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Na Índia, são ensinadas quatro leis da espiritualidade: 

A primeira lei diz: “A pessoa que vem é a pessoa certa”. 

Ninguém entra em nossas vidas por acaso. Todas as pessoas ao nosso redor, interagindo 

com a gente, têm algo para nos fazer aprender e avançar em cada situação. 

A segunda diz: “Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido”. 

Nada, absolutamente nada do que acontece em nossas vidas poderia ter sido de outra 

forma. Mesmo o menor detalhe. Não há nenhum “se eu tivesse feito tal coisa…” ou 

“aconteceu que um outro…”. Não. O que aconteceu foi tudo o que poderia ter acontecido, e 

foi para aprendermos a lição e seguirmos em frente. Todas e cada uma das situações que 

acontecem em nossas vidas são perfeitas. 

A terceira diz: “Toda vez que você iniciar é o momento certo”. 

Tudo começa na hora certa, nem antes nem depois. Quando estamos prontos para iniciar 

algo novo em nossas vidas, é que as coisas acontecem. 

E a quarta e última afirma: “Quando algo termina, ele termina”. 

Estamos nessa vida para viver inúmeras experiências, e se continuarmos sempre voltando as 

mesmas páginas deixaremos de ler outros livros maravilhosos que só estão aguardando por 

uma chance para entrar em nossas vidas. Por isso vire a última página sem dor no coração e 

pegue o próximo livro. 

Surpresas maravilhosas estarão te esperando, basta você abrir o livro e começar a ler esse 

novo capítulo da sua vida. 

(BUDA) 
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RESUMO 

 

Lectinas são proteínas ou glicoproteínas específicas, não imunes encontradas em seres 
unicelulares, animais e vegetais. A maioria das lectinas isoladas de vegetais é de 
dicotiledôneas e pouco de monocotiledôneas. A espécie Mauritia flexuosa L. f. é conhecida 
popularmente por possuir atividade antibacteriana e cicatrizante, porém seu potencial 
terapêutico abre perspectiva no sentido de utilizá-lo como fitoterápico. Portanto, estudos 
foram realizados em extratos de sementes de M. flexuosa, para avaliar as propriedades de 
sua lectina. Para extração utilizou-se o tampão Citrato Fosfato 0,1M pH 6,5 com NaCl 0,15M. 
O extrato foi submetido a fracionamento com Sulfato de Amônio 60% e foi utilizado na 
cromatografia de afinidade em Quitina equilibrada com Tampão Citrato Fosfato 0,01M pH 6,5 
com NaCl 0,15M. O pico retido foi submetido a coluna cromatográfica de troca iônica DEAE-
Sephadex A-50 equilibrada com Tampão Fosfato 0,01M pH 7,4, e o pico retido foi eluído com 
Tampão Fosfato com 1M de NaCl. A fração 0/60 também foi submetido a autoclavagem a 
120ºC por 20 minutos, e foi aplicada na coluna de afinidade em Quitina. A eletroforese em 
gel de poliacrilamida na presença de Sulfato Sódico de Dodecila mostrou quatro bandas para 
o pico retido em Quitina sem o tratamento térmico, três bandas no pico retido em DEAE-
Sephadex A-50 e duas bandas no pico retido em Quitina com a amostra autoclavada. As 
proteínas isoladas não aglutinaram eritrócitos de coelho nem de humanos, mas aglutinam 
células de Saccharomyces cerevisiae. Mesmo depois de autoclavado durante 20 minutos os 
picos retidos nas cromatografias apresentaram atividade aglutinante frente células destes 
fungos. Alíquotas da F 0/60 submetidas a autoclavagem a 120 ºC por 20, 40 e 60 minutos 
apresentou atividade aglutinante de 256, 32 e 16 U.A. mL-1. Estas proteínas termoestáveis 
foram inibidas por D-Glucose, mas não por D-Galactulose, D-Lactulose e D-Maltose. Das 
isolectinas presentes no pico retido em Quitina, aproximadamente 1,2% da sua estrutura é 
formada por carboidratos. Estas proteínas apresentam resíduos de Prolina e Hidroxiprolina, 
mas apresentaram pouco ou nenhum resíduo de arginina e aminoácidos sulfurados. Este 
estudo é de grande importância pois foram isoladas e caracterizadas isolectinas 
termoestáveis de Mauritia flexuosa L.f. que são capazes de aglutinar células de 
Saccharomyces cerevisiae. 

 

Palavras chaves: Mauritia flexuosa. Lectinas. Proteínas termoestáveis. Aglutinante. 

Saccharomyces cerevisiae. 
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ABSTRACT 

 

Specific Lectins are proteins or glycoproteins, nonimmune found in unicellular plant and 
animal beings. Most isolated from plant lectins is dicotyledonous and some monocots. The 
species Mauritia flexuosa L. f. is popularly known to possess antibacterial and healing 
activity, but its therapeutic potential open perspective towards using it as phytotherapy. 
Therefore, studies were performed in M. flexuosa seed extracts to evaluate the properties of 
a lectin. To extract used the phosphate 0.1M pH 6.5 citrate buffer with 0.15 M NaCl. The 
extract was fractionated with ammonium sulfate and 60% was used in the chitin affinity 
chromatography equilibrated with 0.01M Phosphate Citrate Buffer pH 6.5 with 0.15M NaCl. 
The retained peak was subjected to ion exchange chromatographic column DEAE-Sephadex 
A-50 equilibrated with phosphate buffer 0.01M pH 7.4 and the retained peak was eluted with 
phosphate buffer containing 1M NaCl. The fraction 0/60 has also been subjected to 
autoclaving at 120 ° C for 20 minutes, and was applied to the affinity column chitin. 
Electrophoresis on polyacrylamide gel in presence of sodium sulfate dodecyl showed four 
bands for the retained peak in Chitin without heat treatment, three bands at the peak 
retained on DEAE-Sephadex A-50 and two bands at peak retained on Chitin with sample 
autoclaved. The isolated proteins not agglutinated rabbit erythrocytes or human, but 
agglutinate cells of Saccharomyces cerevisiae. Even after autoclaving for 20 minutes peaks 
retained in chromatography showed binding activity against these fungi cells. Aliquots F 0/60 
subjected to autoclaving at 120 ° C for 20, 40 and 60 minutes showed agglutinating activity 
of 256, 32 and 16 U.A. ml-1. These thermostable proteins were inhibited by D-glucose, but 
not by D-Galactulose, Lactulose-D and D-maltose. Isolectinas present in the retained peak 
chitin, approximately 1.2% of the structure is formed by carbohydrates. These proteins 
exhibit residues of proline and hydroxyproline, but had little or no arginine residue and the 
sulfur amino acids. This study is of great importance because they were isolated and 
characterized isolectinas thermostable Mauritia flexuosa L. f. which they are able to 
agglutinate cells of Saccharomyces cerevisiae. 

 

Key words: Mauritia flexuosa. Lectins. thermostable proteins. Binder. Saccharomyces 
cerevisiae.  
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1) INTRODUÇÃO 

 

As proteínas são macromoléculas com várias funções biológicas. Apresentam 

propriedades e atividades distintas, pois reúnem os mesmos 20 aminoácidos em 

combinações e sequências diferentes. São os compostos orgânicos mais abundantes na 

célula, pois representam 50% a 80% da sua massa seca. Podem ser encontradas em 

diversos tamanhos, desde peptídeos a enormes polímeros com grande massa molecular 

(STRYER et al., 2004). 

Dentre os diferentes tipos de proteínas específicas destacam-se as lectinas, que 

são proteínas ou glicoproteínas não imunes, capazes de se ligar reversivelmente a 

carboidratos específicos, aglutinando células e glicoconjugados através de ligações de 

hidrogênio e interações de Van der Waals, sem alterar sua estrutura. Por causa desta 

capacidade, as lectinas têm aplicações em estudos histoquímicos e citoquímicos para a 

detecção de glicoconjugados em tecidos, o que as tornam uma importante ferramenta 

biotecnológica na identificação de receptores de membrana e detecção de estruturas 

características de neoplasias (LIS; SHARON, 1989). 

As lectinas são encontradas em seres unicelulares (IMBERT et al., 2004), animais 

(MOURA et al., 2006) e vegetais (LEITE et al., 2005). São encontradas em diversos tecidos 

vegetais e dentro das células, estas proteínas, já foram identificadas tanto no citoplasma 

como no núcleo (VAN DAMME et al., 2004). Nos vegetais estas proteínas desempenham 

várias funções. Podem atuar como proteína de reserva (MACEDO et al., 2011), regulação e 

sinalização celular (JIANG et al., 2006), reconhecimento (SÁ et al., 2008), defesa contra 

fitopatógenos e predadores (LEITE et al., 2005), assim como auxilio de simbiose entre 

organismos (KVENNEFORS et al., 2008).  

Essas proteínas são bioativas e servem como ferramentas para investigação em 

diversos ramos da ciência, como a Farmacologia, Bioquímica e Biologia Celular e Molecular, 
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devido a sua capacidade de aglutinar células bacterianas (ZHANG et al., 2009), atividade 

antiviral e indutora de apoptose (PENG et al., 2009), mitogenicidade (DRESCH et al., 2012), 

reconhecimento de glicosilados na superfície das células (LAKHTIN, LAKHTIN & ALYOSHKIN, 

2011), ação inibidora de fungos e bactérias (CHARUNGCHITRAK et al., 2011), dentre outras. 

Lectinas de plantas não desempenham apenas um papel na própria planta, 

podem ser reservas de nitrogênio ou elemento de reconhecimento específico e ao mesmo 

tempo interagir com glicoconjugados de outros organismos. As lectinas mais estudadas 

pertencem à família das Leguminosas, mas muitas dessas proteínas são isoladas e 

caracterizadas de outras famílias como: Solanaceae, Gramineae, Alliacaceae, Amaryllidaceae, 

Aracaceae, Caprifoliaceae, Euphorbiaceae, Liliaceae, Moraceae, Orchidaceae, Urtcaceae, 

Viscaceae, Papaveraceae, Phytolaccaceae e Convolvolaceae (VAN DAMME et al., 1998). 

A maioria das lectinas de plantas foram purificadas a partir de espécies de 

dicotiledôneas, contudo tem-se observado poucos relatos desta classe de proteínas extraídas 

de monocotiledôneas. Por isso, optou-se por trabalhar com a espécie Mauritia flexuosa L.f, 

monocotiledônea com grande utilidade socioeconômica notadamente nas regiões do 

Nordeste e Norte do Brasil (SAMPAIO et al., 2008). Essa espécie é muito utilizada na 

medicina popular como cicatrizante de feridas e queimaduras, alívio de dores de picadas de 

insetos e cobras e para amenizar problemas respiratórios (FÉ; GOMES, 2013). 
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2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Boyd e Shapleig (1954) propuseram o termo lectina (do latim lego, que significa 

escolher, selecionar) para as proteínas capazes de distinguir eritrócitos de diferentes tipos 

sanguíneos. Segundo Rüdiger e Gabius (2001), são necessários três requisitos para uma 

proteína ser considerada lectina: 

a) É uma (glico)proteína que se liga a carboidrato: assim, outras macromoléculas 

que também interagem com carboidratos e aglutinam células são excluídos. 

b) São diferentes de imunoglobulinas: embora os dois tipos tenham 

especificidade de ligação, as imunoglobulinas requerem um estímulo antigênico para serem 

sintetizadas. As lectinas podem ser induzidas por alguns estímulos externos distintos dos 

antigênicos.  

c) Não modificam os carboidratos aos quais se ligam: desta forma, todas as 

enzimas capazes de modificar carboidratos ficam excluídas, inclusive as glicosidases que 

provocam aglutinação celular. 

 

2.1) Histórico das Lectinas 

As lectinas são conhecidas desde o século XIX quando Stillmark fez a primeira 

descrição em sua tese de doutorado apresentada em 1888. Ele isolou um fator de 

hemaglutinação, altamente tóxico, a partir de semente de mamona (Ricinus communis), 

denominando-a de ricina (VAN DAMME et al., 2008).  

Em sua revisão Sharon e Lis (2004) relataram que H. Hellin em sua tese de 

doutorado, descreveu uma nova hemaglutinina tóxica, encontrada nos extratos de feijão 

jequiriti (Abrus precatorius), capaz de aglutinar hemácias, denominando-a abrina. Quando 

estas duas hemaglutininas tornaram-se comercialmente disponível, Paul Ehrlich, as utilizou 
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como modelo antigênico para estudos imunológicos, no Instituto Real de Terapia 

Experimental (Alemanha), o que levou a estabelecer, na década de 1890, os vários princípios 

fundamentais da imunologia. Em 1919, James B. Sumner, isolou a partir de feijão de porco 

(Canavalia ensiformis), uma proteína cristalina, que deu o nome de Concavalina A (Con A). 

Mas apenas em 1936, Sumner e Howell constataram que esta proteína aglutinava eritrócitos 

por causa de uma reação com carboidratos na superfície da célula. Perceberam que a 

hemaglutinção provocada por essa proteína, pode ser inibida por sacarose, revelando a sua 

especificidade por este açúcar. Boyd, em 1940, observou que extrato de Lotus 

tetragonolobus, aglutinou especificamente eritrócitos humanos do tipo O e que os extratos 

de feijão-fava (Phaseolus limensis) e de ervilha (Vicia craca) aglutinavam eritrócitos 

humanos do tipo A, mas não aglutinavam do tipo B ou O. 

 

2.2) Especificidade aos Carboidratos 

A seletividade das lectinas a carboidratos é conseguida através de ligações de 

hidrogênio, interações hidrofóbicas (AMBROSI et al., 2005), e por forças de van der Waals, 

que apesar de serem fracas (4,2 kJ.mol-1 por cada par de átomos), são numerosas e 

facilitam para uma ligação global (LIS; SHARON, 1998). Regiões hidrofóbicas da proteína 

interagem com grupos hidroxila nos carboidratos, que por causa de sua disposição espacial 

criam sítios hidrofóbicos (DAVIS, 1999). 

Em muitos casos as moléculas de água são mediadoras entre carboidratos e 

proteínas. Elas agem como molécula redutora de impacto, ao se comportar como um doador 

e/ou receptor de hidrogênio, é como se fosse uma extensão da superfície da proteína, assim 

oferecem uma notável especificidade ao carboidrato. Estudos de complexos de lectinas-

carboidratos mostram uma excelente especificidade por dissacarídeos e polissacarídeos que 

são maiores do que em monossacarídeos (AMBROSI et al., 2005). A constante de associação 

entre lectinas e monossacarídeos pode variar de 102 a 5 × 105 M-1 (SHARON; LIS, 1989) já a 
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constante de associação entre lectinas e polissacarídeos está entre 104 a 107 M-1 (SHARON; 

LIS, 1990). 

A configuração relativa do C3 e C4 do anel piranosídico do carboidrato é muito 

importante para o complexo lectina-carboidrato. Muitas lectinas toleram variação no C2 e são 

específicas para D-Manose, D-Glucose e N-acetil-D-Glucosamina, poucas alterações são 

toleradas no C3 e o grupamento OH do C4 é considerado crítico, consequentemente, as 

lectinas específicas à D-Galactose não se ligam à D-Glucose ou D-Manose e vice-versa (LIS; 

SHARON, 1998). 

 

2.3) Classificação das Lectinas Vegetais 

2.3.1) Classificação Baseada no Domínio de Reconhecimento a Carboidratos 

A primeira definição de lectina baseava-se no açúcar específico e excluía as 

lectinas multivalentes. Mas, em 1983, Kocourek e Horejsi (citado por VAN DAMME et al., 

1998), propuseram a ampliação do conceito de lectina para incluir proteínas divalentes e 

multivalentes como a Ricina e Abrina, que são divalentes. O critério para uma proteína ser 

considerada uma lectina é que tenha pelo menos um domínio não catalítico que se ligue a 

um carboidrato específico. 

Segundo Peumans e Van Damme (1998), as lectinas podem ser classificadas em 

quatro tipos, de acordo com o domínio de reconhecimento de carboidratos: 

a) Merolectinas: proteínas que possuem um único domínio ligante a 

carboidratos. Por isso são incapazes de aglutinar células ou glicoconjulgados. Exemplos 

deste grupo são Heveína, presente no látex da Hevea brasiliensis e proteínas monoméricas 

de orquídeas (Figura 1). 
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Figura 1 – a) Representação esquemática de uma merolectina (adaptado de VAN DAMME et 

al., 1998). b) Ilustra a estrutura da heveína, lectina da espécie Hevea brasiliensis 

(ANDERSEN et al., 1993). 

 

b) Hololectinas: possuem pelo menos dois domínios de reconhecimento de 

carboidratos idênticos ou muito homólogos. São capazes de precipitar glicoconjugados e 

aglutinar células. Exemplo deste grupo são a Con A e a Jacalina presente na Artocarpus 

integrifolia. Uma grande quantidade de lectinas presentes em plantas se comporta como 

hemaglutininas, pertencendo a este grupo (Figura 2). 

 

Figura 2: a) Representação de um hololectina com quatro sítios ativos homólogos 

(adaptado de VAN DAMME et al., 1998). b) Ilustra a estrutura da PNA, lectina 

da espécie Arachis hypogaea, com quatro monômeros idênticos de ligação a 

carboidratos (RAVISHANKAR et al., 2001). 

 

c) Quimerolectinas: apresentam um ou mais domínios de ligação a 

carboidratos e um domínio independente com função não lectínica. A ricina de Ricinus 

communis L. e a lectina de Viscum album L., são exemplos deste grupo. As quimerolectinas 

a) b) 

a) b) 
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podem se comportar como merolectinas ou hololectinas dependendo do número de locais de 

ligação a carboidratos (Figura 3).  

 

Figura 3: a) Representação de uma quimerolectina com um domínio de reconhecimento a 

carboidrato e outro que não possui função lectínica (adaptado de VAN DAMME et 

al., 1998). b) Ilustra a estrutura da ricina, lectina da espécie Ricinus communis, 

com dois sítios homólogos de ligação a carboidratos e um domínio enzimático 

(RUTENBER et al., 1991).  

 

d) Superlectinas: apresentam pelo menos dois domínios de reconhecimento de 

carboidratos, mas diferentes das hololectinas, reconhecem carboidratos com estruturas 

diferentes. A lectina TGL da Tulipa gesneriana L. que possui um domínio de ligação à D-

Manose e outro à N-acetil-D-Galactosamina, é um exemplo desta classe (Figura 4). 

 

Figura 4: a) Representação esquemática de uma superlectina com dois domínios diferentes 

ligantes a carboidratos distintos (Adaptado de VAN DAMME et al., 1998). b) 

Ilustra a lectina da espécie Musa acuminata, que possui dois domínios de 

reconhecimento de carboidratos distintos (MEAGHER et al., 2005). 

 

b) a) 

a) b) 
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Essa classificação abrange inúmeras proteínas vegetais, no entanto, algumas 

lectinas de plantas não se enquadram em nenhuma destes grupos. Por exemplo, a lectina da 

semente de Parkia platycephala. Esta proteína é homóloga a família das hidrolases e possui 

dentro do mesmo domínio um sítio que reage enzimaticamente com o N-Acetil-D-

glucosamina e outro de reconhecimento a carboidrato (CAVADA et al., 2006) (Figura 5). 

 

Figura 5: Ilustração da lectina da semente de Parkia platicephala que desempenha duas 

funções distintas: uma enzimática e outro de reconhecimento a carboidratos. 

 

2.3.2) Classificação Baseada na Linhagem Evolutiva 

As lectinas também são classificadas em famílias evolutivamente relacionadas, 

que além das estruturas quaternárias semelhantes ainda apresentem outras características 

relacionadas a sua função (VAN DAMME et al., 1998): 

 

a) Lectinas de Monocotiledôneas Ligantes a Manose 

São proteínas ligantes ao monossacarídeo D-Manose, encontradas quase 

exclusivamente em monocotiledôneas. A primeira descrição de uma monocotiledónea ligante 

a manose foi em 1987, em bulbos de Galanthus nivalis (VAN DAMME et al., 1987). Foram 

descritas nas famílias das Amaryllidaceae, Alliaceae, Orchidaceae, Bromeliaceae, Araceae e 

Liliaceae (VAN DAMME et al., 1995). Algumas espécies podem ter uma hololectina e uma 

merolectina como, por exemplo, a Listera ovata e Eppactis helleborine (VAN DAMME et al., 

1994). Outras como Tulip bulbs podem ter hololectinas e superlectinas (VAN DAMME et al., 



28 
 

1996). Estas proteínas também se ligam a N-acetil-D-glucosamina, N-acetil-D-manosamina, 

D-Fucose e D-Glucose (CARVALHO et al., 2007). As lectinas deste grupo são bastante 

heterogêneas na sua estrutura molecular. De acordo com os protômeros, umas têm um 

domínio de 11 a 14 kDa e outras possuem dois domínios de cerca de 30 kDa (VAN DAMME 

et al., 1998). 

b) Lectinas Ligantes a Quitina 

Segundo Van Damme et al. (1998) esta família compreende todas as lectinas que 

contêm pelo menos um domínio igual ao domínio da heveína (Hevea brasiliensis). Esta 

família compreende merolectinas, hololectinas e diferentes tipos de quimerolectinas. As 

lectinas de Amaranthus caudatus (AcAMP1 e AcAMP2) possuem um único domínio idêntico 

ao da heveína, mas que são suficientes para ligação em quitina. As hololectinas desta família 

podem apresentar dois, três, quatro ou até sete domínios iguais ao da heveína. Um exemplo 

desta classe é a lectina UDA (Urtiga dioica), que possui dois domínios iguais aos domínios da 

heveína. Supõem-se que a lectina de Viscum algum (VisalbCBP), contém dois domínios iguais 

ao da heveína. As lectinas da Phytolacca americana (Pa-5/PL-D, Pa-4/C-PL, PL-B) possuem 

domínios idênticos aos da heveína, que consistem de dois, três e sete domínios, 

respectivamente. A aglutinina do gérmen do trigo (WGA) e quase todas as outras lectinas de 

Gramineae caracterizadas possuem quatro domínios semelhantes ao da heveína com 8 sítios 

ligantes à quitina. A lectina de Solanum tuberosum (STA) é um exemplo de quimerolectinas. 

 

c) Lectinas das Leguminosas 

As lectinas de leguminosas são relatadas desde 1890 quando Power e Cambier 

isolaram uma lectina tóxica da casca de Robinia pseudoacacia. Citado por Van Damme et al, 

(1998), Landsteiner e Raubitschek, em 1907, descreveram a presença de lectina em 

Phaeolus vulgaris (feijão) e Vicia sativa (ervilha). A partir desta descoberta, várias lectinas de 

leguminosas foram descobertas e hoje são as mais estudadas. Geralmente as lectinas deste 
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grupo possuem 2 a 4 subunidades de 25-30 kDa, cada uma com um sítio de ligação a 

carboidrato, íons Mn2+ e Ca2+. Neste grupo as lectinas possuem homologias na estrutura 

primária, conformação tridimensional e sequência de aminoácidos (REGO et al., 2002). Já 

foram identificadas lectinas de leguminosas com especificidade para D-glucose, D-manose, 

D-galactose, N-acetil-D-glucosamina, N-acetil-D-galactosamina, D-fucose e carboidratos 

complexos (RÜDIGER; GABIUS, 2001).  Lectinas deste grupo possuem dois ou quatro 

protômeros que são unidos por interações não covalentes (VAN DAMME et al., 1998). 

 

d) Lectinas Homólogas a Jacalina 

As lectinas deste grupo compreendem todas as proteínas de plantas que 

possuem estrutura semelhante as das lectinas presentes na semente de Artocarpus 

integrifolia L. (Jaca). Elas são divididas em lectinas específicas à D-galactose e lectinas 

específicas à D-manose (SARKAR et al., 1981). A primeira lectina desta família a ser isolada 

foi da semente de Maclura pomifera em 1977 (BAUSCH; PORETZ, 1977) e somente em 1981 

a jacalina foi isolada por Moreira e Ainouz. 

 

e) Proteínas Inativadoras de Ribossomos (RIP) 

São as lectinas que impossibilitam a síntese protéica. Possuem duas cadeias 

ligadas covalentemente por pontes de sulfeto. A cadeia A penetra por endocitose nas células 

e quando estão no citosol remove enzimaticamente resíduos de adenina, da maior 

subunidade do RNA ribossômico impedindo a ligação do cofator de elogação ao ribossomo; e 

a cadeia B forma complexos com glicoreceptores na superfície celular (AGAPOV et al., 1999). 

Há relatos de lectinas deste grupo na família das Euphorbiaceae (Ricinus comunis), 

Leguminaceae (Abrus precatorius), Passifloraceae (Adenia digitata e A. volkensii), 

Curcubitaceae (Mormodica charantia), Lauraceae (Cinnamonum camphora), Ranunculaceae 

(Eranthis hyemalis), Viscaceae (Viscum album e Phoradendron californicum), Sambucaceae 
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(Sambucus sp.) e Iridaceae (Iris sp.) (VAN DAMME et al.,1998). 

 

f) Lectinas de Floema de Cucurbitácea 

São lectinas que se ligam a quitina encontradas em floema de cucurbitáceas, 

também chamadas de PP2, mas que não apresentam domínio igual ao da heveína (VAN 

DAMME et al., 1998). A lectina da Cucurbita maxima (abóbora) é um exemplo desta família 

(HOSSAINI, 1968). Possuem uma massa molecular de aproximadamente 25 kDa e uma 

sequência de aminoácidos semelhante. 

 

g) Lectinas de Amaratáceas 

O termo “amaranthin” se refere a lectina de sementes de Amaranthus caudatus, 

mas atualmente se refere a lectinas de várias espécies do gênero Amaranthus. Essas 

proteínas são homodiméricas com aproximadamente 33 kDa, não glicosiladas e apresentam 

sequência de aminoácidos semelhantes. Apresentam especificidade para N-acetil-D-

galactosamina (VAN DAMME et al.,1998). 

 

h) Outras Lectinas 

De acordo com Van Damme (1998), outras lectinas não podem ser classificadas 

nas famílias citadas porque não possuem estrutura similar a nenhuma das citadas acima: 

I) Apiaceae – possui oito subunidades glicosiladas idênticas com 

aproximadadamente 60 kDa. Ocorre em rizoma e são específicas de N-acetil-D-

galactosamina. Um exemplo é a lectina de Aegopodium podagraria (PEUMANS et al., 1985). 

II) Araucariaceae – São lectinas glicosiladas. Araucaria brasiliensis, possui 

duas lectinas especificas a D-Manose/D-Glucose, a primeira constituída por 10 subunidade 

de 20 kDa e a segunda é um hexâmero composto por subunidade de até 34 kDa. 

III) Celastraceae – A lectina de Euonymus europaeus é um exemplo. Possui 
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uma massa molecular de 120 a 160 kDa. 

IV) Cucurbitaceae – Possuem características que as exclui da família das 

cucurbitaceae. Exemplo: lectinas de Bryonia dioica e Mara macrocarpus, ambas possuem 

especificidade para N-acetil-D-galactosamina, e possuem duas subunidades ligadas por 

pontes dissulfeto diferentes, com 35 e 30 kDa, respectivamente. 

V) Euphorbiaceae – possuem de dois a quatro subunidades de 30 a 35 kDa. A 

maioria são especificas para N-acetil-D-galactosamina. 

VI) Gramineae – Foram isoladas duas lectinas de Zea mays (ZMA-I e ZMA-II). 

A ZMA-I é especifica para GalNAc e possui 23 kDa, já a ZMA-II é ligante de D-manose e 

possui uma subunidade com 12,5 kDa. 

VII) Labiatae – foram isoladas da semente de Moluccella laevis e Salvia sclarea 

especificas de GalNAc e possuem três subunidades. 

 

2.4) Detecção de Lectinas 

As lectinas se ligam especificamente a carboidratos na superfície das células, 

portanto, a presença de lectinas pode ser detectada através de ensaios de aglutinação, no 

qual os carboidratos presentes no glicocálice interagem reversivelmente com as lectinas, 

através de sítios de ligação. O ensaio de hemaglutinação é o mais utilizado, pois facilmente 

se observa a atividade aglutinante dos eritrócitos pelas lectinas. Os eritrócitos utilizados 

podem ser de humanos ou de outros animais (JUNG et al., 2007). 

Outras células, como os fungos Saccharomyces cerevisiae, podem ser 

aglutinadas por lectinas específicas. Regente et al. (2014) em seus trabalhos com lectina 

isolada de semente de girassol (Helianthus annuus) denominando-a de Helja, usou S. 

cerevisiae, por causa do seu crescimento e fácil cultivo no ensaio de aglutinação (Figura 6) e 

a ocorrência de D-Manose na superfície da sua parede celular (LIPKE; OVALLE, 1998). 
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Figura 6 – Atividade Aglutinante descrita por Regente et al. (2014) de Helja com S. 

cerevisiae. A) Na ausência de Helja; B) na presença de 120 µg.mL-1 Helja; C) na 

presença de 120 µg.mL-1 Helja e 1,5 mM de D-Manose 

 

2.5) Propriedades Biológicas das Lectinas 

2.5.1) Inibição de Crescimento de Microrganismos 

As lectinas possuem grande habilidade em reconhecer seletivamente 

microrganismos patogênicos, impedem o crescimento de bactérias e fungos (SILVA et al., 

2013). Muitas desempenham a função de defesa na própria planta que a produz. A lectina 

do cerne de Myracrodruon urundeuva (Aroeira) é um exemplo, pois protege o cerne contra 

deterioradores biológicos, como fungos e bactérias (SÁ et al., 2009). A lectina de sementes 

de Talisia esculenta inibe o crescimento de Fusarium oxysporum, Colletotrichum 

lindemuthianum e Saccharomyces cerevisiae (FREIRE et al., 2002). 

 

2.5.2) Atividade Antitumoral 

As lectinas de plantas contribuem para o reconhecimento de células de tumores, 

aumento da imunidade do hospedeiro, citotoxidade, apoptose, estimulação mitogênica e 

adesão de células (HAMID et al., 2013). São utilizadas como sondas para caracterizar vários 

tipos de células em vários estágios e maturação (RÊGO et al., 2013). Vários estudos 

comprovam o importante papel desempenhado por estas proteínas. Por exemplo, a ConA 
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induz apoptose de melanoma humano A375 mediada por mitocôndria (LIU et al., 2009). A 

lectina de Sophora flavescens (SFL) induz a morte de células tumorais através da via de 

caspase-dependente (LIU et al., 2008). Outra lectina específica para o ácido siálico 

purificado de Phaseolus coccineus L. possui uma atividade anti-proliferativa, pois induz a 

apoptose de células em fibrossarcoma L929 (CHEN et al., 2009). A lectina de sementes de 

Salvia bogotensis possui alta afinidade por antígenos de células tumorais (VEGA; PÉREZ, 

2006). A lectina da casca de Anacardium occidentale é utilizada como matriz para obtenção 

de glicoconjugados de interesse biotecnológico (MARCIEL et al., 2012). 

 

2.5.3) Atividade Inseticida 

Existe uma necessidade de substituir medidas convencionais de controle de 

insetos, uma delas é o uso de lectinas de plantas (HAMID, et al., 2013). As lectinas formam 

complexos com glicoproteínas que provocam um efeito deletério. Visto que os insetos 

possuem quitina no seu trato digestivo, as lectinas mais utilizadas como mecanismo de 

defesa contra o ataque de insetos são as lectinas ligantes a quitina (PEUMANS; VAN DAMME, 

1995). Muitos estudos comprovam esta propriedade. Por exemplo, a lectina de Arisaema 

jacquemontii afeta o desenvolvimento das larvas de Bactrocera cucurbitae e Arisaema 

helleborifolium inibe o desenvolvimento de outra larva de B. cucurbitae. (KAUR et al., 2006). 

Lectinas da casca de Crataeva tapia, também possui atividade absorventes e inseticidas 

(ARAÚJO et al., 2012). As lectinas de folhas transgênicas de Allium sativum inibe o 

desenvolvimento de larvas de Spodotera littoralis (SADEGHI et al., 2008). A lectina de 

Galantus nivalis reduz significativamente a produção de ninfas de Rhopalosiphum maidis 

(WANG et al., 2005) e também se ligam a glicoproteínas nas vísceras de larvas de Adalia 

bipunctata, Chrysoperla carnea e Coccinella septempunctata (HOGERVORST et al., 2006). 

 

2.6) Lectinas de Monocotiledôneas 
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Lectinas em monocotiledôneas foram registradas nas famílias Amarylliadaceae, 

Alliaceae, Araceae, Orchidaceae e Liliaceae. Devido a sua especificidade exclusiva à D-

manose, elas são conhecidas como lectinas de monocotiledôneas ligantes a D-manose (MBL) 

e lectinas relacionadas com a GNA. Todas as MBL relatadas possuem estruturas terciárias 

semelhantes. Em geral elas são dímeros ou tetrâmeros com subunidades de 12 a 14 kDa, 

estáveis ao calor e a ampla variação de pH (VAN DAMME et al., 2007). 

A grande especificidade destas lectinas por D-Manose tem ajudado na análise de 

glicoconjugados. São utilizadas em investigações biomédicas baseadas no estudo de algumas 

lectinas de monocotiledôneas ligantes a manose que possuem potente efeito inibidor em 

alguns retrovírus (incluindo o HIV) (BALZARINI et al., 1991) e na sua capacidade para 

bloquear receptores de Escherichia coli, no intestino de ratos (PUSZTAI et al., 1993). Essas 

proteínas também são uma ferramenta importante para a proteção das plantas fornecendo 

resistência contra insetos e nematoides (HILDER et al., 1995). Outros estudos têm 

demonstrado que estas lectinas possuem efeitos antiproliferativos e induz apoptose em 

células tumorais (SINGH; SINGH; KAMBOJ, 2004 e LIU et al., 2009). 

A primeira lectina de monocotiledônea ligante a manose isolada foi a aglutinina 

de Galanthus nivalis (VAN DAMME et al. 1987), que é um homotetrâmero de 50 kDa de 

quatro monômeros de não covalentes de 12 kDa. O monômero é um único peptídeo de 109 

resíduos de aminoácidos (HESTER et al., 1995). 

 

2.7) Considerações sobre a Família Arecaceae 

A família Arecaceae destaca-se entre as Angiospermas por apresentar forma e 

tamanhos variados, são mais conhecidas como palmeiras. Possui uma distribuição 

principalmente tropical e subtropical (MARTINS; FILGUEIRAS, 2006). A maior ocorrência de 

gêneros e espécies é registrada nas regiões tropicais da Ásia, Ilhas do Pacífico, Indonésia e 

Américas (LORENZI et al., 2004) Existe nas Américas 67 gêneros e aproximadamente 1.440 
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espécies (HENDERSON et al., 1995), sendo que no Brasil foram registrados 39 gêneros e 210 

espécies nativas (SOUZA; LORENZI, 2008). 

As palmeiras são muito importantes para o homem porque oferecem múltiplos 

usos, como produtos alimentícios, medicinal, construção de moradias e vários artesanatos 

(SOUZA; LORENZI, 2008). 

 

2.7.1) Mauritia flexuosa L.f., o “Buriti” 

a) Classificação Botânica 

Domínio: Eukaryota 
Reino: Plantae; 

Divisão: Magnoliophyta; 
Filo: Tracheophyta; 

Classe: Liliopsida; 
Ordem: Arecales; 

Família: Arecaceae; 
Sub-família: Mauritiinae; 

Gênero:Mauritia 
Espécie: Mauritia flexuosa L.f. 

 

b) Descrição da Espécie 

O Buriti (Mauritia flexuosa L.f.) tem ampla distribuição em toda a América do Sul 

(BERNAL et al., 2011; ENDRESS et al., 2013; HORN et al., 2012) e é a palmeira mais 

abundante no Brasil (LORENZI et al., 2010) apesar de o gênero Mauritia ser constituído por 

apenas duas espécies, Mauritia carana W. e Mauritia flexuosa L. f. (LEITMAN et al., 2013). 

Parece ser originário da parte alta da Amazônia (BOHÓRQUEZ, 1976 citado por FILHO; 

BATISTA, 2001) (Figura 7). 
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Figura 7 – Distribuição geográfica de Mauritia flexuosa no Brasil (LORENZI et al., 2010). 

Espécimes de M. flexuosa L.f. são restritas a ambientes alagados com solos 

hidromórficos e com altos teores de matéria orgânica. São encontrados em matas de galeria 

ao longo das margens de cursos d’água ou em áreas embrejadas, em áreas baixas e úmidas 

ou no entorno de nascentes, ou ainda em veredas de áreas do cerrado (CRONEMBERGER et 

al., 2007). Produzem muitas frutas que são importantes recursos alimentares para aves e 

mamíferos (ENDRESS et al., 2013; KAHN,1991).  

É uma palmeira que pode atingir até 25 metros de altura. Possui de 20 a 30 

folhas palmadas na fase adulta e suas flores apresentam longas inflorescências ou cachos de 

até 3 metros de comprimento, que produz de 2.000 a 6.000 frutos por planta. As plantas 

masculinas e femininas florescem no mesmo mês. Seu fruto é uma drupa globoso-alongada 

de 4 a 7 cm de comprimento, constituída de epicarpo formado de escamas romboides de cor 

castanho avermelhada, o endocarpo é esponjoso que envolve a semente e o mesocarpo é 

uma massa espessa de cor alaranjada (CARNEIRO, 2011). Segundo Lorenzi (2006), buriti na 

língua indígena significa “a árvore que emite líquidos” ou “a árvore da vida”. É considerada 
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sagrada pelos índios por fazer tudo o que é necessário para a sobrevivência: casa, objetos 

de uso pessoal e alimentação. 

Possui um potencial social e econômico para os seres humanos, é amplamente 

utilizado por comunidades indígenas e outras populações tradicionais, principalmente nas 

regiões Norte e Nordeste do Brasil (GILMOREET et al., 2013, MANZI; COOMES, 2009; 

MARTINS et al., 2012; SAMPAIO et al., 2008). Podendo ser utilizado também para utilização 

comercial na produção de óleo, amido, cera, fibras, aplicado também na construção de 

casas, barcos e pontes, além de fabricação de bebidas e artesanatos (ROSSI et al., 2014). 

Demonstra um potencial significativo para uso comercial em termos de recursos 

alimentares (BERNAL et al., 2011) pois é rico em cálcio e ferro e possui pró-vitaminas A, B, C 

e E (CUNHA, 2010) e pode ser utilizado na indústria de cosméticos (KOOLEN et al.,2013; 

ZANATTA et al., 2010) e é utilizado como fonte de compostos fotoprotetores a partir de 

poliestireno e do polimetacrilato de metila se doados com óleo (DURÃES et al., 2006). 

Demonstrou, também, fortes indícios de biodegradabilidade desse material misturado, que 

reduz a quantidade de poliestireno no meio ambiente (SCHLEMMER, 2007) além de ser 

utilizado como biocombustíveis (LUZ JR et al., 2011). Apresenta características filogênicas 

indesejáveis como: baixa viabilidade das sementes e pequeno percentual de germinação 

(OROZCO-SEGOVIA et al., 2003; SPERA et al., 2001). 

Possui atividade antibacteriana e cicatrizante. O potencial terapêutico atribuído 

ao buriti abre perspectiva no sentido de utilizá-lo como fitoterápico, no entanto, há escassez 

de estudos neste aspecto (BATISTA et al., 2012). 
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3) OBJETIVOS 

 

3.1) Geral 

Isolar, purificar e caracterizar parcialmente a lectina de Mauritia flexuosa L.f., de 

modo a conhecer seus principais aspectos físicos, bioquímicos e funcionais. 

 

3.2) Específicos 

 Avaliar a capacidade aglutinante a diferentes células; 

 Verificar especificidade das lectina de Mauritia flexuosa L. f. aos carboidratos;  

 Determinar as características físico-químicas desta lectina em função de sua 

estabilidade térmica.  

 

  



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Material e Métodos 



41 
 

4) MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1) Coleta do Material Vegetal 

Os materiais vegetais (sementes) de Mauritia flexuosa L.f. foram coletados na 

zona urbana do município de Floriano (PI) cujas coordenadas são -6º76’69” de latitude Sul e 

-43º02’25” de longitude oeste no mês de Janeiro de 2015. Uma amostra do material 

coletado está depositada no Herbário do Trópico Semiárido (HTSA) na cidade de Petrolina 

(PE) sob No 1.146. 

 

4.2) Preparação do Extrato Bruto (EB) 

Dos frutos coletados separaram as sementes. O extrato bruto foi obtido após a 

trituração de 100 g de sementes quiescentes na presença de nitrogênio líquido, peneirado 

em peneira de 100 meshs e delipidado com n-Hexano. Após delipidação adicionaram 1.000 

mL de tampão Citrato Fosfato 0,01 M pH 6,5 com NaCl 0,15M e PVP 2% (m/v) e deixou-se 

sob agitação lenta e constante por 4 h e em seguida filtrou-se com gaze dupla. A seguir 

centrifugou-se a 10.000  g por 30 minutos a 4 ºC em centrífuga marca Hettich Zentrifugen, 

modelo Universal 320R, descartando-se o resíduo. O extrato bruto obtido foi congelado a – 

20 °C para ser utilizado nos procedimentos futuros. 

 

4.3) Fracionamento Salino com Sulfato de Amônio ((NH4)2SO4) 

O extrato bruto foi submetido a fracionamento de 0 a 60 % com sulfato de 

amônio conforme metodologia descrita por Duong-Ly e Gabelli (2014). Após dissolução, 

deixou-se em repouso a temperatura ambiente por 12 h, em seguida, centrifugou-se a 

10.000 × g por 30 min a 4 °C em centrífuga Hettich Zentrifugen, modelo Universal 320R. O 

precipitado foi dissolvido em água e dialisado exaustivamente contra água destilada, 

obtendo-se um concentrado proteico. 
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4.4) Avaliação da Atividade Hemaglutinante 

Para os ensaios de hemaglutinação foram utilizados eritrócitos de coelho e de 

humanos tipos A, B, AB e O, doados pelo HEMOBA. O sangue de coelho foi coletado na 

marginal da orelha em tubos contendo EDTA e foi lavado com NaCl 0,15M por cinco vezes 

(3.000 rpm, 4ºC, 5 min.). O precipitado (papa de hemácias) foi glutarizado obtendo a 

concentração final de 2% e o sobrenadante foi descartado (NOWAK et al., 1976). 

Para os ensaios de atividade hemaglutinante foi utilizado o método de Moreira e 

Perrone (1977). Assim, utilizou-se placa de microtitulação com 96 poços, identificação 

alfanumérica e fundo redondo para testar as amostras de Extrato Bruto e a Fração 0/60. Em 

cada poço foram adicionados 50 µL de solução de NaCl 0,15M e 50 µL no primeiro tubo da 

amostra testada, em seguida realizou-se uma diluição seriada e adicionou-se o mesmo 

volume da suspensão de eritrócitos 2% glutarizado. Para o controle negativo adicionaram 

volumes iguais de NaCl 0,15M e solução de eritrócitos 2% glutarizados, e para o controle 

positivo adicionaram 50 µL de Frutalina (lectina de Artocarpus incisa L.) e a mesma 

quantidade de eritrócitos 2%. Após 40 min. à temperatura ambiente, a atividade 

hemaglutinante foi observada macroscopicamente. 

 

4.5) Determinação da Atividade Aglutinante 

Para a atividade aglutinante foi utilizada a levedura Saccharomyces cerevisiae. As 

leveduras foram adquiridas comercialmente e cultivadas em meio de cultura próprio (meio 

YEPD). Após cultivo em “sheck” marca Solad, modelo SL183 as leveduras foram lavadas com 

NaCl 0,15M gelado por 5 vezes. A papa de leveduras foi diluída em NaCl 0,15M até atingir 

uma D.O.600nm de leitura igual a 0,250 em espectofotômetro marca Allcrom modelo V-1100. 

O ensaio foi realizado em micro lâminas em diluição seriada com 50 µL da amostra, 50 µL de 

NaCl e 50 µL de cada levedura devidamente diluída. Depois de 15 min de incubação, as 

amostras foram avaliadas usando um microscópio Diag Tech modelo XJS300 com câmara 

fotográfica acoplada e “software” TSView (REGENTE et al., 2014). 
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4.6) Verificação da Inibição da Atividade Aglutinante na Presença de carboidratos 

simples.  

A especificidade do pico retido na coluna de Quitina foi determinada pelo ensaio 

de inibição utilizando as seguintes soluções de açúcares na concentração inicial de 500 mM: 

D-Lactulose, D-Galactose, D-Glucose e D-Maltose. Primeiramente, diluiu-se 50 µL do pII e o 

pII após submetido ao tratamento térmico e depois as soluções de açúcares preparadas em 

NaCl 0,15M em diferentes concentrações por diluições seriadas. Volumes iguais da amostra e 

soluções de açúcares foram previamente incubados por 15 min a temperatura ambiente, em 

seguida, acrescentados 50 µL de S. cerevisiae diluídas em NaCl 0,15M na concentração de 

104 UFC e incubadas por 15 min a temperatura ambiente. A inibição foi avaliada usando um 

microscópio Diag Tech modelo XJS300 com câmara fotográfica acoplada e “software” 

TSView. 

 

4.7) Verificação da Presença ou Ausência de Taninos 

Em 4 tubos de ensaio foram adicionados 2 mL da solução do pico retido na 

coluna de Quitina. O quarto tubo foi mantido como controle negativo e nos três primeiros 

seguiu-se a metodologia obtida da Sociedade Brasileira de Farmacognosia (2016). 

4.7.1) Uso da Gelatina 

No primeiro tubo de ensaio adicionaram 2 mL da solução do pico retido na 

coluna de Quitina, 2 gotas de HCl 0,01M e gelatina 2,5% gota a gota. Observou-se 

macroscopicamente comparando-se a um controle negativo. 

4.7.2) Uso do Cloreto Férrico 

No segundo tubo, adicionaram 2 mL da solução do pico retido na coluna de 

Quitina, 10 mL de água destilada e 4 gotas da solução de FeCl3 a 1% em metanol. 

Observou-se a mudança de coloração comparando-se a um controle negativo. 

4.7.3) Uso do Acetato de Chumbo 
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No terceiro tubo, adicionaram 5 mL da solução de ácido acético a 10%, 2,5 mL 

da solução de acetato de chumbo a 10% e 2 mL da solução do pico retido na coluna de 

Quitina. Verificou-se macroscopicamente comparando-se a um controle negativo. 

 

4.8) Cromatografia de Afinidade em Coluna de Quitina 

Utilizou-se uma cromatografia de afinidade em coluna de Quitina, equilibrada 

com Tampão Citrato Fosfato 0,01M pH 6,5 com NaCl 0,15M para aplicar 2,5 mL da fração 

0/60 do extrato de M. flexuosa L. O pico não retido (pico I) foi eluído com o tampão de 

equilíbrio e o pico retido (pico II) foi eluído com Ácido Acético 1 M. O fluxo utilizado durante 

toda a cromatografia foi de 0,5 mL.min-1. A absorbância de todos os picos foi verificada em 

um espectrofotômetro Shimadzu modelo UV mini-1240 em comprimento de onda de 280 nm. 

Posteriormente, as frações que apresentaram maior leitura foram reunidas e dialisadas 

exaustivamente contra água destilada em temperatura ambiente e depois liofilizadas 

(Liofilizador TERRONE, modelo LS 3000), obtendo-se assim as amostras proteicas secas que 

foram pesadas e armazenadas a – 20°C e foram utilizadas em ensaios futuros. 

 

4.9) Cromatografia de Afinidade em Agarose-manose 

Utilizou-se a cromatografia de afinidade em Agarose-manose, equilibrada com 

Tampão PB 0,01M pH 7,4, aplicou-se 22 mL da fração escolhida do extrato de M. flexuosa L. 

O pI (pico não retido) foi eluído com o tampão de equilíbrio e o pII (pico retido) foi eluído 

com ácido acético. O fluxo foi mantido constante em 3,0 rpm, coletando-se 4,5 min.tubo-1. A 

absorbância de todas as frações colhidas foi verificada em um espectrofotômetro Shimadzu 

modelo UV mini-1240 em comprimento de onda de 280 nm.  

 

4.10) Cromatografia de Troca Iônica em coluna de DEAE-Sephadex A-50 

Para separar as proteínas por carga utilizou-se a coluna de troca iônica DEAE 
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Sephadex A-50 equilibrada com Tampão Fosfato de Sódio 0,01 M pH 7,4. Aplicaram 2 mL do 

pico retido na coluna de Quitina, liofilizado e dissolvido em água ultra pura. Manteve-se 

constante o fluxo em 0,5 mL.min-1. O pico retido foi eluído com Tampão Fosfato de Sódio pH 

7,4 com 1 M de NaCl. 

 

4.11) Estimativa da Concentração de Proteínas 

Para determinar a concentração de proteínas solúveis no extrato e frações 

proteicas, realizou-se o método de Lowry (1951) usando a Albumina Sérica Bovina como 

padrão. 

 

4.12) Avaliação da Estabilidade Térmica 

O extrato bruto, a fração e o pico retido na coluna de Quitina (PII) foram 

submetidos aos seguintes tratamentos térmicos: fervura por 1 h. e autoclavagem (120 °C, 1 

kgf.cm-2, 20 min.). Após esses tratamentos, 2,5 mL da amostra obtida de cada tratamento 

foram aplicadas em coluna de Quitina seguindo as mesmas condições descritas 

anteriormente, a fim de verificar se as proteínas ainda mantinham ativo seu sítio de 

reconhecimento ao carboidrato. 

A F 0/60 foi dividida em alíguotas e estas foram submetidas a autoclavagem em 

diferentes tempos: 20, 40 e 60 min. Depois realizaram a atividade aglutinante com as 

amostras oriundas deste tratamento térmico. 

 

4.13) Eletroforese em Gel de Poliacrilamida sob Condições Desnaturantes (SDS-

PAGE) 

Visando-se observar a qualidade e a eficiência do processo cromatográfico 

utilizado para a purificação da fração proteica das sementes de M. flexuosa L.f. e também 

determinar a massa molecular aparente das proteínas visualizadas, utilizou-se uma 
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eletroforese em SDS-PAGE, segundo Laemmli (1970) com uma concentração no gel de 

separação de 12%. Foram aplicados 50 µL do EB, da F 0/60, do pII e pII submetido ao 

tratamento térmico e pII da DEAE Sephadex A-50, sendo os três últimos liofilizados obtidos 

da cromatografia de afinidade em Quitina e diluído em água ultra pura e também 5 µL do 

marcador molecular padrão (Full Range RainbowTM Recombinant Protein Molecular Welght 

Marker), fornecido pela AmershamTM. 

 

4.14) Verificação da Presença ou Ausência de Ligações Peptídicas e Grupos 

Carbamínicos (OCNH2) 

Para verificar a presença de ligações peptídicas e grupos carbamínicos 

(OCNH2) utilizou-se a reação de Biureto (GORNALL et al., 1948). Pipetou-se 1 mL do 

pico retido na coluna de Quitina e adicionaram 5 gotas de NaOH 2,5M e 5 gotas de sulfato 

de cobre 1%. Para o controle negativo adicionaram 5 gotas de NaOH 2,5M, 5 gotas de 

sulfato de Cobre 1% em 1 mL de água destilada. Observou-se a mudança de coloração. 

 

4.15) Determinação da Presença de Iminoácidos Prolina e Hidroxiprolina 

Para revelar a presença dos iminoácidos Prolina e Hidroxiprolina realizou-se a 

reação da Ninhidrina baseado na metodologia de Moore e Stein (1954). Em um tubo de 

ensaio pipetaram 2 mL de solução de Ninhindrina 0,1% em tampão fosfato pH 7,0; 5 gotas 

da solução do pico retido na coluna de Quitina e submeteu-se à fervura durante 2 min. 

Como controle negativo foram utilizados 2 mL de solução de Ninhindrina 0,1% em tampão 

fosfato pH 7,0; 5 gotas de água destilada. Em caso de reação positiva, observa-se a 

coloração amarelada. 

 

4.16) Avaliação da Presença do Grupo Guanidina da Arginina 

Para verificar a presença do grupo guanidina empregou-se a reação de 
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Sakaguchi (1950). A 1 mL da solução do pico retido na coluna de Quitina adicionaram 10 

gotas de NaOH 2,5 M, 5 gotas de α-naftol 0,4% em etanol e 1 mL de hipoclorito de sódio 

0,5%. A mudança de cor foi observada macroscopicamente comparando-se a um controle 

negativo.  

4.17) Verificação da Presença de Aminoácidos Sulfurados 

A presença de aminoácidos sulfurados foi investigada pelo teste com acetato de 

chumbo. Adicionaram 2 mL de NaOH 2,5 M e 1 mL da solução do pico retido na coluna de 

Quitina, ferveu-se por 1 minuto e adicionaram 5 gotas de acetato de chumbo permanecendo 

em aquecimento por 20 a 30 min. Observou-se macroscopicamente comparando-se a um 

controle negativo. 

 

4.18) Avaliação da Presença de Glicídios Constituintes 

Após diálise contra água e liofilização das frações do pico retido na cromatografia 

de troca iônica em DEAE-Sephadex A-50, dissolveu-se a massa obtida em 1 mL de NaCl 0,15 

M. e utilizou-se o método de Dubois et al. (1956) para avaliar a presença de glicídeos. 

Utilizou-se D-glucose (1 µg.mL-1) como solução padrão. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro marca ALLCROM modelo v-1100 a 490 nm. 
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5) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1) Avaliação da Atividade Hemaglutinante no Extrato Bruto (EB) e nas Fração 

0/60 

A atividade hemaglutinante refere-se à especificidade das lectinas a sítios de 

ligação de carboidratos expostos na superfície dos eritrócitos, devido, principalmente a 

ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas (SHARON; LIS, 2002).  

Para avaliar a presença de lectina nas sementes de Mauritia flexuosa L.f., 

utilizou-se o EB e as frações com Sulfato de Amônio, para determinar a especificidade a 

açúcares de diferentes eritrócitos. A atividade hemaglutinante mostrou que tanto no EB 

como na fração 0/60 não se observou aglutinação de eritrócitos de coelho nem dos 

eritrócitos humanos.  

Este resultado foi semelhante aos obtidos por lectinas heterotetraméricas de 

Crocus vernus (CVA), monocotiledônea da família Iridaceae, ao testar a especificidade a 

eritrócitos de coelho e humanos. Para esses autores, a ausência de hemaglutinação foi 

devido ao fato de que apenas um dos seis locais de ligação à manose da CVA é ativo, o que 

justifica a fraca atividade de ligação a carboidratos desta proteína (VAN DAMME et al., 

2000). 

 

5.2) Determinação da Atividade Aglutinante 

Uma vez que não observou-se atividade hemaglutinante nas amostras testadas e 

sabendo-se que as lectinas têm especificidade a carboidratos, além de aglutinar células do 

sangue, elas podem aglutinar outras células dependendo do carboidrato exposto na sua 

superfície, realizou-se o teste com aglutinação utilizando células de leveduras. 

As células de S. cerevisiae são conhecidas por apresentar monossacarídeos e 

outros carboidratos complexos na sua parede celular (LIPKE, OVALLE, 1998). A avaliação da 
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atividade aglutinante do extrato bruto e F 0/60 aglutina células dessas leveduras, mostrou 8 

e 16, U.A. mL-1, respectivamente conforme Figura 8.
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A) Extrato Bruto 

     
Controle Negativo 1:2 1:4 1:8 1:16 

     
1:32 1:64 1:128 1: 256 1:512 

B) Fração 0/60 

     
Controle Negativo 1:2 1:4 1:8 1:16 
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Continuação... 

B) Fração 0/60 

     
1:32 1:64 1:128 1: 256 1:512 

 

Figura 8 – Atividade aglutinante da lectina oriunda das sementes de Mauritia flexuosa L.f, frente à células de Sacaromyces cerevisiae. A) 

Extrato Bruto: 1 - Controle Negativo (NaCl 0,15M e levedura), 2 a 10 diluiçao seriada (1:2 até 1: 512); B) F 0/60: 1 - Controle 

Negativo, 2 a 10 diluiçao seriada (1:2 até 1:512).
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Resultados semelhantes foram encontrados para a lectina de Helianthus annuus 

(Helja), que por ter especificidade a manose se liga a Saccharomyces cerevisiae (REGENTE 

et al., 2014; PINEDO, et al., 2012). A lectina Crocus versus (CVA), com dois polipeptídios, 

também apresentou resultados semelhantes, pois esta proteína interage especificamente a 

α-1,3-dimannosyl presente na parede celular da levedura, porém não interage com a 

manose desprovida de (α-1,3) nas suas unidades terminais não redutoras (MISAKI, et al., 

1997; VAN DAMME et al., 2000).  Outra lectina isolada de uma espécie deste mesmo gênero, 

a Crocus sativus (CSL), mostrou grande especificidade à manose exposta na superfície da 

levedura (α-1,3-dimanosil) e a outras manoses. Estes autores consideraram a ligação de 

lectinas a manose de superfície da parede celular de leveduras como a melhor forma de 

ligação específica de manose (KAKEHI, et al., 2003). 

 

5.3) Inibição da Atividade Aglutinante 

Através da atividade aglutinante observou-se que as isolectinas de M. flexuosa L. 

foram inibidas por D-glucose numa concentração mínima inibitória de 62,5 mM e não foi 

observada a inibição pelos açúcares simples: D-Maltose, D-Lactulose e D-Galactose (Figura 

9). 

 



55 
 

A) D-Glucose 0,5 M 

     
Controle Negativo 1:2 1:4 1:8 1:16 

   

  

1:32 1:64 1:128   

B) D-Maltose 0,5 M 

     
Controle Negativo 1:2 1:4 1:8 1:16 
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Continuação ... 
B) D-Maltose 0,5 M 

    

   

  

1:32 1:64 1:128   

C) D-Lactulose 0,5 M 
    

     
Controle Negativo 1:2 1:4 1:8 1:16 

   

  

1:32 1:64 1:128   
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Continuação ...     
D) D-Galactose 0,5 M     

     
Controle Negativo 1:2 1:4 1:8 1:16 

   

  

1:32 1:64 1:128   

 

Figura 9 – Inibição da atividade aglutinante das isolectinas de M. flexuosa e S. cerevisiae. A) D-Glucose: 1 - Controle Negativo (NaCl 0,15M e 

levedura), 2 a 7 diluiçao seriada (1:2 até 1:128); B) D-Maltose: 1 - Controle Negativo (NaCl 0,15M e levedura), 2 a 7 diluiçao 

seriada (1:2 até 1: 128); C) D-Lactulose: 1 - Controle Negativo (NaCl 0,15M e levedura), 2 a 7 diluiçao seriada (1:2 até 1: 128); D) 

D-Galactose: 1 - Controle Negativo (NaCl 0,15M e levedura), 2 a 7 diluiçao seriada (1:2 até 1: 128). 
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A lectina de semente de Araucaria angustifólia, também foi inibida por D-Glucose 

e N-acetilglucosamina, porém esta proteína não foi inibida por D-Galactose, D-Lactose, D-

Mannose (GADELHA et al., 2006).  

 

5.4) Verificação da Presença ou Ausência de Taninos 

5.4.1) Uso da Gelatina 

Taninos são substâncias fenólicas que formam complexos insolúveis em gelatina 

(FONSECA; LIBRANDI, 2008) e são capazes de aglutinar células sanguíneas. Não se 

observou a presença de precipitado, o que indica pouca ou nenhuma concentração de 

taninos no pico retido na coluna de Quitina.   

 

5.4.2) Uso do Cloreto Férrico 

Por serem facilmente oxidáveis, os taninos quando em contato com metais, como 

o cloreto férrico, apresentam uma coloração escura (MONTEIRO et al., 2005). Na presença 

de taninos hidrolisáveis ou gálico, apresentaria a cor azul e na presença de taninos 

condensados ou catéquico apresentaria coloração verde (Sociedade Brasileira de 

Farmacognosia, 2016). A amostra aplicada permaneceu na coloração inicial, não apresentou 

nenhuma das cores acima citadas. 

 

5.4.3) Uso do Acetato de Chumbo 

Os taninos formam um complexo com metais, apresentando um precipitado 

esbranquiçado. Ao verificar macroscopicamente a mistura não observou precipitado, 

indicando a ausência ou pouca quantidade de taninos. 

Este conjunto dos três testes acima citados foi de grande importância para este 

trabalho visto que somente a aglutinação não é suficiente para comprovar a presença de 

lectina, pois outras moléculas, como taninos, lipídios ou cátions divalentes em altas 



59 
 

concentrações podem aglutinar eritrócitos (RÜDGER, 1998), que é uma característica muito 

presente em lectinas. 

 

5.5) Isolamento das Isolectinas 

5.5.1) Cromatografia de Afinidade em Coluna de Quitina 

O método mais utilizado para purificação de lectinas é a cromatografia de 

afinidade. Esta técnica é baseada na interação reversível entre a proteína e um carboidrato 

específico imobilizado na matriz cromatográfica e sua dessorção ocorre pela competição pelo 

sítio proteico ou por alteração nas condições do meio cromatográfico (PAIVA, et al., 2007). 

As lectinas ligantes de quitina têm sido isoladas de diversos seres vivos e muitas 

delas apresentam atividade antifúngica em razão que a quitina é o componente-chave da 

parece celular de fungos (TRINDADE, 2005). 

A F 0/60, quando submetida à cromatografia de afinidade em coluna de quitina, 

apresentou dois picos cromatográficos. O primeiro pico (pI), não adsorvido ao polímero e o 

segundo pico (pII), eluído com ácido acético, que apresentou atividade aglutinante com S. 

cerevisiae (Figura 10). 

 

Figura 10 – Cromatograma obtido por Cromatografia de Afinidade em Quitina. Volume 

aplicado: 2,5 mL; Amostra: F 0/60; volume da coluna: 10 mL; volume das 

frações: 1,5 mL; fluxo: 0,5 mL.min-1
. 

Á
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Essa matriz também foi utilizada para purificar lectinas de sementes de Araucaria 

angustifólia (GADELHA, et al., 2006) e Solanum tuberosum L. (StL-20), proteína polimérica 

que tem afinidade para polímeros GlcNAc (HAVAN et al., 2014).  

A heveína, proteína da seringueira (Hevea brasiliensis), também é uma proteína 

ligante de quitina. Os pontos de ligação da heveína e dos oligossacarídeos de quitina 

envolvem um resíduo de serina e dois de triptofano, Ser 19 e Trp 21 e 23, respectivamente. 

Uma grande interação hidrofóbica entre o anel da N-acetilglicosamina com o resíduo 

aromático da heveína é permitido pela falta de grupos axiais no carboidrato. Ocorre uma 

interação hidrofóbica adicional entre o grupo N-acetil e Trp21 da heveína e também exige 

uma interação polar entre a Ser19 e o grupo carboxil da N-acetilglicosamina (NEWMAN et 

al., 2004). 

 

5.5.2) Cromatografia de Afinidade em Agarose-Manose 

Outro tipo de coluna de afinidade é a agarose-manose, para lectinas que tem 

afinidade por manose. Decidiu-se submeter a F 0/60 a coluna de afinidade em agarose-

manose, com o objetivo de separar estas proteínas que não foram totalmente isoladas na 

cromatografia em quitina. O pico retido demonstrou uma baixa afinidade da proteína com a 

manose, ao apresentar uma baixa leitura em comprimento de onda de 280 nm (Figura 11). 

Esta cromatografia não se mostrou eficaz para purificação desta lectina.  
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Figura 11 – Cromatograma obtido por Cromatografia de Afinidade em coluna de Agarose-

Manose. Volume aplicado: 22 mL; Amostra: F 0/60; volume da coluna: 3 mL; 

volume das frações: 1,5 mL; Fluxo: 0,5 mL.min-1 

 

Estes resultados corroboram com o apresentado por Misaki et al. (1997) que 

tentou purificar a lectina de Crocus vernus All (GVA) com esta matriz cromatográfica, porém 

não obteve êxito devido a propriedade altamente seletiva desta proteína, que não foi retida, 

pois é específica para α-1,3-dimannosyl e não para outros derivados de manose (VAN 

DAMME et al., 2000). 

 

5.5.3) Cromatografia de troca iônica em DEAE-Sephadex A-50 

O método de cromatografia de troca iônica baseia-se na ligação da proteína a 

grupos de cargas de sinais contrários imóveis na matriz. As proteínas que não tem pouca ou 

nenhuma interação com os íons presentes na matriz são eluídas com o tampão de equilíbrio. 

As proteínas adsorvidas na matriz são eluídos com o aumento da força iônica ou alteração do 

valor do pH do meio (DATTA et al., 2001).  

A matriz utilizada neste teste possui trocador catiônico, o Dietilaminoetil (DEAE).  

As proteínas do pico retido obtido da cromatografia de afinidade em quitina foram separadas 

obtendo-se dois picos. Isto indica a presença de proteínas carregadas negativamente no pico 

retido à coluna de Quitina (Figura 12) 
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Figura 12 – Cromatograma obtido por Cromatografia de Troca Iônica em Coluna de DEAE-

Sephadex A-50. Volume aplicado: 2,0 mL; Amostra: Pico retido na coluna de 

quitina; volume da coluna: 10 mL; volume das frações: 1,5 mL; fluxo: 0,5 mL.min-

1
. 

 

5.6) Avaliação da Estabilidade Térmica 

O controle da estabilidade térmica de uma proteína representa uma importante 

estratégia para manutenção de sua atividade biológica. Foi constatado por Van Damme, et 

al. (2007) que as lectinas de monocotiledôneas são bastante estáveis ao calor. Sendo assim, 

é importante analisar até que temperatura essas proteínas continuam com a sua atividade 

biológica estável. 

As proteínas retidas na coluna de Quitina apresentaram atividade aglutinante 

frente às células de S. cerevisiae mesmo depois de autoclavada durante 20 minutos. Obteve 

resultados melhores do que os do EB, F0-60 e pII sem autoclavar. O que sugere que um 

fator inibidor das isoproteína presente nas outras etapas foi desativado após a autoclave.  

Em frente a este resultado a Fração 0/60 submetidas aos tratamentos térmicos 

de autoclavagem a 120 ºC por 20, 40 e 60 min, apresentou 256, 32 e 16 U.A. mL-1. Estes 

resultados comprovam a elevada estabilidade térmica destas isolectinas que mesmo depois 

de autoclavadas por 60 min. ainda apresentou atividade aglutinante (Figura 13). 
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Outras lectinas de monocotiledôneas mostraram-se resistentes a altas 

temperaturas como a lectina de Setcreasea purpúrea (SPL), que se manteve estável até 80% 

da sua atividade biológica mesmo depois de fervida durante 30 minutos (YAO et al., 2010). A 

lectina de Arisaema utile (AUL), só perdeu atividade com 80 ºC depois de 15 min. (DHUNA et 

al., 2010). As lectinas extraídas de Gonatanthus pumilus (GPA) da família Colocasieae e de 

Sauromatum guttatum Schott (SGA) da família Araceae, mativeram 25% de sua atividade 

mesmo após ferver durante 15 minutos (SHANGARY et al., 1995). 

 

5.7) Atividade Aglutinante dos Picos Retidos nas Cromatografias 

O pico retido na Cromatografia em Quitina da F 0/60 não autoclavada, pico 

retido na Cromatografia DEAE-Sephadex A-50 com amostra oriunda do Pico Retido na 

Cromatografia em Quitina e o pico retido na Cromatografia em Quitina aplicada a F 0/60 

Autoclavada aglutina S. cerevisiae, e mostrou 32, 64 e 128 U.A. mL-1, respectivamente 

conforme Figura 13. 

Os dados quantitativos referentes a purificação da lectina oriunda das sementes 

de M. flexuosa L.f., estão explicitados na Tabela 01. 
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A) F 0/60 autoclavada por 20 min. a 120 ºC 

                

      Controle Negativo                                   1:2                                       1:4                                       1:8                                         1:16 

             

               1:32                                       1:64                                      1:128                                    1:256                                       1:512 

    

          1:1024                                   Controle Positivo                  
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B) F 0/60 autoclavada por 40 min. a 120 ºC 

             

       Controle Negativo                             1:2                                        1:4                                        1:8                                      1:16 

           

                   1:32                                      1:64                                      1:128                                    1:256                                   1:512 

    

           1:1024                            Controle Positivo        
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C) F 0/60 autoclavada por 60 min. a 120 ºC 

 

             
       Controle Negativo                            1:2                                         1:4                                       1:8                                        1:16 

 

             
                    1:32                                    1:64                                        1:128                                   1:256                                      1:512 

 

    

                  1:1024                             Controle Positivo                  

 

5
5 
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D) Pico Retido na Cromatografia em Quitina 

     
Controle Negativo 1:2 1:4 1:8 1:16 

     
1:32 1:64 1:128 1: 256 1:512 

 

     

E) Pico Retido na Cromatografia em Quitina aplicada a F 0/60 Autoclavada 

     
Controle Negativo 1:2 1:4 1:8 1:16 
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1:32 1:64 1:128 1: 256 1:512 

F) Pico Retido na Cromatografia DEAE-Sephadex A-50 com Amostra oriunda do Pico Retido na Cromatografia em Quitina 

     
Controle Negativo 1:2 1:4 1:8 1:16 

 

     

1:32 1:64 1:128 1: 256 1:512 
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Figura 8 – Atividade aglutinante das isolectinas oriunda das sementes de Mauritia flexuosa L.f, frente às células de Saccharomyces cerevisiae. 

A) F 0/60 autoclavada a 120 ºC por 20 min.: 1 - Controle Negativo (NaCl 0,15M e levedura), 2 a 10 diluiçao seriada (1:2 até 1: 

1024), 11 – Controle positivo com ConA; B) F 0/60 autoclavada a 120 ºC por 40 min.: 1 - Controle Negativo (NaCl 0,15M e 

levedura), 2 a 10 diluiçao seriada (1:2 até 1: 1024), 11 – Controle positivo com ConA; C) F 0/60 autoclavada a 120 ºC por 60 min: 

1 - Controle Negativo (NaCl 0,15M e levedura), 2 a 10 diluiçao seriada (1:2 até 1: 1024), 11 – Controle positivo com ConA; D) Pico 

retido na cromatografia em quitina: 1 - Controle Negativo, 2 a 10 diluiçao seriada (1:2 até 1: 512); E) Pico retido na cromatografia 

em quitina com a F 0/60 autoclavada: 1 - Controle Negativo, 2 a 10 diluiçao seriada (1:2 até 1: 512); F) Pico retido na 

cromatografia DEAE-Sephadex A-50 com amostra oriunda do pico retido na cromatografia em quitina: 1 - Controle Negativo, 2 a 10 

diluiçao seriada (1:2 até 1: 512). 
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Tabela 1 – Purificação da lectina oriunda das sementes de M. flexuosa L.f. 

Etapa 
Volume 

(mL) 

Proteína 

(mg.mL-1) 

Proteína Total 

(mg) 

Atividade 

AglutinanteA 
Atividade Aglutinante 

TotalB 
Atividade Aglutinante 

EspecíficaC 
Fator de 

Purificação 

Extrato Bruto 800 0,45 360,00 8 2.880 8,00 1,00 

F 0/60 150 1,27 190,50 16 3.048 16,00 2,00 

PII - Quitina 11 0,98 10,78 32 352 32,65 4,08 

PII – DEAE-

Sephadex A-50 
11 0,62 6,82 64 704 103,22 12,90 

PII – Quitina  

(F 0/60 autoclavado) 
11 0,64 7,04 128 1408 200,00 25,00 

A Unidade de Aglutinação (U.A.mL-1) 

B Atividade Aglutinante × Volume (mL) em Unidade Aglutinante (U.A.) 

C Atividade Aglutinante Total ÷ Proteína Total em U.A.mg-1 
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5.8) Eletroforese em Gel de Poliacrilamida sob Condições Desnaturantes (SDS-

PAGE) 

O pico retido na coluna de DEAE-Sephadex A-50 mostrou apenas três bandas 

(poço 3). Já o pico retido na coluna de quitina mostrou quatro bandas (poço 4) ao passo que 

o pII da Quitina com a F 0/60 autoclavada mostrou apenas 2 bandas em SDS-PAGE (poço 5) 

(Figura 13).  

 

 

Figura 14 – Perfil eletroforético em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) das proteínas isoladas 

de M. flexuosa. Poço 1: Marcador Molecular Poço 2: F 0/60. Poço 3: pII da 

DEAE-Sephadex. Poço 4: pII da Quitina. Poço 5: pII da Quitina autoclavado. 

Poço 6: BSA e Lisozima.  

 

Pode-se observar estes mesmos resultados para a lectina da espécie Arisaema 

utilie (DHUNA et al., 2010) e Caladium bicolor (KAUR et al., 2002), Arisaema consanguinum 

(ACA), Arisaema curvatura kunth (ACMA), Sauromatum guttatum Schott (SGA) (dhuna et al., 

2005), Sauromatum vernosum (BAINS et al., 2005), ambas da família Araceae, que foram 
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caracterizadas por estes autores como isolectinas. Bem como a lectina de Gonatanthus 

pumilus (GPA) da família Colocasieae (SHANGARY et al., 2005) e Alocasia indica (SINGH et 

al., 1993). Outras lectinas como a de Zephyranthes carinata, Zephyrantes cândida e Gloriosa 

superba apresentaram uma única banda na PAGE em pH 4,5, determinando sua natureza 

ácida, enquanto na SDS-PAGE em pH 8,3 apareceram várias bandas com diferentes 

intensidades. Estes autores sugerem que estas lectinas se comportam como isolectinas e 

(ou) são isômeros carregados (KAUR et al., 2007). Todas estas lectinas das espécies citadas 

foram submetidas a eletroforese básica, obtendo-se apenas uma banda e confirmando sua 

massa molecular. Confrontando os resultados relatados na literatura com os obtidos supõe-

se que as proteínas relevadas por SDS-PAGE nessas condições são isolectinas, porém há 

necessidade de verificar a afirmação através da eletroforese básica. 

 

5.9) Avaliação da Presença de Glicídios Constituintes 

Muitas lectinas podem ser glicosiladas, expondo uma ou mais cadeias de 

carboidratos covalentes (VAN DAMME et al., 2008). Essas proteínas são denominadas 

glicoproteínas.  

A dosagem de carboidratos solúveis revelou que aproximadamente 18% da 

amostra era formado por carboidratos, assim essas isolectinas são glicosiladas. Esse 

resultado diverge dos apresentados por Singh et al., (1993) ao caracterizar as isolectinas de 

monocotiledôneas de Alocasia indica que mostrou somente 1,2% de carboidratos e da 

lectina Arisaema utile que apresentou 1,47% de carboidratos neutros (DHUNA et al., 2010). 

Todas essas espécies são da família Araceae. Tal divergência pode ser justificada por as 

isolectinas de Mauritia flexuosa L.f. pertencer a outra família e também o padrão utilizado 

nas metodologias foram diferentes. 

 

5.10) Verificação da Presença ou Ausência de Ligações Peptídicas e Grupos 

Carbamínicos (OCNH2) 
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Em meio alcalino o sulfato de cobre reage com as substâncias que contêm duas 

ligações peptídicas. Os grupos (-NH) das ligações peptídicas complexam com o íon 

proveniente da solução diluída e alcalina do CuSO4 e apresenta uma cor violeta (GORNALL et 

al., 1948), assim essa reação apresenta-se de cor violeta quando na presença de ligações 

peptídicas. Para a amostra testada (pico retido na coluna de Quitina) observou-se coloração 

violeta, fato não observado para o controle negativo, permaneceu na cor azul. 

 

5.11) Determinação da Presença de Iminoácidos Prolina e Hidroxiprolina 

A ninhidrina reage com grupos amino livres e produz um composto colorido, 

geralmente de cor púrpura, mas pode produzir várias tonalidades de cores. Quando a 

ninhidrina reage com prolina, produz um composto amarelo e com a tirosina gera uma cor 

azul metálica (JOHNSON, MCCALDIN; 1958). 

A solução de proteínas (retidas na coluna de afinidade em Quitina) quando 

reagiu com a Ninhidrina, apresentou coloração amarelada depois de fervida, constatando a 

presença de iminoácidos prolina e hidroxiprolina. Resíduos de Prolina também estão 

presentes na lectina de tubérculo de Arum maculatum (ALLEN, 1995), em OsJAC1 de Oryza 

sativa (JIAGI et al., 2005), em GNA de Galanthus nivalis, em PCL de Polygonatum 

cyrtonema, em OJL de Ophiopogon japonicus, em LNL de Liparis noversa (LIU et al., 2009). 

Todas são monocotiledôneas como a espécie estudada neste trabalho.  

 

5.12) Avaliação da Presença do Grupo Guanidina da Arginina 

O produto da reação do α-naftol com a proteína é um complexo de cor vermelha 

(TOMLINSON; VISWANATHA, 1974). A reação do pII com o α-naftol não apresentou essa 

coloração o que indica a ausência ou pouco grupo guanidina da arginina. Em contraste as 

lectinas de Polygonatum cyrtonema, Ophiopogon japonicus, Liparis noversa (LIU et al., 

2009), Arum maculatum (ALLEN, 1995) apresentaram resíduos de Arginina, mesmo em 
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pequena quantidade 

 

5.13) Verificação da Presença de Aminoácidos Sulfurados 

Não observou a presença de aminoácidos sulfurados, pois a mesma não 

apresentou precipitado fino castanho ou preto. Em contraste, a lectina de Arum maculatum 

apresentou 2,2 % de Cisteína e 0,4 % de Metionina por mol (ALLEN, 1995).  

Outras perspectivas são determinar a estrutura primária e secundária destas 

isolectinas bem como testar sua atividade biológica. 
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6) CONCLUSÃO 

 

Este estudo é de grande importância pois foram isoladas e caracterizadas 

isolectinas termoestáveis de Mauritia flexuosa L.f. que são capazes de aglutinar células de 

Saccharomyces cerevisiae. 
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ABSTRACT 

Lectins are proteins or glycoproteins non-specific immune found in unicellular Beings, 

animals and vegetables. In plants, lectins are found in various parts and Often isolated from 

seeds. Most isolated from plant lectins Were dicots and some monocots. Therefore, studies 

Were Performed in Mauritia flexuosa seed extracts to evaluate the properties of the 

lectin. To the extraction was used 0.01M phosphate citrate buffer pH 6.5. The extract was 

fractionated with 60% ammonium sulfate and used in affinity chromatography Chitin and 

affinity chromatography on agarose-mannose. Electrophoresis on polyacrylamide gel in 

presence of sodium dodecyl sulfate Showed four bands for the retained peak. This was 

applied to ion-exchange chromatography DEAE-Sephadex A-50 equilibrated with 0.01M PB 

buffer pH 7.4 and retained peak was eluted with PB buffer with 1 M NaCl and Subjected to 

SDS-PAGE showing three bands. The isolated proteins not agglutinated rabbit erythrocytes 

or human, but agglutinate cells of Saccharomyces cerevisiae. Even after autoclaving for 20 
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minutes the crude extract, the F0 / 60 and the retained peak in chromatography Showed 

binding activity against fungi These cells. These thermostable proteins Were inhibited by D-

glucose, but not by D-Galactulose, Lactulose-D and D-maltose. These proteins exhibit 

residues of proline and hydroxyproline, but Showed in arginine residues and sufurados amino 

acids. 

 

Key words:  Mauritia flexuosa. Lectins. thermostable 

proteins. Agglutination. Saccharomyces cerevisiae. 

 

INTRODUCTION 

The lectins, proteins or glycoproteins not immune, able to reversibly bind to 

specific carbohydrates, glycoconjugates and agglutinate cells via hydrogen bonds and Van 

der Waals interactions, without altering its structure (LIS; Sharon, 1998). 

These proteins are found in single-celled organisms (IMBERT et al, 2004), 

animals (MOURA et al, 2006) and vegetables (LEITE et al, 2005). They are found in several 

plant tissues and within cells, the proteins, have been identified in both the cytoplasm and 

nucleus (Van Damme et al, 2004). In vegetables these proteins perform several 

functions. Can act as a reserve protein (MACEDO et al, 2011), regulation and cell signaling 

(JIANG et al, 2006), recognition (SA et al, 2008), defense against pathogens and predators 

(LEITE et al, 2005), as well as symbiosis between aid agencies (KVENNEFORS et al, 2008). 

The most studied lectins belonging to the family of legumes, but many of these 

proteins are isolated and characterized from other families as Solanaceae, Gramineae, 

Alliacaceae, Amaryllidaceae, Aracaceae, Caprifoliaceae, Euphorbiaceae, Liliaceae, Moraceae, 

Orchidaceae, Urtcaceae, Viscaceae, Papaveraceae, Phytolaccaceae and Convolvolaceae (Van 

Damme et al, 1998). 

Lectins specifically bind to carbohydrates on the cell surface, so the presence of 

lectins can be detected by agglutination assays, in which the carbohydrates present in the 

glycocalyx interact reversibly with the lectins, through binding sites (Jung et 

al, 2007). Steward, et al (2014) in their work with Helja isolated from sunflower seed, 
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used S. cerevisiae in agglutination assay, because of its growth and cultivation easier and 

occurrence of D-mannose on the surface of their cell walls (Lipke; Ovalle, 1998) (Figure 6). 

The first binding lectin monocot mannose was isolated Galanthus 

nivalis agglutinin of (VAN DAMME et al. 1987), which is a 50 kDa homotetramer of four 

monomeric 12 kDa non - covalent. The monomer is a single peptide of 109 amino acid 

residues (HESTER et al, 1995). 

The Arecaceae family stands out among the Angiosperms by present form and 

sizes, are better known as palm trees. It has a mainly tropical and subtropical distribution 

(MARTINS; FILGUEIRAS, 2006) In this family highlights the Buriti (Mauritia flexuosa Lf) 

which has wide distribution throughout South America (BERNAL et al,2011;. ENDRESS et 

al, 2013;... HORN et al, 2012) and is the most abundant palm in Brazil (Lorenzi et al, 2010 ) 

although the Mauritia gender consist only two speciesMauritia carana W. and Mauritia 

flexuosa L. f. (Leitman , et al., 2013) 

MATERIALS AND METHODS 

The Mauritia flexuosa Lf seeds were collected in the urban area of the city of 

Floriano (PI) whose coordinates are -6º76'69 "South latitude and -43º02'25" west longitude 

in January 2015. A sample of the material collected it is deposited in the Herbarium of the 

Semi-Arid Tropics (NHTSA) in the city of Petrolina (PE) under No. 1,146. 

The crude extract was obtained after trituration 100g quiescent seeds in the 

presence of liquid nitrogen, sieved through a sieve of 100 meshes , and delipidated with n-

Hexane. After delipidation was added 1.000 mL of 0.01 M phosphate citrate buffer pH 6.5 

with 0.15M NaCl and PVP 2% (w / v) and left under slow and constant stirring for 4 h and 

then filtered double cheesecloth. The following centrifuged at 10,000 'g for 30 minutes at 4 ° 

C, discarding the residue. The obtained crude extract was frozen at - 20 ° C for use in future 

procedures. 

The crude extract was fractionated from 0 to 30%, 30 to 60% and 60 to 90% 

with ammonium sulfate according to the methodology described by LY-DUONG;GABELLI 
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(2014). After dissolution, allowed to stand at room temperature for 12 h then centrifuged at 

10,000 × g for 30 min at 4 ° C. The precipitate was dissolved in water and dialyzed 

extensively against distilled water to yield a protein concentrate. 

For hemagglutination assays were used rabbit erythrocytes and human type A, B, 

AB and O, donated by HEMOBA. The rabbit blood was collected from the marginal ear tubes 

containing EDTA and 0.15M NaCl were washed with five times (3,000 rpm, 4 ° C, 5 

min.). The precipitate (packed red blood cells) was glutarizado obtaining the final 

concentration of 2% and the supernatant was discarded (NOWAK et al, 1976). 

Microtiter plate was used with 96 wells, round bottom alphanumeric 

identification. To each well was added 50 uL of 0.15M NaCl solution and 50 uL the first tube 

then carried out a dilution series and added the same volume of 2% erythrocyte suspension 

glutarizado. For the negative control were added equal volumes of 0.15M NaCl and 2% 

erythrocyte solution glutarizados and the positive control was added 50 uL of frutalin 

(lectin breadfruit L) and the same amount of 2% erythrocytes. After 40 min. at room 

temperature, the hemagglutination activity was observed macroscopically (Moreira, Perrone 

1977). 

For agglutinating activity were used two species Saccharomyces cerevisiae. Yeast 

were purchased commercially and grown in culture medium itself (YEPD media). Yeasts were 

washed with cold 0.15M NaCl for 5 times. Pope yeast was diluted in 0.15M NaCl to achieve a 

OD reading equal to 0.250 600nm. The assay was performed in micro plates in serial dilution 

with 50 uL of sample, 50 uL NaCl and 50 uL of each appropriately diluted yeast. After 15 min 

incubation, the samples were evaluated using a microscope (REGENT et al, 2014). 

The specificity of lectins retained on the chitin column was determined by the 

inhibition assay using the following sugar solutions at a concentration of 500 mM): D-lactose, 

D-galactose, D-glucose, D-maltose, D-fructose and Saccharomyces cerevisiae . 

To determine the concentration of the soluble protein extract and protein 

fractions, there was the method of Bradford (1976) and the method of Lowry (1951) using 

Bovine Serum Albumin as the standard for both methods. 
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We used a chitin affinity chromatography column equilibrated with 0.01M citrate 

phosphate buffer pH 6.5 with 0.15 M NaCl to apply 2.5 ml of the chosen fraction of the 

extract of M. flexuosa L. Were also used to affinity chromatography on Agarose-mannose, 

equilibrated with 0.01M PB buffer pH 7.4 was applied to 22 ml of the chosen fraction of the 

extract of M. flexuosa L. and to separate proteins by charge used the ion exchange column 

DEAE-Sephadex A-50 equilibrated with 0.01M PB buffer pH 7.4. 

An electrophoresis on SDS-PAGE, according to Laemmli (1970) with a 

concentration of 12% separating gel. Was applied 50 uL EB, F 0/60, PII PII and autoclaved, 

the latter two being lyophilized obtained from chitin affinity chromatography , and diluted in 

Milli-Q water and also 5 uL of standard molecular markers supplied by Amersham TM. 

The crude extract, the fraction and the peak retained in chitin column (PII) were 

subjected to the following heat treatment: boil for 1 h. and autoclaving (120 ° C, 1 atm, 20 

min). After these treatments, 2.5 mL of each treatment was applied to chitin column 

following the same conditions described above, to verify that the proteins still retained its 

recognition site to the active carbohydrate. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

The hemagglutinating activity showed that both EB and the fractions (F0 / 30, 

F30 / 60 and F60 / 90) there was no agglutination both rabbit erythrocytes and human 

erythrocytes. This result was similar to those obtained for heterotetrameric lectins Crocus 

vernus (CVA), the monocotyledonous family Iridaceae, to test the specificity of the rabbit 

and human erythrocytes (Van Damme et al, 2000). 

The evaluation of the binding activity of the crude extract, F 0/60, autoclaved 

and Pii Pii coalesces cells of the yeast, and the OIP autoclaved showed better activity against 

these fungi, obtaining title of 128 AU mL -1. Similar results were found for the lectin 

from Helianthus annuus (Helja) that have specificity for mannose bind to these fungi 

(REGENT et al, 2014; Pinedo et al, 2012). The lectin versus Crocus (CVA), two polypeptides 

also showed similar results, as this protein interacts specifically with α-1,3-dimannosyl 
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present in the yeast cell wall, but does not interact with the mannose devoid of (1-α, 3) in its 

non - reducing terminal units (Misaki et al, 1997; Van Damme et al, 2000). 

Through the binding activity is observed that the lectin M. flexuosa L. It was 

inhibited by D-glucose, but not by the other sugars used. 

The second peak (PII) of the chitin column chromatography, eluting with acetic 

acid, which showed agglutinating activity to S. cerevisiae. 

This matrix has also been used to purify lectins Araucaria angustifolia seeds 

(GADELHA, et al, 2006) and Solanum tuberosum L. (StL-20), protein polymer which has 

affinity for GlcNAc polymers (havana et al, 2014). 

The affinity chromatography on Agarose-mannose was not effective for 

purification of this lectin. PII protein obtained by affinity chromatography on chitin was 

separated to give two peaks. This indicates the presence of negatively charged protein in 

IIP. 

The peak retained on the column chitin showed four bands, the IIP DEAE showed 

only three bands and autoclaved PII showed only two bands on SDS-PAGE under denaturing 

conditions (Figure 1). Most monocots proteins exhibit an electrophoretic profile with several 

bands when subjected to acid electrophoresis. 
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Figure 1 - Profile polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) of proteins isolated from 

M. flexuosa. Well 1: Molecular Marker Well 2: F 0/60. Well 3: IIP DEAE-

Sephadex. Well 4: IIP Chitin. Well 5: IIP autoclaved chitin. 

 

Proteins retained in the chitin column showed binding activity against 

the S. cells cerevisiae even after autoclaved for 20 minutes. Performed better than EB, F0-60 

and PII without autoclaving. This suggests that a factor inhibitor protein present in the other 

stages is disabled after autoclaving. Other monocots lectins were resistant to high 

temperatures such as Setcreasea purpurea lectin (SPL), which remained stable until 80% of 

its biological activity even after boiling for 30 minutes (YAO et al,2010). 

 

CONCLUSION 

We tested extracts from Mauritia flexuosa seed, four bands were identified on 

SDS-PAGE, indicating the presence of isolectinas. These proteins have affinity term stable N-

acetylglucosamine and agglutinate cells of Saccharomyces cerevisiae. 

Other prospects are analyzing the three-dimensional structure to understand the 

mechanism of action of these proteins. Therefore, this work is important for future studies of 

this species. 
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INTRODUÇÃO  

As proteínas são macromoléculas com várias funções biológicas. Podem ser encontradas em 

diversos tamanhos, desde peptídeos a enormes polímeros com grande massa molecular (STRYER; 

TYMOCZKO; BERG, 20041). Dentre os diferentes tipos de proteínas específicas destacam-se as 

lectinas, que são proteínas ou glicoproteínas não imunes, capazes de se ligar reversivelmente a 

carboidratos específicos, aglutinando células e glicoconjugados através de ligações de hidrogênio e 

interações de Van der Waals, sem alterar sua estrutura. Por causa desta capacidade, as lectinas são 

ferramentas importantes na pesquisa biotecnológica e biomédica (CUNHA; CORREIA, 20112). As 

primeiras lectinas foram isoladas de plantas e até hoje essa classe de proteínas é muito estudada. A 

espécie em estudo, Mauritia flexuosa, da família Arecaceae é uma palmeira amplamente 

distribuída no Brasil, desde a Floresta Amazônica até o Cerrado. Apresenta grande potencial 

socioeconômico devido a sua utilização comercial na produção de óleo, amido, cera e fibras (ROSSI 

et al, 20143). Também é utilizado como fonte de alimento, pois é rica cálcio e ferro e possui pró-

vitaminas A, B, C e E (CUNHA, 20104).   

  

OBJETIVOS  

Isolar, purificar e caracterizar parcialmente lectina da Mauritia flexuosa.  

MÉTODOS  

O material vegetal (semente) de Mauritia flexuosa foi coletado na cidade de FlorianoPI. O extrato 

bruto foi obtido após a trituração de 100g de semente com Nitrogênio líquido e delipidada com n-

Hexano e depois adicionou-se 1000 mL de tampão Citrato Fosfato 0,1 M pH 6,5 com NaCl 0,15 M e 

PVP 2% (m/v). Deixou-se sob agitação constante por 4 horas e filtrou-se em gaze dupla. A seguir, 

centrifugou-se a 2.500 × g por 30 min a 4°C e descartou-se o resíduo. O Extrato bruto foi submetido 

a fracionamento com sulfato de amônio (F 0-60%), em seguida dialisado contra água e realizado 

ensaios de hemaglutinação. Para os ensaios de atividade hemaglutinante (A.H.) foram empregadas 

amostras de eritrócitos de coelho adicionados com volumes iguais do extrato bruto, diluídos 

serialmente com solução salina (NaCl 0,15 M), foram incubados por 1 hora a temperatura 

ambiente e a determinação da A.H. foi observada macroscopicamente. Para inibição de 

hemaglutinação foram utilizados os seguintes açúcares: D-galactose, D-manose, D-lactose, D-
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glicose, D-maltose, D-frutose, Darabinose, D-sacarose e D-trealose. A F 0-60% de (NH4)2SO4 foi 

submetido a cromatografia de afinidade em coluna de quitina eluída com tampão Citrato Fosfato 

0,1 M pH 6,5 com NaCl 0,15 M e o pico retido foi eluído com ácido acético 1 M. Após exaustiva 

diálise contra água, o pico retido foi liofilizado e foi determinada a concentração de proteínas pelo 

método Lowry. Foi realizada SDS-PAGE, segundo a metodologia de Laemmli (1970) para determinar 

o grau de pureza da lectina.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A ligação da lectina oriunda do extrato bruto das folhas de Mauritia flexuosa aos carboidratos da 

superfície dos eritrócitos de coelho, promoveu a formação de uma rede que foi visível a olho nu. 

Dos carboidratos testados nenhum apresentou atividade inibitória nas condições testadas. O perfil 

cromatográfico está na figura 01 e a dosagem proteica do pico retido foi de 0,287 mg.mL-1 de 

proteína solúvel com atividade hemaglutinante de 32 UH.mL-1. O perfil eletroforético mostrou a 

presença de quatro bandas no pico retido (Figura 02).   

Figura 01 – Perfil cromatográfico da F 0/60’ do extrato da semente de Mauritia flexuosa. A amostra foi 
aplicada a uma coluna de 10 mL, e as frações 1,5 mL foram recolhidas em um fluxo constante de 0,5 mL.min

-1 

.   

  

 
1                 2      3  

Figura 02 – Perfil eletroforético em gel de poliacrilamida SDS do pico retido 
em Cromatografia de afinidade em Quitina da F 0/60 % do extrato da semente 
de Mauritia flexuosa. Poço 1: extrato bruto. Poço 2: pico eluído. Poço 3: pico 
retido.  
   

                                                                                                  

CONCLUSÃO  

A capacidade de hemaglutinação verificada no extrato bruto aponta para a presença de lectina nas 

sementes de Mauritia flexuosa. No entanto, estudos posteriores serão realizados para determinar 

a massa desta proteína, bem como, suas propriedades físicas frente a variação pH e temperatura.  
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