendo necessário o uso de quimioterápicos, sabe-se que a grande maioria 

dos quimioterápicos apresenta uma eficiência limitada por terem pouca capacidade de 

diferenciar células cancerígenas de células saudáveis. Esta incapacidade de atuar 

exclusivamente nas células-alvo é responsável por uma série de efeitos adversos graves, 

assim como pelo uso de doses sistêmicas reduzidas que comprometem o seu efeito 

farmacológico (FYHR e AKSELSSON, 2012; ROSE-INMAN e KUEHL, 2014; 

ESTANQUEIRO et al., 2015). 

Na necessidade de buscar terapias mais eficientes, as lectinas vegetais vêm 

recebendo uma atenção crescente por pesquisadores na área de oncologia (LI et al., 

2010). Estudos vêm demonstrando a importante característica destas lectinas por 

inibirem o crescimento de diferentes células cancerígenas, sem interferir no crescimento 
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de células saudáveis, tornando-as alvos interessantes para desenvolvimento de novos 

quimioterápicos (SHARON; LIS, 2004; FAHEINA-MARTINS et al., 2012; SILVA et 

al., 2014; NANNI et al., 2016; LAI et al., 2017). 

Sabe-se que o desenvolvimento de fármacos com natureza proteica pode ser 

limitado, devido à suceptibilidade a degradação e a baixa permeabilidade nos sistemas 

biológicos. Assim, também se torna fundamental o desenvolvimento de um sistema de 

vetorização que possa garantir a ação terapêutica dessas moléculas (SAGNELLA; 

MCCARROLL e KAVALLARIS, 2014).  

Desta forma, este estudo propôs avaliar o pontecial anticâncer da lectina de 

Canavalia brasiliensis e produzir uma formulação lipossomo-ConBr. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Epidemiologia do câncer 

 

As elevadas taxas de incidência e mortalidade por câncer estão em constante 

crescimento, possivelmente devido ao aumento da expectativa de vida e a globalização 

associada a estilos de vida pouco saudáveis (MISHRA et al., 2010; MURTHY et al., 

2012; American Cancer Society, 2015). 

O câncer é a segunda principal causa de morte em todo o mundo. Sabe-se que até 

2015, foi o responsável por 8,8 milhões de mortes, representando assim uma em cada 

seis mortes em todo o mundo. Aproximadamente 70% das mortes por câncer ocorrem 

em países de baixa e média renda, onde os baixo níveis de escolaridade e a baixa renda 

desfavorece as políticas de prevenção e os tratamentos de alto custo, resultando em um 

maior número de óbitos por câncer do que por HIV/AIDS, tuberculose e malária 

combinados (TORRE et al., 2015; OMS, 2017).  

Conforme descrito na tabela 1, as causas mais comuns de morte por câncer estão 

associadas aos cânceres de pulmão, fígado, intestino colorretal, estômago e mama. 

 

Tabela 1: Principais causas de morte por câncer no mundo. 

Tipo de câncer Número de mortes 

Pulmão 1,69 milhões 

Fígado 788 mil 

Intestino coloretal 774 mil 

Estômago 754 mil 

Mama 571 mil 

FONTE: Adaptado da OMS, 2017. 

 

Em 2012, foram notificados aproximadamente 14 milhões de novos casos de câncer 

no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a incidência da doença 

continua aumentando apesar do enorme investimento em prevenção/tratamento.  

Como demonstrado na tabela 2, os tipos de câncer mais incidentes no mundo são 

pulmão, mama, intestino e próstata; sendo mais frequente nos homens, os cânceres de 

pulmão (16,7%), próstata (15,0%), intestino (10,0%), estômago (8,5%) e fígado (7,5%); 
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nas mulheres, os cânceres mais frequentes são de mama (25,2%), intestino (9,2%), 

pulmão (8,7%), colo do útero (7,9%) e estômago (4,8%) (FERLAY et al., 2015). 

  

Tabela 2: Os tipos de câncer mais incidentes no mundo. 

Tipos de câncer Número de novos casos 

Pulmão 1,8 milhão 

Mama 1,7 milhão 

Intestino 1,4 milhão 

Próstata 1,1 milhão 

FONTE: Adaptado de FERLAY et al., 2015. 

 

No Brasil, estudos epidemiológicos recentes estimaram a ocorrência de 

aproximadamente 600 mil casos novos de câncer para os anos de 2016-2017. 

Correspondendo a cerca de 180 mil novos casos de câncer de pele não melanoma e 

cerca de 420 novos mil casos dos outros tipos de câncer, sendo os mais frequentes os 

cânceres de próstata, pulmão, intestino, estômago e cavidade oral, para os homens e 

cânceres de mama, intestino, colo de útero, pulmão e estômago, para as mulheres 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1: Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados 

para 2016 por sexo, exceto pele não melanoma*. FONTE: INCA, 2015. 

 

O perfil epidemiológico de câncer observado no Brasil assemelha-se ao de em 

países desenvolvidos, principalmente com relação aos cânceres de próstata, mama e 

intestino; entretanto, ainda persistem os cânceres relacionados com condições 
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socioeconômicas menos favoráveis, como câncer de colo do útero e câncer de estômago 

(FERLAY et al., 2015; INCA, 2015). Isso, porque as causas de câncer são variadas 

estando associadas à interação de fatores externos e internos ao organismo que podem 

ser distintos para cada país/região.  

As causas externas, também conhecidas como fatores cancerígenos, relacionam-se a 

maus hábitos alimentares, uso de tabaco, consumo de álcool, infecções, fatores 

ambientais (água, ar, luz solar) e o meio ocupacional (produtos químicos e radioativos). 

As causas internas são na maioria das vezes geneticamente pré-determinadas, podendo 

ainda estar associadas a variações hormonais e fatores imunológicos que irão determinar 

à capacidade do organismo de se defender das agressões externas (DE ALMEIDA et al., 

2005; FERLAY et al., 2015; OMS, 2017).  

De todos os casos de câncer, 30% a 50% poderiam ser prevenidos evitando e/ou 

reduzindo a exposição a fatores cancerígenos. A interação dos carcinógenos com cada 

indivíduo determina a vulnerabilidade à indução do câncer. Esta vulnerabilidade é 

baseada em como o indivíduo lida com os agentes carcinogênicos, eliminando-os de 

uma forma inofensiva antes da indução de quaisquer alterações genética, sendo capaz de 

reparar os danos causados, ou mesmo sendo incapaz de repara-los tornando o indivíduo 

suceptível ao desenvolvimento de patologias, como o câncer (ALISON, 2000; OMS, 

2008; OMS, 2017).  

A correlação dos fatores externos com determinados tipos de câncer é descrita na 

literatura, como a exposição excessiva ao sol que pode causar câncer de pele, o tabaco 

que pode causar câncer de pulmão, e alguns vírus favorecem o desenvolvimento de 

leucemias, do câncer uterino e do câncer hepático, assim como alguns componentes dos 

alimentos que ingerimos promovem câncer de colon (LÓPEZ, 2012; CHRISTIANI, et 

al., 2013; MA, et al., 2013; MARSHALL e ROBINSON, 2013; ZHAO et al., 2017).  

É sabido também que a faixa etária da população tem influenciado diretamente no 

aumento da incidência do câncer, visto que o envelhecimento traz mudanças nas células 

que reduzem a capacidade de reparo a danos e aumenta a sua suscetibilidade à 

transformação maligna. Isto somado ao fato de que com o avançar da idade possibilita-

se o aumento do tempo de exposição a fatores de risco para câncer (CAMPSI, 2013; 

OMS, 2017).  

Outra faixa etária que se destaca devido à alta taxa de mortalidade provocada pelo 

câncer são as crianças e adolescentes. Nesta população-alvo, o câncer geralmente afeta 
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as células do sistema sanguíneo e dos tecidos de sustentação, observando-se assim que a 

leucemia acomete 25% a 35% deste público, sendo o câncer infanto-juvenil mais 

comum na maioria das populações (CHOMPRET et al., 2000; INCA, 2009; INCA, 

2015).  

Neste contexto, é evidente que o câncer é um problema de saúde pública e gera um 

impacto econômico significativo. Em 2010, foi relatado um custo econômico anual total 

com o câncer em aproximadamente $ 1,16 trilhão (STEWART e WILD, 2014). Assim, 

torna-se fundamental o desenvolvimento de estratégias de intervenção e monitoramento 

da morbi-mortalidade por câncer.  

 

2.2. Carcinogênese 

 

Para compreender e controlar as doenças malignas, é necessário conhecimento 

científico e experiências que vão desde escolhas individuais do estilo de vida até o 

conhecimento dos complexos mecanismos de regulação molecular intracelular. Assim, 

conhecer o processo de formação do câncer é também fundamental para alterar o perfil 

global de morbi-mortalidade desta doença. 

O processo de formação do câncer, também denominado carcinogênese, comumente 

ocorre de forma lenta, podendo levar vários anos para que uma célula cancerígena 

prolifere-se e dê origem a um tumor visível. Esse processo é composto por vários 

estágios, nos quais as alterações no padrão de glicosilação são cruciais, sendo estas 

alterações observadas desde os períodos iniciais de formação das neoplasias até a 

determinação de características mais tardias, como a metástase (SANTARIUS et al., 

2010; LEE e MULLER, 2010; BORZYM-KLUCZYK e RADZIEJEWSKA, 2013; 

KÖLBL, ANDERGASSEN e JESCHKE, 2015). 

O câncer é uma doença genética, causada principalmente por fatores externos que 

alteram a expressão de genes responsáveis pela codificação de proteínas com papel 

crítico na regulação da homeostasia celular. Assim, o câncer surge como consequência 

do acúmulo de alterações na expressão de proto-oncogene ou de gene supressor de 

tumor e este fenômeno pode acontecer devido a eventos genotóxicos que causam 

mutações ou anormalidades cromossômicas, e também podem ocorrer devido a 

modificações epigenéticas, tais como a metilação do DNA e a remodelação da 
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cromatina por proteínas histonas (ALISSON, 2001; LEVINE e PUZIO-KUTER, 2010; 

HANAHAN e WEIMBERG, 2011).  

Estas alterações, eventualmente, levam a malignização das células, que comumente 

sofrem alteração no seu padrão de glicosilação e continuam a crescer de forma 

independentemente dos sinais de regulação intrínsecos ou extrínsecos. Para isso, as 

células cancerígenas adquirirem várias características (Figura 2), incluindo potencial 

replicativo ilimitado, a auto-suficiência à sinais de crescimento , insensibilidade a sinais 

anticrescimento, instabilidade genômica, evasão a apoptose, reprogramação do 

metabolismo energético, evasão da resposta imune, angiogênese sustentada e a 

capacidade de invadir locais secundários e causar metástase (BLASCO, 2005; ADAMS 

e CORY, 2007; CURTO et al., 2007; BURKHART e SAGE, 2008; CHENG et al., 

2008; TALMADGE e FIDLER, 2010; SINGH et al., 2012; LI et al., 2014; KÖLBL, 

ANDERGASSEN e JESCHKE, 2015). 

 

 

Figura 2: Características essenciais (marcadores do câncer) para o crescimento e 

progressão do câncer, alvos para quimioterápicos. Fonte: Adaptado de HANAHAN 

2011. 
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Apesar das alterações genéticas determinarem a célula de origem do câncer, os 

fatores do microambiente são agora conhecidos por regular a progressão do processo 

maligno. Portanto, esses fatores são incluídos como um novo paradigma em indicações 

do câncer (HANAHAN e WEIMBERG, 2011). Além de células cancerígenas em 

diferentes estágios de diferenciação, o microambiente do tumor inclui fibroblastos, 

células endoteliais, macrófagos, linfócitos, neutrófilos, mastócitos, os quais respondem 

a vários estímulos e comunicam-se através do contato físico ou por mediadores 

químicos (GALES et al., 2013). 

O microambiente tumoral também foi citado como um possível fator de resistência 

terapêutica por sua capacidade de modular a resposta das células cancerígenas à ação de 

quimioterápicos, tornando-as mais sensíveis ou mais resistentes à morte. Desta forma, 

conhecer e interferir no ambiente tumoral pode ser mais uma forma de sensibilzar as 

células cancerígenas (HAGEMANN et al., 2009; MANTOVANI e ALLAVENA, 2015; 

GENIN et al., 2015). 

Neste contexto, percebe-se a diversidade de alvos para intervenção terapêutica. 

Havendo assim várias formas de tratamento contra o câncer, incluindo tratamentos 

tradicionais como cirurgia, radioterapia e quimioterapia, além de tratamentos 

inovadores como imunoterapia e terapia direcionada. Embora esses tratamentos 

resultem em aumento nas taxas de sobrevivência do paciente, a recorrência do câncer 

ainda é persistente e as taxas de mortalidade ainda são altas (SMITH et al., 2013; TAN 

et al., 2017). 

Assim, o câncer é considerado uma doença complexa de desenvolvimento 

prolongado e progressivo, que requer um tratamento especializado, oneroso e que 

apresenta ainda uma baixa efetividade. Sendo fundamental o desenvolvimento de 

estratégias terapêuticas mais eficientes e mais acessíveis que permitam, 

consequentemente, a disponibilidade de tratamento para toda a população. 

 

2.3. Morte celular 

 

O processo de morte celular ocorre em todos os organismos multicelulares, sendo 

necessário para manutenção da homeostase em tecidos saudáveis. A evasão da morte 

celular é uma das principais características das neoplasias malignas, portanto a ativação 

de mecanismos de morte celular por meios farmacológicos é o principal fundamento de 
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quase todas as terapias não invasivas contra o câncer (HANAHAN e WEIMBERG, 

2011).  

A morte celular consiste num conjunto de alterações morfológicas, enzimáticas, 

funcionais e/ou imunológicas que resultam na desintegração celular. Ainda é importante 

ressaltar que aquisição de características de morte celular, nem sempre determinam a 

morte da célula. Para que as células morram é necessário transgredir um ―ponto de 

restrição‖, tornando o processo de morte irreversível (KROEMER et al., 2009). 

Na ausência de eventos bioquímicos claramente definidos para definir o ―ponto de 

restrição‖, o Nomenclature Committee on Cell Death (NCCD) propõe que uma célula 

deve ser considerada morta na presença de qualquer um dos seguintes critérios 

moleculares ou morfológicos: a perda da integridade da membrana plasmática, tal como 

definido pela incorporação de corantes vitais in vitro; a fragmentação da célula, 

incluindo o seu núcleo, em corpos discretos (que são frequentemente definidos como 

"corpos apoptóticos"), e/ou quando os fragmentos celulares ou corpos apoptóticos são 

englobados por células adjacentes in vivo (KROEMER et al., 2009). 

O processo de morte celular foi classificado por Galluzzi e colaboradores (2015) em 

morte celular acidental (―accidental cell death‖ – ACD) e morte celular regulada 

(―regulated cell death‖ – RCD). A ACD consiste numa morte celular incontrolável e 

imediata, comum em células expostas a estímulos físico-químicos ou mecânicos 

extremos, enquanto a RCD consiste em uma morte celular iniciada por um aparelho 

geneticamente codificado, podendo seu mecanismo ser alterado por intervenções 

farmacológicas ou genéticas, sendo um processo fisiologicamente comum ou ativado 

por respostas adaptativas a alterações no microambiente extracelular ou intracelular. 

Os fenômenos bioquímicos que acompanham o RCD podem ser aproveitados para 

classificá-la em alguns subtipos de morte: apoptose, autofagia e necroptose (OUYANG 

et al., 2012).  

 

2.3.1. Apoptose 

 

A apoptose foi o primeiro tipo de morte programada descrita, apresentando ampla 

importância no desenvolvimento e homeostasia do organismo humano. É um 

mecanismo de morte evolutivamente conservado que vem sendo associado a diversas 
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patologias, como doenças neurodegenerativas, autoimunes e o câncer (COTTER, 2009; 

ICHIM e TAIT, 2016).  

A apoptose é caracterizada por células arredondadas, com volume celular reduzido, 

externalização da fosfatidilserina, condensação da cromatina, fragmentação nuclear, 

classicamente pouca ou nenhuma modificação ultraestrutural em organelas 

citoplasmáticas, enrugamento (―blebbing‖) de membrana plasmática (mas manutenção 

de sua integridade até os estágios finais do processo) e englobamento por fagócitos 

residentes (in vivo). Todo este processo esta associado a um conjunto de proteínas 

denominadas caspases (BAEHRECKE, 2002; DRULLION et al., 2012).  

As caspases são sintetizadas como zimogênios, ou pró-enzimas inativas, e são 

ativadas comumente por outras pró-caspases que são encontradas solúveis no 

citoplasma, no espaço intermembrana mitocondrial e na matriz nuclear de todas as 

células. Esta cascata proteolítica na qual uma caspase pode ativar outra caspase, 

amplifica a via de sinalização e isto leva a rápida morte celular (ELMORE, 2007).  

As caspases têm sido identificadas e amplamente categorizadas em iniciadoras 

(caspase-2,-8,-9,-10), e efetoras ou executoras (caspase 3,-6,-7), as quais estão de forma 

específica relacionadas a distintas vias apoptóticas (RAI et al., 2005; TAYLOR e 

NICOT, 2008). 

Existem duas grandes vias de sinalização de apoptose que, embora 

morfologicamente semelhantes, podem ser desencadeadas por diferentes vias 

bioquímicas. A via extrínseca (ou via de receptor de morte celular) e a via intrínseca (ou 

via mitocôndrial) (Figura 3). 
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Figura 3: Mecanismos intracelulares das vias de apoptose intrínseca e extrínseca. 

Fonte: Adaptado de ICHIM e TAIT, 2016. 

 

A via extrínseca é desencadeada pela ativação de receptores de morte da 

superfamília do fator de necrose tumoral (TNF) expressos na superfície celular, 

conhecidos como receptor TRAILR1; TRAILR2, FAS e TNFR1 (ICHIM e TAIT, 

2016).  

Essa via de morte pode ser ativada por citocinas, como fator de necrose tumoral-α 

(TNF- α), Fas ligante (FasL) e ligante indutor de apoptose relacionado ao fator de 

necrose tumoral- α (TRAIL) (ASHKENAZI e HERBST, 2008).  

Uma vez que ocorra interação entre o receptor e o ligante, ocorrerá a oligomerização 

e recrutamento de proteínas adaptadoras, formando um complexo proteico denominado 

FADD (Proteína Fas associada ao domínio de morte) que é o responsável por 
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desencadear a sinalização intracelular, caracterizada pela ativação de caspases 

iniciadoras 8 ou 10 e subsequente ativação de caspases efetoras 3 ou 7, as quais clivam 

um grande número de substratos intracelulares, resultando nas alterações morfológicas 

características da apoptose (TAYLOR e NICOT, 2008; YOULE e STRASSER, 2008). 

A caspase-8 ativada, também, pode ativar diretamente a proteína pró-apoptótica Bid, 

um membro da família Bcl-2, para formar Bid truncado ou tBid, a qual, 

subsequentemente, atua na mitocôndria promovendo oligomerização de outros membros 

da família Bcl-2, e ativação da via apoptótica intrínseca (VERHAGEN et al., 2000, 

BRECKENRIDGE e XUE, 2004). 

A via intrínseca pode ser ativada pela via extrínseca, como descrito anteriormente, 

porém esta via é classicamente ativada por drogas anticâncer, ausência de fator de 

crescimento, hipóxia, estresse metabólico, entre outros fatores. Estes estímulos induzem 

a permeabilização da membrana mitocondrial externa (MOMP), ativando assim a via 

mitocondrial (ICHIM e TAIT, 2016).  

A via mitocondrial é caracterizada por liberar para o citosol fatores apoptogénicos, 

como o citocromo c e o Smac/DIABLO. O citocromo c associado à Apaf-1 e a caspase-

9 formam o apoptossomo, este complexo é responsável por clivar a pró-caspase 3, 

ativando-a. Enquanto a Smac/DIABLO promove a apoptose por inibição das XIAPs 

(proteínas inibidoras de apoptose) (RIEDL e SALVESEN, 2007; ICHIM e TAIT, 

2016). 

Um segundo grupo de proteínas pró-apoptóticas, AIF (fator indutor de apoptose), 

endonuclease G e CAD (DNase ativada por caspase) são liberadas da mitocôndria 

durante a apoptose. Este evento tardio ocorre quando a célula já está condicionada a 

morrer.  

A AIF é translocada para o núcleo e causa fragmentação do DNA em 50-300 kb e 

condensação da cromatina nuclear periférica (JOZA et al., 2001). A endonuclease G 

também é translocada para o núcleo e vai clivar a cromatina para produzir fragmentos 

do DNA oligonucleossomal (LI et al., 2001). CAD é subsequentemente liberada da 

mitocôndria e translocada para o núcleo após clivagem de ICAD (inibidor de CAD) pela 

caspase 3 ativa, o que leva a fragmentação do DNA oligonucleossomal, sendo um 

processo mais avançado que aumenta a condensação da cromatina (ENARI et al., 1998; 

NAGATA, 2000).  
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O controle e regulação destes eventos apoptóticos mitocondriais ocorrem por 

membros da família de proteínas Bcl-2. Esta família de proteínas subdividi-se em 

proteínas anti-apoptóticas (Bcl-2, Bcl-XL e Mcl-1) e pró-apoptóticas (Bax, Bad, BAK e 

Bim) (GILLINGS et al., 2009; TAIT e GREEN, 2010; ICHIM e TAIT, 2016). A 

proteína suspressora tumoral p53 tem uma função crítica na regulação das proteínas da 

família Bcl-2, embora o exato mecanismo ainda não tenha sido elucidado. 

 

2.3.2. Autofagia 

 

A autofagia é uma importante via de degradação intracelular que sequestra vários 

componentes citoplasmáticos incluindo proteínas desnecessárias, organelas danificadas 

ou microorganismos invasores e entrega-os aos lisossomos para degradação. A 

desregulação desta via de degradação está relacionada a patogênese de múltiplas 

doenças, como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares (CUI e YU, 2017). 

O processo autofágico surge em resposta a danos celulares causados por fatores 

estressantes como: espécies reativas de oxigênio; substâncias citotóxicas; parasitismo 

por bactérias ou vírus; privação de nutrientes disponíveis para a célula; além deste 

processo também fazer parte do controle da homeostasia celular (LEVINE e YUAN, 

2005; LIN e BAEHRECKE, 2015).  

A autofagia é morfologicamente caracterizada pela formação de autofagossomos, 

também conhecidos como organelas vesiculares ácidas (AVOs), pela degradação de 

organelas em estágios iniciais e manutenção da estrutura do citoesqueleto até estágios 

mais avançados; pela fragmentação do DNA; e ausência de indução da inflamação 

(LEVINE e YUAN, 2005; LIN e BAEHRECKE, 2015). O mecanismo da autofagia 

pode ser dividido em três eventos: iniciação, alongamento e maturação (Figura 4). 

Na iniciação, ocorre a formação de uma estrutura denominada fagófaro, que consiste 

na associação de um complexo multiproteico contendo as proteínas Beclin 1, Atg14L, 

Vps34 e Vps15 (p150), com uma membrana isolada originada do retículo 

endoplasmático ou de outras membranas celulares, como a membrana plasmática ou 

membrana de outras organelas (LEVINE e KROEMER, 2008; HAMASAKI et al., 

2013).  

Em seguida, este fagófaro sofre um processo de alongamento, que pode ocorrer por 

duas vias ligadas a ubitiquina: sistema de conjugação Atg5-Atg12 e sistema de 



30 

 

conjugação de microtúbulos associado a cadeia leve 3 (MAP-LC3 / Atg8 / LC3) e 

resultará na fusão da membrana do fagófaro e no engolfamento de estruturas 

citoplasmáticas, como proteínas e organelas. Esta estrutura é agora denominada 

fagossomo. 

Durante a maturação, o fagossomo irá se fundir ao lisossomo formando uma 

estrutura conhecida como organela vesicular ácida ou fagolisossomo, estrutura 

responsável pela destruição dos componentes que estavam no interior do fagossomo. 

Ainda como demonstrado na Figura 4, estes processos podem ser modulados por 

diferentes vias de sinalização. 

O complexo proteico mTORC1 tem desempenhado um papel importante na inibição 

da autofagia principalmente pela fosforilação ULK1/2, sendo controlado pela 

disponibilidade de nutrientes (por exemplo, aminoácidos), fatores de crescimento e por 

MAPK (Mitogen Activated Protein Kinases) que inibindo o mTORC1, ativará a 

autofagia (KIM et al., 2013).  

Outra via de regulação positiva da autofagia, está associada a fosforilação de Bcl-2 e 

Bcl-X que permite a liberação da proteína Beclin 1 no citoplasma para formação do 

fagofóro (PATTINGRE et al., 2005; MAIURI et al., 2007). 

Outras proteínas, como UVRAG, Rubicon, Rab7 e Lamp2, também foram descritas 

por desempenhar papel importante na regulação da autofagia, que assim como o Fator 

de transcrição EB (TFEB), atuam na fusão autofagosoma-lisossoma (LIANG et al., 

2008; SARDIELLO et al., 2009; MATSUNGA et al., 2009; SETTEMBRE et al., 2011). 
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Figura 4: Mecanismo de autofagia: iniciação, alongamento e maturação. Fonte: 

Adaptado de LI e HILL, 2013. 

 

2.3.3. Necroptose 

 

Necroptose ou necrose programada é um tipo de morte associada a lise celular, cuja 

desregulação é ligada a vários distúrbios inflamatórios. Embora ainda seja necessário 

compreender o mecanismo e regulação da necroptose, já se sabe da sua relevância  no 

desenvolvimento de algumas patologias, como a doença de Crohn, artrite reumatóide, 

esclerose lateral amiotrófica,  Alzheimer e o câncer (OFENGEIN, et al., 2015; ITO et 

al., 2016; NAJAFOV, CHEN e YUAN, 2017). 

Morfologicamente, este tipo de morte é caracterizada por aumento de volume 

celular, desorganização do citoplasma, agregação da cromatina e perda da integridade 

da membrana plasmática (GRIVICH; REGNER; ROCHA, 2007), a morte celular por 

necrose foi por muito tempo considerada apenas uma ACD, como já referenciado em 

Galluzzi et al. (2005), resultado de dano muito severo de caráter químico, físico ou 

mecânico.  

Em nível molecular, a principal característica da necroptose é a formação de um 

complexo proteico denominado ―necrossomo‖ (complexo supramolecular que consiste 

na associação de proteínas quinases que interagem com os receptores - RIPK1/3 - e 
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outras moléculas que participam deste tipo de morte celular) resultante da ativação de 

receptores de morte celular, como TNF, FasR ou CD95, TRAIL21 e TRAILR2, assim 

como ativação  de receptores Toll-like e mecanismos de sinalização provenientes de 

danos ao DNA. Este processo ocorre independente de caspases.  

 

2.4. Lectina  

 

Os primeiros estudos com lectinas foram realizados em 1888, relatando a 

capacidade do extrato de Ricinnus comuni aglutinar eritrócitos e demonstando que o 

componente responsável por este processo era uma proteína, que foi então denominada 

ricina. A palavra aglutinina foi então largamente usada para descrever moléculas e 

extratos que causam agrupamento ou aglutinação de eritrócitos e outras células 

(STILLMARK, 1988).  

Em 1954, o termo lectina foi usado para denominar a habilidade exibida por 

algumas aglutininas de plantas em discriminar eritrócitos do grupo sanguíneo ABO, 

devido às reações com os resíduos específicos de carboidratos (BIES et al., 2004; 

HARTLEY et al., 2004). 

Em 1960, as lectinas ganharam destaque por sua capacidade de estimular a divisão 

celular. A lectina de Phaseolus vulgaris conhecida como fitohemaglutinina (PHA), é 

mitogênica, pois possui a capacidade de estimular linfócitos a entrar em mitose, assim 

como a lectina de ConA também apresentava a mesma atividade mitogênica, mas 

diferentemente de PHA essa atividade podia ser inibida na presença de monossacarídeos 

(NOWELL, 1960).  

A segunda descoberta foi feita por Joseph C. Aub (1963, 1965) que estabeleceu que 

a aglutinina de gérmen de trigo (WGA) tinha habilidade de aglutinar preferencialmente 

células malignas (SHARON e LIS, 2004).  

Tais investigações propuseram evidências iniciais que alterações nos açúcares de 

superfície celular são associadas com o desenvolvimento do câncer, leando a crer que a 

alta suscetibilidade a aglutinação por lectinas era uma propriedade compartilhada por 

todas as células malignas (SHARON, LIS, 2004). 

Atualmente, estudos confirmaram que durante o processo de carcinogênese ocorrem 

alterações no padrão de glicosilação na membrana celular, o que pode favorecer o 

reconhecimento de células cancerígenas para diagnóstico, determinação da progressão 
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do câncer e desenvolvimento de estratégias terapêuticas. Assim, as lectinas tem 

demonstrado promissores resultados em estudos anticâncer por serem glicoproteínas 

capazes de reconhecer carboidratos específicos e ativar mecanismos de morte celular 

(SHARON et al., 1998; LI et al., 2010; KÖLBI, ANDERGASSEN e JESCHKE, 2015).  

É possível encontrar estas glicoproteínas amplamente distribuídas na natureza, como 

em vírus, plantas e animais. Dentre as diversas origens das lectinas, aquelas que são 

provenientes de leguminosas são as mais bem estudadas e caracterizadas, 

principalmente as da família Leguminosae, que constituem uma grande família de 

proteínas homólogas, estruturalmente similares e com distintas especificidades por 

carboidratos (SHARON, 2007).  

Neste grupo, diversas lectinas possuem atividade anti-proliferativa descrita, como a 

lectina Cratylia floribunda, Concanavalina ensiformis e a lectina investigada em nosso 

trabalho, a Canavalia brasiliensis (FAHEINA-MARTINS et al., 2011). 

 

2.4.1. Lectina Canavalia brasiliensis 

 

Em 1984, o primeiro estudo sobre a lectina presente na planta Canavalia 

brasiliensis foi publicado. Esse estudo buscava compreender a importância desta lectina 

durante o processo de germinação e foi observado que a lectina não era apenas mais 

uma proteína de reserva, mas sim uma proteína tetramérica de metabolismo 

diferenciado cujo último destino seria a ausência de atividade biológica nas plantas, o 

que era caracterizado pelo aparecimento de estruturas intermediárias da lectina, que 

deviam ser totalmente degradadas para reaproveitamento dos aminoácidos como fonte 

de reserva (MOREIRA et al., 1984; CAVADA et al., 2001). 

Desde então, foram perceptíveis as similaridades entre as lectina ConBr  e a lectina 

ConA, cujo isolamento e caracterização já havia sido descrito desde 1936 (SUMNER e 

HOWELL, 1936).  

A lectina ConA foi a primeira lectina que teve sua estrutura tridimensional resolvida 

(EDELMAN et al., 1972) sendo até agora a melhor caracterizada dentre as lectinas de 

leguminosa (SANZ-APARICIO et al., 1997). Esta lectina possui uma sequência de 237 

aminoácidos, que se reorganizam em uma estrutura quaternária tetramérica formando 

um domínio de ligação a carboidratos (CDR) com especificidade para ligação a resíduos 
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de D-Manose e D-Glicose, dependente da presença de íons de Ca
2+ 

e Mn
2+ 

(CAVADA 

et al., 2001). 

Seguindo protocolos similares aos utilizados para caracterização da lectina ConA, a 

estrutura da lectina ConBr foi também estudada, tendo sido comprovado que esta lectina 

é igualmente composta por uma sequência de 237 aminoácidos, que se reorganizam em 

uma estrutura quaternária tetramérica com a formação do CDR, que possui a mesma 

especificidade para ligação a resíduos de D-Manose e D-Glicose dependente da 

presença de íons de Ca
2+ 

e Mn
2+

, assim como a lectina ConA (SANZ-APARICIO et al., 

1997).  

Assim, a diferença destas lectinas consiste na modificação dos resíduos de Asp e 

Ala, presentes respectivamente na posição 58 e 70, da estrutura primária da lectina 

ConA por resíduso de Gly na estrutura da lectina ConBr. Esta discreta alteração resulta 

em estruturas quaternárias distintas, com discreta alteração no ângulo de abertura do 

CDR e consequentes distinções em suas atividades biológicas (SANZ-APARICIO et al., 

1997). 

Desde 1995, é conhecido o potencial da lectina ConA induzir morte celular 

(KULKARNI e MCCULLOCH, 1995).  Estudos posteriores comprovaram que esta 

lectina ativa mecanismos de autofagia e apoptose relacionados a propriedade de 

reconhecimento de carboidratos específicos (LIU, MIN e BAO, 2009 e LI et al., 2009). 

A elucidação destes mecanismos tornaram a ConA um alvo importante para estudos 

biotecnológicos na área de oncologia, tendo em vista uma das principais características 

do câncer ser a evasão da morte celular e o conhecimento que estas células cancerígenas 

expressam padrões alterados de carboidrados. Assim, sugere-se que as células 

cancerígenas podem ser preferencialmente reconhecidas pelas lectinas e então receber 

comandos de morte (LI et al., 2010; KÖLBL, ANDERGASSEN e JESCHKE, 2015). 

Neste contexto, as lectinas são descritas como moléculas promissoras para o 

reconhecimento e tratamento do câncer. O avanço dos estudos com a lectina ConA tem 

demonstrado seu potencial como uma possível ferramenta farmacológica para 

tratamento e diagnóstico, porém também se sabe que esta lectina demonstrou efeitos 

indesejáveis como hepatotoxicidade e ativação de respostas imunológicas (LI et al., 

2010).  

Enquanto os estudos com a lectina ConBr demonstram que esta lectina tem efeitos 

promissores, sendo capaz de atuar como imunomoduladora, antiparasitária, 
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antidepressiva, antibacteriana, antifúngica, antinoceptiva, neuroprotetora, 

antiproliferativa e ao contrário das outras lectinas, não estimulou focos hemorrágicos 

associados a necrose fibrinóide, quando estudada em modelos in vivo (BARBOSA et 

al., 2001; BARAUNA et al., 2006; GOMES et al., 2012; SILVA et al., 2014; SILVA et 

al., 2016; RIEGER et al., 2017). 

 

2.5. Lipossomos 

 

Por possuírem natureza proteica, as lectinas são fracamente permeáveis em células, 

além de poderem ser rapidamente eliminadas do organismo ao serem administradas por 

via intravenosa ou subcutânea, requerendo uma maior frequência de administração para 

manter seus níveis terapêuticos. Outro obstáculo que torna inviável o uso da via 

intravenosa, é capacidade de hemaglutinação dessas proteínas (ANDRADE et al., 

2004). 

A administração da lectina por via oral também pode ter complicações, pois por 

serem as lectinas vegetais geralmente sejam mais resistentes aos processos de proteólise 

que as lectinas de origem animal, podem assim atravessar o trato gastrointestinal na sua 

forma intacta, estas lectinas podem ligar-se a uma variedade de membranas celulares e 

glicoconjugados da mucosa intestinal e levar a uma série de eventos deletérios para esta 

mucosa e para a flora intestinal (RÜDIGER, 1998; EL- ADAWY, 2002). 

Desta forma, o uso de sistema carreadores pode garantir o transporte da lectina e 

otimizar seu efeito farmacológico. Dentre os sistemas carreadores de fármacos, um dos 

mais bem compreendidos são os lipossomos, definidos como sistemas vesiculares 

esféricos compostos por fosfolipídeos anfifílicos que formam uma ou mais estruturas de 

bicamada fosfolipídica (membrana) concêntricas, sendo estas separadas entre si através 

de um compartimento aquoso (PARHI et al., 2012; BUNKER et al., 2016). 

Estas vesículas são classicamente preparadas a partir de fosfolipídeos de origem 

natural (biodegradáveis, não tóxicos e não imunogênicos) (ANWEKAR et al., 2011) ou 

de natureza sintética, mas podem também ser obtidas a partir de qualquer substância 

anfifílica formadora de fase lamelar, como os tensoativos iônicos de cadeia 

hidrocarbônica dupla (SANTOS e CASTANHO, 2002), bem como ter adicionadas a sua 

estrutura lipossômica, moléculas de esteróis ou antioxidantes (VEMURI e RHODES, 

1995).  
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Dentre os fosfolipídeos mais utilizados estão a fosfatidilcolina, fosfatidilserina, 

fosfatidilglicerol e esfingomielina. A fosfatidilcolina é o fosfolipídeo mais utilizado 

devido a sua forma de empacotamento, que possibilita a formação de bicamadas 

flexíveis e mais estáveis frente a variações de pH e  variações nas concentrações de sais 

(BATISTA et al., 2007). 

Os lipossomas podem apresentar uma ou mais bicamadas lipídicas. As vesículas 

unilamelares são formadas por uma única bicamada lipídica em torno do compartimento 

aquoso e podem variar no seu tamanho, gerando pequenas vesículas unilamelares ou 

grandes vesículas unilamelares. As vesículas com mais de uma bicamada concêntrica 

são chamadas de vesículas multilamelares, em que o número de membranas 

fosfolipídicas é referido como a lamelaridade do lipossoma (BUNKER et al., 2016). 

Devido as características estruturais, esses sistemas carreadores de fármaco são 

extremamente versáteis e permitem a encapsulação de uma ampla variedade de 

substâncias de caráter hidrofílico, lipofílico e anfifílico. As moléculas hidrofílicas ficam 

encapsuladas na parte hidrofílica, sendo esta na maioria das vezes um núcleo aquoso; já 

as moléculas hidrofóbicas ou lipofílicas ficam inseridas ou adsorvidas na parte 

hidrofóbica da membrana lipossomal e as moléculas de caráter anfifílico, podem se 

integrar como parte da bicamada na região da interface, devido sua dupla afinidade 

(MÜLLER e LANDFESTER, 2015).  

Essa versatilidade tem feito com que os lipossomas sejam utilizados como sistemas 

de veiculação de importantes moléculas em estudos in vivo, como agentes antitumorais, 

hormônios e substâncias imunomodulatórias. 

Vários fármacos antitumorais já foram incorporados em lipossomas, testados e 

aprovados para uso comercial como a doxorrubicina (Doxil®), daunorrubicina 

(DaunoXome®), citarabina (DepoCyt®), vincristina (Onco-TSC) (MISRA et al., 2010; 

HU et al., 2010). Diante da realidade de resultados satisfatórios obtidos por estas 

formulações, o uso de lipossomas como vetor de novos agentes quimioterápicos abre 

grandes expectativas para a utilização das lectinas no tratamento do câncer. 
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3. OBJETIVOS 

 

GERAL: 

 Investigar o pontecial anticâncer da lectina de Canavalia brasiliensis e produzir 

uma formulação lipossomo-ConBr.  

 

ESPECÍFICOS:  

 

 Avaliar e comparar o potencial citotóxico da lectina ConBr em diferentes células 

cancerígenas e não cancerígenas; 

 Analisar o efeito da lectina na distribuição do DNA nas fases do ciclo celular; 

 Determinar alterações no potencial transmembrânico mitocondrial, após 

incubação com ConBr; 

 Mensurar alterações nos níveis de espécies reativas de oxigênio (EROs) causado 

pela molécula em estudo; 

 Avaliar a externalização da fosfatidilserina na membrana plasmática induzida 

pela lectina; 

 Verificar a formação de organelas vesiculares ácidas (AVOs); 

 Avaliar a expressão de proteínas envolvidas no mecanismo de morte;  

 Produzir uma vesícula lipídica (lipossomo); 

 Encapsular a lectina ConBr; 

 Caracterizar o lipossomo conjugado com a lectina ConBr. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Equipamentos 

 

 Agitador de placa Certomat 
®
 MO, EUA 

 Agitador magnético TE-088 TECNAL, Brasil 

 Agitador de placa MS1 MINISHAKER, IKA, EUA 

 Autoclave, PHOENIX LUFERCO, BRASIL  

 Balança analítica, MODELO FA2104N, CELTAC, BRASIL  

 Banho Maria com agitação, NOVA ÉTICA, BRASIL  

 Banho Maria com agitação, MULTITEMP III, BRASIL  

 Centrífuga refrigerada, HRMLE Labortedrik GMBH, ALEMANHA  

 Citômetro de fluxo, BD FACS CALIBUR, EUA  

 Destilador, CRISTÓFOLI, BRASIL  

 Estufa de CO2 HF 212 UV, ULTRASAFE, CHINA  

 Estufa de secagem, DE LEO, BRASIL  

 Fluxo laminar, PACHANE, BRASIL  

 Freezer -20 °C FE26, ELECTROLUX, BRASIL  

  Freezer -86 °C ULT390-3-D31, INDREL, BRASIL  

  Leitor de microplacas ELx800, BIOTEK. ALEMANHA  

 Microscópio óptico de inversão, XS201, TAIMIN, BRASIL  

 pHmetro PHS-3B, LABMETER, BRASIL  

 Refrigerador, ELECTROLUX, BRASIL  

  Vortex QL-90L, VERTEX, EUA  

 Ultra-purificador, SCHOLAR-UV, BRASIL  

 Malvern Zetasizer Nano S – Dynamic Light Scattering System, EUA 

 MicroCal
TM 

DSC System – Malvern, EUA 

 

4.2. Reagentes e soluções 

 

Na tabela 3, encontram-se os reagentes e soluções utilizados nas metodologias 

descritas nos itens 4.5. 
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Tabela 3: Reagentes e Soluções 

Nome Constituição Fabricante 

Azul de tripan 4% 

 

0,4 g de azul de tripan 

PBS q.s.p. 10 mL 

SIGMA 

Dimetilsulfóxido (DMSO) * VETEC 

Ficol-paque * GE HEALTHCARE 

Iodeto de propídeo 

50μg/mL 

5 mg 

PBS q.s.p. 100mL 

SIGMA 

Laranja de acridina 100mg 

1 mL Água destilada 

SIGMA 

MTT 5 mg de MTT 

PBS q.s.p. 1mL 

AMRESCO 

SDS/HCL 

 

10 g SDS 

100 mL HCL 0,01 N 

SIGMA 

Solução de antibióticos 

(Penicilina + 

Estreptomicina) 

* 

 

SIGMA 

e 

CULTILAB 

Soro fetal bovino inativado 

(SFB) 

* CULTILAB 

Tetrametilrodamina 5 mg de 

tetrametilrodamina 

1mL de etanol 

SIGMA 

H2-DCF-DA 50 mg da sonda para 1 mL 

de DMSO 

SIGMA 

PBS-BSA 0,5% de albumina diluída 

em PBS 

 

NAC 0,1632 g para 1 mL de 

água 

SIGMA 

* Soluções que foram adquiridas já preparadas pelo fabricante 

 

Para cultivo celular, foi utilizado meio rico em nutrientes conforme descrito na 

tabela 4. Estes meios foram utilizados de acordo com o preconizado para o cultivo de 

cada linhagem celular descrita no item 4.4. 
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Tabela 4: Meios de cultura 

Nome Constituição Fabricante 

RPMI 1640 

 

10,4 g de meio RPMI em 

pó 

2.0 g de bicarbonato de 

sódio 

5,9 g de HEPES 

0,3 g de glutamina 

Água ultra-pura q.s.p. 1000 

mL 

SIGMA 

DMEM 10,4 g de meio RPMI em 

pó 

3,7 g de bicarbonato de 

sódio 

5,9 g de HEPES 

0,3 g de glutamina 

Água ultra-pura q.s.p. 1000 

mL 

SIGMA 
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Na tabela 5, encontram-se os tampões utilizados nas metodologias descritas nos 

itens 4.5. 

 

Tabela 5: Tampões 

Nome Constituição Fabricante 

Tampão de lise 

(para análise do 

ciclo celular) 

 

0,1g de citrato de sódio 

0,1mL de Triton-X 

0,2mg de iodeto de 

propídeo 

Água destilada q.s.p. 

100mL 

GRUPO QUÍMICA 

ISOFAR 

SIGMA 

Solução salina 

tamponada 

com sais de fosfato 

(PBS) 

 

 

3,99 g de NaCl (136,88 

mM) 

0,1 g de KCl (2,7 mM) 

0,061 g de KH2PO4 (0,9 

mM) 

0,454 g de Na2HPO4 (6,4 

mM) 

Água destilada q.s.p. 500 

ml 

(Solução autoclavada por 

15 min a 121ºC, 

sob 1 atm) 

VETEC 

VETEC 

VETEC 

MERCK 

Tampão de TRIS 60,55 mg -10 mM 

Água destilada q.s.p. 50mL 

pH 7,4 

SIGMA 

Tampão borato 30,915 mg – 10mM 

Água destilada q.s.p. 50mL 

pH 9,0 

SIGMA 

Ácido fórmico 18,86 mL – 10 mM 

Água destilada q.s.p. 50mL 

pH 3,0 

MERK 

 

4.3. Moléculas estudadas 

 

A ConBr foi purificada a partir de sementes da planta C. brasiliensis. As amostras 

foram gentilmente cedidas pelo profº Dr. Márcio Viana Ramos, membro do 

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal do Ceará, 
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conforme protocolo descrito por Moreira e Cavada (1984). Como controle positivo foi 

utilizado a lectina ConA, que foi obtida da SIGMA (BRASIL). 

 

4.4. Modelos biológicos experimentais 

 

4.4.1. Linhagens imortalizadas 

 

As culturas de células imortalizadas utilizadas foram listadas na tabela 6, sendo as 

linhagens cancerígenas THP-1, K562, K562-Lucena, SKAMEL, B16-F10 (figura 5) e 

não cancerígena, a linhagem HUVEC (figura 6), provenientes do Banco de Células do 

Rio de Janeiro (BCRJ) e/ou obtida com colaboradores. As células foram mantidas no 

Laboratório de Biotecnologia Celular e Molecular de Cultivo Celular (UFPB), de 

acordo com o protocolo estabelecido pelo laboratório, descrito no tópico 4.4.3. 

 

Tabela 6: cultura de células imortalizadas utilizadas nos ensaios de citotoxicidade 

Linhagem  Tipo histológico das células Origem 

THP-1 Leucemia monocítica aguda Humana 

K562 Leucemia promielocítica 

crônica 

Humana 

K562 – Lucena Leucemia promielocítica 

crônica expressando altos 

níveis de PgP 

Humana 

SKAMEL Melanoma Humana 

B16-F10 Melanoma Murina 

HUVEC Célula endotelial de veia 

umbilical 

Humana 
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Figura 5: Fotomicrografia da linhagem celular THP-1(A), K562 (B), B16-F10 (C) e 

SKAMEL (D), obtidas em microscópio óptico invertido. Aumento: 400x. 

 

 
Figura 6: Fotomicrografia da linhagem celular HUVEC, obtida em microscópio óptico 

invertido. Aumento: 400x. 

 

4.4.2. Obtenção de células mononucleares de sangue humano periférico 

 

A fim de analisar a ação da lectina em estudo, sobre cultura primária de células 

mononucleares de sangue periférico humano (PBMC), foi feito o isolamento destas 

células que se encontram na corrente sanguínea e pertencem ao grupo dos leucócitos, 

representadas por monócitos (6,5%) e linfócitos (35%) (ABBAS, LICHTMAN e 

PILLAI, 2008).  
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As células mononucleares foram isoladas a partir de bolsas de sangue do tipo ―buffy 

coat‖ que foram cedidas pelo Hemocentro da Paraíba. Estas bolsas de sangue foram 

oriundas de sangue periférico humano, cujos doadores foram voluntários selecionados 

por critérios pré-estabelecidos pelo próprio hemocentro, como ser saudável, não 

fumante, não ter feito uso de quaisquer medicamentos por pelo menos 15 dias e ter 

idade entre 18-30 anos. Convém mencionar que as amostras que foram fornecidas 

seriam descartadas.  

Esse estudo foi realizado com base na resolução n° 510/2016 do CNS/MS que 

regulamenta a ética de pesquisa com seres humanos e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley – CEP/HULW, n° protocolo 

655/10, folha de rosto n° 378119. 

A técnica utilizada rotineiramente para a separação das células mononucleares 

consiste na mistura do sangue com compostos que agregam eritrócitos (polímeros e 

polissacarídeos) e aumentam a taxa de sedimentação dessas células. As células 

mononucleares são pouco afetadas pela centrifugação, portanto podem ser coletados do 

sobrenadante do tubo, ao passo que os eritrócitos estão sedimentados e o plasma está na 

fase superior.  

Para a obtenção destas células, retirou-se uma alíquota de 3 mL de sangue e 

homogeneízou-se com 3 mL de meio RPMI sem suplemento. Posteriormente, foi 

adicionado 4,5 mL de Ficoll-Histopaque e realizado uma centrifugação a 400g, ~20°C 

por 30 minutos. Sendo então formado um anel de células mononucleares, que foi 

cuidadosamente coletado e adicionado em um tubo do tipo falcon, realizando-se duas 

lavagens com 3 mL de meio RPMI sem suplemento, seguido de centrifugação a 400g, 

~20°C por 10 minutos. O sobrenadante foi desprezado e o precipitado agitado no vórtex 

com meio RPMI suplementado com 10 % de soro bovino fetal (SBF) (SILVA et al., 

2016).  

Foram realizados 3 experimentos em triplicata, sendo utilizado uma bolsa de sangue 

para cada experimento. 

 

4.4.3. Cultivo celular 

 

As células imortalizadas foram cultivadas em frascos estéreis para cultivo celular 

(25 cm
2
) contendo meio RPMI 1640 ou DEMEM, de acordo com as especificidades de 
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cada cultura, acrescido dos antibióticos: penicilina 100U/mL e estreptomicina 

100μg/mL e suplementado com 10 % de SBF. Os frascos foram mantidos em estufa de 

células, a uma atmosfera úmida contendo 5 % de CO2 e temperatura controlada de 37 

°C. 

O crescimento celular foi monitorado, diariamente, em microscópio ótico de 

inversão. A troca do meio de cultura foi realizada a cada dois dias. Quando as células 

atingiam uma confluência de 90 %, realizava-se uma subcultura ou armazenamento das 

células em freezer -80 °C e/ou nitrogênio líquido, para as linhagens aderentes, era 

necessário o uso de uma solução de tripsina – EDTA (0,25 %/0,02 %).  

Todos os procedimentos do cultivo de células imortalizadas e de culturas primárias 

foram realizados em capela de fluxo laminar, seguindo-se os protocolos para assegurar 

ausência de contaminação dos materiais.  

Antes da realização dos experimentos, as células foram contadas em hemacitômetro 

com uso do reagente azul de tripan, o qual tem a capacidade de penetrar nas células 

cujas membranas encontram-se danificadas, corando assim de azul as células inviáveis. 

Os experimentos só foram realizados quando as células em análise atingiam uma 

viabilidade superior ou igual a 90 %. 

 

4.5. Métodos 

 

4.5.1. Avaliação da redução do MTT 

 

O MTT (brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolium) é um ensaio 

colorimétrico utilizado para mensurar de forma indireta a citotoxicidade, a proliferação 

e/ou viabilidade celular. O MTT permite avaliar a capacidade das células 

metabolicamente ativas converterem o sal de tetrazólio, que tem cor amarela e é solúvel 

em meio aquoso, em cristais de formazam, que tem cor púrpura e é insolúvel em meio 

aquoso (MOSMANN, 1983).  

A quantidade de formazam pode ser mensurada espectofotometricamente, 

estimando assim a sobrevivência celular. Esta reação de redução é intermediada pelo 

produto das desidrogenases mitocondriais (NADH e NADPH) e por algumas enzimas 

lisossomais (LIU, 1997). O valor da absorbância do formazam guarda uma proporção 

com o número de células viáveis (SERRANO, 2004). 
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Metodologia experimental 

 

As células foram semeadas em placas com 96 poços, nas concentrações de 3 x 10
4
, 5 

x 10
4
 e 5 x 10

5
 células/poço, respectivamente para linhagens aderentes, linhagens não 

aderentes e cultura primária, utilizando-se meio RPMI ou DMEM, conforme as 

especificidades de cada célula, suplementados com 1% de SBF.  

As lectinas ConBr ou ConA foram adicionadas aos poços em distintas 

concentrações, que variaram de 3 – 200 µg.mL
-1

. Antes da adição das substâncias, as 

células CMSP foram previamente tratadas com 1% de fitohemaglutinina, utilizada para 

induzir a proliferação celular. Foi realizado o controle negativo (200 μL de células e 

meio/poço) e o branco (200 μL de Dodecil Sulfato de Sódio [SDS]/poço).  

Após incubação, as células permaneceram em estufa a 5 % de CO2 e 37 °C, por 24h 

e 72 horas. Em seguida, as células foram centrifugadas (5 min, 400 g) e o sobrenadante 

foi retirado, os poços foram lavados com PBS e adicionou o MTT a 5 mg.mL
-1

. Após 3 

horas, o sobrenadante foi removido e uma solução contendo 10% SDS foi acrescentada 

para solubilizar os cristais de formazam. Posteriormente, aguardou-se o formazam ser 

dissolvido, e registrou-se a absorbância em espectofotômetro de placa tipo ELISA, com 

um filtro de 570 nm (SILVA et al., 2016).  

 

4.5.2. Análise do ciclo celular 

 

O ciclo celular é formado por diferentes fases: G1, S, G2 e M, cada uma contém 

uma quantidade específica de DNA. Assim, avaliação do conteúdo celular de DNA 

permite a análise das diferentes fases do ciclo, o que é possível com o uso do iodeto de 

propídeo (OTTO e SICINSKI, 2017).  

O iodeto de propídeo é capaz de ligar-se ao DNA das células, para tanto a 

membrana plasmática deve ser primeiramente rompida com um detergente, permitindo 

a entrada do corante até o núcleo. Dessa forma, o DNA celular será marcado 

estequiometricamente, ou seja, a fluorescência do iodeto será diretamente proporcional 

à quantidade de DNA no interior da célula, permitindo a identificação da quantidade de 

células em cada fase do ciclo (CROWLEY, CHOJNOWSKI e WATERHOUSE, 2016). 
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Metodologia experimental 

 

As células THP-1, K562, K562-Lucena e HUVEC, na concentração de 1 x 10
6
 

células/poço, foram incubadas em placas de 24 poços, com as lectinas ConBr ou ConA 

em diferentes concentrações (20, 40 e 80 µg.mL
-1

), por um período de 24 h. As células 

THP-1 e K562 também foram incubadas em distintos períodos (3, 6 e 12 h), apenas na 

concentração 80 µg.mL
-1

.  

Após o período de incubação, as células foram centrifugadas (400 g / 5 min / 25 °C). 

O sobrenadante foi então descartado, as células ressuspensas em uma solução de lise 

com iodeto de propídeo e incubadas por um período de 30 minutos, no escuro, a 

temperatura de 8 °C.  

A seguir as amostras foram analisadas no citômetro de fluxo, utilizando os filtros 

FL2-A e FL2-H. Os dados foram gerados em histogramas, conforme demonstrado na 

figura 7, permitindo assim, a análise do percentual de eventos em cada uma das fases do 

ciclo celular. 

 

 

Figura 7: Histograma representativo da distribuição do DNA no ciclo celular, marcado 

com iodeto de propídeo. 

 

4.5.3. Avaliação do potencial transmembânico mitocondrial 

 

A mitocôndria está envolvida em diversos tipos de morte celular, possuindo em 

condições fisiológicas carga negativa, que permite o acúmulo de cations com 

fluorescência, como o éster metílico de tetrametil-triamina (TRMR). Na presença de 

danos mitocondriais pode haver influxo de íon H
+
, induzindo uma alteração do 
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potencial transmembrânico mitocondrial e consequentemente redução do acúmulo de 

TRMR, logo haverá uma menor emissão de fluorescência (CHOWDHURY, 

DJORDJEVIC e ALBENSI, 2016). 

 

Metodologia experimental 

 

As células THP-1 e K562, na concentração de 1 x 10
6
 células/poço, foram incubadas 

com as lectinas ConBr ou ConA, em placas de 24 poços, nas concentrações de 20, 40 e 

80 µg.mL
-1

, por um período de 24 h.  

Posteriormente, as células foram centrifugadas (400 g / 5 min / 25 °C), o 

sobrenadante descartado e então as células foram incubadas com TRMR, a uma 

concentração de 10 µM, à 37 °C, por 30 min no escuro. Em seguida, as células foram 

lavadas com PBS e a fluorecência determinada por citometria de fluxo, utilizando o 

filtro FL2-H. 

 

4.5.4. Avaliação das espécies reativas de oxigênio (EROs) 

 

A presença de EROs intracelular foi estimada pela sonda fluorescente, 2´,7´-

dichlorohydrofluorescein diacetato (H2-DCF-DA). Esta sonda lipossolúvel penetra 

facilmente na célula, sendo então desacetilada por esterases intracelulares e convertida 

em um composto intermediário solúvel e não fluorescente (H2-DCF), o qual na presença 

de EROs é rapidamente oxidado a um composto fluorescente 2´,7´- 

dichlorohydrofluorescein (DCF) (SCHWEIKL et al., 2017). 

 

Metodologia experimental 

 

As células THP-1 e K562, na concentração de 1 x 10
6
 células/poço, foram incubadas 

com as lectinas ConBr ou ConA, em placas de 24 poços, nas concentrações de 20, 40 e 

80 µg.mL
-1

, por um período de 24 h.  

Posteriormente, as células foram centrifugadas (400 g / 5 min / 25 °C) e o 

sobrenadante descartado, então as células foram ressuspensas em uma solução com 10 

µM H2-DCFH-DA por 30 min, no escuro, a 37 °C. Após este período, as amostras 

foram analisadas por citometria de fluxo, utilizando o filtro FL1-H. 
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Para confirmar a influência de ROS na morte celular, as células foram pré-incubado 

com NAC (10 mM) durante 1 h e depois incubadas com a lectina ConBr (80 μg.mL
-1

) 

por 72 h. Em seguida, foi realizado o teste MTT como descrito no item 4.5.1. 

 

4.5.5. Participação das MAPK 

 

A proteína quinase regulada por sinal extracelular 1/2 (ERK1/2); Jun amino-

terminal quinase (JNK) e p38 pertencem à família das proteínas quinases ativadas por 

mitógenos (MAPKs), que são uma família de serina-treonina quinases responsáveis por 

transdução de sinais intracelulares em resposta a distintos estímulos, como estímulos de 

morte e proliferação celular (GAESTEL, 2016). 

 

Metodologia experimental 

 

As células THP-1 e K562, na concentração de 5 x 10
4
 células/poço, foram semeadas 

em placas com 96 poços, sendo então pré-incubado com inibidor de p38 - SB 203580 (5 

μM), inibidor de JNK - SP 600125 (10 μM) ou inibidor de ERK - PD 98059 (10 μM), 

durante 1 h e depois tratadas com a lectina ConBr (80 μg.mL
-1

) por 72 h. Em seguida, 

foi relaizado o teste MTT como descrito no item 4.5.1. 

 

4.5.6. Avaliação da integridade da membrana plasmática 

 

A viabilidade celular também foi avaliada por citômetria de fluxo. O fluorocromo 

iodeto de propídeo possui a capacidade de penetrar em células com a membrana 

plasmática danificada, intercalando-se ao DNA e emitindo fluorescência vermelha de 

intensidade na ordem dos 620 nm, quando excitado por um feixe luminoso com um 

comprimento de onda de 488 nm emitindo. A intensidade da fluorescência é 

diretamente proporcional à quantidade de células mortas (BANERJEE et al., 2014; 

COULIDIATI et al,, 2015; NIU et al., 2016). 

 

 

 

 



52 

 

Metodologia experimental 

 

As células THP-1 e K562, na concentração de 1 x 10
6
 células/poço, foram incubadas 

com as lectinas ConBr e ConA, em placas de 24 poços, nas concentrações de 20, 40 e 

80 µg.mL
-1

, por um período de 24 h.  

Posteriormente, as células foram centrifugadas (400 g / 5 min / 25 °C), o 

sobrenadante foi descartado e então as células foram ressupensas em uma solução de 

iodeto de propídeo (2µg.mL
-1

). A fluorecência foi mensurada por citometria de fluxo, 

utilizando o filtro FL2-H. 

 

4.5.7. Detecção de apoptose – externalização da fosfadidilserina 

 

A fosfatidilserina (PS) é um fosfolípido carregado negativamente, que é 

normalmente encontrado na face citosólica da membrana plasmática. Durante os 

estágios inicias do processo de apoptose, a PS é translocado para a camada externa da 

membrana permitindo assim ser reconhecida pela anexina, que estará associada ao 

FICT, um fluorocromo. Quando a célula é marcada também pelo iodeto de propídeo, 

que representa a ruptura da membrana plasmática, sugere-se um processo de apoptose 

tardia (FABISIAK, BORISENKO e KAGAN, 2014; CROWLEY, CHOJNOWSKI e 

WATERHOUSE, 2016).  

 

Metodologia experimental 

 

As células THP-1 e K562, na concentração de 1 x 10
6
 células/poço, foram incubadas 

com as lectinas, em placas de 24 poços, nas concentrações de 20, 40 e 80 µg.mL
-1

, por 

um período de 24 h.  

Posteriormente, as células foram centrifugadas (400 g / 5 min / 25 °C), o 

sobrenadante foi descartado e então as células foram ressuspensas em um tampão de 

ligação com AnexinaV-Alexafluor kit (INVITROGEN, USA). Após 15 min de 

incubação, as amostras foram analisadas por citometria de fluxo utilizando os filtros 

FL3 x FL1.  
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4.5.8.  Determinação de autofagia 

 

Durante o processo de morte celular por autofagia, porções do citoplasma e 

subpartes de organelas danificadas são sequestradas pelo retículo endoplasmático 

formando vesículas de membrana dupla, chamadas de autofagossomo. Este 

autoagossomos posteriormente se fundem com o lisossomo, formando o 

autofagolisossomo ou organelas vesiculares ácidas (AVOs) (LIN e BAEHRECKE, 

2015).  

O composto laranja de acridina (AO) é um corante básico, com fluorescência verde, 

que consegue penetrar na membrana celular devido sua característica lipofílica. Porém, 

em ambientes ácidos, este composto sofrerá oxidação e perderá a capacidade de 

ultrapassar as membranas lipídicas, além de alterar sua fluorescência para a cor 

vermelha/alaranjada. Dessa forma, a alteração da fluorescência do AO em pHs distintos 

permitirá a identificação de  AVOs, que são produtos do processo autofágico. Nesse 

contexto, a AO serve como marcador de autofagia (KANZAWA et al., 2003; TZENG et 

al., 2016). 

 

Metodologia experimental 

 

As células THP-1 e K562, na concentração de 1 x 10
6
 células/poço, foram incubadas 

com as lectinas, em placas de 24 poços, nas concentrações de 20, 40 e 80 µg.mL
-1

, por 

um período de 24 h.  

Posteriormente, as células foram centrifugadas (400 g / 5 min / 25 °C), o 

sobrenadante descartado, e então as células foram ressuspensas em uma solução de 

laranja de acridina (1 μg.mL
-1

), permanecendo incubadas por 15 min, temperatura 

ambiente e no escuro a 37 °C. Então as amostras foram analisadas por citometria de 

fluxo utilizando filtro FL3 x FL1. 

 

4.5.9. Análise de proteínas intracelulares por citometria de fluxo 

 

Proteínas intracelulares características do processo de apoptose foram analisadas nas 

células que foi observado características deste tipo de morte. 
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Metodologia experimental 

 

 As células THP-1, na concentração de 1 x 10
6
 células/poço, foram incubadas com 

as lectinas, em placas de 24 poços, na concentração de 80 µg.mL
-1

, por um período de 

24 h. Posteriormente, as células foram centrifugadas (400 g/ 8 min/ 25 °C) e então 

lavadas com PBS.  

Em seguida, o sobrenadante foi descartado e as células fixadas com 500 µL de 

cytofix, sendo incubadas por 30 min, 37 °C.  As amostras foram então centrifugadas 

(400 g / 8 min / 25 °C) e ressuspensas com 1mL de tampão de permeabilização, 

incubadas por 30 min, no gelo. Então, foi realizado duas lavagens com 4 mL da solução 

PBS-BSA e adicionado 5 µL (200 µg.mL
-1

) do anticorpo primário das proteínas p53, 

citocromo c e caspase 3.  

Após 30 min de inubação, a temperatura ambiente, foi realizado mais uma lavagem 

com PBS-BSA e adiconou 1µL de anticorpo secundário fluorescente (PE), em 200 µL 

de PBS-BSA, por 30 min de incubação, a temperatura ambiente. As amostras foram 

lavadas com PBS e analisadas por citometria de fluxo. 

 

4.6. Encapsulamento 

 

4.6.1. Formulação da lectina ConBr encapsulada em lipossomos  

 

Os lipossomas foram obtidos usando uma versão modificada do método de 

Amselem e colaboradores (1990), baseado em um filme lipídico formado pela 

evaporação de solvente de uma solução orgânica fosfolipídica (ANDRADE et al., 

2004).  

Assim, foi construído um filme lipídico com fosfatidilcolina e DODAC (cloreto 

de dioctadecildimetilamônio), tendo utilizado metanol como solvente. Após a 

evaporação do solvente, foi adicionado uma solução aquosa com ou sem lectina e então 

as amostras foram submetidas a uma processo de sonicação por 30 minutos ou extrusão 

por 24 vezes com uso de uma membrana de 100 nm. Os dois processos resultaram na 

formação de vesículas lipídicas. 

Para separação das vesículas lipídicas do sobrenadante, foi então efetuada uma 

centrifugação na velocidade de 40 000g por 30 minutos. 



55 

 

4.6.2. Caracterização do lipossomo conjugado com a lectina ConBr  

 

A análise físico-química dos lipossomos foi realizada imediatamente após a 

preparação.  

Por meio da técnica de espalhamento de luz em equipamento ZetaSizer (Malvern 

Instruments® , UK) foi avaliado o tamanho das vesículas, o índice de polidispersão, o 

potencial Zeta e a mobilidade eletroforética do lipossomo e do lipossomo associado a 

diferentes concentrações da lectina.  

Também foi realizado a técnica de calorimetria de varredura diferencial (DSC) para  

determinação da temperatura de transição da lectina ConBr isolada ou associada ao 

lipossomo, em diferentes soluções de pH (3; 7,4 e 9), sob variações de temperatura de 2 

a 130°C.  

Estes experimentos foram realizados sob supervisão do grupo de pesquisa da Prof. 

Drª. Iolanda Cuccovia do Intituto de Química - USP. 

 

4.7. Análise estatística 

 

Redução do MTT 

 

Os dados foram normalizados, sendo a viabilidade celular expressa em porcentagem 

correlacionando as absorbâncias das amostras tratadas com as absorbâncias do controle 

negativo.  

Os dados foram comparados por análise de variância de uma via (ANOVA) seguido 

do pós-teste bonferrone, sendo considerado a diferença significativa quando p<0,05. 

Apartir destes dados, foi possível calcular a concentração inibitória de 50 % do efeito 

máximo (CI50) por meio de regressão não linear. 

 

Experimentos realizados por citometria de fluxo 

 

O citômetro utilizado foi o FACS Calibur (BD Biosciences, EUA) e para a análise e 

aquisição dos dados foi utilizado o programa Cell Quest, sendo adquiridos dez mil 

eventos de cada amostra.  
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Os dados obtidos foram comparados por análise de variância de uma via (ANOVA) 

seguido do pós-teste Newmam Keels ou test t student, sendo considerado a diferença 

significativa quando p<0,05. 

 

Encapsulamento 

 

Os dados foram comparados por análise de variância de uma via (ANOVA) seguido 

do pós-teste bonferrone, sendo considerado a diferença significativa quando p<0,05. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Efeito citotóxico da lectina ConBr 

 

O efeito citotóxico da lectina ConBr foi investigado em diferentes células 

cancerígenas e não cancerígenas, através do ensaio de redução do MTT, que avalia 

atividade metabólica celular.  

Os resultados, conforme expostos na tabela 7, demonstraram que a lectina ConBr 

apresentou efeito citotóxico nas linhagens de leucemia monocítica aguda (THP-1) e 

leucemia mieloide crônica (K562), assim como nas células não cancerígenas obtidas de 

sangue humano periférico (CMSP) e na linhagem de células endoteliais de veia de 

cordão umbilical (HUVEC). Não tendo sido observado efeito citotóxico para as 

linhagens de melanoma humano (SKAMEL) e melanoma murino (B16-F10), assim 

como para a linhagem de leucemia mieloide crônica com aumento da expressão de 

características de resistência (K562-Lucena). 

 

Tabela 7: Os valores da CI50 (µg.mL
-1

) obtidos pelo ensaio de MTT, após a incubação 

de células cancerígenas e não cancerígenas com com as lectinas ConBr e ConA, por 24 

e 72 horas.  

 24 h 72h 

 ConBr ConA ConBr ConA 

K562 >200 >200 34,5±1,3 40,9 ±1,2 

K562-Lucena >200 >200 >200 >200 

THP-1 89,9 ± 1,4 >200 14,4 ± 1,0 14,9 ± 1,0 

B16-F10 >200 >200 >200 >200 

SKAMEL >200 >200 >200 >200 

HUVEC 50,6 ± 1,3 63,0 ± 1,8 6,4 ± 1,3 8,0 ± 1,0 

CMSP >200 >200 10,5 ± 1,2 9,0 ± 1,2 

Os dados foram obtidos de três experimentos independentes, realizados em triplicata. A 

análise foi realizada por regressão não-linear.  
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O efeito antileucêmico da lectina ConBr já havia sido descrito por Faheina-Martins 

e colaboradores (2012), um estudo pioneiro que comprovou a capacidade da ConBr 

ativar mecanismos de morte celular em leucemia promeilocítica aguda (HL-60) e em 

leucemia linfoblástica aguda (MOLT-4). 

É importante salientar que o efeito da lectina ConBr só foi descrito em linhagens de 

leucemia aguda a partir de 72 h de incubação (FAHEINA-MARTINS et al., 2012). 

Enquanto em nossos resultados, foi demonstrado também o efeito da ConBr em células 

de leucemia crônica, assim como um efeito mais precoce, a partir de 24 h de incubação, 

em células de leucemia aguda.   

Este efeito de ConBr, observado em 24 h de incubação, foi seletivo, sendo 

observado uma CI50 de 89,9 ± 1,4 µg.mL
-1 

para a linhagem THP-1 e a ausência de efeito 

citotóxico em CMSP. Já o efeito da lectina ConA, que foi utilizada como controle 

positivo, só foi observado apenas após 72 h de incubação, não havendo seletividade 

(tabela 7).  

Nas células de leucemia crônica K562, nosso estudo demonstrou que as lectinas 

ConBr e ConA tiveram capacidade similar de reduzir a sobrevivência destas células, 

apresentando valores de CI50 de 34,5 ± 1,3 μg.mL
-1

 para ConBr e 40,9 ± 1,2 μg.mL
-1

 

para ConA. Diferente do efeito descrito em células de leucemina mieloide aguda (HL-

60), em que o efeito citotóxico da lectina ConA havia sido 6 vezes maior que o efeito da 

ConBr, com valores de CI50 de 90,0 (75,0 – 109,0) μg.mL
-1

 para ConBr e 14,0 (7,0 –

27,0) μg.mL
-1

 para ConA (FAHEINA-MARTINS et al., 2012).  

Percebe-se assim que para um tipo de câncer mais resistente, a lectina ConBr 

apresentou efeito antiproliferativo similar ao efeito da lectina ConA.  

A leucemia mielóide crônica é caracterizada por sua frequente resistência a 

quimioterápicos, que possivelmente é gerada pela presença do cromossomo Philadelfia 

(Ph), que resulta de uma translocação recíproca entre os braços longos dos 

cromossomas 9 e 22, isto é, a t (9;22) e leva à formação de um novo gene leucemia-

específico, o BCR-ABL. Este gene é o responsável por alterações de diversas vias 

metabólicas que resultam em uma acentuada desordem proliferativa (FARHADI et al, 

2016; ANJALI, FARAHA e AMIT, 2012; GOLDMAN e MELO, 2008). Sendo assim 

de interesse clínico o aperfeiçoamento de moléculas que atuem sobre este tipo de 

câncer, como a ConBr, que foi capaz de ativar mecanismos de morte na linhagem K562, 

porém não demonstrou seletividade. 
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Como já descrito, em nosso estudo não foi possível observar efeito citotóxico da 

lectina ConBr em células cancerígenas de tumor sólido, como em melanoma (Tabela 7).  

Segundo Silva e colaboradores (2014), a ausência deste efeito pode estar associado a 

alterações de pH geradas pelo metabolismo celular, sabendo que o efeito da ConBr é 

dependente da estrutura quaternária e que esta sofre mudanças com a variação do pH. 

Porém, a capacidade desta molécula intervir na progressão de tumores não deve ser 

descartada, pois demonstramos a capacidade da ConBr interir na viabilidade de células 

endoteliais (HUVEC) e em células precussoras de macrófagos (THP-1) (tabela 7). 

Estas células fazem parte do microambiente tumoral, no qual macrófagos podem 

atuar modulando a proliferação das células cancerígenas e assim favorecer sua 

resistência, e as células endoteliais são responsáveis pela formação de novos vasos 

sanguíneos que levam nutrientes para as células tumorais com intensa atividade 

proliferativa (GENIN et al., 2015; MANTOVANI e ALLAVENA, 2015). 

Desta forma, a desregulação do microambiambiente tumoral pode ser responsável 

pelo comprometimento da progreesão do tumor. Não se pode ainda deixar de considerar 

a necessidade de investigação dos mecanimos de morte na linhagem HUVEC, pois para 

o uso in vivo da lectina ConBr, é necessário evitar danos vasculares que poderiam 

agravar as condições clínicas do paciente. 

Porém, estudo publicado por Barbosa e colabodores (2001) havia relatado que em 

estudos in vivo realizados com uma variedade de lectinas Diocleinae Subtribe, a ConBr 

seria a única a não ter induzido focos de necrose hemorrágica. 

Na literatura também apresenta, outras lectinas de origem vegetal, como a Viscum 

álbum, Benincasa híspida e Datura innoxia com efeito citotóxico em células entodeliais 

(HUVEC), e seus efeito anticâncer associado a ruptura da homeostasia mantida no 

microambiente tumoral por dificultar ou mesmo inibir o processo de angiogênese 

(SINGH  et al., 2016; VAN HUYEN et al., 2002). 

Desta forma, percebe-se que o mecanismo de ação da lectina ConBr está associado a 

citotoxicidade em células cancerígenas ou em células associadas ao desenvolvimento do 

tumor. Então, continuamos o estudo na busca de confirmar este efeito citotóxico, 

avaliando o efeito da ConBr na progressão do ciclo celular. 
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5.2. A ConBr aumentou a população celular com DNA em sub G1 

 

O ciclo celular é um processo complexo responsável pela manutenção da estrutura 

do DNA e consequente permissão para divisão da célula, logo, danos à estrutura do 

DNA podem retardar e/ou impedir a proliferação celular (MISHRA, 2011; LIU et al., 

2010; GERL, VAUX, 2005). Por isso, a Nomenclature Committee on Cell Death 

considera que a fragmentação da estrutura do DNA consiste em um dos principais 

critérios característicos de morte da célula (KROEMER et al., 2009).  

Desta forma, a citotoxicidade induzida pela ConBr foi confirmada com a análise do 

ciclo celular, no qual foi possível a detecção de danos ao DNA. Alguns destes danos 

resultam em parada no ciclo celular, o que é caracterizado pelo aumento da 

porcentagem de DNA em uma das fases do ciclo e consequente reparo destes danos, 

porém danos excessivos ou falhas nos mecanismos de reparo causam aumento da 

porcentagem de DNA em sub G1, que é característica da ativação de mecanismos de 

morte celular (MALUMBRES e BARBACID, 2009). 

Na tabela 8, foi demonstrado o efeito das lectinas sobre o ciclo celular da linhagem 

THP-1. A lectina ConBr alterou o ciclo celular de forma similar a lectina ConA, 

causando, nas menores concentrações testadas (20 e 40 µg.mL
-1

), o aumento da 

porcentagem de DNA na fase G1, que caracteriza parada do ciclo celular e nas maiores 

concentrações testadas (40 e 80 µg.mL
-1

), as lectinas causaram aumento da porcentagem 

de DNA em sub G1, característica de danos excessivos ao DNA e/ou falhas em 

mecanismos de reparo. Consequentemente, estes danos resultam na redução da 

porcentagem de DNA nas fases subsequentes. 

Fármacos utilizados na clínica, como cisplatina, 5-fluoracil, paclitaxel e docetaxel 

tem seu mecanismo de morte associado a parada no ciclo celular, podendo este ser a 

causa ou a consequência da ativação de mecanimos de morte celular (DUBREZ et al., 

1995; CAO et al., 2004). 
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Tabela 8: Efeito da lectina ConBr e ConA na progressão do ciclo celular da linhagem 

THP-1, incubadas com distintas concentrações (µg.mL
-1

) por um período de 24 horas.  

  Fases do ciclo celular 

 µg.mL
-1

 Sub G1 G1 S G2/M 

Controle  13,31 ± 1,8 44,86 ± 1,9 24,10 ± 2,5 18,31 ± 0,4 

 

ConBr 

20 19,60 ± 1,8 49,48 ± 1,7
a
 18,19 ± 2,0

a
 13,23 ± 0,7

a
 

40 22,56 ±1,3
a
 52,57 ± 1,9

a
 13,43 ± 1,1

a
 11,52 ± 0,4

a
 

80 39,87 ± 3,0
a
 40,67 ± 2,7

a
 10,73 ± 1,2

a
 9,32 ± 0,9

a
 

 

ConA 

20 18,37 ± 1,7 52,60 ± 1,9
a
 15,70 ± 1,8

a
 12,61 ± 1,5

a
 

40 25,37 ± 0,9
a
 48,91 ± 1,7

a
 13,04 ± 1,9

a
 10,07 ± 2,0

a
 

80 43,48 ± 3,3
a
 36,88 ± 2,3

a
 11,12 ± 1,7

a
 8,09 ± 2,0

a
 

Os dados correspondem ao percentual da média ± EPM de três experimentos 

independentes. 
a
p < 0,05 comparado com o controle. 

 

Na tabela 9 foi demonstrado na linhagem K562, que as lectinas aumentam a 

porcentagem de DNA em sub G1 apenas nas maiores concentrações testadas (40 e 80 

µg.mL
-1

), característica associada a morte celular. Este efeito observado apenas nas 

maiores concentrações, deve estar associado as características de resistência deste tipo 

de leucemia. 

É importante ressaltar, que uma mesma molécula pode desencadear mecanismos de 

morte de forma específica a cada tipo de câncer (COULIDIATI et al., 2015). 

Justificando assim, os diferentes efeitos da ConBr no ciclo celular de distintas 

linhagens. 
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Tabela 9: Efeito da lectina ConBr e ConA na progressão do ciclo celular da linhagem 

K562, incubadas com distintas concentrações (µg.mL
-1

) por um período de 24 horas.  

  Fases do ciclo celular 

 µg.mL
-1

 Sub G1 G1 S G2/M 

Controle  11,33 ± 2,5 40,31 ± 0,4 22,39 ± 1,3 25,95 ± 2,9 

 

ConBr 

20 17,23 ± 1,2 39,21 ± 0,3 18,52 ± 1,5 23,75 ± 1,8 

40 32,32 ± 3,7
a
 34,43 ± 1,7 17,94 ± 0,7

a
 14,99 ± 2,0

a
 

80 51,84 ± 1,8
a
 26,21 ± 0,9

a
 13,69 ± 0,5

a
 8,03 ± 0,2

a
 

 

ConA 

20 15,28 ± 0,8 41,79 ± 0,9 20,33 ± 0,2 21,13 ± 0,1 

40 33,89 ± 1,6
a
 33,86 ± 0,9 19,37 ± 1,2 12,48 ± 0,7

a
 

80 48,59 ± 4,6
a
 28,68 ± 2,9

a
 15,60 ± 0,2

a
 6,79 ± 1,4

a
 

Os dados correspondem ao percentual da média ± EPM de três experimentos 

independentes. 
a
p < 0,05 comparado com o controle. 

 

A tabela 10 apresenta o efeito das lectinas na linhagem K562-Lucena, que é uma 

linhagem com aumento da expressão de características de resistência presentes na 

linhagem K562. Mesmo não tendo sido observado alteração metabólica no ensaio de 

MTT, foi evidente a capacidade das lectinas aumentarem o percentual de DNA na fase 

sub G1, em todas as concentrações estudadas (20 a 80 µg.mL
-1

).  

Este efeito pode ser citostático, em que mesmo sem ocorrer morte celular, haverá 

comprometimento da fisiologia celular (FRESHNEY, 2001). É comum que neoplasias 

resistentes a quimioterápicos necessitem da associação de drogas, ou mesmo da 

associação de terapias para obtenção de um efeito anticâncer eficiente (YU et al., 2012; 

KMAL, 2013; FENG et al., 2014). 
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Tabela 10: Efeito da lectina ConBr e ConA na progressão do ciclo celular da linhagem 

K562-Lucena, incubadas com distintas concentrações (µg.mL
-1

) por um período de 24 

horas.  

  Fases do ciclo celular 

 µg.mL
-1

 Sub G1 G1 S G2/M 

Controle  9,74 ± 1,0  45,21 ± 0,6 22,96 ± 1,2 22,72 ± 0,8 

 

ConBr 

20 21,64 ± 2,5
a 

42,25 ± 0,5
a
 22,00 ± 0,8 15,00 ± 2,4

a
 

40 29,09 ± 2,1
a
 39,25 ± 1,2

a
 18,96 ± 0,9 15,53 ± 2,0

a
 

80 39,97 ± 3,5
a
 34,29 ± 0,8

a
 16,39 ± 1,4

a
 9,84 ± 1,9

a
 

 

ConA 

20 22,45 ± 2,1
a
 42,23 ± 0,7

a
 21,06 ± 0,2 14,87 ± 2,7

a
 

40 25,26 ± 3,4
a
 42,54 ± 0,4

a
 20,82 ± 1,6 12,04 ± 2,2

a
 

80 30,97 ± 3,3
a
 39,15 ± 1,5

 a
 20,52 ± 1,8 9,84 ± 1,9

a
 

Os dados correspondem ao percentual da média ± EPM de três experimentos 

independentes. 
a
p < 0,05 comparado com o controle. 

 

Na tabela 11, observa-se o efeito das lectinas na HUVEC, constatando que mesmo 

na linhagem não cancerígena, as lectinas possuem efeito similar. Porém, nesta 

linhagem, o aumento do percentual de DNA em sub G1 foi demonstrado apenas na 

maior concentração estudada (80 µg.mL
-1

), ao contrário do descrito nas células 

cancerígenas, cujo efeito de dano ao DNA sempre está presente a partir das menores 

concentrações. 
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Tabela 11: Efeito da lectina ConBr e ConA na progressão do ciclo celular da linhagem 

HUVEC, incubadas com distintas concentrações (µg.mL
-1

) por um período de 24 horas.  

  Fases do ciclo celular 

  Sub G1 G1 S G2/M 

Controle µg.mL
-1

 14,27 ± 2,2 60,76 ± 2,3 11,32 ± 2,0 11,68 ± 1,0 

 

ConBr 

20 21,70 ± 3,0 71,42 ± 2,6 2,84 ± 0,3
a
 4,12 ± 0,1

a
 

40 28,91 ± 2,4
a
 66,09 ± 1,9 1,87 ± 0,2

a
 3,42 ± 0,6

a
 

80 54,52 ± 1,1
a
 39,31 ± 0,2

a
 1,85 ± 0,1

a
 4,39 ± 0,7

a
 

 

ConA 

20 29,23 ± 1,8 64,43 ± 1,8 2,08 ± 0,1
a
 4,34 ± 0,2

a
 

40 30,95 ± 3,9
a
 63,63 ± 4,3 1,56 ± 0,2

a
 3,95 ± 0,7

a
 

80 67,47 ± 5,1
a
 26,21 ± 5,0

a
 0,23 ± 0,1

a
 4,28 ± 0,1

a
 

Os dados correspondem ao percentual da média ± EPM de três experimentos 

independentes. 
a
p < 0,05 comparado com o controle. 

 

Estes resultados obtidos após 24h de incubação demonstram que independente do 

comprometimento do metabolismo celular avaliado pelo ensaio de MTT, houve 

previamente ativação de características de morte celular. Demonstrando assim que a 

integridade do DNA que é fundamental para a sobrevivência da célula, é também uma 

característica crucial no mecanismo de ação das lectinas. Outros estudos já haviam 

mostrado que a ConBr e a ConA foram capazes de induzir danos ao DNA em diferentes 

tipos de câncer, como em leucemias e carcinomas de mama (FAHEINA-MARTINS et 

al., 2012; SHI et al., 2014). 

Nas linhagens leucêmicas (THP-1 e K562) cujo comprometimento do metabolismo 

foi demonstrado no ensaio de MTT, o aumentou do porcentual de células em sub G1 foi 

também avaliado em distintos períodos de incubação, na concentração de 80 µg.mL
-1

.  

Nestas condições, a ConBr demonstrou um efeito tempo-dependente que iniciou 

apartir de 3 horas de incubação, com porcentagens de DNA em sub G1 que aumentam 

na linhagem THP-1 de 16,8 ± 3,1%, no controle, para 30,2 ± 0,3%, no maior período de 

incubação (Figura 8A) e na linhagem K562, estes percentuais aumentam de 3,3 ± 1,1 %, 

no controle, para 32,8 ± 4,7%, no maior período de incubação (Figura 8B). Vale resaltar 
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que a lectina ConA apresentou um efeito tardio na linhagem leucêmica mais resistente 

(K562), havendo resultados significativos apenas apartir de 12 h de incubação.  

Este resultado pode estar correlacionado a alteração dos aminoácidos Asp-58 e Ala-

70, presentes na ConA,  por Gly e Gly, presentes na ConBr, o que é responsável por 

alteração na abertura dos domínios de ligação a carboidratos, e consequentes alterações nos 

efeitos biológicos (MOREIRA, 1984; SANZ-APARICIO et al., 1997; CAVADA et al., 

2001). 
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Figura 8: Efeito da lectina ConBr e ConA na progressão do ciclo celular da linhagem 

THP-1 (A) e K562 (B) incubadas com 80 µg.mL
-1

, em diferentes tempos (h). Os dados 

correspondem ao percentual da média ± EPM de três experimentos independentes. 
a
p < 

0,05 comparado com o controle (C). 

 

5.3. Efeito citotóxico da ConBr induziu alteração do potencial 

transmembrânico mitocondrial (ΔΨm) 

 

Comprovado o efeito citotóxico da ConBr, foi avaliado o seu efeito sobre as 

mitocôndrias que são organelas comumente enolvidas em vias de morte celular 

programada. Iniciando a compreensão do mecanismo de morte celular ativado pela 

lectina ConBr nas células leucêmicas, THP-1 e K562. 

Assim, foi determinado que a ConBr alterou a viabilidade celular induzindo 

despolarização mitocondrial de forma concentração-dependente, a partir da menor 

concentração utilizada (20 µg.mL
-1

) (Figura 9). 
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Na maior concentração estudada (80 µg.mL
-1

), foi observado que a lectina ConBr 

induziu despolarização mitocondrial de 73,2 ± 03% e 63,4 ± 5,9%, respectivamente para 

a linhagem THP-1 (figura 9A) e K562 (figura 9B). Este efeito ocorreu de forma similar 

para as duas lectinas avaliadas.  

Estudos tem demonstrado que danos ao DNA pode favorecer aumento na expressão 

de proteínas que causem despolarização mitocondrial (GILLINGS et al, 2009; TAIT e 

GREEN, 2010). Desta forma, a despolarização mitocondrial observada deve ser 

consequência dos danos ao DNA induzidos pelas lectinas em ambas as linhagens. 
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Figura 9: Avaliação da despolarização mitocondrial de células THP-1 (A) e K562 (B) 

incubadas com ConBr e ConA, por um período de 24 h. Os dados são expressos como 

média ± EPM de dois experimentos em duplicata e foram analisados por ANOVA 

seguido do pós-teste Newman-keuls. 
a
p<0,001 em relação ao controle (C). 

 

5.4. A lectina ConBr ativou mecanismos de morte celular dependente de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) 

 

Além das mitocôndrias estarem  envolvidas em mecanismos de morte celular 

programada, estas organelas são as responsáveis pela respiração celular e sua 

despolarização ocasionalmente induz acúmulo de EROs, que são moléculas altamente 

reativas capazes de ativar mecanimos de morte e induzir degração de diversos 

componentes celulares (DRULLION et al., 2012; LI e HILL, 2013; ICHIM e TAIT, 

2016). 
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Assim, foi comprovado que a lectina ConBr também aumentou o percentual de 

EROs para 43,7± 8,6 %, na linhagem THP-1 (Figura 10A) e para 9,9 ± 0,9 %, na 

linhagem K562 (Figura 10B). Apenas na linhagem mais resistente (K562) a lectina 

ConA demonstrou menor eficácia, pois só induziu EROs na maior concentração testada 

(80 µg.mL
-1

), enquanto a ConBr teve efeito a partir da concentração de 40 µg.mL
-1

. 

De modo similar, as lectinas tiveram induziram um maior aumento EROs na 

linhagem THP-1, quando comparada a linhagem K562. Estudos têm demonstrado que 

células cancerígenas frequentemente vem apresentando mecanismos de proteção para 

diversas EROs (SAURI, KIM e SHAU, 1995). 

Estudo realizado por Cao e colaboradores (2004) demonstrou que a produção e os 

mecanismos ativados por EROS podem ser distintos em células suceptíveis a apoptose, 

como as linhagens de leucemia aguda, e em células resistentes a apoptose, como as 

linhagem de leucemia crônia, mesmo quando a morte é induzida pela mesma molécula, 

como foi observado em nossos resultados padrões distintos de produção de EROs.  
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Figura 10: Avaliação da produção de EROs pelas células THP-1 (A) e K562 (B) 

incubadas com ConBr e ConA, por um período de 24 h. Os dados são expressos como 

média ± EPM de dois experimentos em duplicata e foram analisados por ANOVA 

seguido do pós-teste Newman-keuls. 
a
p<0,001 em relação ao controle. 

 

Indepentende do percentual de produção de EROs, o mesmo demonstrou ser crucial 

para ativação de mecanimos de morte celular. Uma vez que quando as EROS foram 
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bloqueados com o uso do NAC, a lectina perdeu efeito citotóxico na linhagem THP-1 

(Figura 11A) e na linhagem K562 (Figura 11B). 

Nossos resultados corroboram com outros estudos que demonstram o envolvimento 

de EROs nos mecanismos de morte celular ativados por lectinas, inclusive pela ConBr 

que na concentração de 50 µg.mL
-1

, estimulou a produção de aproximadamento 60% de 

EROs na linhagem MOLT-4 e aproximadamente 10% na linhagem HL-60  (ZHUANG 

et al., 2017; FAHEINA-MARTINS et al., 2012). 

Vale ressaltar, que a inibição da produção de EROs na linhagem K562 não apenas 

reverteu o efeito citotóxico, como favoreceu a proliferação celular. Comprovando que a 

linhagem K562 tem uma forma distinta de mecanismo relacionado as EROs. 
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Figura 11: Avaliação da influência das EROs na viabilidade de células THP-1 (A) e 

K562 (B), incubadas com ConBr (80 µg.mL
-1

) e/ou NAC (10µM), por um período de 

72 h. Os dados são expressos como média ± EPM de dois experimentos em duplicata e 

foram analisados por ANOVA seguido do pós-teste bonferrone  
a
p<0,001 em relação ao 

controle e 
b
p<0,05 em relação a lectina, 

C
p<0.05 em relação ao NAC. 

 

5.5. ConBr induziu morte independente de MAPK  

 

As EROs são descritas como possíveis responsáveis por ativar ERKs, JNKs e p38 

MAPKs (CAO et al., 2016). Esta família de proteínas intracelulares podem ativar vias 

de sinalização ambíguas, tendo efeito pró e anti-sobrevivência.  

Em nosso estudo, a família das MAPKs foi representada pelas proteínas p38, ERK e 

JNK, as quais não demonstraram envolvimento no efeito citotóxico da lectina ConBr. 
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Os resultados mostraram que o efeito citotóxico da ConBr na célula THP-1 e K562, 

quando pré-tratadas com inibidores SB203580, PD98059 e SP600125, não foi alterado, 

sugerindo assim que as MAPK não estão envolvidas na via de sinalização da lectina 

ConBr (Figura 12). 

Já em outros tipos de câncer, como em gliomas, nos quais a cascata de MAPK é 

bem documentada, foi correlacionado a modulação da ERK e o efeito citotóxico da 

lectina ConBr em células do tipo U6 (PEREIRA, 2005). 
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Figura 12: Determinação da influência dos inibidores das quinases ERK - PD98059, 

p38 - SB203580 e JNK - SP600125, no efeito citotóxico da lectina ConBr (80 µg.mL
-1

) 

em células THP-1 (A) e K562(B), após um período de 72h. Os dados são expressos 

como média ± EPM de dois experimentos em duplicata e foram analisados por ANOVA 

seguido do pós-teste Bonferroni. 
a
p<0,001 em relação ao controle. 

 

5.6. Tipo de morte celular induzida pela lectina ConBr 

 

A junção dos efeitos supracitados estão associados a morte celular programada que 

compartilham vários elementos regulatórios, e já foi demonstrado que com caraterísticas 

similares as descritas, as lectinas podem ativar a autofagia e a apostose, (LI et al., 2010; 

DRULLION et al., 2012). Assim, demonstramos que em tipos celulares ditintos, a 

ConBr ativou autofagia e apoptose. 
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5.6.1. Lectina ConBr induziu autofagia na linhagem K562 

 

As desordens celulares induzidas pela lectina ConBr resultaram em ativação de 

mecanismos de morte celular programada. Assim, foi avaliado a externalização da 

fosfatidilsetina, a formação de AVOs e internalização de iodeto de propídeo, que são 

características específicas de apoptose, autofagia e necrose, respectivamente.  

Sendo então constatado, que a lectina ConBr aumentou a formação de AVOs e 

incorporação de iodeto de propíde em todas as concentrações testadas, sugerindo 

ativação de autofagia e a ruptura da membrana plasmática, não sendo observado 

ativação de apoptose (Tabela 12).  

 

Tabela 12: Avaliação da porcentagem de apoptose e autofagia em células K562, 

incubadas com distintas concentrações de ConBr ou ConA (µg.mL
-1

), por um período 

de 24 h.  

  Células 

  Autofagia Apoptose Necrose 

 µg.mL
-1

  Precoce Tardia  

Controle  8,5 ± 0,9 2,2 ± 0,5 7,4 ± 2,3 3,3 ± 0,7 

 

ConBr 

20 13,6 ± 1,0
 a
 1,7 ± 3,7 9,2 ± 3,5 4,5 ± 1,4 

40 17,4 ± 1,0
 a
 3,2 ± 2,5 11,6 ± 4,2 7,2 ± 2,1 

80 26,0 ± 3,7
 a
 6,0 ± 2,2 11,1 ± 4,6 11,5 ± 3,1

 a
 

 

ConA 

20 15,7 ± 0,5
 a
 1,2 ± 4,5 6,1 ± 1,9 5,5 ± 1,6 

40 19,5 ± 1,2
 a
 2,8 ± 4,0 10,0 ± 2,4 6,2 ± 2,7 

80 22,3 ± 1,8
 a
 4,1 ± 3,4 11,8 ± 4,6 11,3 ± 2,1

a
 

Os dados são expressos como média ± EPM de dois experimentos em duplicata e foram 

analisados por ANOVA seguido do pós-teste Newman-keuls. 
a
p<0,001 em relação ao 

controle. 

 

Corroborando com nossos resultados, estudos já haviam descritos o papel de 

indução de autofagia por lectinas (LI et al., 2015; LEI e CHANG; 2007). E o Imatinibe, 

que é a primeira opção de tratamento para leucemia mielóide crônica, também teve 

recentemente seu efeito relacionado a modulação deste tipo de morte (XIE et al, 2017; 

DRULLION et al., 2012). 
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Os mecanismos de ativação da autofagia e da apoptose parecem antagônicos, 

havendo estudos que demonstram que o processo autofágico inibe momentaneamente a 

apoptose (KNIZHNIK et al., 2013). Condição esta também observada em nosso estudo, 

pois as alterações de morte desencadeadas pelas lectinas ativaram o processo de 

autofagia e não estimularam apoptose, não tendo sido observado externalização da 

fosfatidilserina que é uma importante característica apoptótica (Tabela 12). 

Mesmo sendo a apoptose a via clássica de ação dos quimioterápicos, sabe-se que a 

leucemia mieloide crônica é um tipo de câncer resistente a este mecanismo de morte, 

sendo a ativação de outros tipos de morte celular uma alternativa interessante para 

novas perspectivas de tratamento (FARHADI et al, 2016; BRANDÃO et al, 2010). 

Foi ainda observado em nosso estudo, que na maior concentração avaliada (80 

µg.mL
-1

), a ConBr induziu danos a membrana plasmática que é característica 

comumente associada a necrose, porém em nosso estudo esta característica pode 

reafirmar a indução de um processo autofagico, como uma via de morte (Figura 12). Já 

que o proceso de autofagia pode conduzir uma reciclagem de estruturas celulares, sem 

que haja morte da célula (CHEN e KARANTZA 2011; LIN e BAEHRECKE, 2015; HA 

e KIM, 2016). 

A ConA e ConBr não apresentaram distinção no tipo de morte celular induzido na 

linhagem K562. 

 

5.6.2. Lectina ConBr induziu apoptose na linhagem THP-1 

 

A fim de confirmar o tipo de morte celular específico ativado pela ConBr na 

linhagem THP-1, avaliou-se a externalização da fosfatidilserina e/ou integridade da 

membrana plasmática, que são características associadas a apoptose e a necrose, 

respectivamente. 

Os nossos resultados demonstraram que a ConBr induziu apoptose precoce em todas 

as concentrações estudadas, causando externalização de fosfatidilserina com aumento da 

marcação de anexina, e induziu apoptose tardia nas maiores concentrações, 

caracterizada pela dupla marcação anexina/iodeto de propídeo que representam a 

externalização da fosfatidilserina e também a perda da integridade da membrana 

plasmática (Figura 13).  
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Este tipo de morte celular comumente ativado pelos quimioterápicos, também é 

conhecida por suicídio celular, pois a célula desintegra-se em pequenos corpos 

apoptóticos, que externalizam fosfatidilserina perimitindo seu reconhecimento e 

remoção por fagócitos. Desta forma, a morte por apoptose não causa danos a outras 

células e nem induz ativação de um processo inflamatório (ALLAN et al., 1992; 

FRÉDÉRIC e REUTELINGSPERGER, 2013; DELPHI et al., 2015; ICHIM E TAIT, 

2016). Assim, reduz efeitos inespecíficos que causem malefícios ao paciente, durante o 

traramento. 

 

 

Figura 13: Gráfico de pontos (dotplot) representativo da dupla marcação anexina/iodeto 

de propídeo, referente ao efeito da lectina ConBr e ConA na linhagem THP-1, após 24 h 

de incubação. 

 

Quando estes dados são quantificados, observamos que a ConBr induziu 62,4 % de 

apoptose (apoptose precoce: 35,0 ± 4,2 e apoptose tardo: 27,4 ± 0,7), na maior 

concentração testada (80 µg.mL
-1

), sem induzir necrose. Corroborando com os 

resultados já apresentados, a lectina ConBr apresentou um perfil de morte similar ao 

característico da lectina controle, ConA (Tabela 13). 

Como já discutido, o processo de apoptose e autofagia parecem não acontecer de 

forma simultânea (KNIZHNIK et al., 2013). Assim, demonstramos que quando a ConBr 

ativa o mecanismo de apoptose na linhagem THP-1, não ocorre autofagia (Tabela 13). 
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Tabela 13: Percentual de apoptose e necrose em células THP-1 incubadas com distintas 

concentrações (µg.mL
-1

) 
 
de ConBr ou ConA, por um período de 24 h.  

  Células 

  Autofagia Apoptose Necrose 

 µg.mL
-1

  Precoce Tardia  

Controle  7,1 ± 3,2 5,0 ±1,6 2,3 ± 0,8 1,4 ± 0,1 

 

ConBr 

20 ND 25,1 ± 2,7
a
 10,9 ± 2,0 5,3 ± 1,2 

40 ND 32,3 ± 1,0
a
 26,4 ± 2,7

a
 5,7 ± 2,0 

80 13,3 ± 2,5 35,0 ± 4,2
a
 27,4 ± 0,7

a
 7,1 ± 2,7 

 

ConA 

20 - 25,1 ± 6,0
a
 12,5 ± 2,5 8,8 ± 2,0 

40 - 29,0 ± 3,0
a
 25,5 ± 5,2

a
 9,6 ± 3,2 

80 - 30,3 ± 2,0
a
 28,8 ± 4,4

a
 9,7 ± 5,0 

Os dados são expressos como média ± EPM de dois experimentos em duplicata e foram 

analisados por ANOVA seguido do pós-teste Newman-keuls. 
a
p<0,001 em relação ao 

controle. ND – não determinado. 

 

5.6.2.1. ConBr ativou apoptose intrínseca 

 

Conforme demonstrado na figura 14, a ConBr foi capaz de aumentar o percentual da 

expressão proteínas intracelulares envolvidas no processo de morte celular por 

apoptose, ativado na linhagem THP-1.  

É comum que este mecanismo de morte seja ativado em células submetidas a 

estresse, como danos ao DNA, e neste contexto pode-se observar a ativação de mútiplas 

vias integradas pela proteína p53 (ZAFAR et al, 2017; LAZO, 2017).  

Assim, já tendo sido discutido que a ConBr causou danos ao DNA e estresse 

oxidativo na linhagem THP-1, comprovamos também que a mesma aumentou a 

expressão da proteína p53 de 6,5 ± 5,0 para 42,3 ± 10,7% (Figura 14A). 

A proteína p53 é conhecida como protetora do DNA, uma vez que o mesmo seja 

danificado, esta proteína ativa mecanismos de morte e garante assim que o dano não irá 

ser repassado durante a divisão para novas células (LAZO, 2017).  

Em nosso estudo, foi comprovado que além do aumento da expressão da proteína 

p53, a ConBr também aumentou a concentração de citocromo c intracitoplasmático de 
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4,4 ± 0,2% para 22.9 ± 3.0% (Figura 14B) e aumentou a quantidade da caspase 3 de 4,3 

± 0,2% para 30,7 ± 0,4% (Figura 14C).  

Nosso resultados corroboram com estudos que descrevem a proteína p53 como 

responsável por aumentar a expressão de proteínas pró-apoptóticas da família Bcl-2, 

com consequente formação de poros na membrana mitocondrial externa pelos quais 

podem ser liberados fatores ativadores da apoptose, como o citocromo C (GILLINGS et 

al, 2009;. TAIT E GREEN, 2010). 

Uma vez que o citocromo c seja liberado da mitocôndria para o citoplasma, é 

responsável pela formação do apoptossomo, um compelxo constituído pelo prórpio 

citocromo c associado a APAF-1, resultando na ativação da capase 9, uma caspase 

iniciadora que sequencialmente ativa uma caspase efetora, comumente a caspase 3 

(ICHIM E TAIT, 2016).  

Esta descrição sugere que a ConBr ativa um mecanismo clássico de apoptose 

intrínseca, sem no entanto, descartar a hipótese do envolvimento da via de apoptose 

extrínseca, que também ativa a caspase 3. 
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Figura 14: Quantificação da proteína p53 (A), citocromo C (B) e caspase 3 (C) na 

linhagem THP-1, após 24h de incubação com 80 µg.mL
-1

 de lectina ConBr. Os dados 

correspondem à média ± EPM de dois experimentos independentes e foram analisados 

elo teste T. 
a
p < 0,05 em relação ao controle (C). 
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De acordo com os resultados apresentados, observa-se então que as lectinas ConBr e 

ConA atuaram induzindo as mesmas características de morte celular, resultantes na 

ativação de autofagia em células K562 (Figura 15) e ativação de apoptose em células 

THP-1 (Figura 16). 

 

 

 

 

Figura 15: Mapa conceitual com sugestão do mecanismo de ação da lectina ConBr, na 

linhagem K562. 
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Figura 16: Mapa conceitual com sugestão do mecanismo de ação da lectina ConBr, na 

linhagem THP-1. 

 

5.7. Encapsulamento da lectina ConBr 

 

5.7.1. A lectina ConBr não alterou o tamanho do lipossomo 

 

Assim, em busca de aperfeiçoar a aplicação desta lectina como um fármaco para o 

tratamento do câncer, foi desenvolvido uma estrutura contendo lectina e lipossomo. 

O desenvolvimento de um produto lipossomo-lectina já foi descrito para a lectina 

Cratyllia mollis (Cra) e inclusive para a lectina ConA, assim como alguns dos 

quimioterápicos amplamente utilizados, já tiveram seu encapsulamento descrito com 
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efeitos farmacológicos otimizados (MAUCERI et al., 2014; MISRA et al., 2010; HU et 

al., 2010; ANDRADE et al., 2004).  

Em nosso estudo, o lipossomo foi construído com 10mM de fosfatidilcolina e adição 

de 10% de DODAC, concentrações previamente definidas.  

Esta estrutura lipídica apresentou um tamanho de aproximadamente 80 nm, sem 

grandes alterações de tamanho com a adição de distintas concentrações da lectina 

ConBr (Figura 17A), e também não foi observado alterações no de índice de 

polidispersão, mesmo com a adição da lectina (Figura 17B), o que confirma a 

homogeneidade da distribuição dos tamanhos dos lipossomos. 

 

A             B 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: (A) Tamanho e (B) índice de polidispersão do lipossomo com a lectina 

ConBr. Os dados são expressos como média ± EPM de dois experimentos em duplicata 

e foram analisados por ANOVA seguido do pós-teste Bonferroni. 
a
p<0,05 em relação ao 

controle (0). 

 

5.7.2. Estrutura do lipossomo interagiu eletrostaticamente com a ConBr 

 

Após a incorporação de diferentes concentrações de lectina ao sistema com o 

lipossomo, foi avaliado o potencial zeta e a mobilidade eletroforética, pelo equipamento 

Dynamic Light Scattering – DLS. 

Nossos resultados demonstram que houve interação/conjugação das estruturas 

(lipossomo/lectina), evidenciado pela redução significativa do potencial zeta e da 

mobilidade eletroforética, o que indicou a interação eletrostática da lectina de carga 

negativa com o DODAC, componente de carga positiva presente no lipossomo (Figura 

18). 
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Nossos resultados demonstraram que em um sistema com a presença da lectina 

ConBr e com o filme lipídico formado de fosfatidilcolina e DODAC (10mM), ocorreu 

redução da carga elétrica. Esta redução é representada pela redução do potencial Zeta 

(Figura 18A) e pela redução da mobilidade eletroforética (Figura 18B).  

Este processo de encapsulamento pode potencializar o efeito anticâncer da lectina, 

como demonstrado no estudo realizado por Andrade e colaboradores (2004), no qual o 

encapsulamento da lectina Cra aumentou seu efeito antitumoral em 30% (ANDRADE et 

al., 2004). 

O encapsulamento da lectina pode ainda favorecer a seletividade terapêutica para 

tratamento de tumores e garantir a possibilidade de administração endovenosa, pois se 

sabe que os lipossomos são vesículas capazes de transportar quimioterápicos pela 

corrente sanguínea gerando um acúmulo deste em tecidos tumorais. Nestas regiões são 

encontrados fenestrações endoteliais que permitem que estas vesículas tenham acesso 

direto ao microambiente tumoral, favorecendo o direcionamento terapêutico e 

consequentemente resultando em redução da dose terapêutica (ESTANQUEIRO et al., 

2015). 

 

A              B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: (A) Potencial zeta e (B) mobilidade eletroforética do lipossomo com a 

lectina ConBr. Os dados são expressos como média ± EPM de dois experimentos em 

duplicata e foram analisados por ANOVA seguido do pós-teste Bonferroni. 
a
p<0,05 em 

relação ao controle (0). 
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5.7.3. O lipossomo protege a estrutura da lectina de alterações de 

temperatura e pH 

 

Estruturas de origem proteica, quando submetida a variações de temperatura e pH 

comumente sofrem dispersão estrutural, associada a desnaturação e consequente 

inatividade da molécula, sendo estas alterações determinadas a partir da temperatura de 

transição térmica.  

Os nossos resultados comprovam, que a temperatura de transição térmica da lectina 

ConBr em pH fisiológico (7.4) é aproximadamente 90 °C (Figura 19A), em meio ácido 

(pH 3.0), similar ao estômago, esta temperatura é aproximadamente 60 °C (Figura 19C) 

e em meio básico (pH 9.0), similar ao intestino, o perfil de dispersão estrutural da 

molécula foi semelhante ao visto no pH fisiológico, com temperatura de transição 

térmica aproximadamente 90 °C (Figura 19E).  

Quando a lectina conjugada ao lipossomo foi submetida às mesmas condições 

supracitadas, foi constatado que em pH fisiológico e ácido, o lipossomo retardou 

alterações na estrutura da lectina, com temperaturas de transição térmicas 

respectivamente de 100 e 110 °C (Figura 19B e 19D). Em meio básico, não foi 

observado alterações na termperatura de transição da lectina conjugada em lipossomo 

(Figura 19F).  

A ausência alteração na temperatura de transição térmica em pH básico já era 

esperado, tendo em vista que a lectina apresenta-se com uma mistura de monômeros, 

dímeros e tetrâmeros em pHs ácidos e no pH fisiológico, porém, em pHs básicos 

observa-se uma homogeineidade das estruturas tetraméricas (CAVADA et al., 2001). 

Como o efeito da lectina é dependente da manutenção da estrutura tetramérica, 

assim protegê-las de fatores que podem dissociá-la é fundamental. Silva e colaboradores 

(2014) relata que a lectina ConBr pode ter perdido o seu efeito antiproliferativo devido a 

acidez metabólica em um ambiente tumoral. Assim demonstramos que o 

encapsulamento da lectina ConBr pode favorecer a estabilidade da molécula em pH 

ácido e em diferentes temperaturas (Figura 19), comprovando a estabilidade do 

conjugado lipossomo-ConBr para  possíveis ensaios in vivo.  

Desta forma, a estrutura lipossomo-ConBr permitirá a integridade estrutural da 

lectina, garantindo a manutenção e otimização dos efeitos anticâncer demonstrados em 
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nosso estudo, tornando-a uma molécula promissora para continuação dos estudos 

anticâncer. 
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A               B 

 

C      D 

 

E      F 

 

Figura 19: Avaliação da dispersão estrutural da lectina ConBr (A) e ConBr conjugada a 

lipossomo (B) em pH 7,4; ConBr (C) e ConBr conjugada a lipossomo (D) em pH 3,0 e 

ConBr (E) e ConBr conjugada a lipossomo (F) em pH 9,0, todos submetidos a variação 

de temperatura de 2 a 130 °C. 
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6. Conclusão 

 

 A lectina ConBr apresentou efeito citotóxico nas linhagens THP-1, K562, 

HUVEC e PBMC; 

 Danos ao DNA foram cruciais para ativação de morte celular induzida pela 

lectina, sendo este efeito iniciado a partir de 3h de incubação nas linhagens leucêmicas; 

 A ConBr induziu despolarização mitocondrial; 

 O efeito da lectina ConBr foi dependente de EROs; 

 As MAPKs não estão envolvidas no mecanismo de morte ativado pela lectina; 

 Na linhagem K562, ConBr induziu formação de organelas vesiculares ácidas e 

ruptura da membrana plasmática, sugerindo morte celular por autofagia; 

 Na linhagem THP-1, ConBr ativou mecanismo de apoptose intrínseca, com 

consequente aumento de proteínas pró-apoptóticas intracelulares; 

 O filme lipídico de fosfatidilcolina com DODAC interagiu com a lectina ConBr, 

resultando na bioprospecção de um lipossomo conjugado a lectina, capaz de protegê-la 

de alterações de temperatura e pH. 
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