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RESUMO 

 

O câncer representa um dos maiores problemas de saúde pública mundial, sendo a segunda 

causa de morte em todo o mundo. A busca por novos compostos que promovam a morte 

seletiva de células cancerígenas vem se tornando constante, como uma estratégia no 

tratamento da doença. As lectinas constituem uma classe de glicoproteínas que reconhecem 

e se ligam especificamente à grupamentos de carboidratos expressos na membrana 

plasmática. Os nanotubos de carbono vêm ganhando bastante atenção por serem 

nanocarreadores promissores, possibilitando a conjugação de diversas moléculas em sua 

superfície e aumentando a eficácia no transporte e a especificidade no reconhecimento 

celular. No presente trabalho, foi investigada a atividade citotóxica das lectinas 

Concanavalina A e CFL sobre linhagens de células de leucemia promielocítica crônica 

(K562) e monocítica aguda (THP-1). Para avaliar a viabilidade celular, foi utilizando o ensaio 

de redução do sal de MTT, o qual avalia a capacidade metabólica da célula converter esse sal 

em cristais, foi observado um efeito citotóxico das lectinas nas duas linhagens testadas. 

Entretanto, só foi observada diminuição da viabilidade apenas após 72 horas de tratamento 

com as lectinas. As lectinas também foram citotóxicos às células endoteliais HUVEC, não 

cancerígenas, porém essa resposta pode ter se dado pelo fato de essas células apresentarem 

diversos glicoconjugados na sua membrana. Foi também observado, por meio do teste de 

incorporação do corante azul de tripam, o qual marca apenas em células com membrana 

rompida, que o conjugado lectina-nanotubo não apresentou atividade diferente da 

demonstrada pela lectina sozinha frente as linhagens celulares, sugerindo que os nanotubos 

parecem não melhorar o efeito das lectinas estudadas. Investigando qual a via de morte 

ativada pelas lectinas por meio de ensaios de citometia de fluxo, foi observado que as células 

marcaram positivamente para o iodeto de propídeo, indicando que o tratamento de 72 horas 

causou danos à membrana celular. Entretanto, utilizando a sonda tetrametilrodamina metil-

éster, foi visto que o tratamento com as lectinas causou a despolarização da membrana 

mitocondrial das células K562 e THP-1, fator relacionado à apoptose. Além disso, a lectina 

CFL causou a parada do ciclo celular de células THP-1, promovendo um acúmulo de células 

na fase G0/G1. Dessa forma, concluiu-se que as lectinas Concanavalina A e CFL demonstram 

efeito citotóxico às células leucêmicas, possivelmente pela indução da morte celular por 

apoptose nas células, devido a despolarização da membrana mitocondrial, possivelmente 

bloqueando a expressão de ciclinas e CDKs, promovendo parada no ciclo celular de células 

THP-1. Já em células K562, o tratamento com a CFL por 72 horas pode estar ativando alguma 

via extrínseca de apoptose por receptor de membrana, levando a despolarização da 

mitocôndria e consequentemente liberando fatores apoptogênicos, mas sem promover parada 

no ciclo celular. Desta forma, as lectinas estudadas demonstram um interessante potencial 

antileucêmico. 

 

Palavras-chave: Câncer, lectinas, nanotubos, citotoxicidade, leucemia, apoptose 
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 ABSTRACT 

 

Cancer is one of the biggest public health problems in the world, being the second cause of 

death worldwide. The search for new compounds that selectively promote cancer cells death 

is becoming a constant, as a strategy in the treatment of the disease. Lectins are a class of 

glycoproteins that recognize and bind specifically to carbohydrate clusters expressed on the 

plasma membrane. Carbon nanotubes have been gaining considerable attention because they 

are promising nanocarriers, enabling the conjugation of several molecules on their surface, 

improving drug delivery and specific cell recognition. In the present work, the cytotoxic 

activity of Concanavalin A and CFL lectins on chronic monocytic (K562) and acute 

monocytic (THP-1) promyelocytic leukemia cells was investigated. To evaluate cell 

viabillity, the MTT salt reduction was used, which show the metabolic ability of the cell to 

convert that salt to crystals. It was observed that lectins reduces the viability of the two tested 

cells lines. However, this cytotoxic effect was observed only after 72 hours of treatment. The 

lectins were also cytotoxic to non-cancerous HUVEC endothelial cells, but this response may 

have been due to the fact that these cells have several glycoconjugates expressed in their 

membrane. Using the trypam blue dye, which marks only cells with broken membranes, then 

unviable cells, it was also observed that the lectin-nanotube conjugate had no significant 

activity compare to that demonstrated by the lectin alone, suggesting that the nanotubes do 

not seem to improve the effect of the lectins. Investigating which way of death these lectins 

were activating by flow cytometer assays, it was observed that the cells demonstrate positive 

labeling for propidium iodide, indicating that the treatment of 72 hours caused damage to the 

cell membrane. However, using the tetramethylrhodamine methyl ester probe, it was seen 

that treatment with the lectins caused mitochondrial depolarization on K562 and THP-1 cells, 

a factor related to apoptosis. In addition, CFL lectin caused cell cycle arrest of THP-1 cells, 

promoting accumulation of cells in the G0/G1 phase. Thus, it was concluded that 

Concanavalin A and CFL lectins demonstrate a cytotoxic effect on leukemic cells, possibly 

through the induction of cell death by apoptosis in cells, due to the depolarization of the 

mitochondrial membrane, possibly blocking the expression of cyclins and CDKs, promoting 

cell cycle arrest in THP-1 cells. In K562, treatment with CFL for 72 hours may be activating 

some extrinsic pathway of apoptosis by membrane receptor, leading to depolarization of the 

mitochondria and consequently releasing apoptogenic factors, but without promoting cell 

cycle arrest. In this way, the lectins studied demonstrate an interesting antileukemic potential. 

 

Keywords: Cancer, lectins, nanotubes, cytotoxicity, leukemia, apoptosis 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tumor 

 

O tumor é uma patologia caracterizada por uma massa de crescimento anormal de 

células nos tecidos. Se essa massa celular persistir no crescimento, de maneira que ultrapasse 

a taxa de crescimento dos tecidos normais, é considerado uma neoplasia. As neoplasias são 

classificadas em malignas e benignas. As benignas tendem a crescer de maneira circunscrita 

ao seu tecido de origem. Já neoplasias malignas caracterizam-se pelo crescimento invasivo e 

sua disseminação pela corrente sanguínea, possibilitando o acesso à outras partes do corpo e 

dando origem às metástases. As neoplasias malignas são chamadas de câncer (HANAHAN; 

WEINBERG, 2011). 

 

1.2 Câncer 

 

1.2.1 Aspectos gerais 

 

O câncer é uma doença causada devido a alterações genômicas distintas, 

principalmente devido a inativação dos genes supressores de tumor e a ativação dos proto-

oncogenes em oncogenes, caracterizando assim cada tumor individualmente em relação aos 

mecanismos moleculares envolvidos na sua progressão (HARRIS; MCCORMICK, 2010). O 

corpo humano possui diferentes tipos de células e estas se dividem de acordo com a 

necessidade dos sistemas biológicos. Entretanto, algumas vezes pode ocorrer um 

desequilíbrio no controle dessa multiplicação e morte celular, resultando na formação do 

câncer (IBRAHIM et al., 2013). Hanahan e Weinberg (2011) descreveram algumas 

capacidades biológicas que caracterizam o câncer durante o seu desenvolvimento, dentre 

elas, estão incluídos sinais proliferativos autossuficientes, evasão dos sinais supressores de 

crescimento, resistência aos mecanismos de morte celular, ilimitado potencial replicativo, 

indução de angiogênese, invasão dos tecidos e capacidade de metástase (Figura 1). 
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Fatores etiológicos associados ao câncer incluem dieta inadequada, predisposição 

genética e as condições ambientais. A maioria dos cânceres humanos resultam da exposição 

a carcinógenos ambientais (NUNES et al., 2012). 

 A habilidade da população tumoral em se expandir não depende apenas da 

capacidade de proliferação, mas também da evasão dos mecanismos de morte celular como 

a apoptose (MOFFITT; MARTIN; WALKER, 2010). Esta consiste em uma forma de morte 

celular programada qual exerce importante papel em diversos processos biológicos, como no 

desenvolvimento embrionário, crescimento, proliferação, diferenciação, imunidade, remoção 

de células indesejadas e manutenção da homeostase dos tecidos (ELMORE, 2007; PLATI; 

BUCUR; KHOSRAVI-FAR, 2011). 

 

 

 

Figura 1: Principais características adquiridas por células cancerígenas durante o processo 

de tumorigênese (Adaptado de HANAHAN e WEINERG, 2011). 
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1.2.2 Epidemiologia  

 

O câncer é uma das mais importantes doenças que atingem a população mundial, e 

que vem despertando o interesse científico e comercial para a descoberta de novos agentes 

com atividade anti-cancerígena. O câncer é a segunda maior causa de morte em todo o 

mundo, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares (WAMIQUE YUSUF, 2012). É 

estimado que, a cada ano, 6 milhões de novos casos ocorram em todo o mundo (IBRAHIM 

et al., 2013). A problemática do câncer no Brasil vem ganhando relevância pelo seu perfil 

epidemiológico, abrindo espaço para a discussão sobre prioridades e medidas de forma 

direcionada para modificar essa realidade no país. 

No Brasil, a estimativa para o biênio 2016-2017 aponta para a ocorrência de 

aproximadamente 600 mil casos novos de câncer. O câncer de pele do tipo não melanoma 

(180 mil casos novos) será o mais incidente na população brasileira. Sem considerar os casos 

de câncer de pele não melanoma, estima-se um total de 420 mil casos novos de câncer, 204 

mil para o sexo masculino e 190 mil para sexo feminino. Em homens, os tipos mais incidentes 

serão os cânceres de próstata, estômago, pulmão, cólon e reto, bexiga e leucemias; e em 

mulheres, colo do útero, mama, cólon e reto, estômago, pulmão e glândula tireoide 

(INSTITUTO NACIONAL DE CANCER, 2016). A Figura 2 elenca os dez principais tipos 

câncer mais incidentes no Brasil para o ano de 2016. 

 

 

 

Figura 2: Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes no Brasil 

estimados para 2016 por sexo, exceto pele não melanoma. * Números arredondados para 

múltiplos de 10 (Adaptado de INCA, 2016). 
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Com base no documento World Cancer Report 2014 da International Agency for 

Research on Cancer (Iarc), da Organização Mundial da Saúde (OMS), é inquestionável que 

o câncer é um problema de saúde pública, especialmente entre os países subdesenvolvidos, 

onde é esperado que, nas próximas décadas, o impacto do câncer na população corresponda 

a 80% dos mais de 20 milhões de casos novos estimados até 2025. 

A estimativa mundial, realizada em 2012, pelo projeto Globocan/Iarc, apontou que, 

dos 14 milhões de casos novos estimados (exceto câncer de pele não melanoma), mais de 

60% ocorreram em países em desenvolvimento. Para a mortalidade, a situação agrava-se 

quando se constata que, dos 8 milhões de óbitos previstos, 70% ocorreram nesses mesmos 

países. 

Os tipos de câncer mais incidentes no mundo foram pulmão (1,8 milhão), mama (1,7 

milhão), intestino (1,4 milhão) e próstata (1,1 milhão). Nos homens, os mais frequentes foram 

pulmão (16,7%), próstata (15,0%), intestino (10,0%), estômago (8,5%) e fígado (7,5%). Em 

mulheres, as maiores frequências encontradas foram mama (25,2%), intestino (9,2%), 

pulmão (8,7%), colo do útero (7,9%) e estômago (4,8%). 

Ainda com base nas informações do projeto Globocan, na região da América Latina 

e do Caribe, estimou-se, para 2012, a ocorrência de 1,1 milhão* de casos novos de câncer, 

sendo os tipos de câncer mais incidentes os de próstata (152 mil) em homens e mama (152 

mil) em mulheres. Entretanto, o câncer do colo do útero ainda contribui de forma importante 

para a carga da doença em mulheres, figurando como o segundo mais incidente e como a 

segunda causa de morte por câncer em mulheres. Dos cerca de 530 mil casos novos de câncer 

estimados para os homens, o câncer de próstata foi o mais frequente (28,6%), seguido pelos 

cânceres de pulmão (9,8%), intestino (8,0%), estômago (6,8%) e bexiga (3,3%). Para as 

mulheres, os 560 mil casos novos, aproximadamente, foram assim distribuídos: mama (27%), 

colo do útero (12,2%), intestino (7,9%), pulmão (5,7%) e estômago (4,3%) (INSTITUTO 

NACIONAL DE CANCER, 2016). 
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1.3 Leucemia  

 

A hematopoese é um processo rápido e contínuo de produção de células específicas 

do sangue a partir de células precursoras chamadas de células-tronco hematopoéticas 

(CTHs). A desregulação desse processo pode levar a uma proliferação excessiva, onde as 

CTHs dão origem a um grupo de células defeituosas, causando o acúmulo de diferentes 

células progenitoras hematopoéticas anormais não diferenciadas, levando ao quadro de 

leucemia (ZHOU; CHNG, 2014).  

A leucemia é uma doença maligna de precursores da medula óssea de células do 

sangue na qual um grande número de células leucêmicas geralmente ocupa a medula óssea 

e, muitas vezes, circula na corrente sanguínea. No geral, são conhecidos quatro principais 

subtipos de leucemias: a Leucemia Mielóide Aguda (LMA), Leucemia Mielóide Crônica 

(LMC), Leucemia Linfóide Aguda (LLA) e a Leucemia Linfóide Crônica (LLC) (XIE et al., 

2003).  

Leucemias linfocíticas ou linfoides são derivadas de blastos defeituosos de células B ou 

T, leucemias mielocíticas ou mieloide derivam de precursores anormais de granulócitos ou 

monócitos, e leucemias eritroides são derivadas de precursores anormais de hemácias. As 

leucemias são classificadas, além do tipo celular afetado, pela característica da doença, sendo 

dividida em leucemias agudas e crônicas. As leucemias agudas se desenvolvem a partir de 

células jovens, também chamada de blastos, que se dividem descontroladamente. Na 

leucemia crônica, as células originam-se a partir de células maduras, porém anormais, 

apresentando um crescimento lento e contínuo (POKHAREL, 2012). 

 

1.3.1 Leucemia mielóide aguda 

 

A leucemia mielóide aguda (LMA) é uma desordem caracterizada pela proliferação 

clonal derivada de uma CTH progenitora. A diferenciação anormal de células mielóides 

resulta em um alto nível de células malignas imaturas, as quais não são capazes de 

diferenciar-se.  

Pode ocorrer em todas as idades, mas aparece predominantemente em pessoas acima 

de 60 anos. A LMA apresenta um desenvolvimento rápido dos sintomas, como falhas na 
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medula óssea. As características fundamentais da LMA incluem a proliferação desregulada 

e a sobrevivência celular por ativação de oncogenes e/ou desativação de genes supressores 

tumorais, além da redução na expressão de fatores de transcrição responsáveis pela 

diferenciação terminal das células derivadas da célula progenitora mielóide comum. A 

subclassificação da LMA depende da morfologia e citogenética das células (KHWAJA et al., 

2016) 

 

 

1.3.2 Leucemia mielóide crônica 

 

A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma doença clonal maligna que se caracteriza por 

uma proliferação excessiva das células precursoras mielóides, seguida por uma perda 

progressiva da diferenciação celular e terminando num quadro de leucemia aguda. Uma 

principal característica desse tipo de leucemia é uma anormalidade genética específica 

conhecida como cromossomo Philadelphia (Ph). O cromossomo Ph ocorre em mais de 90% 

dos casos de LMC, embora não seja expresso apenas nesse tipo de leucemia (MELO, 2003; 

CHEN et al., 2010). 

 O cromossomo Philadelphia resulta de uma translocação recíproca entre os braços 

longos dos cromossomos 9 e 22. Essa translocação justapõe o gene ABL (Abelson Leukemia 

Virus), localizado no cromossomo 9 e responsável por codificar uma proteína tirosina cinase, 

ao gene BCR (Breakpoint Cluster Region) do cromossomo 22 que codifica proteínas 

relacionadas à regulação do ciclo celular. A proteína oncogênica resultante (BCR-ABL) 

apresenta uma superatividade tirosina-cinase, responsável pela patogênese da doença. Este 

gene é o responsável pela transformação maligna da célula progenitora hematopoética e a 

tirosina-cinase BCR-ABL resultante confere à célula leucêmica uma alta resistência à morte 

celular por apoptose independente do agente indutor. Contudo, esses mecanismos de 

resistência, que favorecem o crescimento e a vantagem proliferativa das células com o 

cromossomo Ph em relação às células normais ainda não foram totalmente elucidados  (BEDI 

et al., 1994; BERGANTINI et al., 2005). 
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1.4  Morte celular 

 

A manutenção da homeostase dos tecidos humanos, ou seja, o equilíbrio entre a 

proliferação e a morte das células, é necessária para a auto-renovação tecidual e para a 

remoção de células lesadas, as quais não conseguem desempenhar sua função metabólica, 

que estejam extraviadas ou que possuem danos no seu material genético (DE ANGELIS et 

al., 1998). O desenvolvimento e o crescimento de tumores são controlados por uma 

combinação entre a replicação e a morte celular, quando células defeituosas conseguem 

multiplicar-se descontroladamente e evadir-se dos mecanismos que induzem sua morte. O 

mecanismo de morte celular mais descrito é a apoptose, também chamada de morte celular 

programada, a qual consiste em um processo fisiológico precisamente regulado, levando a 

célula defeituosa à apresentar diversas características morfológicas e alterações estruturais 

referentes a esse tipo de morte (KRAJEWSKI et al., 1997). 

 

1.4.1 Necrose 

 

A morte celular por necrose se caracteriza morfologicamente por um aumento no 

volume celular, inchaço das organelas, ruptura da membrana plasmática e consequente perda 

de conteúdo intracelular. Durante muito tempo, a necrose era considerada um tipo de morte 

acidental entretanto, estudos vêm demonstrando que a morte celular por necrose pode ser um 

processo de morte celular programada (KROEMER et al., 2009). Este processo de morte 

celular programada, mas com características de necrose foi denominado necroptose 

(KREUZALER; WATSON, 2012). 

Como consequência da necrose, ocorre a geração de uma resposta inflamatória, que 

pode causar injúria e até morte de células vizinhas, ou seja, nesta condição um grande número 

de células são afetadas e lesadas ao mesmo tempo e, devido ao desencadeamento do processo 

inflamatório, há alterações irreversíveis no tecido e/ou órgão afetado (CURTIN; 

DONOVAN; COTTER, 2002). 
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1.4.2 Apoptose 

 

A apoptose, que difere morfologicamente da morte por necrose, é um tipo de morte 

celular que ocorre durante várias situações fisiológicas e patológicas, constituindo um 

mecanismo de remoção de células lesadas e, de renovação celular e tecidual. A morte celular 

por apoptose é um fenômeno complexo caracterizado por alterações morfológicas e 

bioquímicas celulares, incluindo a formação de vacúolos citoplasmáticos pela formação de 

protuberâncias (blebs) da membrana celular, as quais aumentam e se rompem originando os 

corpos apoptóticos, encolhimento e diminuição do contato entre células vizinhas, 

fragmentação da membrana nuclear, condensação da cromatina, despolarização da 

membrana mitocondrial, fragmentação do DNA e alterações na assimetria de fosfolipídios 

da membrana plasmática, como a translocação da fosfatidilserina do lado interno para o lado 

externo da membrana, sinalizando tais células para serem fagocitadas (ANAZETTI; MELO, 

2007). 

A apoptose é um processo natural de morte celular que ocorre individualmente, onde 

a morte de uma célula não leva à morte de outras células vizinhas. A via extrínseca e 

intrínseca representa os dois processos apoptóticos descritos na literatura. A via extrínseca é 

mediada por receptores de morte pertencentes à superfamília do fator de necrose tumoral 

(TNF), onde a ativação desses receptores desencadeia uma série de sinalizações 

intracelulares, resultando em diversas mudanças morfológicas e fisiológicas, levando a célula 

a entrar no processo de apoptose (PORTT et al., 2011). 

A via intrínseca da apoptose é mediada pela mitocôndria, principal organela 

envolvida na transdução e execução da morte celular por apoptose. É ativada por diversos 

estímulos, incluindo dano no DNA, choque térmico, radiação ultravioleta, raios gama e por 

agentes quimioterapêuticos. Estímulos apoptóticos induzidos por agentes anticâncer em 

várias linhagens leucêmicas parecem ser independentes da via extrínseca, ativando assim a 

via mitocondrial (DEBATIN, 2000). As vias de sinalização ativadas por esses agentes 

culminam na permeabilização na membrana mitocondrial externa e a liberação de proteínas 

solúveis presentes no espaço intermembranar, resultando assim na perda do potencial 
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transmembrânico mitocondrial e causando a despolarização dessa membrana (PRADELLI; 

BÉNÉTEAU; RICCI, 2010). 

O controle e a regulação dos eventos apoptóticos que envolvem a mitocôndria 

ocorrem através das proteínas da família Bcl-2 (B cell lymphoma-2 protein). Membros anti-

apoptóticos preservam a integridade da membrana mitocondrial externa enquanto que 

membros pró-apoptóticos promovem a permeabilização e permite o efluxo do citocromo c e 

outros fatores. Dentre as proteínas pró-apoptóticas liberadas pela mitocôndria no citosol, o 

citocromo c destaca-se por promover a clivagem e ativação de caspase efetoras, as quais são 

responsáveis pela formação do apoptossomo e desencadear o processo apoptótico. As 

proteínas da família Bcl-2 são divididas em proteínas anti-apoptótica, como exemplo as 

proteínas Bcl-2, Bcl-XL e Mcl-1, e pró-apoptóticas, incluindo as proteínas Bax, Bak, Bid e 

Bim (ELMORE, 2007). 

Proteínas anti-apoptóticas inibem a morte celular através da interação e inibição de 

proteínas que induzem a apoptose, como é o caso da proteína Bcl-2, a qual encontra-se 

heterodimerizada com a Bax no citosol. A proteína Bax, uma das mais importantes proteínas 

pró-apoptóticas, encontra-se fosforilada na sua forma inativa. Uma vez desfosforilada, esta 

proteína transloca-se do citosol para a membrana da mitocôndria externa, na forma de 

dímeros, levando a formação do poro de permeabilidade mitocondrial, permitindo assim a 

liberação de fatores apoptogênicos no citosol como o citocromo c (KITAZUMI; 

TSUKAHARA, 2011). 

Outra característica morfológica e bioquímica típica da morte celular por apoptose é 

a fragmentação do DNA. Esse processo é realizado por endonucleases que geram fragmentos 

internucleossomais múltiplos de 180 pares de bases (SUN et al., 2012). Essas endonucleases 

foram descobertas por Liu e colaboradores (1997), denominadas de fatores de fragmentação 

do DNA (DFF). Os DFF são dímeros compostos pela subunidade 40 e 45 (DFF40 e DFF45), 

e realizam a fragmentação cromossômica na presença da caspase 3 ativada. Uma vez iniciada 

a apoptose, a caspase 3 realiza uma clivagem do DFF45, liberando-o do DFF40. A 

subunidade DFF45 serve como um inibidor de DFF40 e, uma vez liberado, este é capaz de 

realizar clivagens no DNA em fragmentos oligonucleossomais, gerando quebras na dupla fita 

(ZHANG; XU, 2000). 
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A patogenia do câncer está associada à insuficiência apoptótica. A morte celular 

programada eficaz contribui para a destruição de células com o DNA danificado. Portanto, 

se essas células permanecerem viáveis por muito tempo devido à ausência ou a redução de 

apoptose pode permitir a acumulação de mutações no material genético, contribuindo assim 

para a formação e progressão de tumores. A demonstração de que a apoptose é um 

mecanismo inato de defesa anti-cancerígena e que vários agentes quimioterápicos agem 

através da indução desse tipo de morte celular levou a uma intensa investigação dos 

mecanismos moleculares da apoptose e sua aplicação no tratamento do câncer (KHOO; 

CHUA; BALARAM, 2010). 

 

1.5 Ciclo celular 

 

O ciclo de divisões da maioria das células compreende uma sequência complexa de 

eventos que garantem a transmissão correta, para as células filhas, de uma cópia completa do 

genoma. O ciclo celular é dividido em dois estágios: mitose (M), onde ocorre à divisão 

celular, e intérfase, que é o intervalo entre duas fases M. A intérfase é composta pelas fases 

G1, onde a célula produz o RNA (ácido ribonucléico) e as proteínas necessárias para a síntese 

do DNA, S (onde ocorre a replicação do DNA) e G2 (período no qual a célula se prepara 

para a mitose) (HARPER; BROOKS, 2005).  

Entre as fases do ciclo celular existem pontos de checagem que asseguram a correta 

progressão das células através destas. Tal controle é feito por uma subfamília de quinases 

dependentes de ciclinas (CDKs), cuja ativação depende da interação com as ciclinas. A 

passagem pelo ponto de restrição em G1 é regulada principalmente por complexos de CDK4 

e CDK6 com as ciclinas do tipo D. A ligação da ciclina E com a quinase CDK2 é importante 

para a transição G1-S e para o início da duplicação do DNA. Os complexos CDK2-ciclina A 

também contribuem para o início da síntese do DNA e a progressão das células através da 

fase S. A transição G2-M depende da interação da CDK1 (também conhecida como cdc2) e 

a ciclina B (MALUMBRES; BARBACID, 2009; SURYADINATA; SADOWSKI; 

SARCEVIC, 2010). 

Danos ao DNA ou outros insultos genotóxicos que comprometam a estabilidade do 

genoma levam a ativação de p53, resultando em parada no ciclo celular e ativação de 
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mecanismos de reparo no DNA (YOSHIDA; MIKI, 2010). A proteína p53 induz parada na 

fase G1 do ciclo celular por meio da transativação de p21, uma proteína que se liga e silencia 

CDK2, impedindo a formação do complexo CDK2-ciclina E, inibindo deste modo a transição 

G1-S (ZILFOU; LOWE, 2009). A progressão das células da fase G2 para M também é 

afetada pela p53, a qual inibe o complexo cdc2/ciclina B1 e diminui a expressão de CDC25C, 

uma fosfatase que promove a mitose (ST CLAIR; MANFREDI, 2006).  

Se os danos ao DNA não forem reparados ou ocorrerem falhas nos pontos de 

checagem, por exemplo, as células entram em apoptose (MALUMBRES; BARBACID, 

2009). As ações pró-apoptóticas de p53 ocorrem por vários mecanismos. Esta proteína regula 

a expressão de receptores de morte, como CD25 e TRAIL2, contribuindo para a sinalização 

da via extrínseca de morte (ZUCKERMAN et al., 2009). 

 

 

1.6 Lectinas vegetais e câncer  

 

Lectinas são proteínas ou glicoproteínas de origem não imune que têm especificidade 

por resíduos terminais ou subterminais de carboidratos, podendo ser encontradas em quase 

todos os organismos, incluindo plantas, vertebrados, invertebrados, bactéria e vírus 

(PEUMANS; VAN DAMME, 1995). A grande maioria das lectinas de plantas está presente 

em cotilédones de sementes, aonde podem ser encontradas no citoplasma ou estabelecidas 

em corpos proteicos, embora elas também tenham sido encontradas em raiz, caule, e folhas 

(ASSREUY et al., 1997). Apesar da grande quantidade de informação sobre sequência e 

especificidade de lectinas, a função fisiológica das lectinas de plantas tem sido amplamente 

interrogada e nem sempre respondida definitivamente (SHARON; LIS, 2004).  

Lectinas de leguminosas constituem uma grande família de proteínas homólogas, 

estruturalmente similares e com distintas especificidades por carboidratos. Elas são o grupo 

de lectinas vegetais mais bem estudado e caracterizado (SHARON, 2007). Em torno de 210 

sequências de lectinas de leguminosas são conhecidas atualmente, sendo todas homólogas 

(CHANDRA et al., 2006). A lectina de Canavalia ensiformis, Concanavalina A (ConA), foi 

a primeira lectina que teve sua estrutura tridimensional resolvida e é até agora a melhor 

caracterizada dentre as lectinas de leguminosa (EDELMAN et al., 1972).  
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A estrutura monomérica da maioria das lectinas de leguminosas compartilham uma 

similaridade estrutural ao monômero da Concanavalina A. Esta última dimeriza-se por meio 

do alinhamento de duas folhas β anti-paralelas, e da mesma forma o seu tetrâmero (SINHA 

et al., 2007; LI et al., 2010). Entretanto, algumas lectinas que possuem estruturas quaternárias 

diferentes à Concanavalina A, como a ConBr, podem apresentar atividades biológicas 

especificamente distintas (SANZ-APARICIO et al., 1997).  

As lectinas vegetais também têm mostrado uma interessante atividade 

anticancerígena (DE MEJÍA; PRISECARU, 2005). A lectina Concanavalina A, umas das 

mais estudadas dentre as leguminosas, é bastante conhecida pela sua atividade mitogênica de 

células-T e por serem citotóxicas para as células de fibroblasto FGH (LEIST; WENDEL, 

1996). O principal mecanismo de ação de Concanavalina A é a indução de apoptose nas 

células tumorais  (KULKARNI et al., 1998; SUEN et al., 2000; LIU et al., 2009). No entanto, 

no estudo realizado por Chang e colaboradores (2007) com Concanavalina A em linhagens 

celulares de hepatoma (ML-14a, CT-26, Huh-7 e HepG2) demonstraram que o principal 

mecanismo de morte nestas células foi indução de autofagia, com CI50 variando em torno de 

20 μg/mL, além de outros autores sugerirem que as lectinas induzem também a morte celular 

por autofagia (PRATT; ROY; ANNABI, 2012; LIU et al., 2013).  

Ensaios de citotoxicidade basal com outras lectinas do grupo das leguminosas como 

ConBr (lectina de Canavalia brasiliensis), CFL (lectina de Cratylia floribunda) e EVL 

(lectina de Eythrina velutina), realizados em nosso laboratório, mostraram que essas lectinas 

foram tóxicas para linhagem de células tumorais J774 murina sem, no entanto, ter efeito sobre 

células macrofágicas peritoneais de camundongos SWISS, demonstrando que estas 

moléculas foram mais efetivas para linhagens cancerígenas (FAHEINA, 2006).  

Recentemente nosso grupo caracterizou o efeito anticâncer da lectina ConBr e 

Concanavalina A em linhagens de células de leucemia aguda humanas HL-60 e MOLT4. 

Essas lectinas foram citotóxicas, genotóxicas e induziram apoptose nas linhagens celulares a 

partir de 5 μg/mL, causando despolarização mitocondrial e produção elevada de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) na linhagem MOLT-4, e não induziram a morte em células 

mononucleares do sangue periférico (PBMC) mesmo em altas concentrações (200 μg/mL) 

(FAHEINA-MARTINS et al., 2012). 
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A literatura vem demonstrando o grande potencial das lectinas na terapia anticâncer. 

Enquanto algumas lectinas são consideradas potencias biomarcadores, como discutido 

anteriormente, indicando precocemente o crescimento de células malignas por meio do 

reconhecimento de oligossacarídeos específicos expressos na membrana plasmática dessas 

células, outras são utilizadas no tratamento do câncer por ativarem a morte por apoptose por 

meio vias de sinalização altamente direcionada para a morte, dependendo da linhagem tratada 

(YAU et al., 2015). 

Estudos demonstraram que, após o tratamento com Concanavalina A, linhagens de 

melanoma humano A375, assim como de hepatoma humano HepG2, apresentaram morte 

celular pela via intrínseca da apoptose, mediada pela mitocôndria (LIU; MIN; BAO, 2009). 

Foi observado que as células tratadas apresentaram elevados níveis de citocromo c, caspase-

9 e caspase-3 ativadas e Apaf-1, devido essa lectina promover um colapso no potencial de 

membrana da membrana mitocondrial, liberando esses e diversos outros fatores 

apoptogênicos (LIU et al., 2009). 

A proteína p53 é crucial na supressão de tumores devido ao seu papel na regulação 

do ciclo celular pela indução da apoptose, além da manutenção da integridade genômica 

(HARRIS; HOLLSTEIN, 1993). Foi demonstrado que a Concanavalina A induzia apoptose 

seletivamente em células deficientes de p53. Na falta de p53, a proteína p73, pertencente à 

família p53, é superexpressa, desempenhando um importante papel na indução da morte 

celular. A expressão de p73 ativa a proteína p21 e aumenta os níveis de Bax em relação à 

proteína Bcl-2, favorecendo a apoptose (JAFARNEJAD; LI, 2011). 

A via PI3K-Akt e os alvos posteriores da Akt são cruciais para a sobrevivência da 

célula. A proteína Foxo1a, quando fosforilada, é responsável pela translocação da proteína 

p53 do núcleo para o citoplasma para desempenhar seu papel anti-apoptótico. Em células 

deficientes de p53, Concanavalina A ativa a sinalização via complexo p73-Foxo1a-Bim e 

promove a apoptose (AMIN et al., 2007). 

As lectinas têm um grande potencial no tratamento, prevenção e diagnóstico de 

doenças crônicas como o câncer. Entretanto, devido a vasta diversidade das lectinas 

encontradas em leguminosas, algumas delas tem seu efeito anticâncer pouco descrito, como 

a lectina de Cratylia floribunda (CFL). Além disso, frente à diversidade das atividades 

biológicas apresentadas pelas lectinas de acordo com sua conformação espacial, se faz 
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necessário a investigação de meios que impeçam ou dificultem a multimerização dos 

monômeros das lectinas, afim de preservar suas propriedades específicas. Uma proeminente 

alternativa seria utilização estas proteínas conjugadas a nanotubos de carbono onde, uma vez 

fixada, tornaria mais difícil sua multimerização. Dessa forma, os nanotubos podem ajudar a 

elucidar os efeitos terapêuticos específicos e diminuir as possíveis consequências tóxicas 

ocasionadas pelas distintas propriedades biológicas destas moléculas. 

 

1.7 Nanotubos de carbono  

 

Desde a sua descoberta, os nanotubos de carbono (CNTs) (IIJIMA, 1991)vêm 

gerando grande interesse nas áreas de nanotecnologia, química, matéria condensada e ciência 

de materiais e biomateriais. Diante das propriedades peculiares desses nanomaterias, as 

diversas aplicações biológicas utilizando CNTs têm sido amplamente estudadas, entre eles, 

o transporte intracelular de drogas terapêuticas e biomoléculas (FABBRO et al., 2012). 

Os CNTs podem ser sintetizados com parede simples (SWCNTs) "single-walled 

carbon nanotubes", que são formados pelo enrolamento de uma única camada de grafeno ou 

com parede múltipla (MWCNTs) "Multi-walled carbon nanotubes", que são formados pelo 

enrolamento de diversas camadas concêntricas de grafeno (Figura 3) (PRAKASH et al., 

2011).  

 

 

Figura 3: Representação esquemática da composição e formação dos nanotubos de carbono. 

(Fonte: https://goo.gl/gnEBYq, acesso em 13/11/16). 
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O desenvolvimento de novas estratégias para o transporte intracelular de drogas e 

biomoléculas se faz necessário devido à ineficiente penetração de pequenas moléculas e 

macromoléculas, incluindo proteínas e ácidos nucleicos, ou na intenção de se alcançar alvos 

intracelulares. Estratégias nas quais moléculas de baixo índice de penetração intracelular são 

ligadas covalentemente ao seu transportador no intuito de promover conjugados aptos a 

penetrar na célula, oferecem uma solução a esse problema (KAM et al., 2004). 

Quanto à forma de penetração dos CNTs na célula, Kam e colaboradores (2006) têm 

sugerido que CNTs penetram na membrana celular através de endocitose. Em contrapartida, 

Pantarotto e colaboradores (2004) tem sugerido que os CNTs atravessam a bicamada lipídica 

por mecanismos que independem de um gasto de energia. Estudos mais detalhados são 

necessários para estabelecer o mecanismo e vias de internalização utilizadas por esses 

materiais.  

Os nanotubos também desempenham um importante papel no transporte de moléculas 

com atividade anticacerígena, como a streptavidina (SA), uma proteína com aplicações 

clínicas em terapias anticâncer. Os conjugados SWCNT-SA mostraram-se promissores, pois 

causam expressiva morte em linhagens de células HL-60 (KAM et al., 2004). Outros relatos 

também descrevem a otimização do efeito anticancerígeno de diversas moléculas quando 

associadas aos nanotubos, como a doxorubicina e compostos baseados em platina (DI 

CRESCENZO et al., 2011; OBEROI et al., 2013; MEHRA; JAIN, 2015). 

Estudos mostram que os nanotubos auxiliam no aumento do efeito de diversas 

moléculas com potencial na terapia do câncer, mas que apresenta caraterísticas adversas, 

como hidrofobicidade ou incapacidade de transporte pela membrana plasmática. A 

funcionalização de MWCNTs com ácido betulínico (BA) demonstrou uma atividade 

citotóxica a linhagens tumorais de câncer de pulmão e fígado, sem nenhum efeito em células 

normais de fibroblasto murino (TAN et al., 2014). 

Alguns relatos da literatura demonstram a utilização de CNTs como agentes 

transportadores para lectinas (MADANI et al., 2012). MWCNTs funcionalizados com 

lectinas Concanavalina A demonstram interações com células K562, reconhecendo 

oligossacarídeos expressos na membrana dessas células (XUE et al., 2011). Lectinas 

acopladas a CNTs tem demonstrado um importante papel como biosensores de 

reconhecimento molecular na identificação de marcadores tumorais, como a alfafetoproteína 
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(AFP), uma glicoproteína expressa em diversos tipos de cânceres, principalmente em 

carcinomas de fígado e testículos. Dessa forma, as lectinas podem ser usadas para identificar 

glicanos expressos em AFP, discriminando esse tipo de proteína em amostras de soro de 

pacientes saudáveis e portadores de câncer. Portanto, torna-se uma interessante ferramenta 

no diagnóstico do câncer precoce do câncer (YANG et al., 2013). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  GERAL 

 

 Avaliar o potencial antileucêmico da lectina CFL, bem como sua atividade conjugada 

a nanotubos de carbono 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a citotoxicidade das lectinas em células cancerígenas e não cancerígenas; 

 

 Determinar se os nanotubos são citotóxicos às células em cultura; 

 

 Investigar se a conjugação das lectinas a nanotubos potencializa sua atividade; 

 

 Elucidar as possíveis vias de sinalização, envolvidas na morte celular, ativadas pelas 

lectinas e seus conjugados; 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1.Materiais 

 

3.1.1. Vidrarias e utensílios laboratoriais 

 

 Balão volumétrico (250 a 100 mL) 

 Béquers (100 a 1000 mL) 

 Câmara de Neubauer 

 Frascos estéreis para cultivo celular (25 cm2) 

 Frascos de borosilicado para armazenamento de soluções (250 a 1000 mL) 

 Kitassato (500 mL) 

 Membrana de filtração Millipore 

 Micropipetas 

 Placas estéreis para cultivo celular (24 e 96 poços) 

 Placas de petri 

 Pipetas pasteur estéreis 

 Ponteiras 

 Provetas (100 a 1000 mL) 

 Sistema de filtração a vácuo (Millipore) 

 Tubos tipo “eppendorfs” (1,5 e 2 mL) 

 Tubos cônicos tipo “falcon” (15 e 50 mL) 
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3.1.2. Equipamentos 

 

 Agitador de placas, CERTOMAT ® MO, EUA 

 Agitador de placas MS1 MINISHAKER, IKA, EUA 

 Agitador magnético TE-088 TECNAL, BRASIL 

 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 

 Sonicador de banho, CRISTÓFOLI, BRASIL 

 Vortex QL-90L, VERTEX, EUA 

 Ultra-purificador, SCHOLAR-UV, BRASIL 

 Ultrassom de ponta, SONICS & MATERIALS INC., EUA 
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3.1.3. Reagentes e compostos utilizados 

 

 Ácido clorídrico (HCl), VETEC, EUA 

 Ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA), AMRESCO, EUA 

 Álcool etílico 70%, TOSCANO, BRASIL 

 Anexina V marcada com Alexa Fluor 488, INVITROGEN, EUA 

 Azul de tripano, SIGMA ALDRICH, EUA 

 Bicarbonato de sódio, VETEC, EUA 

 Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT), AMRESCO, EUA 

 Citrato de sódio, VETEC, EUA 

 Cloreto de sódio, FISHER SCIENTIFIC, EUA 

 Cloreto de potássio, VETEC, EUA 

 Dimetilsulfóxido, VETEC, EUA 

 Dodecil sulfato de sódio, FISHER SCIENTIFIC, EUA 

 Etoposídeo, SIGMA ALDRICH, EUA 

 Fosfato de potássio, NEON COMERCIAL LTDA, BRASIL 

 Fosfato de sódio, VETEC, EUA 

 Hepes, BIOBASIC, CANADA 

 Iodeto de propídeo (IP), SIGMA ALDRICH, EUA 

 Soro fetal bovino (SFB), CRIPION, BRASIL 

 Tripsina, AMRESCO, EUA 

 Triton X-100, VETEC, EUA 
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3.1.4. Soluções 

 

Tabela 1: Soluções utilizadas 

NOME CONSTITUIÇÃO FABRICANTE 

Azul de tripano 4% 
0,4 g de azul de tripano 

PBS q.s.p. 10 mL 

SIGMA 

CCCP 
5,1 mg de CCCP 

DMSO q.s.p. 500 µL 

SIGMA 

Iodeto de propídeo 

(50 µg/mL) 

5 mg de IP 

PBS q.s.p. 100 mL 

SIGMA 

MTT 
5 mg de MTT 

PBS q.s.p. 1 mL 

AMRESCO 

SDS / HCl 

10 g de SDS 

100 µL HCl 1M 

Água ultra-pura q.s.p. 100 

mL 

AMRESCO 

VETEC 

Solução de antibióticos 

(penicilina + 

estreptomicina) 

* 

CULTILAB 

Solução de tripsina / 

EDTA 

0,250 g de tripsina 

0,0186 g EDTA 

PBS q.s.p. 100 mL 

AMRESCO 

TMRM 
5 mg de TMRM 

DMSO q.s.p. 200 µL 

SIGMA 
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Tabela 2: Tampões 

 

NOME CONSTITUIÇÃO FABRICANTE 

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 Na2PO4 (6,4 

mM) 

Água destilada q.s.p. 500 

mL 

(Solução esterilizada por 

autoclavação a 121 °C, sob 

1 atm durante 15 min) 

 

VETEC 

VETEC 

VETEC 

MERCK 

Tampão de ligação 

(para análise da 

fosfatidilserina) 

HEPES (10 mM – pH 7,4) 

NaCl 140 mM 

CaCl2 2,5 mM 

LIFE TECHNOLOGY 

Tampão de lise 

(para análise do ciclo 

celular) 

0,1 g de citrato de sódio 

0,1 mL de Triton-X 100 

5 mg de iodeto de propídeo 

Água destilada q.s.p. 100 

mL 

GRUPO QUÍMICA 

ISOFAR 

SIGMA 
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Tabela 3: Meio de cultura 

NOME CONSTITUIÇÃO FABRICANTE 

RPMI 

10,4 g de meio RPMI 1640 em 

pó (contendo 0,3 g de glutamina) 

2,0 g de bicarbonato de sódio 

2,7 g de HEPES 

10 mL de solução de antibióticos 

Água ultra-pura q.s.p. 1000 mL 

SIGMA 

 

VETEC 

BIOBASIC 

CULTILAB 

 

 

3.1.5. Compostos estudados 

 

3.1.5.1.Lectinas 

 

A droga alvo foi a lectina extraída a partir das sementes da planta Cratylia floribunda, 

pertencente à família das leguminosas. As amostras foram extraídas, purificadas e cedidas 

gentilmente pelo Prof. Dr. Márcio Viana Ramos, do Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular da Universidade Federal do Ceará (OLIVEIRA, 1991). Como controle positivo, 

foi utilizada a lectina Concanavalina A (ConA), extraída da planta Canavalia ensiformis, 

obtida da Sigma Aldrich (USA).  

 

3.1.5.2.Nanotubos de carbono 

 

Foram utilizados nanotunos de carbono de múltiplas paredes (CNTs), como agentes 

carreadores das lectinas estudadas, a fim de investigar o melhoramento do possível efeito 

citotóxico demonstrado pelas lectinas. Os CNTs foram sintetizados e gentilmente cedidos 

pelo prof. Dr. Luis Orlando Ladeira, do Laboratório de Nanomateriais do Departamento de 

Física da Universidade Federal de Minas Gerais (FERLAUTO et al., 2006).  
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3.1.6. Linhagens celulares 

 

Foram utilizadas linhagens de células cancerígenas e não cancerígenas (Figuras 4, 5 

e 6) listadas na Tabela 4, obtidas do Banco de células do Rio de Janeiro (BCRJ). As linhagens 

foram cultivadas em frascos estéreis utilizando meio RPMI completo (suplementado com 

10% de soro fetal bovino), e em seguida incubadas com 5% de CO2 a 37 ºC. Todos os 

procedimentos de manipulação das culturas de células foram realizados em cabines de fluxo 

laminar, para garantir que não houvesse contaminações. 

O crescimento celular foi acompanhado a cada dois dias, com auxílio de microscópio 

invertido. Ao atingir 80% de confluência de células, as células foram coletadas, centrifugadas 

a 200 x g / 4 min e ressuspensas em um novo meio de cultura completo. A linhagem HUVEC 

é um tipo de célula não cancerígena e possui característica de célula aderente e cresce em 

monocamada no frasco. Estas células foram cultivadas da mesma maneira das demais, com 

meio de cultura suplementado. Entretanto, para a substituição do meio e para o 

plaqueamento, foi necessário remover as células do frasco com uma solução de tripsina-

EDTA, devido à sua propriedade proteolítica sobre as proteínas intercelulares. Esta solução 

foi esterilizada por filtração com membranas de 0,4 mm de diâmetro (Millipore) e alíquotas 

desta foram conservadas à temperatura de -20 °C. A digestão enzimática com a tripsina foi 

realizada durante aproximadamente 5 minutos e o volume de células foi posteriormente 

transferido para tubos cônicos, centrifugados a 200 x g / 4 min. Por fim, o sobrenadante foi 

desprezado e o precipitado ressuspenso em novo meio de cultura completo. 

Para manter o estoque de células, parte das culturas foram criopreservadas com 5% 

de DMSO, que desidrata as células e impede que elas sejam criofraturadas pelos cristais de 

gelo formado. Em seguida, as amostras foram adicionadas em tubos criogênicos de 2 mL e 

submetidas à congelamentos parciais, por meia hora a temperatura de -20ºC, em seguida a -

80ºC por mais meia hora e finalmente estocadas em tambor contendo nitrogênio líquido. 
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Tabela 4: Linhagens celulares utilizadas nos ensaios de citotoxicidade. 

 

LINHAGEM TIPO HISTOLÓGICO DAS CÉLULAS ORIGEM 

HUVEC Células endoteliais da veia do cordão umbilical humano Humana 

K562 Leucemia promielocítica crônica Humana 

THP-1 Leucemia monocítica aguda Humana 
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Figura 4: Fotomicrografia da linhagem HUVEC em microscópio óptico invertido (Aumento: 

400x). (Fonte: o autor). 
 

 

Figura 5: Fotomicrografia da linhagem K562 em microscópio óptico invertido (Aumento: 

400x). (Fonte: o autor). 
 

 

Figura 6: Fotomicrografia da linhagem THP-1 em microscópio óptico invertido (Aumento: 

400x). (Fonte: o autor).  
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3.2.Métodos 

 

3.2.1. Preparação dos compostos estudados 

 

3.2.1.1.Lectinas 

 

As lectinas liofilizadas foram pesadas e solubilizadas em solução de PBS, sob leve 

agitação, e mantidas à -20 °C para evitar desnaturação. Posteriormente, uma alíquota foi 

retirada para se quantificar a concentração de proteínas da solução estoque por 

espectrofotometria, e a absorbância (A) foi medida usando o comprimento de onda (λ) de 

260 a 280 nm. O valor da concentração de proteínas foi dado em mg/mL pela fórmula: 

 

[mg/mL] = 1,55 x A280 – 0,76 x A260 

 

 

Para a realização dos ensaios biológicos, as lectinas foram diluídas em meio de cultura 

sem SFB, a partir da solução estoque, para se atingir as concentrações testadas (6 – 200 

µg/mL). 

 

 

3.2.1.2.Nanotubos 

 

Os CNTs foram previamente pesados e solubilizados em água deionizada, numa 

concentração aproximada de 2 mg/mL. Para completa dispersão dos CNTs no meio aquoso, 

a solução foi submetida à um ultrassom de ponta durante 10 segundos, na potência de 40%. 

Antes de cada experimento, a solução de CNTs em suspensão foi levada a um ultrassom 

de banho durante pelo menos 60 min, a fim de promover a polimerização dos tubos em 

comprimentos homogêneos. 
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3.2.1.3.Formação do complexo lectina-nanotubo 

 

Alíquotas de lectinas foram adicionadas a soluções de nanotubos, ambos em 

diferentes concentrações, e a mistura foi submetida à ultrassonicação de banho por até 120 

min, para garantir a formação do complexo e verificar a eficiência da formação. O banho 

ultrassônico continha água à ~4 °C, garantindo uma maior propagação das ondas sonoras de 

forma mais efetiva que em outras temperaturas, devido a um maior acoplamento acústico 

entre o recipiente e o banho. Além disso, nessa temperatura os processos de cavitação são 

reduzidos, garantindo uma maior estabilidade e cinética na formação do complexo. 
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3.2.2. Avaliação da viabilidade celular 

 

3.2.2.1.Exclusão do azul de tripano 

 

Antes da realização de todos os experimentos e para verificar o efeito dos compostos, 

a viabilidade das células foi determinada pelo método de exclusão do corante azul de tripano. 

Este método se baseia no princípio de que células viáveis, com membranas íntegras, 

incorporam o corante e em seguida são capazes de excluí-lo, assim não permanecem coradas. 

Já as células mortas, com a membrana plasmática rompida, não o fazem e permanecem 

marcadas de azul. A proporção entre o número de células viáveis e o número total de células 

fornece uma porcentagem de viabilidade da cultura celular. 

 

Procedimento experimental: 

 

Após a centrifugação das culturas celulares, o precipitado foi ressuspenso em 2 mL 

de meio completo. Foi retirada uma alíquota de 90 µL deste volume e adicionado 10 µL de 

azul de tripano. Do volume final, 10 µL foi retirado e adicionado à câmara de Neubauer para 

contagem das células. Apenas culturas de células com viabilidade maior ou igual a 90% 

foram utilizadas nos experimentos. 

Para a avaliação da viabilidade celular após o tratamento com os compostos, foi 

retirado 90 µL de cada replicata e adicionado à 10 µL de azul de tripano, prosseguindo para 

a contagem de células. O número de células viáveis de cada tratamento foi normalizado em 

relação ao grupo não tratado (controle). 

 

 

% viabilidade celular = nº de células viáveis    x    100 

                      nº células totais 
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3.2.2.2.Redução do sal de tetrazólio (MTT) 

 

A redução do MTT é um ensaio colorimétrico utilizado para avaliar, de forma 

indireta, a citotoxicidade de muitos compostos e a viabilidade celular (MOSMANN, 1983). 

Este ensaio permite avaliar a capacidade de células metabolicamente ativas converter o sal, 

de coloração amarela solúvel, em um composto formazam azul insolúvel, por meio da 

redução do anel heterocíclico de tetrazólio. Essa reação de redução é intermediada, em parte, 

pelo subproduto das desidrogenases mitocondriais (NADH e NADPH) e por algumas 

enzimas lisossomais (LIU et al., 1997). Os cristais de formazam são dissolvidos e 

quantificados em leitor tipo ELISA por espectrofotometria, onde o valor da absorbância desse 

composto é proporcional ao número de células viáveis (VAN MEERLOO; KASPERS; 

CLOOS, 2011)  

 

Procedimento experimental: 

 

As células foram semeadas em placas de 96 poços (100 µL) na concentração de 5 x 

105 células/mL e em seguida foram adicionadas as lectinas Concanavalina A A ou CFL, nas 

concentrações desejadas (3 - 400 µg/mL). As células foram tratadas durante 24 e 72 horas, 

sendo mantidas em estufa com temperatura controlada de 37 °C e 5% de CO2. Após o tempo 

de tratamento, as placas foram centrifugadas e 100 µL do sobrenadante foi removido e as 

células foram lavadas com 100 µL de PBS, seguida de nova centrifugação. Em seguida, 110 

µL do sobrenadante foi removido e adicionou-se 10 µL/poço de uma solução de MTT (5 

mg/mL). As células foram incubadas a 37 °C durante um período de 3-4 horas, período 

necessário para ocorrer a redução do MTT e consequente formação dos cristais e formazam. 

Após esse período, foi adicionado 100 µL de SDS/HCl durante pelo menos 12 horas, para 

solubilizar os cristais, e em seguida a absorbância foi quantificada em um leitor de 

microplacas do tipo ELISA (λ = 570 nm). 
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3.2.3. Estudo do mecanismo de morte celular 

 

3.2.3.1.Determinação da integridade da membrana celular 

 

Este teste se baseia na capacidade do corante fluorescente iodeto de propídeo (IP) 

penetrar nas células cuja membrana esteja rompida. Este corante possui a capacidade de 

intercalar-se entre as bases nitrogenadas do DNA e assim emitir alta fluorescência quando 

excitado pelo laser. Células com membrana íntegra não permitem a entrada do iodeto de 

propídeo, portanto, não apresentam fluorescência. Por outro lado, células com membrana 

rompida permitirão a entrada do corante que se ligará ao DNA, emitindo alta fluorescência 

(PERES & CURI, 2005). 

 

Procedimento experimental: 

 

As células foram plaqueadas na concentração 5 x 105 células/mL em placas de 24 

poços e incubadas com as lectinas nas concentração dos valores de CI50 durante 72 horas, 

mantidas em estufa com 5% de CO2 à 37 °C. Passando-se o período de tratamento, as células 

foram coletadas, centrifugadas a 200 x g / 5 min e o sobrenadante descartado. O pellet foi 

ressuspenso em PBS para lavagem e novamente centrifugado. Em seguida, adicionou-se 998 

μL de PBS juntamente com 2 μL solução de iodeto de propídio (50 μg/mL) e incubou-se por 

5 minutos, antes da leitura no citômetro de fluxo, em filtro FL2-H. 
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3.2.3.2.Avaliação da indução de apoptose -  externalização da fosfatidilserina 

 

A fosfatidilserina é um fosfolipídio normalmente expresso na face interna da 

membrana plasmática de células normais. Durante o processo inicial da apoptose, células 

iniciam um processo de externalização desse fosfolipídio, passando a expressá-lo na face 

externa da membrana. A anexina V é uma proteína dependente de cálcio que possui afinidade 

e se liga à fosfatidilserina. Dessa forma, utilizando a anexina V marcada fluorescentemente 

pode ser utilizado para detectar a exposição de fosfatidilserina. Ainda assim, a anexina V é 

capaz de marcar células necróticas devido a elas apresentarem rompimentos na membrana 

celular, permitindo a entrada da anexina V e marcação das fosfatidilserinas citoplasmáticas. 

Entretando, células apoptóticas podem ser diferenciadas de células necróticas por 

meio da dupla marcação com anexina V e iodeto de propídeo, devido a este último conseguir 

penetrar apenas em células que apresenta membrana celular rompida e assim não marcar 

células em processo inicial de apoptose (CROWLEY et al., 2016). 

 

Procedimento experimental: 

 

As células foram plaqueadas na concentração 5 x 105 células/mL em placas de 24 

poços e incubadas com as lectinas nas concentração dos valores de CI50 durante 72 horas, 

mantidas em estufa com 5% de CO2 à 37 °C. A droga etoposídeo foi utilizada como controle 

positivo, a 3 µM para THP-1 e 10 µM para K562. Passando-se o período de tratamento, as 

células foram coletadas, centrifugadas a 200 x g / 5 min e o sobrenadante descartado. O pellet 

foi ressuspenso em PBS para lavagem e novamente centrifugado. Em seguida, as células 

foram ressuspensas em 100 µL de tampão de ligação e 1 µL de anexina V durante 15 minutos 

ao abrigo da luz. Posteriormente, foi adicionado 400 µL de tampão de ligação e de 1 µL de 

iodeto de propídeo (50 µg/mL), prosseguido para quantificação no citômetro de fluxo, no 

filtro FL1-H e FL3-H.  
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3.2.3.3.Avaliação do potencial transmembrânico mitocondrial 

 

A via intrínseca da apoptose é, em grande parte, mediada pela mitocôndria. A 

expressão de proteínas pró-apoptóticas, que atuam na formação do poro de permeabilidade 

mitocondrial, propiciam a ocorrência de influxo de íons H+, resultando na alteração do 

potencial de membrana da mitocondria. Consequentemente, a formação do poro também 

permite a liberação de diversos fatores apoptogênicos, como o citocromo c. A 

tetrametilrodamina metil-éster (TMRM) é um corante fluorescente catiônico permeável à 

membrana celular e mitocondrial, que se acumula no interior da mitocôndria de membranas 

polarizadas. Células com membranas mitocondriais despolarizadas  emitem menor 

fluorescência (PERRY et al., 2011). 

 

Procedimento experimental: 

 

As células foram semeadas em placas de 24 poços na concentração de 5 x 105 

células/mL e incubadas com as lectinas Concanavalina A e CFL nas concentrações dos 

respectivos valores de IC50, durante 72 horas, mantidas em estufa com 5% de CO2 à 37 °C. 

O composto CCCP foi utilizando como controle positivo para a despolarização mitocondrial. 

Passando-se o período de tratamento, as células foram coletadas, centrifugadas a 200 x g / 5 

min e o sobrenadante descartado. O pellet foi ressuspenso 500 µL de uma solução de TMRM 

a 10 µM durante 30 minutos ao abrigo da luz. Após a incubação, as células foram analisadas 

por citometria de fluxo no filtro FL2-H. 
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3.2.3.4.Análise do efeito no ciclo celular 

 

As fases do ciclo celular apresentam quantidades específicas de DNA. A 

quantificação desse conteúdo por meio do iodeto de propídeo pode ser aplicada como um 

parâmetro estequiométrico para se obter uma relação entre a intensidade de fluorescência e a 

quantidade de DNA que a célula apresenta, caracterizando assim cada fase em que a célula 

se encontra. O iodeto de propídeo possui a capacidade de se intercalar no DNA, entretanto 

este não é lipofílico. Portanto, as células necessitam passar previamente por um processo de 

lise da membrana plasmática, para permitir que o corante tenha acesso ao DNA, assim 

podendo ser quantificado quando excitado pelo laser e ser possível mensurar a quantidade de 

DNA na célula (NUNEZ, 2001). 

 

Procedimento experimental: 

 

As células foram plaqueadas na concentração 5 x 105 células/mL em placas de 24 

poços e incubadas com as lectinas nas concentrações dos valores de IC50 durante 72 horas, 

mantidas em estufa com 5% de CO2 à 37 °C. Passando-se o período de tratamento, as células 

foram coletadas, centrifugadas a 200 x g / 5 min e o sobrenadante descartado. O pellet foi 

ressuspenso em PBS para lavagem e novamente centrifugado. Após a lavagem, as células 

foram ressuspensas em uma solução de lise contendo iodeto de propídeo e incubadas por um 

período de 30 minutos, sob refrigeração a 4 °C e protegidas da luz. Em seguida, foram levadas 

à leitura no citômetro de fluxo, no filtro FL2-A. 
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3.2.4. Análise estatística dos dados 

 

Os dados dos experimentos de citotoxicidade pela redução do MTT foram obtidos 

por meio de três ensaios, onde cada concentração foi testada em triplicata. As médias das 

absorbâncias das triplicatas foram normalizadas em relação à média do grupo controle 

(células não tratadas) e então registradas por gráficos de colunas contendo a porcentagem de 

viabilidade celular versus concentrações testadas. Os dados foram expressos como média ± 

erro padrão da média (EPM) e analisados por Análise de variância (ANOVA), seguida pelo 

pós-teste de Bonferroni. Os dados foram considerados significantes quando p < 0,05. Foram 

determinadas a CI50 (concentração inibitória média capaz de provocar 50% do efeito 

máximo) e os respectivos intervalos de confiança (CI50, 95%) a partir de regressão não-linear. 

O programa estatístico utilizado para a análise dos dados e para a produção dos gráficos foi 

o Prism versão 6 (GraphPad Software Inc., EUA). 

Os resultados obtidos por meio do teste de exclusão do azul de tripano foram 

expressos em gráficos de colunas representando a média de pelo menos dois experimentos 

realizados em duplicata. As médias de células viáveis dos grupos tratados foram comparadas 

em relação à média do controle (não tratado) e expressos como média ± erro padrão da média 

(EPM), e a significância foi analisada por Análise de variância (ANOVA), seguida pelo pós-

teste de Bonferroni. Os dados foram considerados significantes quando p < 0,05. Tais 

análises foram realizadas no programa Prism versão 6 (GraphPad Software Inc., EUA). 

Nos experimentos de citometria de fluxo, os dados foram obtidos de pelo menos dois 

experimentos realizados em duplicata, sendo feita a aquisição de 10.000 eventos por amostra 

utilizando o software Cell Quest Pro (BD Bioscience, EUA). As médias de cada 

quantificação foram obtida por meio do software Flowing (Perttu Terho, Turku, Finland) e 

expressos como média ± erro padrão da média (EPM) e analisados por Análise de variância 

(ANOVA), seguida pelo pós-teste de Newman Keuls, sendo considerada alguma diferença 

significativa quando p < 0,05. A análise da significância foi realizada no programa estatístico 

Prism versão 6 (GraphPad Software Inc., EUA). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1.Avaliação da citotoxicidade das lectinas 

 

4.1.1. Avaliação das lectinas na viabilidade de linhagens leucêmicas 

 

O efeito citotóxico das lectinas Concanavalina A e CFL foi avaliado frente as 

linhagens de leucemia monocítica aguda (THP-1) e promielocítica crônica (K562), após o 

período de 24, 48 e 72 horas de tratamento, utilizando o ensaio de redução do MTT, que 

avalia a atividade de enzimas desidrogenases das células. As linhagens foram cultivadas e 

mantidas com pelo menos 10% de SFB no meio de cultura. No entanto, durante os 

experimentos iniciais realizados, foi observado que altas concentrações de soro podem 

interferir na ligação das lectinas às células e, consequentemente, na atividade dessas 

moléculas. Portanto, foi investigada a atividade das lectinas sob diferentes concentrações de 

SFB, a fim de se estabelecer uma concentração ideal de soro, onde a lectina esteja 

funcionalmente ativa e sem que haja redução da viabilidade das células devido a depleção 

nutritiva do meio de cultura. 

Os gráficos apresentados na Figura 7 mostram o efeito da lectina Concanavalina A 

(40 µg/mL) e CFL (100 µg/mL) frente a curva de concentração de soro na linhagem K562. 

As células foram incubadas no meio RPMI contendo diferentes concentrações de SFB (1%; 

3%; 6%; 10) e tratadas com as lectinas em uma concentração inibitória média. O efeito 

citotóxico das lectinas nessas condições sobre a viabilidade celular foi avaliado por meio do 

ensaio de redução do MTT. 

Foi observado que as células do controle, não tratadas com as lectinas, apenas 

mantidas com meio suplementado com 1% de SFB, apresentam viabilidade bastante 

reduzida, quando comparadas às células controles com meio 10%, assim como são mantidas 

em cultura. Por outro lado, quando as lectinas são incubadas em meio contendo 10% de soro, 

estas apresentam pouco efeito citotóxico às células. A concentração de 6% de SFB mostrou-

se ser a ideal, onde as células apresentaram boa viabilidade e as lectinas demonstraram efeito 

citotóxico esperado. Dessa forma, todo o efeito demonstrado na redução da viabilidade 

celular foi devido à atividade citotóxica das lectinas, e não da falta de suplementação do meio 
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com o soro. A partir de então, todos os experimentos foram realizados com meio de cultura 

contendo 6% de SFB. 

Em seguida, foi avaliado o efeito das lectinas sobre a viabilidade celular da linhagem 

THP-1, após diferentes tempos de tratamento. A lectina Concanavalina A já demonstrou 

efeito às 24 horas, mas independente de concentração, com uma redução média de 25% na 

viabilidade celular em todas as concentrações testadas. Às 72 horas, todas as concentrações 

também causaram redução significativa na viabilidade celular, principalmente a partir da 

concentração de 25 µg/mL (Figura 8). Já a CFL, não apresentou efeito citotóxico 

significativo após 24 horas de tratamento em todas as concentrações testadas. Apenas no 

tratamento com 25 µg/mL no tempo inicial, houve uma pequena redução na viabilidade da 

linhagem THP-1, em cerca de aproximadamente 20%. O efeito aumentou após 48 horas de 

incubação, se tornando bastante pronunciado às 72 horas de tratamento. 
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Figura 7: Viabilidade celular da linhagem K562 tratadas com as lectinas Concanavalina A 

(A) e CFL (B) durante 72 horas, em diferentes concentrações de SFB, avaliada pelo ensaio 

de redução do MTT. Os dados estão expressos em média ± EPM de três experimentos 

independentes realizados em triplicata. CTL: Controle; SFB: Soro fetal bovino. 

 

24 hs

0 6 12 25 50 100 200
0

25

50

75

100

[ConA] g/mL

%
 v

ia
b

il
id

a
d

e
 c

e
lu

la
r

****

A)
72 hs

0 6 12 25 50 100 200
0

25

50

75

100
****

[ConA] g/mL

%
 v

ia
b

il
id

a
d

e
 c

e
lu

la
r

B)

 

 

Figura 8: Efeito citotóxico da lectina Concanavalina A sobre a viabilidade da linhagem THP-

1, após o período 24 (A) e 72 hs (B) de tratamento, avaliado pelo método de redução do 

MTT. Os dados representam a média ± EPM, analisados por ANOVA, seguido do pós-teste 

de Bonferroni. **** p<0,0001 em relação ao controle. 
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Figura 9: Efeito citotóxico da lectina CFL sobre a viabilidade da linhagem THP-1 após o 

período de 24 (A), 48 (B) e 72 horas (C) de tratamento, avaliado pelo método de redução do 

MTT. Os dados representam a média ± EPM, analisados por ANOVA, seguido do pós-teste 

de Bonferroni. *** p<0,001; **** p<0,0001 em relação ao controle.  



65 

 

 Os gráficos apresentados na Figura 9 mostram a atividade citotóxica da lectina CFL 

frente a linhagem THP-1. A CFL reduziu a viabilidade das células testadas da concentração 

de 50 µg/mL em diante, após 48 horas de tratamento, de maneira dependente de 

concentração. A CFL apresentou efeito citotóxico semelhante, após 72 horas de tratamento, 

nas concentrações de 50, 100 e 200 µg/mL, dessa forma, sendo concentração independente a 

partir de 50 µg/mL.  

 Os valores de CI50 apresentados foram 18,42 µg/mL após 72 horas de tratamento com 

a Concanavalina A, e para CFL 92,29 µg/mL e 42,53 µg/mL após o tratamento de 48 e 72 

horas, respectivamente. 

 Para confirmar o valor da CI50 no tratamento de 72 horas com a CFL, a fim de obter 

um valor mais preciso, foi realizado um ensaio com concentrações menos diluídas entre si, 

aumentando assim o intervalo de confiança entre as concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL. 

Como é possível observar no gráfico C da Figura 9, houve uma queda brusca na viabilidade 

celular centre as concentrações de 25 e 50 µg/mL. Com isso, foi proposto um ensaio com 

concentrações intermediárias a estas, para precisar o valor da concentração inibitória média, 

onde o valor obtido foi 34,87 µg/mL, conforme mostrado na Figura 10. Dessa forma, o valor 

aproximado de IC50 proposto para os ensaios posteriores com a lectina CFL foi de 40 µg/mL. 
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Figura 10: Efeito citotóxico da lectina CFL sobre a viabilidade da linhagem THP-1 após o 

período de 72 horas de tratamento, avaliado pelo método de redução do MTT. Os dados 

representam a média ± EPM, analisados por ANOVA, seguido do pós-teste de Bonferroni. 

**** p<0,0001 em relação ao controle. 
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Após a análise da citotoxicidade frente à linhagem THP-1, foi investigado o efeito da 

lectina Concanavalina A e CFL durante 24 e 72 horas de tratamento, sobre a linhagem de 

leucemia promielocítica crônica (K562), uma linhagem celular mais resistente comparada à 

THP-1. Os gráficos estão representados nas Figuras 11 e 12. 

Foi observado que ambas as lectinas não interferiram na viabilidade da linhagem 

K562 após a exposição durante 24 horas, independente das concentrações testadas. Somente 

a partir do tempo de 72 horas de tratamento que houve redução na porcentagem da viabilidade 

celular, a partir da concentração de 12 µg/mL, e a viabilidade continuou reduzindo à medida 

que se aumentou as concentrações. 

 A Concanavalina A mostrou-se mais potente em relação à CFL, promovendo uma 

redução de aproximadamente 60% da viabilidade na concentração de 12 µg/mL, enquanto 

que na mesma concentração de CFL, a redução foi de cerca de 30%. Dessa forma, a 

Concanavalina A apresentou uma citotoxicidade duas vezes maior do que a CFL, sendo esta 

proporção encontrada nas demais concentrações testadas. Tal proporção ainda foi observada 

nos valores de CI50 frente a linhagem K562, onde a Concanavalina A apresentou 

concentração inibitória de cerca de 38,69 ± 1,40 µg/mL. Assim, a concentração inibitória 

média desta lectina foi considerada aproximadamente 40 µg/mL, para os ensaios posteriores. 

 A Tabela 5 demonstra, de forma resumida, os valores de CI50 das duas lectinas 

estudada frente as linhagens THP-1 e K562, nos tempos de 24 e 72 horas de tratamento. 

 

 

Tabela 5: Valores de CI50 das lectinas testadas nas linhagens de leucemia humana durante 

72 horas. Os valores estão expressos em concentração de µg/mL. 

 

Linhagens K562 THP-1 

Concanavalina A 38,69 ± 1,40 18,42 ± 1,10 

CFL >200  42,53 ± 1,48  
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Figura 11: Efeito citotóxico da lectina Concanavalina A sobre a viabilidade da linhagem 

K562, após o período de 24 (A) e 72 horas (B) de tratamento, avaliado pelo método de 

redução do MTT. Os dados representam a média ± EPM, analisados por ANOVA, seguido 

do pós-teste de Bonferroni. **** p<0,0001 em relação ao controle. 

 

 

24 hs

0 6 12 25 50 100 200
0

25

50

75

100

[CFL] g/mL

%
 v

ia
b

il
id

a
d

e
 c

e
lu

la
r

A)

 

72 hs

[CFL] g/mL

%
 v

ia
b

il
id

a
d

e
 c

e
lu

la
r

0 6 12 25 50 100 200
0

25

50

75

100

*
**

***
********

B)

 

 

Figura 12: Efeito citotóxico da lectina CFL sobre a viabilidade da linhagem K562, após o 

período de 24 (A) e 72 horas (B) de tratamento, avaliado pelo método de redução do MTT. 

Os dados representam a média ± EPM, analisados por ANOVA, seguido do pós-teste de 

Bonferroni. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; **** p<0,0001; **** p<0,0001 em relação 

ao controle.  
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4.1.2. Avaliação da lectina CFL frente à linhagem não cancerígena 

 

A linhagem imortalizada de células endoteliais da veia do cordão umbilical humano 

(HUVEC) foi utilizada como grupo controle de célula não cancerígena. O efeito citotóxico 

das lectinas Concanavalina A e CFL foi avaliado pelo ensaio do MTT apenas durante 72 

horas, uma vez que as lectinas só demonstraram seu efeito máximo neste tempo de 

tratamento. 

Como observado na Figura 13, a lectina CFL estudada nesse trabalho apresentou 

efeito sobre as células da linhagem não cancerígena HUVEC, com redução significativa da 

viabilidade em todas as concentrações testadas, aumentando tal efeito de maneira 

concentração-dependente. Esta resposta foi a maior observada dentre todas as linhagens 

testadas, reduzindo consideravelmente a viabilidade das células não cancerígenas, sugerindo 

desta forma que a CFL não possui efeito citotóxico seletivo apenas pelas células 

cancerígenas. O valor de CI50 observado na linhagem HUVEC foi de 10 µg/mL. 
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Figura 13: Efeito citotóxico da lectina CFL sobre a viabilidade da linhagem HUVEC, após 

o período de 72 horas de tratamento, avaliado pelo método de redução do MTT. Os dados 

representam a média ± EPM, analisados por ANOVA, seguido do pós-teste de Bonferroni. 

**** p<0,0001 em relação ao controle.   
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4.2.Aplicação das lectinas conjugadas aos nanotubos 

 

4.2.1. Avaliação da toxicidade dos nanotubos 

 

Após comprovar que as lectinas possuem ação citotóxica frente às linhagens 

celulares, foi investigada a aplicabilidade de nanotubos de carbono como agentes 

transportadores das substâncias para as células, a fim de otimizar o efeito das lectinas 

estudadas. Os CNTs já vem sendo descrito na literatura científica como nanocarreadores de 

diversos compostos, evitando a degradação e aumentando a disponibilidade destes 

compostos, aprimorando os seus efeitos. 

Entretanto, se fez necessário inicialmente avaliar se os nanotubos seria em si 

citotóxicos às linhagens celulares, a fim de evitar a interpretação errôneas dos resultados. 

Assim, as células da linhagem K562 foram incubadas apenas com os nanotubos de carbono, 

previamente diluídos em três concentrações distintas, e a citotoxicidade dos nanotubos foi 

investigada pelo método do MTT. 

A Figura 14 mostra que em todas as concentrações de nanotubos testadas não 

promoveram alteração na viabilidade das células, quando comparadas com as células 

controle, não tratadas com os nanotubos. 

Os nanotubos pareceram não demonstrar ação citotóxica contra as células, sendo 

assim aplicáveis na investigação do efeito do conjugado lectinas-nanotubos. Entretanto, 

durante os experimentos foi observado que, devido as soluções de nanotubos apresentarem 

uma coloração escura, poderiam estar influenciando na quantificação espectrofotométrica 

para a absorção da colocação do MTT e assim dificultando avaliar seu efeito. Portanto, foi 

utilizado o ensaio de exclusão do azul de tripano para se verificar a viabilidade celular de 

forma qualitativa direta, por meio de microscopia óptica. 

Células da linhagem K562 foram tratadas com uma solução de nanotubos à 10 µg/mL 

e, após 72 horas de tratamento, foi quantificada a porcentagem de células viáveis, por meio 

do azul de tripano, e comparada a do grupo controle (Figura 15). Da mesma forma, como 

observado indiretamente pelo ensaio do MTT, os nanotubos não interferiram na quantidade 

de células viáveis, confirmando que os mesmos não são citotóxicos, viabilizando assim a sua 

aplicação nos ensaios subsequentes. 
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Figura 14: Efeito citotóxico dos nanotubos de carbono em células K562 tratadas durante 72 

horas, avaliado pelo ensaio de redução do MTT. Os dados estão expressos em média ± EPM, 

de três experimentos independente realizados em triplicata. 
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Figura 15: Efeito citotóxico dos nanotubos de carbono em células K562 tratadas com 

10ug/mL durante 72 horas, avaliado pelo ensaio de exclusão do azul de tripano. Os dados 

estão expressos em média ± EPM, de três experimentos independentes realizados em 

triplicata. 
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4.2.1. Avaliação do efeito da sonicação na atividade da Concanavalina A 

 

Antes de investigar se a conjugação com os nanotubos aumentaria o efeito citotóxico 

das lectinas, foi necessário avaliar se a sonicação influenciaria de alguma forma na estrutura 

das lectinas e, consequentemente, na sua atividade, uma vez que, para se formar o complexo 

lectinas-nanotubos, os dois compostos devem ser submetidos ao banho de sonicação. 

Para isso, células K562 foram tratadas com a lectina controle Concanavalina A, 

submetida a diferentes tempos de sonicação (0 - 120 minutos). A concentração utilizada foi 

de 40 µg/mL, valor aproximado de CI50 (Figura 16). Como observado, a sonicação não 

influenciou na atividade citotóxica da lectina e, mesmo submetida a até 120 minutos de 

ultrassom de banho, continuou reduzindo a viabilidade celular em 50% na sua concentração 

inibitória média, conforme investigado anteriormente. 
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Figura 16: Avaliação da atividade citotóxica da Concanavalina A submetida a diferentes 

tempos de sonicação, em células K562 tratadas durante 72 horas. A viabilidade foi avaliada 

pelo ensaio de redução do MTT. Os dados estão expressos em média ± EPM, de três 

experimentos independente realizados em triplicata, analisados por ANOVA, seguido do 

pós-teste de Bonferroni. **** p<0,0001 em relação ao controle. CTL: Controle. 
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4.2.2. Avaliação da conjugação das lectinas com nanotubos 

 

Depois de verificado e comprovado que apenas as lectinas são citotóxicas e que os 

nanotubos não interferem na viabilidade das células, foi proposto a conjugação das lectinas 

a nanotubos de carbono, a fim de observar se a presença dos CNTs poderia aumentar a 

eficiência do efeito das lectinas, demonstrando assim uma maior redução da viabilidade das 

células leucêmicas. Para isso, foi preparada uma solução contendo 10 µg/mL de nanotubos 

juntamente com as lectinas nos seus respectivos valores de CI50, e essa solução foi submetida 

à sonicação durante 60 minutos.  

Após o tratamento de 72 horas com a solução do conjugado lectina-nanotubo, foi 

observado que não houve alteração no número de células viáveis das culturas, avaliadas pelo 

método de exclusão do azul de tripano. A Figura 17 mostra que tanto o tratamento com 40 

µg/mL de Concanavalina A quanto com a solução de nanotubos e lectinas promoveram a 

mesma redução no número de células viáveis da cultura de células K562. 
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Figura 17: Efeito citotóxico da lectina Concanavalina A conjugada em nanotubos de 

carbono, em células K562 tratadas durante 72 horas. A viabilidade celular foi avaliada por 

meio do teste de exclusão do azul de tripano. Os dados estão expressos como média ± EPM 

de três experimentos independentes, realizados em triplicada, analisados por ANOVA, 

seguido do pós-teste de Bonferroni. **** p<0,0001 em relação ao controle. CTL: Controle; 

NT: Nanotubos. 
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De semelhante modo, o acoplamento da lectina CFL aos nanotubos não influenciou 

na viabilidade das células tratadas a solução, ocorrendo o mesmo efeito que o grupo tratado 

apenas com 100 µg/mL da CFL (Figura 18). 
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Figura 18: Efeito citotóxico da lectina CFL conjugada em nanotubos de carbono, em células 

K562 tratadas durante 72 horas. A viabilidade celular foi avaliada por meio do teste de 

exclusão do azul de tripano. Os dados estão expressos como média ± EPM de três 

experimentos independentes, realizados em triplicada, analisados por ANOVA, seguido do 

pós-teste de Bonferroni. CTL: Controle; NT: Nanotubos. **** p<0,0001 em relação ao 

controle. 
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Por fim, foi investigado qual seria a resposta das lectinas conjugadas aos nanotubos 

frente às células da linhagem THP-1. O tratamento das células com a CI50 da CFL (35 µg/mL) 

produziu o mesmo efeito que as lectinas nessa mesma concentração conjugadas aos 

nanotubos de carbono (Figura 19). 

Frente a todos esses dados, foi observado que a conjugação das lectinas 

Concanavalina A e CFL aos nanotubos de carbono de múltiplas paredes não influenciaram 

na atividade destas lectinas, sugerindo assim que os CNTs não promovem um aumento na 

atividade citotóxica dessas moléculas.  
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Figura 19:  Efeito citotóxico da lectina CFL conjugada em nanotubos de carbono, em células 

THP-1 tratadas durante 72 horas. A viabilidade celular foi avaliada por meio do teste de 

exclusão do azul de tripano. Os dados estão expressos como média ± EPM de três 

experimentos independentes, realizados em triplicada, analisados por ANOVA, seguido do 

pós-teste de Bonferroni. **** p<0,0001 em relação ao controle. CTL: Controle; NT: 

Nanotubos. 
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4.3.Estudo do mecanismo de morte celular 

 

4.3.1. Efeito das lectinas na integridade da membrana celular 

 

As células das linhagens THP-1 e K562, após o tratamento com as lectinas durante 

72 horas foram incubadas com o iodeto de propídeo, um composto fluorescente intercalante 

de DNA, que só consegue penetrar na célula quando a mesma apresenta rompimentos na 

membrana plasmática. Dessa forma, foi avaliado se o efeito citotóxico apresentado pelas 

lectinas é devido à perda da integridade da membrana celular. 

Foi avaliado o efeito da lectina CFL, na concentração de 40 µg/mL, frente à linhagem 

THP-1, e a droga etoposídeo foi utilizada nesse ensaio como controle positivo de indutor de 

dano à membrana plasmática. A CFL reduziu pela metade a porcentagem de células viáveis 

e aumentou consideravelmente a quantidade de células inviáveis, pelo aumento na emissão 

de fluorescência, sugerindo assim que o iodeto de propídeo conseguiu penetrar nas células, 

as quais apresentaram lesões na superfície celular, e assim intercalando-se ao material 

genético.  

Por outro lado, após o tratamento das células K562 com 40 e 100 µg/mL, 

respectivamente, para a lectina Concanavalina A e CFL, não houve alteração significativa 

entre o número de células com viáveis e inviáveis, demonstrando que não houve perda na 

integridade da membrana plasmática das células, uma vez que não foi detectado aumento na 

emissão de fluorescência no grupo tratado com as lectinas, o que indicaria marcação do DNA 

com iodeto de propídeo penetrado nas células de membrana rompida (Figuras 20 e 21). 
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Figura 20: Avaliação do efeito da lectina CFL e do Etoposídeo na integridade da membrana 

de células K562, tratadas durante 72 horas, avaliada por meio do teste de incorporação do IP. 

Pelo menos cinco mil eventos foram avaliados em cada experimento. Os dados estão 

expressos como média ± EPM, a significância foi obtida por ANOVA de duas vias, seguido 

do pós-teste de Newman-Keuls. #, **** p<0,0001 em relação ao controle. CTL: Controle. 
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Figura 21: Avaliação do efeito da lectina Concanavalina A A e CFL na integridade da 

membrana de células THP-1, tratadas durante 72 horas, avaliada por meio do teste de 

exclusão do PI. Pelo menos cinco mil eventos foram avaliados em cada experimento. Os 

dados estão expressos como média ± EPM de três experimentos independentes, realizados 

em duplicata. A significância foi obtida por ANOVA de duas vias, seguido do pós-teste de 

Newman-Keuls. CTL: Controle; ETO: Etoposídeo.  
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4.3.2. Efeito das lectinas na indução de apoptose 

 

Para determinar qual o tipo de morte celular estaria sendo ativada pelas lectinas, as 

células da linhagem K562 e THP-1 tratadas com as concentrações de CI50 das lectinas foram 

incubadas com anexina V, para a detecção da expressão de fosfatidilserina na face externa 

da membrana, fator característico do início da apoptose. 

Verificou-se que, após o tratamento de 72 horas com as lectinas, as células 

apresentaram marcação apenas para iodeto de propídeo, sugerindo que as mesmas já se 

encontravam em processo de necrose, uma vez que a marcação com IP indica o rompimento 

da membrana plasmática.  Por outro lado, não houve detecção de marcação com a anexina 

V, indicando que as células poderiam estar em apoptose inicial. Mesmo no tratamento do 

etoposídeo, as células apresentaram marcação negativa para anexina V e marcação positiva 

para o iodeto de propídeo (Figuras 22 e 23). 
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Figura 22: Análise da indução de apoptose pela lectina CFL em células K562, por meio da 

dupla marcação com anexina-V/IP. Os gráficos de pontos representam o grupo controle (A) 

e tratados com CFL (B) e Etoposídeo (C). Os dados expressos em (D) correspondem à média 

± EPM de dois experimentos independentes em duplicata. #, **** p<0,0001 em relação ao 

controle. CTL: Controle; ETO: Etoposídeo. 
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Figura 23: Análise da indução de apoptose pela lectina CFL em células K562, por meio da 

dupla marcação com anexina-V/IP. Os gráficos de pontos representam o grupo controle (A) 

e tratados com CFL (B) e Etoposídeo (C). Os dados expressos em (D) correspondem à média 

± EPM de dois experimentos independentes em duplicata. #, **** p<0,0001 em relação ao 

controle. CTL: Controle; ETO: Etoposídeo. 
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4.3.3. Efeito das lectinas no potencial transmembrânico mitocondrial 

 

Já é conhecido que a perda do potencial de membrana mitocondrial é um evento 

característico da apoptose. Para confirmar se as células estariam ou não em processo 

apoptótico, foi avaliado o estado de polarização da membrana mitocondrial, uma vez que um 

desequilíbrio na diferença de potencial de membrana pode culminar na liberação de fatores 

apoptogênicos e levar a célular à morte.  

Como observado na Figura 24, a lectina CFL (100 µg/mL) causou a despolarização 

de praticamente 80% das mitocôndrias de células K562 após o tratamento, sugerindo que 

estas células se encontram em processo apoptótico. Já o tratamento com a CFL (40 µg/mL) 

na linhagem THP-1 também causou uma despolarização na membrana mitocondrial após 72 

horas de tratamento, conforme demonstra a Figura 25.  
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Figura 24: Avaliação do efeito da lectina CFL na despolarização da membrana mitocondrial 

de células K562, tratadas durante 72 horas e avaliadas pela exclusão da TMRM. Os 

histogramas representam a porcentagem de despolarização da mitocôndria de células 

controle (A) e tratadas com CCCP (B), CFL (C) e Etoposídeo (D). O gráfico de colunas (E) 

expressa a média ± EPM de dois experimentos independentes, realizados em duplicata. A 

significância foi obtida por ANOVA de duas vias, seguido do pós-teste de Newman-Keuls. 

**** p<0,001 em relação ao controle. CTL: Controle; ETO: Etoposídeo; CCCP: Carbonil 

cianeto m-clorofenildrazona. 
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Figura 25: Avaliação do efeito da lectina CFL na despolarização da membrana mitocondrial 

de células K562, tratadas durante 72 horas e avaliadas pela exclusão da TMRM. Os 

histogramas representam a porcentagem de despolarização da mitocôndria de células 

controle (A) e tratadas com CCCP (B), CFL (C) e Etoposídeo (D). O gráfico de colunas (E) 

expressa a média ± EPM de dois experimentos independentes, realizados em duplicata. A 

significância foi obtida por ANOVA de duas vias, seguido do pós-teste de Newman-Keuls. 

**** p<0,001 em relação ao controle. CTL: Controle; ETO: Etoposídeo; CCCP: Carbonil 

cianeto m-clorofenildrazona. 
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4.3.4. Efeito das lectinas sobre o ciclo celular 

 

Para avaliar se as lectinas estariam induzindo algum tipo de morte celular, como a 

apoptose, por meio da desregulação na progressão do ciclo celular, o corante iodeto de 

propídeo foi utilizado para quantificar o conteúdo de DNA das células e caracterizar as fases 

do ciclo que se encontram. As duas linhagens estudadas, THP-1 e K562, foram incubadas 

com os valores de CI50 das lectinas Concanavalina A e CFL durante 72 horas e 

posteriormente quantificadas por citometria de fluxo.  

A Figura 26 mostra que não houve alteração na distribuição das células nas fases do 

ciclo celular, sugerindo que nesta linhagem, a indução da morte celular não se dá pelo 

bloqueio na progressão do ciclo. Por outro lado, houve uma redistribuição das células THP-

1 nas fases do ciclo celular, onde foi observado um aumento na quantidade de células na fase 

G0/G1 e consequentemente reduzindo a quantidade de células nas fases subsequentes (Figura 

27). A Tabela 6 mostra a porcentagem de células em cada fase do ciclo celular. 
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Figura 26: Avaliação do efeito da lectina Concanavalina A e CFL sobre a distribuição das 

células K562 nas fases do ciclo celular após 72 horas. Após o tratamento, as células foram 

lisadas e marcadas com IP. Os dados estão expressos como média ± EPM de dois 

experimentos independentes, realizados em duplicata. A significância foi obtida por ANOVA 

de duas vias, seguido do pós-teste de Newman-Keuls. CTL: Controle.
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Figura 27: Avaliação do efeito da lectina CFL sobre a distribuição das células THP-1 nas 

fases do ciclo celular após 72hs. Após o tratamento, as células foram lisadas e marcadas com 

IP. Os gráficos representam o gráfico de pontos (A) e o histograma (B) das células controle, 

e tratadas com a CFL (C) e etoposídeo (D). As regiões demarcadas nos histogramas como 

H2, H3, H4 e H5 correspondem, respectivamente, às fases sub-G1, G0/G1, S e G2/M.  Os 

dados do gráfico (E) estão expressos como média ± EPM de dois experimentos 

independentes, realizados em duplicata. A significância foi obtida por ANOVA de duas vias, 

seguido do pós-teste de Newman-Keuls. **** p<0,0001 em relação ao controle. CTL: 

Controle; ETO: Etoposídeo. 
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Tabela 6: Efeito da lectina CFL na distribuição de células THP-1 nas fases do ciclo celular. 

Os dados estão expressos em média ± EPM.  

Fases Controle CFL ETO 

Sub-G1 0,26 ± 0,34 1,43 ± 0,3 3,96 ± 0,03 

G0/G1 64,75 ± 0,4 77,89 ± 1,33 64,94 ± 0,6 

S 16,65 ± 0,27 8,53 ± 0,44 23,51 ± 0,87 

G2/M 18,34 ± 0,5 12,15 ± 1,01 7,6 ± 0,24 
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5. DISCUSSÃO 

 

Em um momento onde a biotecnologia vem crescendo cada vez mais, diversos 

pesquisadores continuam descobrindo uma infinidade de recursos naturais para serem 

potenciais agentes no tratamento contra o câncer. Entre tais compostos encontram-se as 

famílias de lectinas, que possuem um grande potencial para a terapia do câncer (YAU et al., 

2015). 

Muitas plantas possuem algumas moléculas armazenadas nos seus tecidos, como as 

lectinas, como parte de um complexo mecanismo de defesa contra predadores herbívoros ou 

insetos fitopatogênicos, inibindo principalmente a síntese de proteínas desses animais 

(LORD, 1987). As lectinas são proteínas altamente específicas que se ligam aos carboidratos 

e são encontradas em muitas plantas, animais e bactérias. As lectinas presentes na superfície 

das células são responsáveis por mediar as interações entre elas, devido à 

complementariedade entre as lectinas e carboidrados específicos expressos na membrana das 

células opostas, desempenhando assim um importante papel no controle de vários processos 

normais ou patológicos nos organismos vivos (SHARON; LIS, 1989). Ao longo do tempo, 

diversas pesquisas vêm demonstrando os efeitos das lectinas contra células tumorais, como 

a citotoxicidade, indução de apoptose, necrose e autofagia (FRITZ et al., 2004; LIU et al., 

2009; LI et al., 2011).  

 Devido às lectinas demonstrarem um importante papel na terapia contra o câncer, e 

que o mecanismo de ação algumas lectinas, assim como seu potencial contra diferentes tipos 

de tumores, ainda não foi elucidado, este trabalho teve a intenção de avaliar a capacidade 

citotóxica in vitro da lectina extraída das sementes da leguminosa Cratylia floribunda. Esta 

lectina, denominada CFL, foi estudada em comparação com uma lectinacom seu efeito 

anticancerígeno já bem descrita na literatura, a Concanavalina A, extraída da Canavalia 

ensiformis. Tal comparação é possível devido a estas lectinas serem estruturalmente 

relacionadas e possuírem especificidade por resíduos de glicose e manose. Para tal analise, 

foram utilizados modelos de linhagens celulares de leucemia, além de células controle não 

cancerígenas. 

Diversas metodologias in vitro vem sendo amplamente utilizada para realizar o 

screening de substâncias tóxicas à diferentes tipos de células. Com isso, é possível avaliar a 
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citotoxicidade de diversos compostos, ou seja, da habilidade de uma substância induzir a 

morte celular através do dano de suas funções básicas (EISENBRAND et al., 2002). 

Inicialmente, a técnica do MTT foi escolhida por ser bastante utilizada em ensaios para se 

avaliar a viabilidade celular, sendo capaz de detectar diferentes tipos de danos as células, 

principalmente deficiências de enzimas redutases. O MTT é endocitado e convertido por 

células metabolicamente ativas em formazan, um composto azul insolúvel (LIU et al., 1997). 

Apesar deste teste não identificar necessariamente o mecanismo de ação das moléculas 

testadas, o ensaio de MTT revela o potencial de redução na viabilidade de células malignas. 

Ao se avaliar a viabilidade das células tratadas com as lectinas, foi necessário ajustar 

a quantidade ideal suplementação do meio de cultura com soro fetal bovino. Alguns autores 

já demonstraram que a quantidade de soro fetal bovino na cultura das células pode influenciar 

na atividade das lectinas, devido ao SFB conter diversas glicoproteínas e glicolipídeos em 

sua composição. Dessa forma, podem interagir com os sítios específicos das lectinas e 

impedir que estas exerçam seu efeito sobre as células  (RIBÉREAU-GAYON et al., 1995; 

FAHEINA-MARTINS et al., 2011). Este ajuste foi importante porque, embora Faheina-

Martins (2011) sugira utilizar 1% de soro para os ensaios de viabilidade com as lectinas, as 

células podem já se encontrar com a viabilidade reduzida devido à falta de nutrientes na 

cultura. Desta forma, todos os ensaios foram realizados com meio de cultura suplementado 

com 6% de soro fetal bovino pois, nessa concentração, as células apresentaram uma boa 

viabilidade em cultura e as lectinas desempenharam sua atividade citotóxica esperada (Figura 

1). 

As lectinas testadas, Concanavalina A e CFL, foram citotóxicas para as duas 

linhagens leucêmicas testadas, THP-1 e K562, quando seu efeito foi analisado por meio do 

ensaio de MTT. Esses dados corroboram com resultados obtidos pelo grupo de pesquisa 

utilizando a Concanavalina A e outra lectina homóloga, extraída da Canavalia brasiliensis, 

sobre linhagens de leucemia mielóide aguda e câncer de mama (FAHEINA-MARTINS et 

al., 2012). Ambas as lectinas demonstraram um efeito mais pronunciado após o tempo de 72 

horas de tratamento, enquanto que após 24 horas, houve uma mínima redução na viabilidade 

de maneira independente de concentração. 

Foi também observado que a lectina Concanavalina A demonstrou uma maior ação 

citotóxica quando comparada à lectina CFL, pelo fato de se encontrar já na sua forma 



89 

 

tetramérica a partir do pH 5,5 (SANZ-APARICIO et al., 1997). A lectina CFL possui uma 

transição entre dímero-tetrâmero dependente de pH, iniciando sua oligomerização a partir do 

pH 7, havendo uma mistura de devemos e tetrâmeros em pH fisiológico (DEL SOL; 

CAVADA; CALVETE, 2007). Os resultados também mostraram que a linhagem THP-1 

mostrou-se mais sensível a todas as concentrações testadas das duas lectinas. A linhagem 

K562, por ser uma linhagem de leucemia crônica, foi mais resistente, apresentou valores de 

CI50 mais elevados em comparação aos valores apresentados pela THP-1. 

Por outro lado, as lectinas não apresentaram uma citotoxicidade seletiva apenas às 

células cancerígenas, mostrando também citotoxicidade frente à linhagem não cancerígena 

de células endoteliais da veia do cordão umbilical humano. Embora algumas lectinas não 

tenham apresentado efeito citotóxico às células HUVEC, como demonstrado por Singh e 

colaboradores (2016), é esperado que outras lectinas demonstrem esse efeito, devido células 

endoteliais apresentarem diversos glicoconjugados em sua superfície, responsáveis por 

controlar diversas funções fisiológicas dessas células. Além disso, células endoteliais 

também desempenham um importante papel na angiogênese tumoral, um fator crítico para a 

progressão e metástase da doença. Dessa forma, a indução de morte em células endoteliais 

pode ser uma importante estratégia na inibição da angiogêneses em tumores. Entretanto, se 

faz necessário que moléculas anti-angiogênica, como as lectinas, atuem de maneira seletiva 

em células endoteliais de vasos sanguíneos tumorais (DUONG et al., 2002; SASAKI; 

TOYODA, 2013). 

Os mecanismos pelos quais algumas lectinas podem induzir a morte das células não 

estão bem esclarecidos. Porém, a internalização dessas lectinas é considerada um evento 

crucial para que ocorra a indução da apoptose, demonstrando assim que a presença de 

epítopos de ligação das lectinas, embora essenciais, não são suficientes para a morte das 

células tumorais. Dessa forma, provavelmente outros mecanismos intracelulares podem estar 

envolvidos na regulação da citotoxicidade mediada pelas lectinas (KIM et al., 1993). Além 

disso, algumas lectinas desempenham atividades estritamente intracelulares (TEODOROF et 

al., 2014). Por conta disso, foi proposto a utilização de nanotubos de carbono como agentes 

de liberação de drogas no interior das células, a fim de avaliar comparativamente a atividade 

intracelular das lectinas estudadas. 
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Os nanotubos de carbono, desde a sua descoberta em 1991, vem demonstrando 

propriedades físico-químicas únicas, que o faz receber destaque na aplicação em vários 

campos da ciência, inclusive no transporte e liberação de drogas (KUSHWAHA et al., 2013). 

A capacidade dos nanotubos de carbono em transportar moléculas se dá devido ao fato de 

estes apresentarem algumas características de um bom carreador, como a alta capacidade de 

adsorção para fármacos anticancerígenos, assegurando o seu transporte para o devido local 

que deve desempenhar o efeito, sendo capaz de liberá-los nos alvos específicos e promover 

os seus efeitos (ZHANG; ZHANG; ZHANG, 2011). 

Uma das principais características demonstradas pelos nanotubos é sua capacidade 

em atravessar efetivamente barreiras biológicas, possibilitando assim o seu uso na liberação 

de moléculas no meio intracelular. Uma vez interagido com a superfície celular, os nanotubos 

são internalizados por diversos tipos de células e são capazes de transpassar diferentes 

barreiras celulares (KOSTARELOS et al., 2007).  

Uma etapa crucial na preparação dos nanotubos antes da sua aplicação no transporte 

e liberação de diversas substâncias é a funcionalização da sua superfície, permitindo a adesão 

eficiente das moléculas aplicáveis, permitindo a entrada dos nanotubos nas células e, 

dependendo do grupo funcional, pode evitar efeitos indesejáveis às células quando ligados, 

como a ativação de vias de inflamação, viabilizando ainda mais o seu uso (GAO et al., 2011; 

MEHRA; JAIN, 2015). Sua funcionalização também está relacionada com proporcionar uma 

melhor solubilidade dos nanotubos. Uma maneira de funcionalizar os nanotubos é 

promovendo um refluxo com ácido nítrico e ácido sulfúrico, resultando na formação de 

grupamentos carboxílicos na superfície dos nanotubos, conferindo a estes uma característica 

hidrofílica (DI CRESCENZO et al., 2011). A presença de ácidos carboxílicos permite a 

adesão de diversas moléculas como antibióticos, glicoproteínas, lectinas e carboidratos, 

podendo os nanotubos serem usados na marcação específicas de células cancerígenas 

(GUTIÉRREZ-PRAENA et al., 2011; MADANI et al., 2012). Os nanotubos utilizados neste 

trabalho foram do tipo de múltiplas paredes (MWCNT - Multi-walled carbono nanotubes), 

sintetizados pelo método de deposição de vapor químicos. Durante a síntese, as etapas 

utilizadas geram no final os nanotubos já funcionalizados, com superfícies reativas a diversas 

moléculas (FERLAUTO et al., 2006). 



91 

 

A aplicação terapêutica dos nanotubos de carbono sempre vem seguida de um 

importante questionamento: se eles por si só seriam citotóxicos aos seus alvos. Para avaliar 

o aumento da citotoxicidade dos complexos lectinas-nanotubos, foi feito anteriormente um 

ensaio de viabilidade celular para determinar qual a concentração de MWCNTs ideal para 

uso, que não apresentasse citotoxicidade às células em cultura. Avaliando a viabilidade das 

células tratadas com nanotubos em diferentes concentrações pelo teste de redução do MTT, 

foi observado que eles não demonstram atividade citotóxica às células incubadas em 

nenhuma das concentrações testadas. A concentração escolhida para os ensaios in vitro foi 

de 10 µg/mL, a qual é condizente com outros estudos mostrando que concentrações de CNTs 

entre 5 e 20 µg/mL não apresentam citotoxicidade quando testados em cultura celular 

(VITTORIO; RAFFA; CUSCHIERI, 2009; ARORA et al., 2014; MCSHANAND; YU, 

2014). Entretanto, a avaliação da citotoxicidade dos nanotubos por meio de ensaios 

colorimétricos trazem questões em relação a sua confiabilidade, uma vez que a coloração 

escura da solução de nanotubos pode causar interferências na absorbância 

espectrofotométrica. Além disso, dependendo do processo de síntese e purificação dos 

nanotubos, estes são capazes de converter o MTT em cristais de formazan insolúveis mesmo 

na ausência de qualquer organismo metabolicamente ativo (BELYANSKAYA et al., 2007). 

A fim de evitar interpretações errôneas sobre a citotoxicidade dos nanotubos, foi 

escolhido o método de exclusão do azul de tripano para diferenciar células viáveis de não 

viáveis. A análise da exclusão de corantes por certas células é amplamente utilizada para 

determinar o número de células viáveis presentes em uma suspensão celular. Este tipo de 

teste se baseia no princípio que células vivas, com membranas celulares íntegras, são 

capacidade excluírem certos corantes, como o azul de tripano, eosina ou propídeo, enquanto 

células mortas ou com membrana celular rompida não conseguem (STROBER, 2015).  

As células foram tratadas com as concentrações de nanotubos de 5 a 20 µg/mL 

durante um período de 72 horas, período máximo de tratamento com as lectinas, 

demonstrando efeito citotóxico nesse tempo. Após o tratamento, as células foram misturadas 

com uma solução do corante azul de tripano e quantificadas por microscopia óptica para se 

diferenciar as células marcadas das não marcadas, e definir se os nanotubos afetaram de 

alguma forma a viabilidade destas células pelo rompimento da membrana plasmática. Ainda 

assim, avaliando por este ensaio, não foi observada alteração na porcentagem de células 
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viáveis em todas as culturas tratadas com os nanotubos, corroborando desta forma com dados 

comentados anteriormente da não citotoxicidade dos nanotubos em baixas concentrações. 

Uma vez constatado que os nanotubos não apresentam efeitos na viabilidade, foi 

investigado se a sua conjugação com as proteínas aumentaria o potencial citotóxico do 

complexo. Para a preparação deste conjugado, soluções de lectinas e nanotubos são 

misturadas em um tubo e submetidas à sonicação para agitação da solução e consequente 

adsorção aleatória das lectinas na superfície funcionalizada dos nanotubos. Antes de realizar 

essa metodologia, foi se perguntado se as ondas de ultrassom poderiam afetar de alguma 

forma a integridade funcional das lectinas estudadas, uma vez que alguns estudos 

demonstram a influência da sonicação em soluções de proteínas (STEPANSKIY, 2012; 

PRAUCHNER; KOZLOSKI; FARENZENA, 2013). 

 Foi utilizada apenas a lectina Concanavalina A, devido a sua similaridade estrutural 

com a CFL, para se avaliar a influência da sonicação na atividade proteica (CALVETE et al., 

1999). Alíquotas de Concanavalina A, na concentração da sua CI50, foram submetidas a 

diferentes tempos de sonicação e, após os tempos, células K562 foram tratadas com essas 

soluções durante 72 horas, uma vez que estas lectinas já demonstraram efeito citotóxico a 

estas linhagens. Após o tratamento, investigando pelo ensaio do MTT, foi observado que 

mesmo submetida até 120 minutos de sonicação, a Concanavalina A continuou 

demonstrando atividade citotóxica esperada, reduzindo em cerca de 50% a viabilidade celular 

quando tratadas com a concentração de CI50. 

Após todas as investigações para evitar que houvessem resultados “falso positivos”, 

foi avaliado se a conjugação das lectinas aos nanotubos aumentaria o efeito citotóxico já 

demonstrado por elas. Após a formulação do conjugado por meio da sonicação de nanotubos 

a 10 µg/mL e as lectinas nos seus valores de CI50, as células foram tratadas durante 72 horas 

e posteriormente avaliadas utilizando o azul de tripano. Foi observado o mesmo efeito 

citotóxico tanto no tratamento com as lectinas sozinhas quanto no tratamento com a solução 

do conjugado, sugerindo inicialmente que a conjugação não estaria alterando o efeito das 

lectinas. Frente a essa problemática, logo foi questionado se, de fato, a conjugação estaria 

acontecendo devidamente. Segundo demonstra a literatura, a metodologia de sonicação para 

a preparação de nanoconjugados é amplamente utilizada, e sua eficácia comprovada (MU et 

al., 2008; AWASTHI; SINGH; SINGH, 2009; WENG et al., 2009; 
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BALASUBRAMANIAN; BURGHARD, 2010; DI CRESCENZO et al., 2011; PEREIRA et 

al., 2014). Adicionalmente, foi assegurado que a metodologia de conjugação fosse realizada 

de maneira otimizada para garantir total eficácia do método, utilizando a sonicação em banho 

gelado, conforme demonstrado na literatura, para evitar efeitos de cavitação e melhorar a 

dispersão das ondas sonoras no banho e consequente agitação (BERLIN et al., 2010; ASSALI 

et al., 2013; ZHAO et al., 2014) 

A literatura dispõe de pouquíssimos trabalhos acerca da utilização de lectinas 

conjugadas a nanotubos de carbono, e os relatos existentes são direcionados para fins 

diagnósticos de reconhecimento de padrões de glicosilação de tumores por lectinas aderidas 

a nanotubos de carbono, onde células incubadas com lectinas-nanotubos mostraram um 

maior padrão de marcação comparadas aquelas incubadas com lectinas sozinhas, 

demonstrando que os nanotubos podem ser aplicados com o aumento da marcação de células 

cancerígenas com lectinas (MADANI et al., 2012; SILVA et al., 2016). A interface ConA-

nanotubos também já foi utilizada para monitorar a variação no padrão de expressão glicídica 

em células K562, demonstrando que a adesão não covalente de lectinas a nanotubos pode ser 

potencialmente aplicável em estudos biológicos de investigação da expressão de glicanos na 

superfície celular (XUE et al., 2011). Por outro lado, poucos estudos demonstram a 

investigação do aumento da citotoxicidade das lectinas quando conjugadas aos nanotubos, 

no aprimoramento do transporte, disponibilidade e ação dessas proteínas às células 

cancerígenas. 

Um ponto importante trazido por Zhu e colaboradores (2009) é em relação ao efeito 

das proteínas do soro fetal bovino, utilizado no meio de cultura celular, na função geral dos 

nanotubos, influenciando na captação destes pelas células e até aumentando seu efeito 

citotóxico. Estes autores demonstram que as proteínas presentes no soro podem de certa 

forma interagir com os grupos funcionais na superfície dos nanotubos e impedir a adesão de 

outras moléculas de interesse, como as lectinas estudadas no presente trabalho, não 

permitindo a conjugação efetiva das moléculas e assim não alterando na atividade destas. 

Células em meio livre de soro incubadas com nanotubos apresentam uma maior captação 

dessas nanopartículas e, além disso, os nanotubos apresentaram um maior efeito citotóxico 

às células na ausência de proteínas sérias, efeito atenuado na presença de meio com SFB. 

Desta forma, devido os meios de cultura celular serem constituídos por diversos 
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componentes, assim como o meio fisiológico apresentar diversas moléculas de natureza 

proteica, por exemplo, mais estudos são necessários para melhor elucidar a interação dessas 

nanoparticulas de carbono com moléculas intrínsecas, além dos seus efeitos na citotoxicidade 

e a aplicabilidade e administração dos nanotubos de carbono, para se avaliar as vantagens e 

os potenciais riscos dessas nanopartículas na saúde humana. 

 Conforme os resultados observados sugeriram a não aplicabilidade dos nanotubos na 

conjugação com lectinas, partiu-se para a investigação apenas das lectinas estudadas, 

Concanavalina A e CFL, sem estarem conjugadas aos nanotubos, a fim de elucidar os seus 

mecanismos de ação na redução da viabilidade das células estudadas e, consequentemente, a 

indução de morte celular. 

 Há muito tempo vem sendo demonstrado que a Concanavalina A apresenta diversos 

efeitos em células cancerígenas, principalmente a indução da apoptose (LIU et al., 2009). 

Esta lectina atua na ativação de diversas vias que induzem esse tipo de morte, como a indução 

da expressão de proteínas da família p53, como a p73 e p21, cruciais na regulação da morte 

celular, desencadeando a expressão de outras proteínas pró-apoptóticas, como a Bax, Bim e 

FOXO1a, além de regularem e bloquearem a progressão de células cancerígenas no ciclo 

celular (AMIN et al., 2007, 2010). Além disso, a Concanavalina A atua na indução de 

autofagia celular e na expressão de fatores anti-angiogênicos, resultando na inibição da 

sobrevivência do câncer (LI et al., 2011). 

 A lectina de Cratylia floribunda (CFL) ainda é pouco estudada em relação aos seus 

efeitos anticancerígenos, com poucos trabalhos na literatura descrevendo seus efeitos 

citotóxicos, sendo a maioria dos trabalhos sobre a descrição das características estruturais e 

correlações dentre os membros do seu grupo (Diocleinae) (DAM et al., 1998; CALVETE et 

al., 1999; CECCATTO et al., 2002; DEL SOL; CAVADA; CALVETE, 2007). Entretanto, 

poucos estudos demonstram atividade anticâncer de outra lectina originada de uma 

leguminosa do mesmo gênero da estudada neste trabalho. Andrade e colaboradores (2004) 

relatou a atividade antitumoral in vivo da lectina de Cratylia mollis encapsulada em 

lipossomas, onde o tratamento com a lectina Cramoll encapsulada promoveu uma diminuição 

na toxicidade aos tecidos do organismo testado, além de aumentar os efeitos antitumorais da 

lectina.  
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Os principais efeitos descritos apresentados pela lectina de Cratylia mollis é a sua 

função imunomodulatória (ASSREUY et al., 1997). Foi demonstrado em células THP-1 que, 

em concentrações não tóxicas, a lectina Cramoll induziu o aumento de IFN-γ e diminuição 

dos níveis de IL-10, além da supressão na produção de óxido nítrico (DE MELO et al., 2010). 

Esta lectina mostrou-se cinco vezes mais eficiente do que a Concanavalina A na produção de 

interleucinas inflamatórias, além da geração de uma memória imunológica (OLIVEIRA et 

al., 2013). 

 Estudos prévios do nosso laboratório demonstram o primeiro relato sobre atividade 

anticâncer da lectina de Cratylia floribunda (CFL). Esta lectina apresentou citotoxicidade 

seletiva para células cancerígenas, induzindo a morte de linhagens de células de câncer de 

mama, leucemia promielocítica aguda e leucemia de células T, provocando danos e 

fragmentação ao DNA, perda da integridade da membrana celular e do equilíbrio do potencial 

da membrana mitocondrial, indicando assim que o principal mecanismo de morte celular 

ativado pela CFL foi a apoptose (MARTINS; ARAÚJO, 2009; FAHEINA-MARTINS et al., 

2011). Desta forma, este trabalho representa o primeiro relato do efeito anticâncer das 

lectinas Concanavalina A e CFL em células de leucemia promielocítica crônica e monocítica 

aguda. 

 A análise das células tratadas com as lectinas pelo uso do iodeto de propídeo permite 

avaliar as características morfológicas das células, distinguindo-as entre estarem no processo 

de apoptose ou necrose. A perda da integridade da membrana celular é característico do 

mecanismo de morte celular por necrose, que pode ser induzida consequentemente ao 

processo apoptótico causado por algumas substâncias. Células que se encontram no processo 

final da apoptose, também chamado de apoptose tardia, apresentam lesões na membrana. 

Portanto, foi investigado o efeito das lectinas na integridade da membrana plasmática das 

células tratadas e foi observado que apenas a lectina CFL diminuiu pela metade a viabilidade 

das células THP-1 na concentração da CI50 (35 μg/mL), sugerindo assim que essas células já 

estejam entrando em processo de necrose. A droga padrão (etoposídeo) na concentração de 

3 μM foi suficiente para promover a morte praticamente de todas as células. Já frente a 

linhagem K562, nenhuma das lectinas demonstraram induzir a perda da integridade da 

membrana. 
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Assim, o efeito demonstrado pelas lectinas na redução da viabilidade metabólica e 

consequentemente morte das células, quantificado no ensaio de redução do MTT, sugere que 

as duas lectinas atuam de formas distintas de acordo com o tipo celular. A CFL parece estar 

induzindo a morte das células THP-1 por meio da indução de necrose nas células THP-1, 

visto que o rompimento da membrana plasmática é uma característica marcante desse tipo de 

morte, enquanto que tanto a Concanavalina A quanto a CFL parecem não atuar por essa via 

nas células K562, podendo estar possivelmente relacionada a outro tipo de morte celular, 

ativando alguma via de sinalização intracelular que convirja para a apoptose. Esses dados 

corroboram com os resultados reportados previamente sobre os efeitos apoptóticos e 

anticancerígenos de lectinas (KULKARNI et al., 1998; GASTMAN et al., 2004; LIU et al., 

2009). 

Investigando por meio da dupla marcação com anexina V e iodeto de propídeo, foi 

observado que as células K562 e THP-1 tratadas com CFL foram marcadas apenas com IP, 

sugerindo desta forma que após o tempo de tratamento, estas células já apresentam membrana 

celular rompida, indicando já um estágio de necrose. Não foi descartada a hipótese de 

ativação da apoptose, uma vez que as células podem ter ativado essa via de morte antes do 

período de 72 horas. 

Conforme relatado detalhadamente por Liu e colaboradores (2009), a lectina 

Concanavalina A demonstra atividade anti-proliferativa à células de melanoma humano, 

induzindo a apoptose pela ativação da via mitocondrial, expressando e liberando diversos 

fatores geradores da apoptose, como o citocromo c, caspase 9 e caspase 3, além de diminuir 

a expressão de proteínas inibidoras da apoptose como a ICAD e PARP. Frente a isso, foi 

investigado a participação da mitocôndria na indução da morte das células cancerígenas pelas 

lectinas.  

Utilizando a sonda fluorescente tetrametilrodamina metil-éster, foi possível observar 

que as duas linhagens de células tratadas com a CFL apresentaram despolarização da 

membrana mitocondrial, visto que não foi detectada fluorescência nas células tratadas. A 

ativação da apoptose nas células K562 pode ser uma explicação plausível para o resultado 

observado na avaliação da integridade da membrana, onde não foi detectado pelo iodeto de 

propídeo rompimento na membrana dessas células. 
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Os dados observados nesse trabalho são corroborados com diversos relatos na 

literatura da indução da apoptose via mitocôndria. A Concanavalina A ativa a morte de 

fibroblastos humanos por meio da quebra do potencial da membrana mitocondrial, além de 

mostrar alterações na concentração de cálcio citoplasmático, liberado pela mitocôndria 

despolarizada. A perda da homeostase do cálcio na célula está estritamente correlacionada 

com o início e desenvolvimento da apoptose (KULKARNI et al., 1998). Também foi visto 

que a lectina de Cratylia mollis induziu o aumento da permeabilidade da membrana 

mitocondrial de hepatócitos murinos, levando a uma sobrecarga de cálcio nessa organela e a 

consequentemente diminuição do potencial elétrico da membrana da mitocôndria 

(FERNANDES et al., 2014). 

Provavelmente, as lectinas podem estar promovendo apoptose por dois mecanismos: 

interagindo com glicoconjugados de superfície celular, sendo endocitadas e atingindo a 

mitocôndria, atuando assim diretamente por via intrínseca, como acontece com ConA em 

outras linhagens celulares e com outras lectinas, como WGA (GASTMAN et al., 2004); 

assim como ligando-se a porções glicosiladas de receptores de morte na superfície celular, 

resultando na ativação e transdução da sinalização apoptótica, por via  extrínseca. 

Diversos tipos de células cancerígenas apresentam desregulação no ciclo celular, se 

proliferando continuamente. Sendo assim, este mecanismo celular intrínseco torna-se um 

importante alvo no tratamento do câncer (FOSTER, 2008). Quando um agente externo induz 

algum desequilíbrio no ciclo celular, diversos mecanismos de reparo são ativados, a fim de 

que as células continuem progredindo no ciclo e se dividindo normalmente ou, quando esses 

reparos não são efetivos, podem vir a ativar mecanismos de morte celular. Substâncias que 

sejam capazes de promover algum dano no ciclo celular, levando à uma diminuição na 

divisão celular e consequente morte celular (DANTAS et al., 2015).  

A lectina CFL, na concentração de 40 µg/mL, promoveu a parada das células THP-1 

na fase G0/G1 do ciclo celular, diminuindo consequentemente a quantidade de células nas 

outras fases por estar impedindo a progressão normal das células no ciclo. A progressão no 

ciclo celular e estritamente regulada por ciclinas e complexos de proteínas-cinases 

dependentes de ciclina (CDKs). A inibição ou a regulação da expressão de ciclinas e CDKs 

em níveis baixos e insuficientes pode ser uma eficiente estratégia contra o câncer, impedindo 

que células defeituosas possam progredir no ciclo e se multiplicar (LI et al., 2012). 
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Alguns trabalhos descrevem a atividade de lectinas na indução da morte de células 

cancerígenas pela inibição da progressão no ciclo celular, dentre outras vias. Singh 

recentemente demonstrou que lectinas triose-específicas demonstram atividade anti-

angiogênica, induz a apoptose pela ativação de caspase-9 e promove parada do ciclo celular 

na fase G0/G1 (SINGH et al., 2016).  

Como dito anteriormente, as ciclinas e CDKs estão estritamente relacionadas na 

regulação das fases do ciclo celular, controlando a progressão de células em processo 

mitótico. A parada no ciclo celular na sua fase inicial (G0/G1) pode sugerir que o mecanismo 

regulatório de ciclinas/CDKs pode estar comprometido. Portanto, a lectina CFL pode estar 

atuando sobre a expressão de alguma dessas proteínas reguladoras do ciclo celular. Assim, 

estudos adicionais são necessários para se comprovar o envolvimento das ciclinas e CDKs 

no efeito citotóxico dessa lectina. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, foi possível concluir que as 

duas lectinas testadas, Concanavalina A e CFL, mostraram-se citotóxicas frente as duas 

linhagens leucêmicas, THP-1 (leucemia monocítica aguda) e K562 (leucemia mielóide 

crônica), assim como a linhagem endotelial HUVEC. As lectinas demonstraram efeito em 

ambas as células de leucemia, sendo a CFL, lectina alvo deste estudo, mais citotóxica à 

linhagem THP-1.  

Os resultados deste trabalho confirmam a hipótese de que a atividade citotóxica 

causada pelas lectinas Concanavalina A e CFL, sobre as células de leucemia estudadas, 

ocorre principalmente por indução de morte celular por apoptose. No entanto, não foi 

possível comprovar de fato qual via apoptótica foi ativada por estas moléculas, entretanto 

sugere-se que seja pela via intrínseca, devido a perda do potencial de membrana mitocôndrial. 

Para isso seria necessário realizar ensaios de quantificação da expressão de genes ou 

proteínas, como caspases específicas de cada via, como a caspase-8 (via extrínseca) e 

caspase-9 (via intrínseca), além de fatores apoptogênicos como o citocromo c, espécies 

reativas de oxigênio e proteínas da família Bcl-2. 

Além disso, a indução da parada do ciclo celular é outro fator crucial na inibição da 

progressão de tumores, aumentando a busca por substâncias que sejam capazes de impedir a 

progressão do ciclo celular dessas células e impedindo sua multiplicação. Deste modo, é 

interessante investigar a influência das lectinas em moléculas que regulam o ciclo celular, 

como as ciclinas e as cinases dependentes de ciclinas, a fim de elucidar todo o mecanismo de 

indução da parada no ciclo celular. 

As lectinas demonstram ser potenciais drogas candidatas para o tratamento do câncer, 

sendo necessário ainda elucidar o mecanismo de morte apoptótica e realizar testes pré-

clínicos in vivo. Os dados desse trabalho consistem no primeiro relato da literatura acerca do 

efeito citotóxico preliminar da lectina de Cratylia floribunda frente as duas linhagens e 

leucemia testadas, assim como a investigação da conjugação dessas moléculas a nanotubos 

de carbono. Esses dados serão compilados e destinados a publicações em periódicos 

científicos, a fim de melhor caracterizar a atividade das moléculas aqui estudadas. 
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