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RESUMO 

 

E-LACERDA, R.R. Isolamento, caracterização e atividade biológica da lectina de sementes 

de variedade brasileira de feijão-lima (Phaseolus lunatus var. cascavel). 72f. Dissertação 

(Mestrado em Biologia Celular e Molecular) – Programa de Pós-Graduação em Biologia 

Celular e Molecular, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa, 2015. 

 

Lectinas são proteínas com a capacidade de interagir de forma específica e reversível com 

carboidratos. Estão presentes em todas as formas de vida desempenhando funções vitais. As 

lectinas de leguminosas apresentam inúmeras atividades biológicas que podem ser utilizadas 

pela terapêutica. O objetivo desse estudo foi isolar uma lectina de sementes de Phaseolus 

lunatus var. cascavel (PLUN), bem como caracterizá-la e verificar as atividades antihemolítica, 

antioxidante, antitumoral e gastroprotetora. A presença de lectinas e a indicação do seu 

carboidrato inibidor foi determinada utilizando a atividade hemaglutinante. A concentração 

proteica foi determinada pelo método de Bradford utilizando a albumina sérica bovina como 

padrão. O isolamento de PLUN foi realizado por cromatografia de exclusão em Sephadex G-

100. O peso e a pureza da lectina foram estimados por EGPA (eletroforese em gel de 

poliacrilamida). A caracterização de PLUN foi realizada verificando sua resistência às 

variações de temperatura e pH, integridade frente à presença de ureia, ditiotreitol, beta-

mercaptoetanol, EDTA, tripsina e quimiotripsina. A caracterização para glicoproteínas foi 

realizada pela coloração eletroforética e pela dosagem de carboidratos totais. A atividade 

antihemolítica foi realizada utilizando hemácias humanas ABO, a atividade antioxidante foi 

determinada pelos métodos de redução do molibdênio (antioxidante total) e captura dos radicais 

DPPH e ABTS, a atividade antitumoral foi determinada pelo ensaio do MTT contra células de 

melanoma A375 e a gastroprotetora pela proteção a gastropatia induzida por etanol. A atividade 

hemaglutinante indicou a presença de lectinas capazes de aglutinar apenas hemácias do tipo A. 

Essa lectina foi inibida apenas pelo carboidrato n-acetil-D-galactosamina em uma concentração 

de 25 mM. A exclusão molecular foi suficiente para isolar a lectina, onde o pico I obtido da 

cromatografia foi ativo contra hemácias tipo A (PLUN). A estimativa do peso por EGPA 

indicou que esta apresenta aproximadamente 128 kDa. O rendimento final da purificação ficou 

em 80%, sendo essa proteína purificada cerca de 28 vezes. A termoestabilidade e as variações 

de pH indicaram resistência em até 80ºC e em pH entre 2 e 11. Apenas a ureia 8 M foi capaz 

de inibir a lectina. O EDTA 250 mM teve efeito inibidor sobre a atividade hemaglutinante que 

foi recuperada em presença de íons manganês. PLUN é um glicoproteína, apresentando 

aproximadamente 2% de carboidratos em sua composição. A lectina não apresenta efeito 

antihemolítico para nenhum tipo sanguíneo humano. PLUN apresenta ação antioxidante com 

AAEAA (µMAA/g) de 418,20, 326 e 82,9 para a ação antioxidante total, captura do radical 

ABTS e captura do radical DPPH, respectivamente. As IC50 (mg/mL) ficaram em 1,22, 0,21 e 

4,39 para os ensaios acima citados, respectivamente. A lectina apresenta atividade antitumoral 

contra células oriundas de melanoma em doses de 100 e 50 µg/mL, reduzindo em até 83% as 

células tumorais, e ação gastroprotetora em uma concentração de 1000 µg/kg, reduzindo em até 

63% a área lesada do estômago. Os resultados indicam uma lectina com considerada atividades 

antioxidante, antitumoral e gastroprotetora. Mais estudos devem ser realizados para verificar 

possíveis mecanismos moleculares envolvidos nessas observações, bem como a determinação 

da estrutura tridimensional da proteína.   

 

Palavras-chave: Phaseolus lunatus, caracterização, antioxidante, antitumoral, gastroprotetor  
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ABSTRACT 

 

E-LACERDA, R.R. Isolation, characterization and biological activity of a lectina from 

brazilian variety of lima beans seed (Phaseolus lunatus var. cascavel). 72f. Dissertação 

(Mestrado em Biologia Celular e Molecular) – Programa de Pós-Graduação em Biologia 

Celular e Molecular, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa, 2015. 

 

Lectins are proteins with the ability to interact specifically and reversibly with carbohydrates. 

They are present in all forms of life, performing vital functions for the maintenance of these 

beings. The legume lectins have numerous biological activities that can be used for therapy. 

The aim of this study was to isolate a lectin of Phaseolus lunatus seeds var. cascavel (PLUN), 

as well as to characterize it and check anti-hemolytic, antioxidant, antitumor and 

gastroprotective activities. The presence of lectins and an indication of their carbohydrate 

inhibitor was determined using the hemagglutination activity against human type ABO red 

blood cells. Protein concentration was determined by Bradford method using bovine serum 

albumin as standard. The isolation of PLUN was performed by size exclusion chromatography 

on Sephadex G-100. The weight and the purity of lectin was estimated by EGPA 

(polyacrylamide gel electrophoresis) under reducing and non-reducing conditions. The 

characterization was performed PLUN checking their resistance to pH and temperature 

variations, the presence front integrity of urea, DTT (dithiothreitol), beta-mercaptoethanol, 

EDTA (ethylenediaminetetra acetic acid), as well as the action of the trypsin and chymotrypsin 

enzymes . The characterization of glycoproteins was carried out by electrophoretic and staining 

for determination of total carbohydrates. The anti-hemolytic activity was performed using 

human ABO red blood cells, the antioxidant activity was determined by the molybdenum 

reduction methods (total antioxidant) and capture of the DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl-

hidrazila), and ABTS (2,2' sulfonic -azinobis-3-ethylbenzthiazoline-6 acid), antitumor activity 

was determined by the MTT (3- [4,5-dimethyl-thiazol-2-yl] -2,5-diphenyltetrazolium bromide) 

against cells melanoma A375 and the gastroprotective the protection induced gastropathy 

ethanol. The hemagglutinating activity indicated the presence of lectins only able to agglutinate 

erythrocytes of type A. This was inhibited only by lectin-carbohydrate N-acetyl-D-

galactosamine at a concentration of 25 mM. The molecular exclusion was enough to isolate the 

lectin, where the peak I obtained from chromatography was active against type A red blood 

cells (PLUN). The estimated weight by EGPA indicated that it has about 128 kDa. The final 

purification yield was 80%, and this purified protein about 28 times. Thermostability and pH 

indicated variations in resistance to 80°C and pH between 2 and 11. Only the 8 M urea was able 

to inhibit the lectin. The 250 mM EDTA was inhibitory effect on hemagglutination activity was 

recovered in the presence of manganese ions. PLUN is a glycoprotein, with approximately 2% 

of carbohydrates in its composition. The lectin has no anti-hemolytic effect for no human blood 

type. PLUN has antioxidant action with AAEAA (μMAA/g) of 418.20, 326 and 82.9 for total 

antioxidant activity, ABTS radical capture and capture of DPPH radical, respectively. The IC50 

(mg/ml) stood at 1.22, 0.21 and 4.39 for the tests cited above, respectively. The lectin has 

antitumor activity against melanoma derived cells at doses of 100 and 50 mg/ml, reducing up 

to 83% tumor cells, and gastroprotective action in a concentration of 1000 mg / kg, reducing up 

to 63% of the injured area stomach. 

 

Keywords: Phaseolus lunatus, characterization, antioxidant, antitumor, gastroprotective 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Phaseolus lunatus 

 

 Phaseolus lunatus (Figura 1) é uma planta pertencente à família Fabaceae, conhecida 

também como família das leguminosas (CRONQUIST, 1988). Pertence à tribo Phaseoleae, 

reconhecida mundialmente por apresentar grande valor econômico, visto que nela encontram-

se além do feijão a soja (Glycine max). Phaseolus lunatus apresenta inúmeras denominações 

populares em função da região onde é produzido, destacando-se: feijão-lima, bongem, fava-

belém, fava-de-lima, fava-terra, feijão-favona, dentre outros (OLIVEIRA et al., 2004). As 

espécies do gênero Phaseolus são amplamente distribuídas em todo o mundo, sendo cultivadas 

principalmente nos trópicos, mas desenvolve-se também nas regiões temperadas. O número de 

espécies do gênero pode chegar até 52, sendo apenas 5 cultivadas: P. vulgaris, P. lunatus, P. 

coccineus, P. acutifolius e P. polyanthus (DELGADO-SALINAS et al., 1999). 

 

 

Figura 1. Phaseolus lunatus. Em A, planta adulta da espécie; Em B, sementes da variedade cascavel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A: http://hortas.info/fava (Acessado em 03/06/2015); B: do autor. 

 

 

 

A B 
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 Phaseolus lunatus possui a seguinte classificação botânica (LÓPEZ-LÓPEZ et al., 

2013):   

 

 Reino: Plantae 

      Divisão: Magnoliophyta 

           Classe: Magnoliopsida  

                Ordem: Fabales 

           Família: Fabaceae 

                Subfamília: Faboideae 

           Gênero: Phaseolus 

                 Espécie: Phaseolus lunatus 

     Variedade: “cascavel” 

 

As principais características utilizadas na identificação de P. lunatus são a presença de 

folhas trifoliadas de coloração geralmente escura, bractéolas pequenas e pontiagudas, vagens 

compridas e curvadas com duas faces (ventral e dorsal) e apresentando de 2 a 4 sementes que 

variam tanto em cor como em tegumento (SANTOS et al., 2002). 

Estudos envolvendo a espécie têm demonstrado que diversos genótipos e variedades 

vegetais são encontrados, sendo constatada alta variabilidade das características vegetais, tanto 

anatômica como em composição (YUYAMA, 1982). No estado da Paraíba são conhecidas 

algumas variedades conhecidas como amarela-cearense, cascavel, boca-de-moça, branquinha, 

mororó, olho-de-ovelha, olho-de-peixe, orelha-de-vó e raio de sol (SANTOS et al., 2002). As 

sementes das diferentes variedades são diferenciadas principalmente pelas diferenças de 

comprimento, largura e cor. 

O feijão-lima é cultivado em todos os estados brasileiros, apresentando alta diversidade 

genética, elevado potencial de produção e boa adaptação ao diversificado clima encontrado no 

Brasil (SANTOS et al., 2002). Sua principal importância está relacionada ao valor nutricional, 

sendo utilizada como fonte alternativa de proteína à população, que a consome principalmente 

na forma de feijão maduro, diminuindo a dependência cultural do consumo do feijão comum 

(Phaseolus vulgaris). Por apresentar boa adaptabilidade, a produção de feijão-lima se adequa a 

produção agrícola familiar, tornando fonte de renda para grande parte da população de baixa 

renda que reside em áreas rurais.  

 Existem poucos relatos de funções biológicas associadas ao consumo de feijão-lima pela 

população. Seu consumo está associado quase que exclusivamente ao seu teor nutricional, pois 
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apresenta proteínas de bom valor biológico, carboidratos em forma de amido, além de pouca 

gordura. Entre suas vitaminas e minerais destacam-se a B1, os folatos, a vitamina C e o ferro. 

A abundância de ferro em suas sementes faz com que a fava seja altamente indicada em casos 

de anemia ferropênica (CHEL-GUERRERO et al., 2011). Além de valores nutricionais, as 

sementes de feijão são ricas em fatores antinutricionais como inibidores de tripsina, lectinas, 

polifenóis e glicosídeos cianogênicos (EGBE; AKINYELE, 1990). Essas substâncias podem 

causar decréscimo da digestibilidade e da absorção de nutrientes da dieta, bem como alterações 

morfológicas significativas no trato gastrintestinal (VASCONCELOS; OLIVEIRA, 2004), 

porém, podem apresentar funções biológicas paralelas pertinentes, sendo necessários estudos 

mais complexos. 

 

1.2 Utilização de Produtos Naturais 

 

 As utilizações dos produtos naturais como fonte de cura datam de tempos imemoriais. 

Estima-se que as primeiras formas de utilização de fármacos para fins terapêuticos consistiam 

de chás, decoctos e bálsamos oriundos de plantas medicinais que eram escolhidas ao acaso 

(VIEGAS; DA SILVA BOLZANI; BARREIRO, 2006). Através do balanço entre propriedades 

tóxicas e curativas dessas plantas é que se foi construindo a sabedoria popular das plantas 

medicinais conhecidas até hoje. Esse conhecimento acumulado ao longo da evolução culminou 

com o desenvolvimento dos fármacos de grande importância da terapêutica atual, como o ácido 

salicílico, a atropina, a pilocarpina, o taxol, a morfina, dentre outras (ALVES, 2001). As atuais 

pesquisas em produtos naturais têm dado mais enfoque nas áreas tradicionais da química e da 

biologia, contribuindo na busca de novas substâncias e moléculas bioativas. Esse tipo de 

trabalho sempre terá espaço, uma vez que ainda há grande percentual de fontes de produtos 

naturais pouco exploradas (PUPO; GALLO; VIEIRA, 2007). 

 A identificação de compostos-base representa uma etapa essencial no processo de 

descoberta de fármacos sendo objetivo principal da química medicinal. Ao longo dos anos, com 

as crescentes pesquisas na área, foram criadas inúmeras estratégias de identificação, 

constituindo o “screening” de isolamento de compostos naturais bem como seus ensaios 

biológicos disponíveis as etapas base da descoberta de um novo medicamento (LIMA, 2007). 

Tanto nas universidades como nas indústrias farmacêuticas outras etapas já foram 

incrementadas a esse processo, destacando-se a modelagem molecular planejada, onde 

pequenas alterações da estrutura base do protótipo são realizadas a fim de que sejam avaliados 

melhoramentos na função biológica pertinente a substância avaliada. 
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 Em todas as partes de um vegetal existem substâncias que podem ser bioativas. Dentre 

as várias classes de substâncias conhecidas, destaca-me principalmente os metabólitos 

secundários, que despertam interesse pelas suas variadas atividades biológicas já reconhecidas. 

Dentre esses metabólitos pode-se citar os alcaloides, os taninos, as saponinas, os flavonoides, 

as xantonas, as antraquinonas, dentre outros (ALVES, 2001). Atualmente as proteínas também 

tem despertado grande interesse devido a uma gama de ações farmacológicas e biotecnológicas 

pertinentes a sua utilização. Com o advento da tecnologia do DNA recombinante, as proteínas 

puderam ter sua produção incrementada em escala industrial com o auxílio de microrganismos 

produtores, tanto em forma nativa como em forma “truncada”, a fim de se obter um 

melhoramento da sua função (PONTES et al., 2011).   

 O uso de todos esses componentes naturais deve principalmente seguir regras de 

segurança no que tange os riscos toxicológicos associados à sua utilização. No Brasil, as plantas 

medicinais da flora nativa são consumidas com raras ou nenhuma comprovação de suas 

propriedades farmacológicas. Na maioria das vezes isso ocorre através de indicações feitas por 

usuários ou comerciante, sendo inclusive empregadas para fins medicinais diferentes daqueles 

utilizados pelos silvícolas. Comparada com a dos medicamentos usados nos tratamentos 

convencionais, a toxicidade de plantas medicinais e fitoterápicas pode parecer trivial. Isto, 

entretanto, não é verdade. A toxicidade de plantas medicinais é um problema sério de saúde 

pública. Os efeitos adversos dos fitomedicamentos, possíveis adulterações e toxidez, bem como 

a ação sinérgica (interações com outras drogas) ocorrem comumente (ALVES, 2001). 

Dessa forma, espera-se que estudos multidisciplinares envolvendo etnobotânicos, 

químicos, farmacólogos e agrônomos (neste caso, no controle do cultivo de ervas medicinais) 

sejam suficientes para ampliação dos conhecimentos das plantas medicinais, como agem, quais 

são os seus efeitos tóxicos e colaterais, como seriam suas interações com novos medicamentos 

alopatas e quais as estratégias mais adequadas para o controle de qualidade e produção de 

fitoterápicos, atendendo às novas normas das agências reguladoras, como as resoluções da 

ANVISA (MACIEL et al., 2002). 

 

1.3 Lectinas 

 

1.3.1 Histórico 

 

 Em 1888 Herman Stillmark ao trabalhar em sua tese de doutorado com plantas 

pertencentes à família Euphorbiaceae, percebeu que determinados extratos dessas plantas 
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possuíam componentes que eram capazes de causar aglutinação de células sanguíneas. Algum 

tempo depois um desses componentes foi isolado de Ricinus communis, sendo a substância 

nomeada de ricina, uma proteína tóxica (STILLMARK, 1988). Hellin demonstrou a presença 

de outra fitohemaglutinina tóxica nos extratos de Abrus precatorius, a qual foi denominada 

abrina. A ricina e abrina passaram a serem utilizadas comercialmente, como antígenos para 

estudos envolvendo imunologia, devido à capacidade de promover a mitose em linfócitos (VAN 

DAMME et al., 1998).  

 A primeira fitohemaglutinina a ser completamente isolada foi oriunda de sementes de 

Canavalia ensiformis. Ela foi isolada por James B. Sumner, ganhador do prêmio Nobel de 1946 

por demonstrar que a urease é de origem proteica. Essa aglutinina foi denomidada de 

Concanavalina A, ou simplesmente ConA (SUMNER; HOWELL, 1936). ConA era capaz de 

aglutinar células vermelhas (Figura 2), bem como precipitar substâncias como glicogênio, 

amido e mucinas. Essa reação de hemaglutinação poderia ser inibida em presença de sacarose, 

resultando no primeiro indicativo de que essas aglutininas vegetais causavam tal reação por 

interagirem com carboidratos (SHARON; GALLAGHER, 2007). 

 

 

Figura 2. Representação esquemática de uma hemaglutinação produzida por lectinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do autor; Adaptado de SANTANA (2004). 

 

 

 A capacidade dessas proteínas em aglutinar hemácias levou a mais uma característica: 

algumas delas eram capazes de aglutinar tipos específicos de eritrócitos (A, B, O ou de animais). 

Devido a essa habilidade, Boyd e Shapleigh propuseram nomear essa classe de proteínas de 
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lectinas, nome esse derivado do latim legere, que significa escolher, selecionar (RÜDIGER; 

GABIUS, 2002a).  

 

1.3.2 Conceito, Ocorrência e Classificação  

 

 Lectinas, em seu mais amplo conceito, podem ser definidas como proteínas capazes de 

interagir de forma reversível e específica com carboidratos, glico-conjugados ou estruturas 

glicídicas complexas. Não fazem parte do grupo das glucanases e quitinases, que também se 

ligam a carboidratos, pois estas alteram a estrutura dos seus ligantes. Também não fazem parte 

da família dos anticorpos, já que são oriundos de via não-imune (LORIS, 2002). 

 As lectinas estão presentes em todos os seres: vírus (CHEN; LI, 2013), bactérias (BASU 

et al., 2004), protozoários (KAMMANADIMINTI et al., 2004), fungos (CAMBI et al., 2003), 

plantas (SANTI-GADELHA et al., 2012) e animais (FIGDOR; VAN KOOYK; ADEMA, 

2002). Essas proteínas desempenham funções vitais para todos esses seres. Nas plantas são 

responsáveis de forma indireta pela fixação do nitrogênio molecular, além de atuar na defesa 

contra fitopatógenos. Nos micro-organismos a adesão à célula hospedeira é mediada pela 

interação de lectinas com componentes glicídicos. Já nos animais, podem regular mecanismos 

de endocitose, apoptose, defesa contra micro-organismos, migração e adesão celular 

(KILPATRICK, 2002; RÜDIGER; GABIUS, 2002b). Atualmente uma especial atenção tem 

sido destinada as lectinas de sementes de leguminosas, visto que são proteínas amplamente 

variadas tanto em estrutura como em nível de atividade biológica (BRAGA et al., 2015; LEITE 

et al., 2012; SANTI-GADELHA et al., 2006, 2012), além de estarem presentes em grande 

quantidade nas sementes dessa família.  

Dentro do reino plantae, destaca-se a família das leguminosas como a portadora da 

grande maioria das lectinas estudadas até hoje. As lectinas de leguminosas formam uma grande 

família de proteínas homólogas. Membros representantes dessa família já tiveram suas 

estruturas tridimensionais estudadas e seus dados cristalográficos já se encontram depositados 

no Protein Data Bank (PDB) na rede mundial de computadores (Internet). As lectinas podem 

se tornar modelos experimentais importantes, pois são moléculas estáveis, encontradas em 

vários tipos de organismos, apresentam alta especificidade para carboidratos e permitem 

modificação química e conjugação. As lectinas podem ser aplicadas com instrumento em várias 

áreas, como pesquisa sobre câncer, imunologia, estudos básicos de bioquímica e estrutura de 

membranas, purificação de glicoproteínas, identificação celular e histológica. O isolamento e a 
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caracterização de novas lectinas revelam propriedades que podem ser de grande importância na 

pesquisa biomédica e farmacológica (PEUMANS; DAMME, 1998). 

As lectinas podem ser classificadas de muitas formas: ocorrência, estrutura, 

especificidade a carboidratos, dentre outros. A classificação estrutural é uma forma de divisão 

bastante usual e foi proposta por Van Damme e colaboradores (1998) e ampliada por Monteiro-

Moreira (2002). Nessa classificação, as lectinas são agrupadas de acordo com a quantidade e 

características dos sítios de interação a carboidratos da seguinte forma (Figura 3): 

 

 Merolectinas: possuem apenas um domínio ligante a carboidrato, podendo-se ligar a 

células e produzir modificações fisiológicas nas mesmas, porém sem aglutiná-las;  

 Hololectinas: possuem mais de um domínio ligante, podendo aglutinar células;  

 Quimerolectinas: possuem no mínimo dois domínios com atividades distintas, um capaz 

de reconhecer carboidratos e outro com atividade catalítica; 

 Superlectinas: possuem dois domínios ligantes com especificidade e carboidratos 

distintos; 

 Multilectinas: possuem dois sítios idênticos com características de se ligarem a 

carboidratos distintos. 

 

 

Figura 3. Classificação estrutural das lectinas vegetais. 

 

 

  

 

 

 

Fonte: do autor; Adaptado de Monteiro-Moreira (2002) e Van Damme et al. (1998). 
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De acordo com a classificação quanto a Especificidade ao Carboidrato as lectinas podem 

ser agrupadas nos seguintes grupos (VAN DAMME et al., 1998): 

 

 Ligantes de Fucose 

 Ligantes de Galactose/N-acetilgalactosamina (Ex: SBA) 

 Ligantes de N-acetil-D-glicosamina (Ex: WGA) 

 Ligantes de Manose (Ex: ConA) 

 Ligantes de Ácido Siálico (Ex: Lectina de Limax flavus) 

 Ligantes de Glicanos Complexos (Ex: PHA) 

 

1.3.3 Propriedades Biológicas de Lectinas Vegetais 

 

 As lectinas vegetais são portadoras de inúmeras atividades biológicas, observadas 

experimentalmente tanto in vitro como in vivo. Essas funções podem estar tanto associadas a 

sua presença na planta como não, e ainda são pouco entendidas, mas sabe-se que provavelmente 

ocorrem por meio de alguma cascata de sinalização celular que é iniciada através de 

reconhecimento químico devido a ligação lectina-carboidrato. Os oligossacarídeos ligantes das 

lectinas vegetais podem funcionar como receptores químicos muito importantes nas interações 

celulares, explicando a presença de determinadas alterações bioquímicas. 

 As lectinas das sementes de Phaseolus vulgaris Alipinia zerumbet e Canavalia 

ensiformis são portadoras de potente atividade mitogênica, e são utilizadas comercialmente até 

hoje como agentes químicos para indução de mitose em laboratório (WONG et al., 2010). As 

lectinas são portadoras de ação antimicrobiana contra várias estirpes patogênicas. A lectina de 

Capsicum annuum exibiu uma acentuada inibição da germinação dos esporos dos fungos A. 

flavuse e F. graminearum (KUKU et al., 2009). A lectina das sementes de Archidendron jiringa 

demonstrou inibir o desenvolvimento dos fungos patogênicos E. turcicum, F. oxysporum, C. 

cassiicola e C. albicans, e das bactérias Stafilococus aureus e Bacillus subtilis 

(CHARUNGCHITRAK et al., 2011). A aglutinina de sementes de Sterculia foetida foi capaz 

de inibir o crescimento de cepas de Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa e Staphylococcus aureus em baixas concentrações (BRAGA et al., 2015).  

As lectinas purificadas de diversos vegetais têm apresentado atividade antitumoral 

contra várias linhagens celulares. A indução de apoptose causada por algumas lectinas pode 

explicar a sua toxicidade para determinadas células. A apoptose induzida pela lectina ConA 
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está associada a redução do potencial de membrana mitocondrial, diminuição da homeostase 

de cálcio intracelular e variações nos níveis de Bcl-2 (LIU et al., 2009). Canavalia ensiformis 

apresenta uma lectina com potente efeito anticancerígeno contra células malignas hepáticas que 

tem como mecanismo de ação a indução de autofagia após internalização da proteína na 

mitocôndria (LEI; CHANG, 2009). Diversas outras lectinas têm apresentado efeito apoptótico 

contra células malignas, como as lectinas isoladas da alga Cliona varians e das sementes de 

Abelmoschus esculentus, que demonstraram atividade contra células de leucemia e câncer de 

mama (MONTE et al., 2014; QUEIROZ et al., 2009). As sementes de Polygonatum cyrtonema 

possuem uma lectina manose-específica capaz de induzir apoptose em células de melanoma 

humano A375 regulando Bax, Bcl-xL e Bcl-2 gerando a ativação de caspases pró-apoptóticas, 

além disso, essa lectina induz autofagia no mesmo tipo celular através de mediação 

mitocondrial pela via ROS-p38-p53 (WANG et al., 2011).  

Os processos inflamatórios e nociceptivos também são alterados em presença de 

algumas lectinas vegetais. As sementes de Luetzelburgia auriculata são portadoras de uma 

lectina galactose-específica com atividade anti-inflamatória, que age inibindo o rolamento de 

leucócitos e modulando a liberação de histamina e PGE2 (ALENCAR et al., 2010). As lectinas 

extraídas de sementes de Canavalia grandiflora e Clitoria fairchildiana apresentam potente 

atividade anti-inflamatória e analgésica observadas por diferentes modelos animais (LEITE et 

al., 2012; NUNES et al., 2009). A aglutinina isolada de sementes de Canavalia boliviana 

apresenta ação antinociceptiva com envolvimento tanto do sistema nervoso central como 

periférico (FIGUEIREDO et al., 2009).  

Lectinas tem sido usadas como ferramentas para o estudo de efeitos insulino-miméticos 

(SGAMBATI et al., 2007) e na investigação de estrutura de proteínas e carboidratos em células 

(OHYAMA et al., 2004). Lectinas vegetais podem ser extremamente úteis como insumo 

biotecnológico, desde que, avaliadas e verificadas sua verdadeira eficácia. Essas proteínas 

podem ser utilizadas: na detecção de epítopos de carboidratos e glicoconjugados (FAIS et al., 

2009), na purificação de glicoconjugados e glicanos (MONZO; BONN; GUTTMAN, 2007), na 

tiEGPAm sanguínea (KHAN et al., 2002) e como marcador para fins de diagnóstico de câncer 

(ZHANG et al., 2010). Dessa forma, o isolamento, a caracterização e a verificação de possíveis 

atividades biológicas de novas lectinas revelam propriedades que podem ser de grande 

importância na pesquisa biomédica e farmacológica.  
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1.3.4 Caracterização de Lectinas  

 

 As lectinas vegetais apresar de serem proteínas com alto percentual de homologia 

(SHARON; LIS; FASEB, [s.d.]) apresentam diferenças significativas em suas características 

físico-químicas, influenciando diretamente na sua função biológica. A união da proteína ao seu 

carboidrato hapteno envolve uma série de ligações químicas (principalmente ligações de 

hidrogênio e forças de Van der Waals), e essas só estarão em uma conformidade mais estável 

em condições específicas, que são peculiares de cada lectina, a citar: pH, isotonicidade, 

temperatura, presença de íons, agentes estabilizantes, dentre outros (AMBROSI; CAMERON; 

DAVIS, 2005). A caracterização de lectinas torna-se essencial, pois define as condições 

fundamentais para uma melhor aplicabilidade farmacológica ou biotecnológica. 

 A caracterização físico-química de lectinas pode ser feita por técnicas que identifique 

as redes de hidratação ou pontes de hidrogênio, presença de pontes dissulfeto, presença de íons 

que estabilizam a molécula, resistência à temperatura e pH, onde pode-se destacar:  

 Uréia: rompe interações hidrofóbicas que estabilizam as proteínas globulares, bem 

como, altera a rede de hidratação da proteína (DAS; MUKHOPADHYAY, 2009); 

 DTT e Beta-Mercaptoetanol: clivam pontes dissulfeto por reação de redução 

possibilitando a determinação da presença de oligômeros (CHO et al., 2008; WESTON 

et al., 1995); 

 EDTA: quela íons metálicos da proteína responsáveis pela sua conformação mais 

estável (KONOZY et al., 2003);  

 pH: alteram a carga líquida da proteína, causando repulsão eletrostática e rompimento 

de ligações de hidrogênio (YANG; HONIG, 1993); 

 Temperatura: coagula a proteína em solução causando perda da solubilidade 

(FAREWELL; NEIDHARDT, 1998). 

 

1.4 Atividade Antioxidante 

 

 Os radicais livres são compostos em que em sua estrutura química há a presença de um 

ou mais elétrons desemparelhados, causando uma alta reatividade, instabilidade e redução da 

meia-vida. Os principais integrantes desse grupo são oriundos de reações do oxigênio 

molecular, recebendo o nome de Espécies Reativas de Oxigênio (EROs), denominação essa 

dada não só para esses radicais, mas também às substâncias reativas capazes de gerá-los. 
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Existem muitos meios responsáveis pela geração de radicais livres. As fontes exógenas 

responsáveis pela maior presença deles são a radiação, fumo, solventes, herbicidas e drogas 

(LEE; KOO; MIN, 2004). 

 A presença de radicais livres causam sérios danos aos sistemas biológicos. Todos os 

componentes celulares são susceptíveis a ação das EROs, mas a membrana lipídica (da célula 

ou das organelas) parece ser a mais afetada, devido à peroxidação lipídica, que culmina com 

alterações drásticas da sua estrutura, permeabilidade e seletividade. A liberação de enzimas 

hidrolíticas no meio celular e a formação de produtos secundários tóxicos resultam na morte 

celular (NIKI et al., 2005). O dano resultante pode ser também resultado da ação das EROs 

sobre as macromoléculas celulares, como açúcares, DNA, proteínas e outros tipos de lipídeos. 

Existem evidências que o estresse oxidativo causado por esses agentes apresentem influência 

vital nos processos de foto envelhecimento e transformação e morte celular, resultando em 

consequências negativas sobre patologias como câncer, AIDS, doenças crônicas (cardiopatias, 

doenças pulmonares), doenças auto-imunes, dentre outras (VALKO et al., 2007) (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4. Consequências da exposição aos radicais livres à sistemas biológicos 

 

Fonte: De Zwart e colaboradores (1999) 
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 Para que ocorra um equilíbrio entre o estresse oxidativo positivo e negativo, existem a 

presença de compostos que neutralizam os radicais livre, denominados de antioxidantes. Os 

antioxidantes retardam ou inibem a ação oxidante desses radicais. As substâncias antioxidantes 

podem tanto ser endógenas, principalmente os antioxidantes enzimáticos e algumas vitaminas, 

como exógenas como as vitaminas, polifenóis, flavonoides, carotenoides e o licopeno 

(PODSEDEK, 2007).  

 O sistema antioxidante enzimático constitui a primeira defesa endógena a agir aos 

ataques das espécies reativas de oxigênio, impedindo sua formação ou sequestram-nas de forma 

a não permitir sua interação com alvos celulares (JÚNIOR et al., 2001). A ação antioxidante 

enzimática é resultado principalmente da atividade de 3 enzimas: glutationa-peroxidase, 

catalase e superóxido dismutase. A glutationa peroxidase atua na redução de hidroperóxidos de 

ácidos graxos, apresentando várias isoformas que apresentam em comum um átomo de selênio 

em seu sítio ativo. É encontrada tanto no citosol celular como nos fluidos extracelulares 

(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999; URSINI; MAIORINO; GREGOLIN, 1985). A catalase 

é uma hemeproteína capaz de reduzir o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água, dependente 

de NADPH. A superóxido dismutase é uma enzima que catalisa a dismutação do ânion radicalar 

superóxido em oxigênio molecular e peróxido de hidrogênio. É uma metaloproteína que possui 

isoformas que diferem tanto na composição quanto na localização celular. Alterações no 

funcionamento da superóxido dismutase já foram relacionadas com diversas doenças 

degenerativas, tais como esclerose lateral amiotrófica, mal de Parkinson e Alzheimer (NOOR; 

MITTAL; IQBAL, 2002). 

 A ação antioxidante não enzimática é derivada tanto de fatores endógenos, como 

principalmente da dieta. Os vegetais e as frutas são ricas em componentes antioxidantes, 

principalmente substâncias fenólicos e vitaminas, e em menores teores, algumas proteínas e 

peptídeos bioativos. Os compostos fenólicos também são potentes antioxidantes, podendo agir 

como redutores de oxigênio, atuando nas reações de oxidação lipídica, assim como na quelação 

de metais. Compostos antioxidantes estão naturalmente presentes em frutas e vegetais, sendo 

que algumas apresentam altas concentrações de determinados grupos (DUARTE-ALMEIDA 

et al., 2006). As vitaminas C, E e A são consideradas excelentes antioxidantes pois são capazes 

de sequestrar os radicais livres com grande eficiência, porém, o uso de medicamentos, álcool, 

a poluição atmosférica e muitos outros fatores interferem negativamente nos níveis de 

antioxidantes celulares, porém, o organismo pode ter suas defesas restabelecidas tendo como 

fonte de antioxidantes, dietas apropriadas e suplementos a base de vitaminas com expressiva 

atividade antioxidante (MONTECINOS et al., 2007). 
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A permanência das defesas antioxidantes químicas e enzimáticas em equilíbrio com a 

formação de espécies reativas de oxigênio é de extrema importância para sobrevivência dos 

seres. Assim, os antioxidantes naturais têm um papel importante por atuar na inibição de 

radicais livres. A busca por antioxidantes naturais tem sido intensificada nos últimos anos, 

devido a danos hepáticos ocasionados pelos antioxidantes sintéticos, utilizados para preservar 

alimentos. Vários óleos essenciais e componentes naturais não voláteis presentes em diferentes 

espécies vegetais foram identificados como importantes agentes antioxidantes (PODSEDEK, 

2007). 

 

1.5 Atividade Hemolítica 

 

 A ação farmacológica de produtos naturais em seres humanos deve ser avaliada com 

cautela, devido à presença de inúmeras substâncias tóxicas, que podem comprometer o sistema 

biológico. Para isso, ensaio de toxicidade é necessário para avaliação desse parâmetro. A 

ANVISA estabelece que inúmeros protocolos pré-clínicos de toxicidade devem ser realizados 

antes dos ensaios clínicos. Esses protocolos podem ser in vitro, ou mais comumente in vivo, 

destacando-se: ensaios de toxicidade aguda (única), em doses repetidas, reprodutiva, 

genotoxicidade, tolerância local, carcinogenicidade (ANVISA, 2010). 

 Atualmente, há grande repercussão na mídia mundial acerca de ensaios de toxicidade 

utilizando animais, fazendo com que os testes in vitro sejam cada vez mais empregados. A 

atividade hemolítica é um teste de citotoxicidade preliminar que faz uso de hemácias humanas 

como meio de avaliação de substâncias com caráter tóxico, através do aparecimento de 

hemólise, resultante do contato das células com essas substâncias. O teste hemolítico tem sido 

utilizado há alguns anos como método de triagem para diferentes agentes tóxicos (OLIVEIRA, 

2009). 

 O efeito hemolítico pode ser resultado de diferentes alterações físicas e bioquímicas na 

estrutura da hemácia. Pode ocorrer solubilização ou alteração da permeabilidade da membrana, 

mecanismo esse muito comum nas substâncias surfactantes (APARICIO et al., 2005). 

Substâncias fenólicas podem causar hemólise devido à oxidação da hemoglobina causada por 

elas (BUKOWSKA; KOWALSKA, 2004). Pode ocorrer perda de lipídeos da membrana 

plasmática, como a causada pela bilirrubina, bem como peroxidação lipídica, mecanismo 

comum aos metais pesados e substancias capazes de produzir espécies reativas de oxigênio 

(PEQUENO; SOTO-BLANCO, 2006). 
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1.6 Atividade Antitumoral 

 

 O termo “câncer” é a nomenclatura mais utilizada para descrever todos os tumores 

malignos. Trata-se de uma massa anormal de tecido que apresenta forte crescimento excedendo 

as células saudáveis, mesmo havendo inúmeros estímulos que induzam a interrupção do seu 

crescimento. Além do crescimento exagerado, as células cancerígenas apresentam outras 

características: desdiferenciação e perda da função, proliferação descontrolada, poder de 

invasão sobre os tecidos adjacentes e metástase (disseminação das células afetadas para outros 

locais dando origem a novos tumores) (FOYE; LEMKE; WILLIAMS, 2008). O câncer resulta 

de uma série de mudanças genéticas e epigenéticas, que são associadas ao DNA que 

influenciam a expressão gênica (NCI, 2012) (Quadro 1). Nos últimos anos, o câncer ganhou 

uma grande dimensão, atingindo todo o mundo e tornando-se um grave problema de saúde 

pública. A OMS estima que até 2030 sejam previstos aproximadamente mais 27 milhões de 

novos casos de câncer com 17 milhões de mortes em decorrência dessa patologia (INCA, 2012).  

 

 

Quadro 1. Patogenia simplificada do câncer 

 

Fonte: Adaptado de Kumar e colaboradores (2006) 

 

 

 O melanoma cutâneo é um tipo de câncer de pele originado nos melanócitos, as células 

que produzem melanina, determinando a cor da pele. No Brasil, o melanoma representa apenas 

4% das neoplasias malignas na pele, mas é considerado o mais grave no órgão por apresentar 

alta taxa de metástase e morte em cerca de 79% das mortes por câncer de pele são causadas por 

melanoma (INCA, 2012). A exposição à luz ultravioleta intermitente, com queimaduras, e 

principalmente na infância, é considerada a causa mais associada à doença (BARNHILL; 

Fatores genéticos e epigenéticos causam mutações no genoma 
das células somáticas

Ativação de oncogenes, alteração da apoptose, inativação 
de genes supressores de tumor, dentre outros

Neoplasia maligna 
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GUPTA, 2009). O diagnóstico de melanoma deve ser avaliado em toda lesão melanocítica que 

apresente alterações de forma, cor e tamanho. Assimetria da lesão, bordos mal definidos e 

alterações de cor são as principais características para indicativo de biópsia. O precoce 

diagnóstico e a cirurgia são a melhor alternativa no tratamento da doença (DE LA FUENTE-

GARCÍA; OCAMPO-CANDIANI, 2010). 

 Apesar da cirurgia ser a alternativa mais indicada, nos casos de melanoma com 

diagnóstico precoce, a terapia química ainda é utilizada em situações em que a patologia se 

constitui em fase tardia, ou, como forma adjuvante do tratamento cirúrgico. Os antineoplásicos 

mais utilizados nesse caso são a carbazina e o levamisol. Apesar de terem apresentados 

resultados iniciais promissores, os benefícios constituem-se muito limitados, não sendo mais 

utilizados para essa finalidade (THOMPSON; SCOLYER; KEFFORD, 2005). Hoje, o 

composto antineoplásicos que demonstra maior atividade para o melanoma cutâneo é o alfa-

interferon. 20 milhões de unidades internacionais ao dia por 4 semanas demonstraram uma 

melhora significativa na sobrevida livre de recidiva. No entanto outras terapias ainda devem ser 

exploradas devido ao alto risco-benefício que o alfa-interferon apresenta, havendo impacto 

negativo na qualidade de vida dos pacientes e efeitos colaterais graves quando utilizadas altas 

doses e por tempo prolongado (BRASIL, 2013). 

 A avaliação de novas drogas para esse tipo de neoplasia torna-se então essencial pela 

comunidade científica devido aos graves problemas envolvendo os agentes antineoplásicos 

atuais. Para essa finalidade, inicialmente são realizados ensaio de viabilidade celular e 

citotoxicidade in vitro, onde são utilizados inúmeros tipos de ensaios, destacando-se o ensaio 

do MTT (brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio). O MTT é um sal de 

tetrazolium de coloração amarelada que é reduzido por enzimas mitocondriais de células viáveis 

a um produto de coloração roxa. Dessa forma, apenas células vivas que estejam com suas 

mitocôndrias ativas poderão fazer a conversão, que pode ser monitorada 

espectrofotometricamente, tornando-se um ensaio rápido, versátil e quantitativo (Figura 5) 

(MOSMANN, 1983). Devido a essas e outras características, a conversão do MTT é a 

metodologia mais utilizada para a pesquisa de novas drogas antitumorais.  
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Figura 5. Reação de conversão do MTT em MTT reduzido 

 

Fonte: do autor 

 

 

1.7 Atividade Gastroprotetora  

 

 A úlcera gástrica é ocasionada por uma lesão persistente na mucosa gastrointestinal, 

atingindo a camada muscular. As principais causas da presença de úlcera são a infecção por 

Helicobacter pylori, o consumo não racional de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), 

bem como o uso inadequado de substâncias nocivas como o álcool (HAWKEY et al., 2012). A 

patogênese inicial dessa doença é complexa. A principal causa é um notável desequilíbrio entre 

o aumento da secreção do ácido gástrico e a função de defesa da mucosa, enfraquecendo essa 

importante barreira de proteção gástrica (RUGGE et al., 2011). Para que esse desequilíbrio não 

ocorra de forma abrupta, são lançados fatores defensivos da mucosa que promovem a sua 

integridade, como a secreção de mucina, bicarbonato, prostaglandinas citoprotetoras, 

incremento do fluxo sanguíneo da mucosa, dentre outros. O aumento do fluxo sanguíneo na 

mucosa é capaz de remover espécies reativas de oxigênio (EROs) que apresentam papel 

fundamental no desenvolvimento das lesões ulcerativas. Dentre todos os fatores defensivos, o 

muco é considerado a primeira linha de defesa, havendo um aumento considerável da sua 

produção no início das gastropatias (SAIRAM et al., 2002).  

 O etanol é considerado uma das substâncias mais nocivas para a mucosa gástrica. Sua 

ação é tão irritante que ele é amplamente utilizado para indução de úlceras gástricas em modelos 

experimentais para avaliação de drogas gastroprotetoras (BESERRA et al., 2011). Os danos 

causados pelo etanol se dão de muitas formas: alteração da vascularização da mucosa, 

incremento da produção de radicais livres, degranulação de mastócitos e diminuição exacerbada 

da produção de muco (SAMONINA et al., 2004). A ação desses e de outros fatores fazem com 

que o etanol se torne um importante causador de lesões gástricas. Dessa forma, a sua utilização 

Redutase 

Mitocondrial 
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em animais de laboratório por via oral pré-tratados com possíveis drogas gastroprotetoras tem 

sido utilizado como modelo padrão para o monitoramento inicial desse tipo de atividade.  

 Atualmente as espécies reativas de oxigênio estão fortemente relacionadas às 

gastropatias. Em modelos de lesão gástrica induzida por AINEs tem-se observado um 

incremento da atividade de muitas enzimas que culminam com a produção de radicais livres, 

como a catalase. Dados como esse aumentam o interesse da ação dessas enzimas em modelos 

de lesão gástrica, bem como a descoberta de drogas que apresentem atividade sequestradora de 

radicais livres (DENGIZ et al., 2007). Além dos radicais livres, há um forte interesse também 

na descoberta de drogas que induzam continuamente a produção de prostaglandinas 

citoprotetoras, como a Prostaglandina E2, essencial para a manutenção da integridade da 

mucosa. As prostaglandinas além de protegem contra agentes necrotizantes, inibem a secreção 

de ácido e estimulam a secreção de muco e bicarbonato, causando aceleração da regeneração 

epitelial e cicatrização da mucosa lesionada (TULASSAY; HERSZÉNYI, 2010). 

 O sintoma predominante nos casos de úlcera gástrica é a dor epigástrica. Ela pode ser 

acompanhada de outros sintomas como plenitude, distensão abdominal, sensação de saciedade 

precoce e náuseas (DOS SANTOS et al., 2010). Os medicamentos disponíveis atualmente para 

o tratamento dessa patologia apresentam fraca ação curativa, servindo muitas vezes como 

medida paliativa para diminuição dos sintomas da doença. Além disso, apresentam efeitos 

colaterais que podem ocasionar o aparecimento de outras manifestações não desejáveis. Devido 

a esses e outros fatores, surge a necessidade da descoberta de novos agentes antiulcerativos que 

apresentem um maior poder protetor com menor toxicidade ao organismo. As plantas 

medicinais tem apresentado forte interesse nesse aspecto por apresentarem novos princípios 

ativos com ação eficaz no tratamento de úlceras gástricas.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

  

 Isolar, caracterizar e verificar atividades biológicas em uma lectina presente em 

sementes de Phaseolus lunatus var. cascavel. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Estabelecer um protocolo para o isolamento da lectina presente em sementes de                                     

Phaseolus lunatus var. cascavel; 

 

Caracterizar físico-quimicamente a lectina pelas através de ensaios de resistência à 

temperatura, pH, agentes desnaturantes, agentes redutores e enzimas proteolíticas; 

 

Determinar o peso molecular da lectina e a sua constituição glicídica; 

 

Avaliar as atividades antioxidante, hemolítica, antitumoral e gastroprotetora.  
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3 CONCLUSÕES 

 

 Foi isolada uma lectina de sementes de Phaseolus lunatus pertencente ao gênero 

cascavel (PLUN) por cromatografia de exclusão molecular em Sephadex G-100. Esta lectina é 

capaz de aglutinar apenas hemácias humanas do tipo A, apresenta aproximadamente 128 kDa 

e é inibida pelo carboidrato n-acetil-d-galactosamina. A sua caracterização físico-química 

indicou que sua estabilidade funcional se dá até 80°C e entre pH 2 à 11. É resistente à vários 

agentes químicos a citar: enzimas tripsina e quimiotripsina, uréia, beta-mercaptoetanol e DTT. 

Em presença de alta concentração de EDTA sua atividade hemaglutinante é inibida, mas retorna 

em presença de manganês, indicando que essa lectina é uma metaloproteína. A lectina é uma 

glicoproteína com aproximadamente 2% de carboidratos em sua estrutura. PLUN apresenta alta 

atividade antioxidante com IC50 de 1,22, 0,21 e 4,39 mg.mL-1 para os ensaios de atividade 

antioxidante total, captura do radical ABTS e captura do radical DPPH respectivamente. A 

lectina não apresenta atividade hemolítica e anti-hemolítica em hemácias humanas. PLUN é 

capaz de reduzir até 83% da viabilidade de células tumorais de melanoma humano com 100 

µg.mL-1 e apresenta ação gastroprotetora in vivo comparável à ranitidina com dose de 1 mg.mL-

1. 
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1 Introdução   

 

 Lectinas são proteínas com a peculiar capacidade de interagir de forma específica e 

reversível com carboidratos ou estruturas glicídicas complexas [1]. Existem relatos de lectinas 

em todos os seres: vírus [2], bactérias [3], protozoários [4], fungos [5], plantas [6] e animais 

[7], onde essas proteínas desempenham funções vitais para esses organismos. Nas plantas, as 

lectinas estão presentes em todas as estruturas do vegetal, desempenhando várias atividades 

como auxiliar na defesa contra fitopatógenos, atuar no transporte de ligantes e orientar a 

atividade enzimática [8]. Concentram-se principalmente nas sementes, onde apresentam grande 

proporção comparada as demais proteínas. Com a purificação de inúmeras lectinas vegetais, 

tem-se observado que estas apresentam importantes atividades farmacológicas, como anti-

inflamatória e antinociceptiva [9], analgésica [10], antibacteriana [11], antifúngica [12], 

antitumoral [13], anti-HIV [14], antiproliferativa [15]. Phaseolus lunatus é uma espécie vegetal 

da família das leguminosas também conhecida como feijão-lima que apresenta diversas 

variedades vegetais em todo o mundo [16]. Suas sementes são amplamente utilizadas na 

alimentação no Brasil, sendo a segunda espécie de feijão mais consumida no país. A ampla 

variedade de subespécies de feijão-lima torna essencial sua caracterização nutricional e 

toxicológica, bem como bioquímica e farmacológica dos produtos naturais oriundos de suas 

macromoléculas. O primeiro estudo de lectinas em suas sementes foi relatado por Goldstein & 

Galbraith (1970) onde foram isolados dois componentes hemaglutinantes, posteriormente 

ficando estabelecido que se tratava de apenas uma única lectina em dois estágios de agregação 

distintos. Outras lectinas de P. lunatus de diferentes variedades já foram identificadas e 

caracterizadas [18], [19], porem até o momento são escassas as informações acerca de possíveis 

funções biológicas associadas a essas proteínas. O objetivo desse trabalho foi isolar uma lectina 

presentes em sementes de Phaseolus lunatus variedade cascavel, uma subespécie brasileira 

desse vegetal, bem como, caracterizá-la quimicamente e funcionalmente quanto às atividades 

antioxidante, hemolítica, antitumoral e gastroprotetora.  
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2 Metodologia 

 

2.1 Planta 

 Sementes de Phaseolus lunatus var. cascavel foram coletadas na cidade de João Pessoa 

– Paraíba – Brasil. 

 

2.2 Eritrócitos 

Os eritrócitos humanos do sistema ABO foram obtidos através de bolsas de transfusão 

sanguínea com prazo de validade expirados doados pelo Hemocentro do Estado da Paraíba 

localizado na cidade de João Pessoa. 

 

2.3 Atividade Hemaglutinante e Ensaios de Inibição 

A atividade hemaglutinante (UH) da lectina de Phaseolus lunatus var. cascavel (PLUN) 

foi determinada com eritrócitos humanos (ABO) de acordo com Correia & Coelho (1995). A 

UH foi definida como a menor diluição de proteína capaz de causar hemaglutinação. A inibição 

da hemaglutinação para determinar a especificidade da lectina foi realizada em presença de 

glicoproteínas (fucoidano, fetuína, mucina e λ-carragenina) na concentração inicial de 5 

mg.mL-1, e açúcares simples (N-acetil-D-Glicosamina, N-acetil-D-galactosamina, D-glicose, 

sacarose, L-sorbose, D-frutose, α-lactose, arabinose, xilose, maltose, galactose, D-fucose, 

metil-α-D-glicopiranosídeo, D-trehalose e manose) na concentração inicial de 0,5 M. 

 

2.4 Dosagem de Proteínas  

A dosagem de proteínas solúveis foi determinada segundo Bradford (1976), usando a 

albumina sérica bovina como padrão. 

 

2.5 Purificação da Lectina (PLUN) 

 Sementes integras de Phaseolus lunatus var. cascavel foram moídas e homogeneizadas 

(1:10 m/v) por agitação constante durante 3 horas à temperatura de 25°C em NaCl 0,5 M. O 

extrato obtido foi centrifugado por 20 minutos à 5000 RPM e 4ºC. O sobrenadante foi dialisado 

contra água e a fração das albuminas foi separada das globulinas por centrifugação nas mesmas 

condições anteriores. A fração albumínica liofilizada foi solubilizada (100 mg.mL-1) em NaCl 

0,15 M e aplicada em coluna de exclusão molecular Sephadex G-100 (Sigma) com volume de 

280 mL e fluxo constante de 1,0 mL/min, sendo o eluido monitorado à 280 nm. O pico ativo 

(com atividade hemaglutinante) obtido da exclusão molecular foi dialisado contra água e 
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liofilizado. A proteína foi denominada PLUN (lectina das sementes de Phaseolus lunatus var. 

cascavel). O perfil proteico e o grau de pureza foram determinados por eletroforese em gel de 

poliacrilamida de acordo com Laemmli (1970) com amostra diluída em tampão com condições 

não-redutoras (PAGE com ausência de SDS e DTT) e redutoras (PAGE com presença de SDS 

e DTT), utilizando gel de concentração à 3,5% e de separação com gradiente de 12-20%. Os 

géis foram posteriormente corados com Azul de Comassie para proteínas e Fucsína Básica para 

coloração de glicoproteínas.  

 

2.6 Caracterização Físico-Química de PLUN 

 

 Foi determinada segundo Singh & Saxena (2013) utilizando a atividade hemaglutinante 

como ensaio de presença residual de lectina.  

 

2.6.1 Resistência a Variações de Temperatura e pH 

 Para verificar a resistência térmica, alíquotas de PLUN (1 mg.mL-1 em NaCl 0,15 M) 

foram adicionadas em tubos tipo eppendorf e foram levados à banho de calor seco com variação 

de temperatura (37-100ºC) durante 10 minutos com posterior centrifugação durante 5 minutos 

à 4000 RPM. Paralelamente para verificar a resistência a pH outras alíquotas em mesma 

concentração sofreram adição de HCl e NaOH 1 M obtendo-se amostras com pH que variaram 

de 2 a 13.  

 

2.6.2 Resistência a Agentes Desnaturantes e Redutores  

 Alíquotas de PLUN (1 mg.mL-1) foram adicionadas em tubos eppendorf onde foram 

diluídas com os seguintes agentes: Ureia (4 e 8 M), Beta-mercaptoetanol (5, 10 e 20 mM) e 

DTT (1, 10 e 100 mM).  

 

2.6.3 Resistência à Proteólise Enzimática 

 Alíquotas de PLUN (1 mg.mL-1) foram adicionadas em tubos eppendorf e diluídas em 

solução de tripsina ou quimiotripsina (1 mg.mL-1) em Tris 0,1 M pH 8,1. As amostras foram 

incubadas à 37°C por 3 horas.  

 

2.6.4 Caracterização para Glicoproteínas 

 

2.6.4.1 Coloração pelo Ácido Periódico de Schiff 
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 Para este ensaio PLUN e uma glicoproteína fetuína tiveram seus perfis eletroforéticos 

determinados por PAGE não revelada. O gel foi fixado em TCA 12% por 30 minutos e foi 

tratado com periodato 1% em ácido acético 3% por 1 hora. Posteriormente foi imerso em 

Reagente de Schiff por 50 minutos em ausência de luz e lavado com bissulfito de sódio 0,5% 

várias vezes. A presença de bandas violeta na eletroforese indica a presença de glicoproteínas.  

 

2.6.4.2 Dosagem de Carboidratos Totais 

 Foi mensurado de acordo com DuBois e colaboradores (1956) através da reação do fenol 

com ácido sulfúrico. A D-glicose foi utilizada como carboidrato padrão. 

 

2.6.5 Estimativa da Massa Molecular por PAGE 

A massa molecular de PLUN foi estimada em PAGE (Eletroforese em gel de 

poliacrilamida em condições não redutoras) utilizando a Migração Relativa Eletroforética (Mr 

= distância percorrida pela proteína comparada à distância percorrida por indicadores de peso 

molecular conhecido de 225, 150, 102, 76, 52, 38, 31, 24, 17 e 12 kDa). 

 

2.7 Caracterização Biológica de PLUN 

 

2.7.1 Atividade Antioxidante 

 

2.7.1.1 Determinação da AAAC e IC50 dos Ensaios de Atividade Antioxidante 

 Para todos os métodos, o ácido ascórbico (500 µM) foi utilizado como controle positivo 

antioxidante e a água como controle negativo. Os resultados foram expressos através de curva 

padrão de ação antioxidante de ácido ascórbico gerando os seguintes parâmetros: capacidade 

antioxidante equivalente ao ácido ascórbico (AAAC) e concentração de PLUN capaz de gerar 

50% de ação antioxidante (IC50) relativa ao controle positivo.  

 

2.7.1.2 Atividade Antioxidante Total  

 Foi determinada segundo Jayaprakasha e colaboradores (2002) através da reação de 

redução do molibdênio (VI) a molibdênio (V). Em alíquotas de 1 mL de solução ácida (ácido 

sulfúrico 0,6 M; fosfato de sódio 28 mM; molibdato de amônio 4 mM) foi adicionado 0,1 mL 

de PLUN das concentrações finais de 1818, 909, 454, 227 e 113 µg.mL-1. A mistura foi levada 

em Banho-Maria a 95ºC por 90 minutos com ausência de luz. Após resfriamento foi realizada 

leitura da absorbância das amostras a 695 nm. Os resultados foram expressos como ação 
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antioxidante de PLUN comparado à ação do ácido ascórbico 500 µM, sendo este estimado como 

100%. Os ensaios foram realizados em triplicata.  

 

2.7.1.3 Atividade Antioxidante por Captura do Radical DPPH  

 Foi determinado segundo Ho e colaboradores (2001). Em 3 mL de solução de DPPH 

(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) (0,002% em etanol absoluto) foi adicionado 0,1 mL de PLUN 

em várias concentrações (obtendo-se as concentrações finais de 1250, 625, 312, 156 e 78 

µg.mL-1). A mistura resultante foi homogeneizada por 80 minutos a 100 RPM em ausência de 

luz. Posteriormente as amostras foram centrifugadas e suas absorbâncias foram determinadas a 

517 nm. Os resultados foram expressos como ação antioxidante de PLUN comparado ao 

controle negativo (água). Os ensaios foram realizados em triplicata. Como controle positivo foi 

utilizado o ácido ascórbico 500 µM. 

 

2.7.1.4 Atividade Antioxidante por Captura do Radical ABTS 

 Foi determinado segundo Nenadis e colaboradores (2004). Em 3 mL de solução de 

ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)) 0,3% em água foi adicionado 

0,1 mL de PLUN  das seguintes concentrações finais 1250, 625, 312, 156 e 78 µg.mL-1. A 

mistura resultante foi homogeneizada por 6 minutos em ausência de luz e sua ação foi verificada 

com absorbância de 734 nm. Os resultados foram expressos como ação antioxidante de PLUN 

comparado ao controle negativo (água). Os ensaios foram realizados em triplicata. Como 

controle positivo foi utilizado o ácido ascórbico 500 µM. 

 

2.7.1.5 Dosagem de Compostos Fenólicos 

 A dosagem dos compostos fenólicos foi determinada segundo Singleton, Orthofer, & 

Lamuela-Raventós (1998) através do reagente de Folin-Ciocalteu utilizando o ácido tânico 

como padrão.  

 

2.7.2 Atividade Hemolítica 

Para determinar a atividade hemolítica foi utilizado a metodologia segundo descrito por 

Rangel e colaboradores (1997). Hemácias humanas do sistema ABO foram diluídas em NaCl 

0,15 M até a obtenção de uma solução à 0,5%, que foi colocada em contato com a lectina nas 

concentrações 10, 100 e 1000 μg.mL-1. Como controle positivo foi usado uma solução saturada 

de Triton-X Puro e como controle negativo apenas NaCl 0,15 M. As soluções foram colocadas 

em agitação a 100 RPM por 1 hora em temperatura de 25°C e centrifugadas a 2000 RPM por 5 
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minutos. Realizou-se a leitura da hemoglobina liberada em espectrofotômetro a 540 nm. A 

hemólise induzida pela lectina foi calculada em relação à hemólise das hemácias tratadas com 

SDS (100 % de hemólise), comparadas com o controle negativo. 

 

2.7.3 Atividade Antitumoral 

 A atividade antitumoral foi desenvolvida utilizando como base o ensaio de viabilidade 

celular pelo composto MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) 

de acordo com Mosmann (1983). Células de melanoma do tipo A375 foram proliferadas até 

atingir concentração de 1x105 células em Meio Essencial Mínimo 10% (MEM 10%) e semeadas 

em microplacas de ELISA contendo a lectina nas concentrações 100, 50 e 25 µg.mL-1. As placas 

foram incubadas em estufa 37°C com atmosfera contendo 5% de CO2 por 48 e 72 horas. Ao 

final da incubação foram adicionados aos poços 10 µL de MTT (5 mg.mL-1) e após 4 horas 

foram acrescidos mais 50 µL de SDS à 10% em HCl  0,01 M. A densidade óptica foi mensurada 

em espectrofotômetro para placas de ELISA em 492 nm. A porcentagem de viabilidade celular 

foi mensurada com o ensaio contendo apenas salina (controle negativo). Os ensaios foram 

realizados em triplicata.  

 

2.7.4 Atividade Gastroprotetora 

 

2.7.4.1 Animais 

 Foram utilizados camundongos Swiss masculinos (25-30 g) com prévia adaptação em 

ciclo claro-escuro (12-12 horas) alimentados com água e ração padrão ad libitum. Os animais 

ficaram em jejum por 18 horas antes dos experimentos. Todo o processo foi realizado em 

conformidade com as Diretrizes para Cuidado e Uso de Animais de Laboratório afim de 

minimização do sofrimento dos animais. A análise foi aprovada pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil (Número 74/2013). 

 

2.7.4.2 Gastropatia Induzida por Etanol  

 O dano gástrico foi induzido em camundongos pela administração de etanol 99,9% (0,2 

ml / animal, via oral). Os animais (7 / grupo) foram pré-tratados com PLUN (10, 100 e 1000 

µg/kg-1, via endovenosa) ou solução salina (C+ 0,3 ml / 30 g, via endovenosa) 30 minutos antes 

do desafio com etanol. A ranitidina (RAN - 80 mg.kg-1, via oral) foi utilizada como um fármaco 

de referência. Um grupo adicional de que não foi desafiado consistiu de camundongos tratados 
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com apenas solução salina (C-). Os animais foram sacrificados numa câmara de CO2 30 minutos 

após o desafio com etanol. Os estômagos foram removidos e abertos ao longo da curvatura 

maior, lavados com solução salina, fixados em placas de vidro e fotografados com 72 dpi de 

resolução (2816x2112 pixels). Hemorragia ou lesões ulcerativas foram medidas e comparadas 

com a área total de cada estômago usando um programa de planimetria.  

 

2.8 Análise Estatística 

 Os resultados foram apresentados como a média ± desvio padrão ou erro padrão da 

média. As diferenças estatísticas foram detectadas pela análise dos grupos utilizando o teste t 

student pareado, onde p<0,05 (* ou #), p<0,01 (** ou ##), p<0,001 (*** ou ###) e p<0,0001 

(**** ou ####) foram considerados estatisticamente significativos. 
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3 Resultados e Discussão 

 

3.1 Atividade Hemaglutinante e Inibição por Açúcares 

 

 A detecção inicial de atividade hemaglutinante em extrato salino (NaCl 0,5 M) e da 

fração das albuminas de sementes de Phaseolus lunatus variedade cascavel indicou a presença 

de uma lectina capaz de aglutinar apenas as hemácias humanas do tipo A (8 UH/mL-1), não 

sendo detectada hemaglutinação de hemácias do tipo B ou O. Essa característica corrobora com 

os resultados encontrados por Goldstein & Galbraith (1970), onde relatam atividade para 

hemácias do tipo A e para hemácias do tipo B (somente em soluções concentradas de extrato 

das sementes). Outras variações de atividade hemaglutinante foram observadas por Gould & 

Scheinberg (1970) utilizando-se hemácias do tipo A1 imobilizadas em estroma, bem como em 

observações feitas por Aletor (1987) e Doria, Campion, Sparvoli, Tava, & Nielsen (2012), onde 

indicaram a hemaglutinação de lectinas de feijão-lima utilizando hemácias de coelho. Dessa 

forma, pequenas variações na detecção de lectinas nas sementes de Phaseolus lunatus podem 

ser observadas, ocorrendo devido à provável utilização de diferentes variantes da espécie 

vegetal, porem o antígeno de eritrócitos tipo A apresenta o carboidrato de preferência dessa 

espécie.  

 A inibição por açúcares e glicoproteínas demonstrou que apenas a n-acetil-D-

galactosamina, antígeno presente nas hemácias tipo A, foi capaz de inibir a atividade 

hemaglutinante, em uma concentração mínima de 25 mM. O mesmo resultado foi observado 

por outros estudos envolvendo a mesma espécie [17], [18], [33]. A ligação específica de lectinas 

vegetais a antígenos glicídicos nas hemácias tornam essas proteínas importantes ferramentas de 

detecção de tipagem sanguínea, podendo ser usadas como ferramentas biotecnológicas sem 

apresentar alto custo. Assim como a lectina avaliada nesse estudo, existem outras aglutininas 

tipo A específicas, como as presentes em Phaseolus limensis e Crotolaria striata [34], [35]. A 

lectina de Dolichos biflorus é tão específica que é capaz de aglutinar apenas hemácias do 

subtipo A1 [36].  

 

3.2 Purificação da Lectina 

 

 A fração das albuminas de P. lunatus var cascavel foi aplicada em coluna de exclusão 

molecular Sephadex G-100 onde resultou na separação de 3 picos distintos (PI-EM, PII-EM, 

PIII-EM), onde apenas o primeiro pico eluido (PI-EM) apresentou atividade hemaglutinante 
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contra hemácias tipo A (Figura 1). Goldstein & Galbraith (1970), bem como Gould & 

Scheinberg (1970), também utilizaram a cromatografia por exclusão molecular para o 

isolamento de lectinas de sementes de P. lunatus pertencentes a outras variedades. Em ambos, 

a precipitação de proteínas pelo sulfato de amônio seguido de exclusão molecular em Sephadex 

G-200 e Biogel A, respectivamente, foram os métodos de escolha para a purificação dessas 

proteínas, diferente do presente estudo, onde a purificação foi por meio da separação das frações 

proteicas pela solubilidade, seguida da filtração molecular em Sephadex G-100. Apesar da 

mudança, resultados satisfatórios foram obtidos no processo de isolamento da presente lectina, 

comprovado posteriormente no padrão proteico determinado por eletroforese. 

 

Figura 1. Padrão cromatográfico da fração albumínica das sementes de Phaseolus lunatus var. 

cascavel aplicada em coluna de exclusão molecular Sephadex G-100 com volume de 280 mL e 

fluxo constante de 1 mL/min-1. A coluna foi equilibrada e eluida com NaCl 0,15 M. Frações de 

5 mL foram coletadas e suas absorbâncias foram determinadas à 280 nm. * Pico ativo.  

 

Os valores da concentração proteica e da atividade hemaglutinante para cada etapa de 

purificação encontram-se na tabela 1. Após todo o processo de purificação foi verificado um 

rendimento proteico de 80% em comparação ao extrato inicial, bem como uma purificação final 

da proteína de 28,516 vezes. O presente resultado está condizente com o estabelecido por 

Sparvoli e colaboradores (1998), onde se observou que lectinas e lectinas-like são as proteínas 

majoritárias nas sementes de P. lunatus.  

* 
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Tabela 1. Purificação da lectina de Phaseolus lunatus var cascavel. 

 mg/mL-1 A UH/mL-1 B AEC RendimentoD FatorE 

Extrato Total 33,4 8 0,239521 100 1 

Albumina 9,84 16 1,626016 20 6,788 

PI-EM 9,37 64 6,830309 80 28,516 

A Miligramas de proteínas solúveis por mililitro; 

B Atividade hemaglutinante por mililitro; 

C Atividade específica (UH/mL-1 relacionada a miligramas de proteínas solúveis por grama de amostra analisada); 

D Rendimento (relacionado ao aumento da UH/mL-1); 

E Fator de Purificação (relacionado ao aumento da atividade específica). 

 

Os extratos, frações e picos proteicos obtidos da exclusão molecular tiveram seus perfis 

eletroforéticos determinados por PAGE em condições nativas (com ausência de SDS e DTT) e 

reduzidas (com presença de SDS e DTT) (Figura 2). Os resultados demonstraram que apenas o 

fracionamento proteico por solubilidade seguido de cromatografia por exclusão molecular 

foram eficientes para o isolamento da lectina. O peso molecular estimado de 128 kDa de PLUN 

foi obtido pelo fator de retenção determinado pelo comparativo de proteínas de peso molecular 

conhecido. Este peso molecular foi realizado tanto em condições nativas, como reduzidas 

(Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. A - Padrão eletroforético de PLUN em PAGE gradiente (12-20%). (A1) Marcador 

de peso molecular. (A2) Extrato salino das sementes em NaCl 0,15 M. (A3) Fração albumínica. 

(A4) PLUN em condições nativas. (A5) PLUN em presença de SDS. (A6) PLUN em presença 
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de DTT. (A7) PLUN em presença de SDS e DTT. Numeração à direita do gel corresponde à 

concentração de acrilamida/bisacrilamida. B – Identificação de glicoproteínas pelo ácido 

periódico de Schiff em PAGE isocrática (12%). (B1) Fetuína. (B2) PLUN 

 

 

Figura 3. Estimativa do peso molecular de PLUN pela migração relativa eletroforética em 

PAGE. Os resultados foram determinados pelo antilog da massa molecular das proteínas de 

peso molecular conhecido na escala da Dalton.  

 

Os resultados observados na lectina de P. lunatus var cascavel são distintos do 

estabelecido por outros estudos envolvendo a mesma espécie, confirmando as diferenças 

existentes entre proteínas presentes em variedades de um mesmo vegetal. Goldstein & Galbraith 

(1970) ao isolarem dois fatores aglutinantes de sementes de P. lunatus, determinaram que tais 

proteínas apresentavam aproximadamente 90 kDa (componente III) e 180 kDa (componente II) 

em condições nativas, sendo essas constituídas de agregações monoméricas de 31 kDa. Gould 

& Scheinberg (1970) observaram outro resultado em novo estudo, onde também foram isolados 

dois fatores aglutinantes com aproximadamente 62 kDa, porem estes nas condições redutoras 

de DTT resultam no aparecimento bandas proteicas de 31 kDa (componente II) e para o 

componente III duas bandas de proteína de 62 e 31 kDa em presença de DTT, indicando que a 

lectina na semente encontra-se em dois estágios de agregação distintos.  

As lectinas de leguminosas possuem a capacidade oligomerizar sua estrutura 

monomérica em estruturas mais complexas, formando dímeros, trímeros e tetrâmeros que são 

diferenciados e estimados nas suas estruturas nativa e reduzida [37]. O alto peso molecular da 
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lectina PLUN estudada é condizente com o observado em outras lectinas da mesma espécie, 

porém, é peculiar a inexistência de oligomerização em sua estrutura, característica essa comum 

a outras aglutininas da mesma família [38].  

3.3 Caracterização de PLUN 

3.3.1 Efeito da Temperatura e do pH 

 Os ensaios de resistência frente a variações de temperatura demonstraram que a 

atividade do sítio lectínico permanece inalterada até 80ºC em tempo máximo de 10 minutos de 

aquecimento. Já para variação de pH, PLUN apresentou atividade em uma ampla faixa, 

permanecendo estável entre os pH 2 à 11 (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Integridade de PLUN frente à variações de temperatura (A) e pH (B). 

A resistência de lectinas frente a altas temperaturas pode ser ou não vantajoso em 

determinadas situações. Pelo lado nutricional, não é ideal que lectinas apresentem resistência à 

fervura ou cocção, visto que essas são consideradas fatores antinutricionais, causando diversos 

fenômenos adversos nos animais se ingeridos, como alteração do epitélio intestinal e da 

absorção de nutrientes, bem como, estimulação de mudanças na flora bacteriana [39]. Já pelo 

lado biotecnológico, é vantajoso a presença de termoestabilidade, pois substâncias bioativas 

estáveis são mais eficientes em todas as fases de seu processamento (produção, transporte e 

utilização). Contrariamente ao presente resultado, Egbe & Akinyele (1990) ao avaliarem o 

efeito da cocção sobre a atividade de hemaglutininas de P. lunatus observaram que estas 

A B 
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permaneceram ativas por 160 minutos sob fervura. Diversos autores ao estabelecerem a 

caracterização de lectinas de sementes de Phaseolus vulgaris pertencentes a diversas 

variedades, demonstraram que essas proteínas, pertencentes à mesma família vegetal, resistem 

à aproximadamente 80ºC como na lectina do presentes estudo [41]–[43].  

A ampla faixa de atividade de PLUN em diversos pH é compatível com outras lectinas 

da mesma família [42], [44]. As lectinas são proteínas reconhecidamente resistentes a condições 

desfavoráveis, incluindo mudanças drásticas de pH, onde já é reconhecido que muitas dessas 

ao serem ingeridas por via oral resistem ao pH extremamente ácido do estômago e ao pH 

alcalino do intestino, podendo serem endocitadas e gerar seus efeitos biológicos [45] e/ou 

antinutricionais [39]. 

 

3.3.1 Resistência a Agentes Químicos 

 A integridade de PLUN frente a presença de enzimas proteolíticas, agentes 

desnaturantes, redutores e quelantes pode ser demonstrada na tabela 2.  

Tabela 2. Efeito de agentes químicos sobre PLUN 

  Título UH/mL-1 UH Residual (%) 

 Efeito de enzimas proteolíticas 

Tripsina 23 8 100 

Quimiotripsina 23 8 100 

 Efeito de agentes desnaturantes e redutores 

Ureia 4 M 23 8 100 

Ureia 8 M 0 0 0 

Beta-mercaptoetanol 5 mM 23 8 100 

Beta-mercaptoetanol 10 mM 23 8 100 

Beta-mercaptoetanol 20 mM 23 8 100 

DTT 1 mM 23 8 100 

DTT 10 mM 23 8 100 

DTT 100 mM 23 8 100 

 Efeito de agente quelante 

EDTA 50 mM 23 8 100 

EDTA 250 mM 0 0 0 

Ca 40 mM 23 8 100 

Mn 40 mM 23 8 100 

Mg 40 mM 23 8 100 

EDTA 250 mM + Ca 40 mM 0 0 0 

EDTA 250 mM + Mn 40 mM 23 8 100 

EDTA 250 mM + Mg 40 mM 0 0 0 
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Diversas lectinas vegetais tem mostrado serem altamente resistentes a ação de enzimas 

proteolíticas, como a tripsina [46], [47]. Essa resistência foi bem demonstrada através da 

alimentação de ratos com dieta contendo a lectina de Canavalia brasiliensis, sendo notada a 

recuperação de grande quantidade de proteína ativa nas fezes [48]. Essa característica 

representa um grande potencial na utilização de lectinas no envio de fármacos à sítios 

específicos do organismo humano, já que, estas podem doar sua resistência proteolítica a 

sistemas nanoparticulados contendo tais medicamentos, facilitando sua passagem pelo trato 

gastrintestinal até o alvo celular.  

Agentes desnaturantes e redutores são amplamente utilizados para estabelecer 

características químicas em proteômica. A ureia é um componente reconhecidamente capaz de 

alterar a estrutura da rede de água de solvatação da proteína, bem como, altera suas interações 

hidrofóbicas que as estabilizam [49]. Como grande parte das proteínas, PLUN foi 

completamente inativada na presença de ureia 8M [50], porém revela características de 

resistência por ser plenamente ativa em presença de ureia 4M. Já o DTT e o Beta-

mercaptoetanol são potentes agentes redutores capazes de destruir as pontes dissulfeto, 

eliminando a estrutura tridimensional das proteínas e revelando peculiaridades de sua estrutura 

quaternária [51], [52]. Ambos não causaram nenhuma mudança sobre a atividade 

hemaglutinante indicando que a presença de pontes dissulfeto em sua estrutura não estão 

envolvidas sobre o sítio lectínico.  

Assim como outra lectina já isolada de sementes de P. lunatus [17], PLUN é uma 

metaloproteína dependente de íons manganês. Essa característica já é bem evidenciada em 

outros estudos envolvendo hemaglutininas da mesma espécie, onde resíduos de histidina 

parecem estar envolvidos no acoplamento íon/proteína [53]. Grande parte das lectinas de 

leguminosas são dependentes de íons, especialmente cálcio e manganês [54]. A presença desses 

íons causam mudanças conformacionais essenciais  na proteína, resultando em uma estrutura 

mais favorável para o estabelecimento da ligação proteína/carboidrato, bem como, sua 

conformação nativa [55]. A retirada desses íons por agentes quelantes, como o EDTA, causam 

perda da funcionalidade do sítio lectínico, perda essa, reversível.  

  

3.3.2 Caracterização para Glicoproteínas 

 

 Através da reação do ácido periódico de Schiff em PAGE, PLUN demonstrou ser uma 

glicoproteína (Figura 2B). O resultado foi confirmado com a dosagem de carboidratos totais 

por método colorimétrico, indicando um percentual de aproximadamente 2% de carboidratos. 
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Goldstein & Galbraith (1970) observaram em outra aglutinina de P. lunatus o dobro do 

conteúdo de carboidratos (4%), assim como, o mesmo foi observado por Gould & Scheinberg 

(1970) um teor de aproximadamente 4,1%, revelando diferenças entre lectinas presentes na 

mesma espécie em diferentes variedades. 

3.4 Atividade Antioxidante 

Os três métodos realizados para triagem in vitro de atividade antioxidante indicaram que 

PLUN apresenta atividade antioxidante em modelo que sugere dose-resposta (Figura 5). PLUN 

apresentou valores de equivalência antioxidante ao controle positivo (C+) ácido ascórbico 500 

µM de: 75, 33, 26, 2 e 0% (na atividade antioxidante total), 84, 76, 60, 49 e 32% (na captura do 

radical ABTS), 15, 10, 6, 4 e 2% (na captura do radical DPPH), respectivamente às 

concentrações listadas na figura 5. Os valores de atividade antioxidante equivalente ao ácido 

ascórbico (µMAA/g-1 de amostra) e dose capaz de causar metade da atividade antioxidante 

(IC50) puderam ser estimados por regressão linear e estão expressos na tabela 3.  
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Figura 5. Atividade antioxidante de PLUN. (A) Atividade antioxidante total pela redução do 

molibdênio VI (equivalente ao ácido ascórbico 1000 µM). (B) Captura do radical ABTS 

equivalente ao controle negativo (água). (C) Captura do radical DPPH equivalente ao controle 

negativo (água). Em todos os ensaios o ácido ascórbico 1000 ou 500 µM foi utilizado como 

controle positivo. Os resultados estão expressos como média ± desvio padrão de três 

experimentos independentes. As diferenças estatísticas foram detectadas pelo teste t student 

pareado, sendo considerando p<0,05 (*), p<0,01 (**), p<0,001 (***) e p<0,0001 (****) como 

estatisticamente significativos em comparação com o ácido ascórbico 500 µM (C+). 

 

Tabela 3. Atividade antioxidante equivalente ao ácido ascórbico e IC50 de três métodos para 

avaliação de atividade antioxidante de PLUN. 

A Capacidade Antioxidante Equivalente ao Ácido Ascórbico em Micro molar de ácido ascórbico/grama de amostra; 
B

 Estimado através de regressão linear; 

 

 Os antioxidantes são substâncias capazes de doar elétrons ou hidrogênio a radicais em 

função de seu potencial de redução, quelar metais de transição envolvidos em processos 

oxidativos, dentre outros [56]. O equilíbrio oxidativo do organismo pode ser afetado pela dieta 

através do incremento do consumo de alimentos ricos em substâncias antioxidantes, bem como 

da diminuição da ingesta de constituintes passiveis de serem oxidados. Reconhecidamente as 

 AAEAC (µMAA/g-1)A IC50 (mg.mL-1)B 

Antioxidante Total 418,20 1,22 

Captura do Radical ABTS 326 0,21 

Captura do Radical DPPH 82,9 4,39 

C 
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vitaminas são os nutrientes com maior potencial antioxidante, e dentre os não-nutrientes, pode-

se dar destaque as substâncias fenólicas. Além de alto teor nutritivo, as leguminosas são ricas 

em compostos antioxidantes [57], [58] devido a presença de proteínas bioativas [59] e 

compostos fenólicos [60]. Os resultados apresentados por PLUN espelham a positividade de 

outros estudos envolvendo a presença de ação antioxidante no gênero Phaseolus [59]–[61], 

sendo essa derivada principalmente da presença de compostos fenólicos ou peptídeos.  

Dos muitos métodos in vitro de avaliação de ação antioxidante de substâncias naturais 

e sintéticas destacam-se a redução do molibdênio VI a molibdênio V para avaliação da ação 

antioxidante total [62], redução do DPPH (um radical livre que aceita um elétron ou um 

hidrogênio para tornar-se estável) [63] e redução do ABTS (um radical monocatiônico que é 

reduzido na presença de um doador de elétrons) [27]. PLUN demonstrou apresentar IC50 de 

1,22, 4,38 e 0,21 mg.mL-1 para cada um dos métodos relatados, respectivamente, em 

comparação com a ação antioxidante do ácido ascórbico utilizado como controle positivo de 

teste  

 A composição de aminoácidos e a estrutura de PLUN podem ser os responsáveis pela 

função antioxidante observada. Algumas proteínas vegetais são capazes de inibir a oxidação 

lipídica por inúmeras vias, além de inativar espécies reativas de oxigênio e outros radicais 

livres, quelar metais de transição e reduzir hidroperóxidos [64]. Agentes oxidantes podem reagir 

facilmente com resíduos de metionina que estão expostos na superfície da proteína, 

funcionando como um efetivo captador de radicais oxidantes. O mecanismo dessa função 

biológica ainda não é completamente esclarecido [65]. Além das proteínas os peptídeos também 

são responsáveis por pronunciada atividade antioxidante. A ruptura da estrutura proteica via 

hidrólise parece ser o processo mais promissor na formação de estruturas antioxidantes de 

origem proteica, revelando aminoácidos importantes em sua superfície que são capazes de 

captar radicais livres [64]. A hidrólise proteica parece ser o mecanismo observado na atividade 

antioxidante de PLUN ao reduzir o molibdênio (VI) a molibdênio (V). O meio ácido juntamente 

com o aquecimento da lectina possivelmente causaram a hidrólise da proteína, alterando sua 

estrutura primária e gerando peptídeos com função antioxidante.  

 

3.5 Atividade Hemolítica 

  

PLUN não apresentou atividade hemolítica para nenhum tipo sanguíneo humano 

utilizado no ensaio (A, B e O). Grande parte das lectinas vegetais tem demonstrado não possuir 

ação hemolítica para esse tipo celular, como é observado nas aglutininas de Sterculia foetida e 
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Clitoria fairchildiana, onde foram evidenciadas pouca ou nenhuma ação hemolítica para 

hemácias humanas [9], [66]. E-Lacerda e colaboradores (2015) ao isolarem uma lectina de 

sementes de Mucuna pruriens, espécie pertencente à mesma família de P. lunatus, observaram 

que esta apresenta atividade anti-hemolítica, uma importante função e de alto valor biológico. 

A ausência de hemólise é essencial para candidatos a futuros fármacos, já que, esses não devem 

causar danos significativos à estruturas fundamentais do organismo humano.  

 

3.6 Atividade Antitumoral  

  

 Pelo ensaio do MTT utilizando células de melanoma A375 tratadas com PLUN 

observou-se pronunciada redução da viabilidade celular em comparação com as mesmas células 

não tratadas com a lectina. Para 48 horas de incubação houve redução da absorbância no ensaio 

de 73, 41 e 7% e para 72 horas de incubação houve redução da absorbância de 83, 53 e 0%, 

respectivamente, para os testes envolvendo as concentrações 100, 50 e 25 µg.mL-1 de PLUN 

(Figura 6). 

 

Figura 6. Atividade antitumoral de PLUN frente células de melanoma A375 pelo ensaio do 

MTT. Foram utilizadas concentrações de 100, 50 e 25 µg.mL-1 de lectina. Como controle 

negativo as células foram tratadas com salina. Os resultados estão expressos como média da 

absorbância ± desvio padrão de três experimentos independentes. As diferenças estatísticas 

foram detectadas pelo teste t student pareado, sendo considerando p<0,05 (*), p<0,01 (**), 
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p<0,001 (***) e p<0,0001 (****) como estatisticamente significativos em comparação ao 

controle negativo (C-). 

 

 O MTT tem sido amplamente utilizado na investigação da atividade antitumoral e 

antiproliferativa de inúmeras lectinas [42], [67]–[69]. Trata-se de um ensaio simples, rápido e 

de boa reprodutibilidade que mede de forma indireta a citotoxicidade de compostos frente a 

diversos tipos celulares. O MTT é convertido em cristais de formazan (de cor púrpura que 

podem ser medidos espectrofotometricamente) por desidrogenases mitocondriais e outras 

enzimas lisossomais em células que estejam viáveis. As células não viáveis não convertem o 

composto, resultando em um não aumento da absorbância na faixa monitorada. Dessa forma 

pode ser estimada a porcentagem de células viáveis e não-viáveis por espectrofotometria [70].  

 O tipo celular A375 é oriundo de melanoma, um tumor maligno que afeta os 

melanócitos, células que produzem um pigmento característico na pele, olhos, trato 

gastrintestinal e mucosas [71]. O melanoma cutâneo é um dos tumores malignos da pele mais 

frequentes, tendo sua frequência aumentada nos últimos anos em todo o mundo, e apresentando 

difícil tratamento com o avanço da idade [72]. Assim como PLUN, Concanavalina A (ConA), 

uma lectina extraída de sementes de Canavalia ensiformis também apresenta atividade 

antiproliferativa em células de melanoma A375. Foi demonstrado que essa atividade surge em 

detrimento de um colapso no potencial da membrana mitocondrial com liberação de citocromo 

C e ativação de caspases nas células malignas, justificando a morte celular observada em 

presença de ConA [70].  

 As lectinas podem se tornar ferramentas poderosas tanto para o diagnóstico de tumores 

como para o seu tratamento farmacológico. As células tumorais podem apresentar em sua 

superfície carboidratos específicos, bem como, um elevado número de componentes glicídicos 

que podem não estar presentes em células normais, servindo então como sítio de ligação para 

lectinas específicas [73]. De forma diagnóstica, as lectinas podem funcionar como 

biomarcadores, demonstrando o local específico onde se encontram as células tumorais, 

auxiliando assim na descoberta precoce dos critérios de malignidade.  

A lectina de Cratylia mollis já foi utilizada em estudos pré-clínicos para o tratamento de 

Sarcoma em animais. A incorporação da lectina em lipossomas como veículo e a sua 

administração por sete dias aos animais indicou ampla melhora da sua atividade antitumoral, 

inibindo o crescimento do tumor em cerca de 71% [74]. Essas atividades representam grande 

avanço para a descoberta de alternativas farmacológicas no tratamento do câncer. Por se 

tratarem de substâncias altamente específicas, as lectinas além de apresentarem a atividade 
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antitumoral observada podem ainda acarretar uma diminuição significativa dos efeitos 

colaterais observados nos antineoplásicos tradicionais, por não atingirem de forma significativa 

as células normais, sendo necessários estudos mais específicos para essa finalidade.  

 

3.7 Atividade Gastroprotetora 

 

 PLUN apresenta atividade gastroprotetora por proteger o estômago de lesões induzidas 

por etanol. A concentração de 1000 µg.kg-1 foi capaz de diminuir em 63% a área lesada do 

estômago, semelhantemente à substância referência ranitidina (80mg.kg-1). As concentrações 

de 10 e 100 µg.kg-1 não apresentaram a atividade (Figura 7). 

 

Figura 7. Atividade gastroprotetora de PLUN em gastropatia induzida por etanol. Os animais 

foram tratados com PLUN (10, 100 e 1000 µg/kg-1) e após 30 minutos foi feita a administração 

de etanol absoluto com posterior análise da área estomacal lesada. (C-) Controle negativo 

representando animais que não receberam etanol nem droga teste. (C+) Controle positivo 

representando animais que receberam apenas etanol sem nenhuma droga teste. (RAN) 

Ranitidina 80 mg.kg-1 representando animais que receberam etanol e a droga referência. Os 

resultados estão expressos como média ± erro padrão da média de sete experimentos 

independentes As diferenças estatísticas foram detectadas pelo teste t student pareado, sendo 

considerando p<0,05 ([*] em comparação com a ranitidina; [#] em comparação com o controle 

positivo etanol) como estatisticamente significativos 
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A úlcera gástrica é um distúrbio comum que afeta a mucosa gástrica, podendo ser 

crônica ou induzida por substâncias como alimentos ou medicamentos, onde destacam-se como 

principais estimuladores o álcool, o tabagismo e o uso inadequado de anti-inflamatórios não-

esteroidais [75]. O etanol é uma substância reconhecidamente irritante para a mucosa gástrica 

e é comumente utilizado como principal indutor de úlcera em modelos animais que avaliam a 

ação gastroprotetora de novos medicamentos. A busca por novos medicamentos que 

apresentem essa atividade é essencial já que ainda não existe nenhum fármaco capaz de 

proporcionar uma cicatrização qualitativa das lesões gástricas, reconstruindo inteiramente a 

mucosa até sua forma íntegra [76] 

A propriedade irritante do etanol se dá devido a inúmeros fenômenos no qual pode-se 

destacar: aumento da produção de radicais livres, distúrbios na microcirculação da mucosa, 

inibição das prostaglandinas gastoprotetoras, além de nítida diminuição da produção de muco 

[77]. A formação de radicais livres na gastropatia induzida por etanol promove significativas 

alterações no funcionamento das células do epitélio da mucosa gástrica, induzindo a morte 

celular. Como esses radicais apresentam alta reatividade, os ácidos nucléicos, os lipídios e as 

proteínas celulares ficam altamente comprometidas, levando a formação de compostos tóxicos 

que culminam no desenvolvimento de danos visíveis à mucosa, como congestão e hemorragia. 

A peroxidação lipídica também é uma manifestação bastante comum no desenvolvimento dessa 

patologia [78].  

A notável atividade antioxidante de PLUN pode ser um provável mecanismo para a 

atividade gastroprotetora observada nos animais. A lectina pode estar atuando de forma direta 

na neutralização de radicais livres produzidos pela administração oral de etanol resultando em 

redução visível da área afetada. Assim como PLUN a Frutalina, uma lectina isolada de sementes 

de Artocarpus incisa, também apresenta atividade gastroprotetora em modelo de úlcera 

induzido por etanol, porém essa atividade demonstrou ser inibida por medicamentos como a 

indometacina e a glibenclamida [79], fármacos comumente utilizados na terapêutica, 

inviabilizando em parte sua utilização na terapêutica. 
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4 Conclusões 

 

 Foi isolada uma lectina de sementes de Phaseolus lunatus var cascavel que apresenta 

massa molecular de aproximadamente 128 kDa e é capaz de aglutinar apenas eritrócitos do tipo 

A, sendo essa hemaglutinação inibida por n-acetil-D-galactosamina. A lectina é uma 

glicoproteína metaloprotéica dependente de manganês ativa até 80°C, resistente à variaç~pes 

de pH entre pH 2-11, resistente a proteólise enzimática e a ação de ureia, DTT e beta-

mercaptoetanol. Foi detectada ação antioxidante por três métodos distintos, ausência de 

potencial hemolítico para hemácias humanas, ação antitumoral em células de melanoma e 

atividade gastroprotetora em modelo in vivo. Mais estudos são necessários para determinação 

de possíveis mecanismos de ação, bem como, de outras atividades biológicas.  
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