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RESUMO: AÇÃO DA LECTINA DE Dioclea altissima SOBRE CÉLULAS 

TUMORAIS: CITOTOXICIDADE E PERFIL PROTEÔMICO DA LIN HAGEM PC3M 

Nas últimas décadas, as lectinas vegetais têm atraído grande interesse devido às 

suas diversas atividades biológicas das quais se destaca a ação antitumoral in vivo e 

in vitro que, em geral, causa a inibição do crescimento celular e a indução da morte 

celular por apoptose. No presente estudo, foi investigado o efeito da lectina de 

Dioclea altissima (DAL), uma lectina de leguminosa, alfa-D-manose ligante, sobre as 

linhagens tumorais A549 (carcinoma pulmonar), OVCAR-8 (carcinoma de ovário) e 

PC3M (carcinoma de próstata) e linhagem normal CMSP (células do tecido 

sanguíneo). DAL foi isolada e purificada por cromatografia de afinidade em coluna 

de Sephadex G-50 e sua citotoxicidade foi avaliada através do ensaio do MTT. DAL 

foi seletivamente citotóxica para as células cancerígenas A549, PC3M, após 48 e 72 

horas de incubação, e para OVCAR-8, após 72 horas de tratamento apresentando 

valores de CI50 entre 23,0 e 55,7 µg/mL, promovendo aglutinação celular a partir de 

24 horas de incubação. DAL não se mostrou citotóxica para células normais. O teste 

do cometa revelou que DAL não causa dano direto ao DNA. A linhagem PC3M foi 

selecionada para análise proteômica por espectrometria de massas (nanoUPLC® 

nanoESI-MSE) por apresentar maior sensibilidade à DAL. Após tratamento das 

células com diversas concentrações de DAL, por 24, 48 e 72 horas, foi identificado 

um total de 837 proteínas válidas, 140 (24h), 321 (48h) e 376 (72h). O estudo das 

proteínas diferencialmente expressas das células tratadas com a lectina em relação 

ao controle definiu o efeito citotóxico de DAL em PC3M como apoptótico gerado, 

principalmente, via estresse do retículo endoplasmático.  

 

Palavras-chave: Lectina. Dioclea altissima. PC3M. Citotoxicidade. Linhagens 

tumorais. Espectrometria de Massas. Análise Proteômica. 

 

 

 



 

ABSTRACT: EFFECT OF Dioclea altissima LECTIN IN CANCER CELLS: 

CYTOTOXICITY AND PROTEOMIC PROFILE OF PC3M LINE 

Recently, plant lectins have attracted great interest due to their several biological 

activities of which stands out the antitumoral action in vivo and in vitro that in general 

result in inhibition of cell growth and induction of cell death by apoptosis. In the 

present study, it was investigated the effect of the Dioclea altissima (DAL) lectin, a 

legume alfa-D-mannose ligand lectin on A549 (lung cancer), OVCAR-8 (ovarian 

cancer) and PC3M (prostate cancer) and normal line PBMC (cell blood tissue). DAL 

was isolated and purified by affinity chromatography on a Sephadex G-50 column 

and its cytotoxicity was evaluated by MTT assay. DAL was selectively cytotoxic to 

cancer cells A549, PC3M after 48 and 72 hours of incubation, and OVCAR-8 after 72 

hours of treatment with DAL (CI50 values between 23.0 e 55.7 µg/mL). Moreover, it 

was observed cell agglutination from 24 hours of incubation. Comet assay revealed 

DAL does not cause direct DNA damage. The line PC3M was selected for proteomic 

analysis by mass spectrometry (nanoUPLC® nanoESI-MSE) to present the best 

evidence of sensitivity to DAL. PC3M line was treated with various concentrations of 

DAL during 24, 48 e 72 hours, it was identified a total of 837 proteins, 140 (24h), 321 

(48h) e 376 (72h). The study of differential protein expression of the DAL-treated 

PC3M cells compared to control demonstrated apoptotic effect generated, mainly, via 

ER stressed-dependent.  

 

Keywords: Dioclea altissima. Lectin. PC3M. Cytotoxicity. Cancer lines. Mass 

Spectrometry. Proteomic Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Lectinas 

1.1.1 Breve histórico 

No final do século XIX, surgiram evidências da ocorrência na natureza de 

proteínas com atividade hemaglutinante quando em 1860 houve o primeiro relato de 

uma aglutinação promovida por veneno de cobra (DÍAZ et al., 1999; BIES et al., 

2004; SHARON; LIS, 2004; KOMATH et al., 2006; SINGH; SARATHI, 2012). As 

primeiras proteínas a apresentarem atividade lectínica foram detectadas em 

sementes de Abrus precatorius (WARDEN; WADDEL, 1884) e de Ricinus communis 

(DIXSON, 1886), embora, a primeira detecção de atividade hemaglutinante em 

extratos de sementes vegetais só foi efetivamente confirmada em 1888, quando 

Stillmark isolou uma proteína tóxica de sementes de Ricinus communis que 

apresentava a propriedade de aglutinar hemácias. A essa proteína deu o nome de 

ricina (DÍAZ et al., 1999; BIES et al., 2004; SHARON; LIS, 2004; KOMATH et al., 

2006; SINGH; SARATHI, 2012). Logo depois, em 1891, Hellin isolou a abrina, uma 

proteína tóxica semelhante à ricina, extraída das sementes de Abrus precatorius, e 

observou que esta, também, aglutinava eritrócitos (SHARON; LIS, 2004; CASTILLO-

VILLANUEVA et al., 2005; SINGH; SARATHI, 2012). 

Os estudos com a ricina foram o ponto de partida da lectinologia. Muitas 

outras proteínas foram isoladas com a mesma habilidade de aglutinar eritrócitos in 

vitro, sendo denominadas hemaglutininas ou fitoaglutininas, pois se acreditava que 

essas proteínas eram exclusivas do reino vegetal. Atualmente, sabe-se que são 

ubíquas na natureza (CAMBY et al., 1997; SHARON; LIS, 2004; HAJTÓ et al., 

2005).  

O ensaio de atividade hemaglutinante é, ainda, o mais amplamente 

utilizado para monitorar a atividade da proteína durante os experimentos. As lectinas 

vegetais são também capazes de aglutinar outros tipos celulares como linfócitos, 

espermatozóides, plaquetas, bactérias e células tumorais (CASTILLO-VILLANUEVA 

et al., 2005). 

Sumner e Howell, em 1936, foram pioneiros ao cristalizar a lectina de 

Canavalia ensiformis, à qual deram o nome de Concanavalina A (ConA), até hoje a 

lectina melhor caracterizada. Sumner e Howell relataram que a hemaglutinação 
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promovida pela ConA era inibida por sacarose e sugeriram que a aglutinação 

induzida por ConA podia ser consequência de uma interação entre a lectina e os 

carboidratos presentes na superfície das hemácias indicando, pela primeira vez, a 

interação proteína-carboidrato (SHARON; LIS, 2004; KOMATH et al., 2006). 

O termo lectina, vem do latim legere que quer dizer selecionar. Este termo 

foi empregado pela primeira vez por Boyd, em 1949, devido à habilidade de algumas 

hemaglutininas distinguirem hemácias dentro do sistema ABO (VASCONCELOS; 

OLIVEIRA, 2004). 

Em 1960, Nowell encontrou que a lectina de Phaseolus vulgaris (PHA) era 

mitogênica para linfócitos; um grande achado para imunologia, pois, até então, se 

acreditava que os linfócitos eram incapazes de sofrer mitose (SHARON; LIS, 2004).  

Em 1967, Agrawal e Goldstein desenvolveram um novo método de 

purificação de lectinas chamado cromatografia de afinidade e, desde então, o 

isolamento dessas proteínas aumentou, drasticamente e consequentemente, os 

estudos sobre elas.  

1.1.2 Definição e classificação 

Com o aprofundamento da lectinologia, as definições de lectina foram se 

adaptando progressivamente às descobertas e, atualmente, as lectinas são 

definidas como proteínas ou glicoproteínas de origem não imune com pelo menos 

um domínio não catalítico que se liga, específica e reversivelmente, a resíduos 

terminais ou subterminais de carboidratos podendo aglutinar células e precipitar 

glicoconjugados. Estas interações lectina-carboidrato ocorrem através de pontes de 

hidrogênio, interações de Van Der Waals e interações hidrofóbicas, e podem induzir 

ou controlar vários processos celulares e metabólicos (PEUMANS; VAN DAMME, 

1995; CAMBY et al., 1997, WANGA et al., 2000, MURDOCK; SHADE, 2002, 

GUZMÁN-PARTIDA et al., 2004, VASCONCELOS; OLIVEIRA, 2004; KOMATH et 

al., 2006). 

As lectinas compõem um grupo heterogêneo de proteínas oligoméricas 

variando em tamanho, estrutura, organização molecular e sítios de ligação a 

carboidratos (GERLACH et al., 2005). Assim, quanto à evolução e similaridade 
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estrutural, as lectinas vegetais são classificadas em sete famílias de proteínas: 

amarantinas, lectinas do floema de Cucurbitaceae, lectinas com domínios 

heveínicos, lectinas jacalina-relacionadas, lectinas de leguminosas, lectinas de 

monocotiledôneas manose ligantes e proteínas inativadoras de ribossomos do tipo 2 

– RIPs II (MURDOCK; SHADE, 2002; VAN DAMME et al., 2004; VASCONCELOS; 

OLIVEIRA, 2004). 

Quanto à especificidade por carboidratos, baseada no monossacarídeo 

que promove a maior inibição da aglutinação de eritrócitos ou da precipitação 

glicoconjugados, as lectinas são divididas em D-glucose/D-manose, D-galactose/N-

acetil-D-galactosamina, N-acetil-D-glucosamina, L-fucose e ácido N-

acetilneuramínico (VASCONCELOS; OLIVEIRA, 2004; HAJTÓ et al., 2005; SINGH; 

SARATHI, 2012). 

Quanto à estrutura geral, Peumans e Van Damme (1995) classificaram as 

lectinas em:  

a) Merolectinas : proteínas com um único domínio de ligação a 

carboidratos, geralmente pequenas, formadas de apenas um 

polipeptídio e que, por serem monovalentes, são incapazes de 

precipitar glicoconjugados e aglutinar células; 

b) Hololectinas:  proteínas compostas exclusivamente por domínios de 

ligação a carboidratos, possuindo dois ou mais domínios idênticos ou 

homólogos; dessa forma, são capazes de aglutinar células e 

precipitar carboidratos. A maior parte das lectinas vegetais são 

hololectinas; 

c) Quimerolectinas : proteínas de fusão, que possuem um ou mais 

domínios de ligação a carboidratos e pelo menos um domínio de 

função distinta, capaz de agir independentemente do sítio de ligação 

a carboidratos. Um exemplo deste grupo é a ricina, uma RIP tipo II 

que possui uma cadeia catalítica, que age independente da cadeia 

com domínios lectínicos; 

d) Superlectinas : lectinas que possuem dois ou mais sítios de ligação a 

carboidratos, porém seus sítios são capazes de reconhecer açúcares 

estruturalmente não relacionados.  

Além dessas, uma classificação relativamente nova inclui as 

multilectinas  que apresentam dois ou mais domínios de ligação idênticos e são 
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capazes de reconhecer carboidratos diferentes. Exemplos dessa classe são a 

jacalina e a frutalina que podem reconhecer tanto D-galactose quanto D-manose 

(MOREIRA et al., 1998; MONTEIRO-MOREIRA, 2002). 

1.1.3 Papel fisiológico de lectinas vegetais 

As lectinas foram detectadas em raízes, folhas, cascas, flores, bulbos, 

rizomas e, principalmente, nos cotilédones e endospermas de sementes constituindo 

de 2 a 10% do total de proteínas destas (CASTILLO-VILLANUEVA et al., 2005; DÍAZ 

et al., 1999). 

Nos últimos anos, os estudos sobre o papel fisiológico das lectinas 

tornaram evidente que estas desempenham papéis importantes nas plantas: 

a) Podem atuar como proteínas de armazenamento que serão 

mobilizadas para o crescimento e desenvolvimento do vegetal. Nesse 

caso, geralmente, ocorrem em altas concentrações em sementes e 

tecidos de armazenamento vegetativo ou são encontradas em 

organelas subcelulares de armazenamento (MURDOCK; SHADE, 

2002); 

b) Podem atuar, também, como proteínas de defesa contra herbívoros e 

patógenos, pois se acredita que são dirigidas contra glicanos externos 

e, portanto, estão destinadas a interagir com outros organismos no 

reconhecimento ou em fenômenos relacionados à defesa 

(MURDOCK; SHADE 2002; VAN DAMME et al., 2004); 

c) Podem, ainda, apresentar propriedades citotóxicas, antifúngicas, 

inseticidas e antinematóides in vitro e/ou in vivo, e, comumente; são 

tóxicas para animais superiores (OLIVEIRA et al., 2004). 

Uma das características mais importantes das lectinas vegetais, 

compatível com a função de defesa proposta, é a resistência extremamente elevada 

à proteólise e à ampla faixa de pH, mesmo quando estão fora de seu ambiente 

natural (VASCONCELOS; OLIVEIRA, 2004). 

As lectinas podem, igualmente, participar, dentre outros processos, da 

regulação fisiológica, do transporte de carboidratos, da estimulação mitogênica e do 
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reconhecimento de bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero Rhizobium, 

(MURDOCK; SHADE, 2002; CASTILLO-VILLANUEVA et al., 2005). 

1.1.4 Aplicações das lectinas vegetais 

As lectinas vegetais apresentam diversas aplicações baseadas na sua 

capacidade de interagir com vários tipos de glicoconjugados presentes nas 

superfícies celulares e nos fluidos corporais. Deste modo, são usadas para 

investigar esses açúcares e avaliar o papel deles no crescimento e diferenciação 

celular, na interação de células com o meio ambiente e, inclusive, em uma variedade 

de processos patológicos (DÍAZ et al., 1999; CASTILLO-VILLANUEVA et al., 2005; 

SHARON, 2007). Portanto, as lectinas são consideradas ferramentas valiosas no 

campo da genética, biologia celular, bioquímica, biomedicina e imunologia com fins 

analíticos, bem como para diagnóstico e terapia do câncer (CASTILLO-

VILLANUEVA et al., 2005). Além disso, na liberação sítio dirigida de drogas, as 

lectinas se mostram promissoras (GHAZARIAN et al., 2011) . 

Uma das primeiras manifestações de função biológica de açúcares da 

superfície celular foi relatada quando descobriram que a ConA é mitogênica para 

linfócitos, porém essa atividade pode ser inibida pela interação com o seu açúcar 

específico, a D-manose (SHARON; LIS, 2004). A partir dessa observação, foi 

sugerido que a estimulação mitogênica é o resultado da ligação da lectina com os 

açúcares na superfície do linfócito (SHARON; LIS, 2004). Fundamentado nesse 

achado, muitas outras lectinas estudadas mostraram-se mitogênicas e, por 

conseguinte, tornaram-se, também, ferramentas para o estudo de sinalização entre 

células para investigar as bases moleculares e o controle da ativação e proliferação 

de linfócitos (SHARON; LIS, 2004; BAINS et al., 2005). Assim, lectinas têm sido 

empregadas como instrumentos no estudo da arquitetura química da superfície 

celular, das mudanças estruturais em glicoconjugados na superfície celular, da 

detecção de alterações morfológicas celulares, das alterações na expressão de 

moléculas presentes na superfície celular e na analise da distribuição subcelular de 

epítopos e terminais de glicoproteínas (DÍAZ et al., 1999; SHARON, 2007). 
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O estudo das lectinas expandiu-se e, com ele, suas propriedades e 

possíveis aplicações. Em resumo, as lectinas vegetais podem ser utilizadas para: 

a) Identificação e fracionamento de células do sistema imune; 

b) Detecção de anomalias cromossômicas;  

c) Detecção, isolamento e estudos estruturais e de biossíntese de 

glicoproteínas;  

d) Investigação de carboidratos em células e organelas subcelulares; 

e) Histoquímica e citoquímica;  

f) Mapeamento neuronal; 

g) Estimulação mitogênica de linfócitos; 

h) Seleção de células da medula óssea para transplante;  

i) Seleção de células resistentes a lectinas; 

j) Agentes terapêuticos contra uma variedade de patologias 

(SHERWANI et al., 2003; SHARON; LIS, 2004; BAINS et al., 2005; 

CASTILLO-VILLANUEVA et al., 2005). 

1.1.5 Lectinas e câncer  

Diante do conhecimento de que as lectinas são capazes de interagir com 

glicanos e da presença de glicoconjugados nas superfícies celulares, foram 

desenvolvidos estudos de avaliação do comportamento de células cancerígenas na 

presença de lectinas.  

Na década de 60, Aub e colaboradores descobriram que a lectina do 

gérmen de trigo (WGA) aglutinava preferencialmente células malignas. Logo em 

seguida, outros pesquisadores descobriram a mesma propriedade para a ConA e 

para a aglutinina da soja (SBA). Estes foram os primeiros indícios de que mudanças 

no padrão de glicosilação celular estariam envolvidas no desenvolvimento do câncer 

(SHARON; LIS, 2004; CASTILLO-VILLANUEVA et al., 2005; SHARON, 2007). 

Glicoconjugados têm um enorme potencial para a codificação de 

informações biológicas. De tal modo, são importantes nas interações célula-célula 

como o reconhecimento, a comunicação e a adesão de células sadias, bem como, 

na tumorigênese, na progressão do tumor e na metástase em células transformadas 
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(MURDOCK; SHADE, 2002; CASTILLO-VILLANUEVA et al., 2005), além de outros 

processos biológicos como: fertilização, defesa imune, replicação viral, infecções e 

interações célula-matriz (KOMATH et al., 2006). 

Oligossacarídeos presentes em superfícies celulares sofrem alterações 

em várias condições patológicas, incluindo transformações malignas. Evidências 

confirmam que durante a diferenciação celular e a transformação maligna, a 

biossíntese de cadeias de oligossacarídeos de glicoproteínas é, frequentemente, 

alterada (SHERWAN et al., 2003; SHARON; LIS, 2004; CASTILLO-VILLANUEVA, et 

al., 2005; KOMATH et al 2006; SHARON, 2007). Essa expressão diferenciada leva a 

alterações significativas nas respostas envolvidas com a transdução de sinais 

intracelulares (PARK et al., 2000; CASTILLO-VILLANUEVA, et al., 2005). 

Na metástase, as células cancerosas alteram a expressão de glicanos de 

superfície e, assim, escapam do reconhecimento por células do sistema imune, 

sendo capazes de migrar, livremente através do corpo, sem serem percebidas 

(MURDOCK; SHADE, 2002). 

A partir dessas descobertas, as lectinas passaram a ser utilizadas na 

detecção de transformações malignas através da aglutinação preferencial das 

células transformadas e na investigação das mudanças estruturais ocorridas, seja 

nas células do tumor, seja em testes sorológicos para detectar antígenos circulantes 

(BOTHA et al., 2012) 

Em adição, pesquisas estão em andamento com o objetivo de usar 

lectinas conjugadas a polímeros sintéticos como agentes anticancerígenos in vivo e 

in vitro; foi relatado que esse conjugado reduz o crescimento das células tumorais 

(DÍAZ et al., 1999; CASTILLO-VILLANUEVA et al., 2005). 

Muitas lectinas vegetais têm demonstrado capacidade antitumoral 

potencial (inibição do crescimento tumoral) e anticarcinogênica (inibição da indução 

do câncer por agentes cancerígenos), in vivo e in vitro (BAINS et al., 2005; 

CASTILLO-VILLANUEVA et al., 2005).Sabendo-se desse potencial contra o câncer 

e que cada lectina é única em sua especificidade por carboidratos (KAUR et al., 

2006), é de grande importância para a comunidade científica e para a clínica que 

estudos dos efeitos de lectinas de diferentes fontes sobre diversas linhagens 

celulares malignas sejam realizados com objetivo de descobrir novas alternativas 

terapêuticas para essa patologia. 
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Algumas lectinas têm mostrado induzir apoptose em vários tipos de 

células, o que pode ajudar a explicar sua toxicidade (HASEGAWA et al., 2000; 

PARK et al., 2000). Thies e colaboradores (2005) relataram que as três lectinas de 

Viscum album induzem apoptose em células de melanomas humanos in vitro 

resultando em efeito antiproliferativo direto. Assim, as lectinas de Viscum album com 

potentes efeitos sobre a proliferação celular, diferenciação e apoptose têm sido 

utilizadas terapeuticamente contra células cancerígenas (KIM et al., 2001). 

Camby e colaboradores (1997) sugeriram que os efeitos causados pela 

lectina podem depender da concentração e do tipo de lectina. Eles demonstraram 

que cinco diferentes lectinas: PHA, aglutinina de Griffonia simplicifolia (GSA), Con A, 

WGA, aglutinina de Arachis hypogaea (PNA) possuem efeitos citotóxicos diferentes 

sobre o crescimento de três linhagens celulares humanas de câncer colorretal 

(LoVo, HCT-15 e SW837) concluindo que estas lectinas têm o potencial de afetar o 

crescimento de células cancerosas in vitro. 

Wanga e colaboradores (2000) mostraram que a lectina de Triticum 

vulgaris exerce um forte efeito citotóxico nas linhagens celulares: H3B, JAr e ROS, 

que a lectina de Maackia amurensis (MAL) é citotóxica para células de hepatoma e 

que a WGA se destaca por ter potente citotoxicidade contra células de hepatoma, 

coriocarcinoma e osteosarcoma, dentre uma variedade de lectinas testadas com 

diferentes especificidades. Nesse mesmo estudo, foi feito um ensaio para avaliar um 

possível sinergismo ao combinar as lectinas testadas e foi observado que a SBA 

potencializou a atividade antiproliferativa da WGA, MAL e lectinas de Tricholoma 

mongolicum em células H3B, mas inibiu a atividade da maioria dessas lectinas em 

células JAr. 

Jordison e colaboradores (1999) demonstraram que a aglutinina de Vicia 

faba (VFA) e a lectina de Agaricus bisporus (ABL) tiveram um efeito dose-

dependente ao inibir a proliferação de todas as linhagens celulares derivadas de 

adenocarcinoma colorretal (LS174T, 17 SW1222 e HT29). Esse efeito foi reversível 

e não associado à citotoxicidade.  

Com todos esses estudos se sugere que as lectinas provocam alterações 

moleculares que resultam na inibição do crescimento celular e indução de morte 

celular por apoptose das células cancerosas (CASTILLO-VILLANUEVA et al., 2005). 

Alguns autores defendem um mecanismo de ação no qual as lectinas são 

internalizadas pelas células-alvo e desencadeiam apoptose. Foi visto que a ABL 



27 

também inibiu a proliferação celular de HT29 após sua internalização (JORDISON et 

al., 1999). 

O interesse científico pelas lectinas continua, crescentemente, promissor 

impulsionado pelo fato de que são ferramentas inestimáveis para o estudo de 

mecanismos moleculares fisiológicos e patológicos, bem como, e principalmente, por 

seus efeitos tóxicos sobre células tumorais que abrem uma perspectiva de 

diagnóstico e novas alternativas terapêuticas para a medicina moderna. 

1.2  Análise proteômica 

O proteoma corresponde a todas as formas de proteínas expressas, 

incluindo isoformas e modificações pós-traducionais, complementares ao genoma de 

uma organela, célula, tecido, órgão ou organismo vivo sobre determinadas 

condições (BLACKSTOCK, 2000; WASINGER; CORTHALS, 2002; HAN et. al. 2008; 

SCHULZE; USADEL, 2010).  

A análise proteômica, por sua vez, é o conjunto de metodologias 

analíticas empregadas para caracterizar, quantitativa e qualitativamente, um 

proteoma. Muitos experimentos usam a proteômica como uma ferramenta que 

permite o estudo das mudanças na expressão de proteínas em determinada 

condição, seja ela, patológica, normal ou por qualquer estímulo. Essa abordagem é 

denominada análise proteômica diferencial ou expressão proteômica (WASINGER; 

CORTHALS, 2002; ZHANG; RIECHERS, 2008). 

Neste contexto, faz-se necessário determinar o conjunto de proteínas 

presentes em uma amostra e seus níveis, bem como, as inúmeras isoformas, 

produtos de modificações pós-traducionais, as funções de cada proteína identificada 

e as interações entre elas, o que representa um alto grau de dificuldade. Portanto, a 

abordagem proteômica torna-se bastante desafiadora, principalmente, quando se 

avaliam amostras essencialmente complexas contendo determinadas proteínas em 

baixíssimas concentrações, o que requer o uso de técnicas analíticas bastante 

sensíveis (CHEN et. al. 2007). 

As proteínas podem ser descritas por características como expressão, 

localização, interação, domínio estrutural, estabilidade, modificação e atividade. Uma 
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vez que a maioria das funções celulares é realizada por complexos de proteínas e 

não por proteínas individuais, é importante identificar, também, a interação com 

outras moléculas biológicas para que seja possível compreender a complexidade 

das células (NYMAN, 2001; HOOD et. al. 2004; HAN et. al. 2008). 

1.2.1  Espectrometria de massas 

Nos últimos dez anos, a espectrometria de massas (EM) tornou-se uma 

ferramenta rápida e sensível que pode ser usada em larga escala para a análise 

proteômica. Isso se deve a novos métodos para a ionização de proteínas e 

peptídeos, ao crescimento das bases de dados e às informações detalhadas 

fornecidas sobre modificações pós-traducionais ajudando a compreender como 

mudanças na expressão e função de proteínas podem afetar complexos de 

sinalização e sistemas de regulação, trazendo significativas implicações para o 

entendimento de como inúmeras atividades realizadas em uma célula são reguladas 

na saúde e na doença (BLACKSTOCK, 2000; WASINGER; CORTHALS, 2002; 

BALDWIN, 2004; HOOD et. al 2004). 

A EM tem sido utilizada para identificar padrões proteômicos como 

potenciais biomarcadores para o diagnóstico precoce de câncer e outras doenças, 

para identificar proteínas que são expressas somente em células infectadas no 

desenvolvimento de novas drogas antivirais (HU et al. 2005), bem como, para 

estudar possíveis mecanismos celulares em resposta a novas drogas. A EM tem 

mostrado excelentes resultados na procura de biomarcadores no estudo do câncer 

(MECHREF, et al., 2012; TAN, et al., 2012). 

Os espectrômetros de massas são constituídos por: (i) uma fonte de 

ionização, MALDI ou ESI; (ii) um analisador de massa que varia de simples, como 

Time-of-Flight (TOF), a mais complexo, como Fourier Transform Ion-Cyclotron 

Resonance (FTICR); (iii) um detector de íons; (iv) uma unidade de aquisição de 

dados (BLACKSTOCK, 2000; NYMAN, 2001; WASINGER; CORTHALS, 2002). Os 

íons produzidos pela fonte de ionização são separados pelo analisador de massa de 

acordo com a sua razão massa-carga (m/z). Os dados de EM são registrados como 
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espectros que mostram a intensidade do íon pelo valor da sua razão m/z 

(WASINGER; CORTHALS, 2002). 

Para serem analisadas, as proteínas precisam ser quebradas em 

peptídeos menores, pois a massa de uma proteína não é suficientemente 

discriminante para identifica-la com confiança (JENSEN et al,. 1999). Deste modo, 

as proteínas são digeridas por enzimas proteolíticas, geralmente, utiliza-se a tripsina 

que hidrolisa proteínas clivando-as, especificamente, no C-terminal da lisina e da 

arginina gerando peptídeos com pelo menos dois sítios de protonação eficientes, um 

grupo amino N-terminal e o resíduo C-terminal básico, que são prontamente 

ionizados e detectados como íons positivos (BLACKSTOCK, 2000; BALDWIN, 

2004). 

Quando os peptídeos são ionizados diretamente, a partir de misturas 

inseparáveis em que pode haver competição para os prótons disponíveis, 

normalmente, apenas um subconjunto de peptídeos trípticos potenciais de qualquer 

proteína é detectado pelo aparelho (BALDWIN, 2004). Os fragmentos produzidos 

são comparados a fragmentos teóricos calculados a partir de sequências de 

proteínas provenientes de bases de dados genômicas; para obter a identidade do 

peptídeo intacto, por sua vez, o mapa de peptídeos obtido pode ser comparado a 

mapas teóricos de bases de dados genômicas para identificar a proteína com maior 

probabilidade de originar este mapa (HOOD et al., 2004). 

Alguns fatores podem prejudicar a análise proteômica por espectrometria 

de massas. Os mais comuns são: a quantidade insuficiente de proteína presente na 

amostra original, a ineficiência da extração, a digestão da amostra proteica, a 

presença de impurezas, e as características de sensibilidade e desempenho do 

espectrômetro de massas e seu modo de ionização, separação de massas e 

detecção de íons (BALDWIN, 2004). 

O método de ionização Nanoelectrospray (nESI) é um método derivado 

do Electrospray ionization (ESI), onde os íons são formados de uma amostra líquida 

de peptídeos ou proteínas, pela aplicação de um potencial que faz com que a 

amostra pulverize e produza gotículas carregadas. Estas gotículas formarão, 

normalmente, múltiplos íons carregados sobre a evaporação do solvente, liberando-

os para a fase gasosa de onde são analisados de acordo com a relação m/z e 

detectados na forma de espectros (Figura 1) (BLACKSTOCK, 2000; NYMAN, 2001). 
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Figura  - Desenho esquemático da nESI 

 

Fonte: NYMAN, 2001 

 

O diferencial do nESI é a ionização eficiente da amostra em muito baixo 

fluxo (geralmente, 5 nL/min) que permite muitos experimentos de espectrometria de 

massas serem realizados durante um longo período de tempo (40-60 min/mL) 

(BLACKSTOCK, 2000). 

O modo de análise Tandem permite que a sequência da proteína seja 

determinada através de dois analisadores integrados de massa. No primeiro, um íon 

é selecionado por sua massa em um espectro, quebrado por colisão com o gás 

inerte na câmara de colisão gerando fragmentos ionizados que serão analisados, no 

segundo, em novos espectros. Os dois analisadores podem ser diferentes 

(quadrupolo TOF) ou serem o mesmo (triplo quadrupolo sendo a última célula a de 

colisão com o gás). O ESI-MS em tandem é uma ferramenta poderosa para o 

sequenciamento de peptídeos (BLACKSTOCK, 2000). 

O acoplamento de técnicas de separação de alta resolução, como UPLC, 

a um sistema de espectrometria de massas em tandem diminui as perdas de 

amostra e permite a análise de misturas complexas de proteínas ou peptídeos online 

promovendo o aumento da cobertura da sequencia (BLACKSTOCK, 2000; 

WASINGER; CORTHALS, 2002). 
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1.3 Câncer no Brasil 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2012 e 2013, 

ocorrerão aproximadamente 518.510 novos casos de câncer, onde os mais 

incidentes serão os cânceres de pele não melanoma, próstata, pulmão, cólon/reto e 

estômago para o sexo masculino (Tabela 1); e os cânceres de pele não melanoma, 

mama, colo do útero, cólon/reto e tireoide para o sexo feminino. O câncer de 

próstata será o segundo mais incidente com 60 mil novos casos, correspondendo a 

um risco estimado de 62 novos casos a cada 100 mil homens (INCA, 2011).  

 

Tabela  - Cânceres mais incidentes para 2012 e 2013  

Tipo de Câncer Incidência Homens Mulheres 

Pele não melanoma 134.000 63.000 71.000 

Próstata 60.180 60.180 - 

Pulmão 27.000 17.000 10.000 

Cólon e reto 30.000 14.000 16.000 

Estômago 20.000 13.000 7.000 

Mama 52.680 - 52.680 

Fonte: INCA, 2011 

 

A última estimativa mundial mostrou o câncer de próstata como o 

segundo tipo de câncer mais frequente em homens, cerca de 915 mil novos casos 

no ano de 2008, onde 75% dos casos diagnosticados, no mundo, ocorrem em 

países desenvolvidos. Com isso, a taxa de incidência mundial cresceu cerca de 25 

vezes. O fator de risco para este tipo de câncer é a idade; mais de 60% dos casos 

de câncer de próstata ocorrem em homens com 65 anos ou mais. Com o 

crescimento da expectativa de vida mundial, é esperado que o número de novos 

casos aumente cerca de 60% até 2015 (INCA, 2011). 

A mortalidade por câncer de próstata, no Brasil, apresenta um perfil 

ascendente assim como a sua incidência. Programas de controle da doença são 

aplicáveis para a redução da mortalidade, entretanto, os métodos de rastreamentos 

atuais, como o PSA, não mostraram, até o momento, sucesso na redução da 
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mortalidade (INCA, 2011). Portanto, é de grande importância o estudo de novas 

alternativas de diagnóstico e combate ao câncer, bem como, pesquisas que ajudem 

a entender a fisiopatologia dos cânceres.  

A constatação de que o câncer de próstata é o segundo maior em 

incidência e mortalidade, com projeções alarmantes para um futuro próximo, 

estimulou a procura por novas alternativas para combatê-lo. Além do que, em testes 

preliminares realizados com linhagens cancerígenas de pulmão, próstata e ovário, o 

câncer de próstata foi o que apresentou maior sensibilidade frente à lectina de 

Dioclea altíssima (DAL). 
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2 OBJETIVOS: 

2.1 Geral: 

Avaliar o efeito da lectina D-glucose-D-manose ligante isolada de 

sementes de Dioclea altissima sobre linhagens tumorais. 

2.2 Específicos: 

� Purificar a lectina de Dioclea altíssima (DAL); 

� Avaliar a citotoxicidade da DAL nas linhagens celulares humanas A549 

de câncer de pulmão, OVCAR-8 de câncer de ovário e PC3M de 

câncer de próstata; 

� Avaliar a citotoxicidade da DAL sobre a linhagem humana normal 

CMSP 

� Avaliar o perfil proteômico por espectrometria de massas da linhagem 

PC3M após incubação com a DAL.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais  

3.1.1 Material Vegetal 

A lectina foi purificada a partir das sementes de Dioclea altissima que 

foram coletadas na região metropolitana de Fortaleza. Exsicatas da espécie em 

estudo encontram-se depositadas no Herbário Prisco Bezerra, Universidade Federal 

do Ceará.  

3.1.2 Linhagens Celulares 

As linhagens tumorais utilizadas neste trabalho foram: A549 (carcinoma 

de pulmão), OVCAR-8 (carcinoma de ovário) e PC3M (carcinoma de próstata) 

cedidas pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (Bethesda, MD) e 

mantidas permanentemente no Laboratório de Oncologia Experimental do 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do Ceará. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Purificação da lectina D-manose-D-glucose lig ante de sementes de 

Dioclea altissima 

O processo de extração e isolamento da DAL (Figura 2) foi realizado 

segundo Moreira e colaboradores (1997) com algumas modificações. As sementes 

quiescentes de D. altissima foram lavadas em água corrente, 1,0% (v/v) hipoclorito 

de sódio (2,5% de cloro ativo), destegumentadas e, após secagem à temperatura 

ambiente, trituradas e pulverizadas em moinho de lâminas. O pó resultante 

(farinha) foi tamisado em tamis de 60 mesh e armazenado, em recipiente 
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Figura  - Protocolo de extração e isolamento da lec tina de D. altissima 

 

 

 

  

Eletroforese (LAEMMLI, 1970)

Liofilização

Diálise exaustiva do Pico 2 contra água destilada

Cromatografia de afinidade: 
Aplicação do extrato total contendo cálcio e manganês à Matriz Sephadex G-50 

Filtração do sobrenadante em papel de filtro qualitativo

Centrifugação a 12.000 x g por 30 minutos a 4 ⁰C

Adição de 5 mM de CaCl2 e 5 mM de MnCl2 ao extrato total filtrado

Filtração do sobrenadante em papel de filtro qualitativo

Centrifugação do extrato total a 12.000 x g por 30 minutos a 4 ⁰C

Farinha suspensa em solução de NaCL 0,15 M foi submetida à agitação magnética, 
por 3 horas, à temperatura ambiente para obtenção do extrato total

Sementes destegumentadas foram trituradas em moinho de lâminas formando a 
farinha
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de vidro hermeticamente fechado, à temperatura ambiente, até a extração das 

proteínas. 

Inicialmente, foi feita a obtenção do Extrato Total de proteínas da farinha 

com uma solução de NaCl 0,15 M, na proporção 1:10 (m/v), sob agitação constante 

(agitador magnético), por 3 horas, à temperatura ambiente. A suspensão resultante 

foi, então, centrifugada a 12.000 x g por 30 minutos, a 4 ⁰C, e o sobrenadante 

(Extrato Total) filtrado em papel de filtro qualitativo. Ao Extrato Total foi adicionado 

um volume da solução estoque de cálcio e manganês 200 mM suficiente para uma 

concentração final de 5 mM de CaCl2 e 5 mM de MnCl2. Após centrifugação a 12000 

x g por 30 minutos, a 4 ⁰C, o sobrenadante foi filtrado em papel de filtro qualitativo, 

estocado e congelado até uso posterior.  

O isolamento da lectina foi realizado submetendo o Extrato Total à 

cromatografia de afinidade em matriz Sephadex G-50® (GE Health Care), equilibrada 

com NaCl 0,15 M contendo 5 mM de CaCl2 e 5 mM de MnCl2 5 mM, com fluxo de 1 

mL/min. A cromatografia foi acompanhada pela leitura da absorção a 280 nm. Após 

a eluição das proteínas com a solução de equilíbrio, as lectinas foram eluídas com 

tampão glicina-HCl 0,2 M, pH 2,6, dialisadas contra H2O destilada e liofilizadas. 

Uma solução-mãe da lectina isolada foi preparada na concentração de 3 

mg/mL em tampão fosfato estéril (PBS - Invitrogen) pH 7,4, alíquotas de 2 mL foram 

filtradas em membrana millipore de 0,25 µm, armazenadas em microtubos plásticos 

(Axygen) e congeladas a - 80 °C até o uso. 

3.2.1.1 Eletroforese desnaturante em gel de poliacrilamida – SDS-PAGE 

Eletroforese corresponde ao deslocamento de moléculas eletricamente 

carregadas, no caso proteínas, quando submetidas a um campo elétrico dentro de 

uma matriz porosa, que atua como filtro molecular (LAEMMLI, 1970). A eletroforese 

é um método de análise de pureza e foi utilizada para avaliar a pureza da DAL 

isolada por cromatografia de afinidade. 
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O método seguido descrito por LAEMMLI (1970) foi adaptado para o uso 

de placas verticais medindo 10,0 x 8,0 cm. O gel de aplicação foi preparado para 

conter 3,5% de acrilamida e 1% de SDS em tampão Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8; e o gel 

de separação, 12,5 % de poliacrilamida e 1% de SDS em tampão Tris-HCl 3 M, pH 

8,8. 

A DAL (3 mg/mL) foi diluída em tampão de amostra Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 

contendo 1% de SDS na presença ou ausência de β-mercaptoetanol 1%. À solução, 

foram adicionados glicerol e azul de bromofenol (0,01%), para conferir densidade e 

cor, respectivamente. A solução foi homogeneizada e aquecida em banho-maria a 

100 °C por 10 minutos e, em seguida, centrifugada durante 5 minutos a 10.000 x g, à 

temperatura ambiente. Alíquotas de 10 µL/poço foram aplicadas ao gel. A corrida 

eletroforética foi realizada em sistema vertical (Biosciences) a 25 mA e voltagem 

inicial de 70 Volts durante 3 horas, à temperatura ambiente. Os marcadores 

moleculares (GE Health Care) utilizados foram: fosforilase b (97,0 kDa), albumina 

(66,0 kDa), ovalbumina (45,0 kDa), anidrase carbônica (30,0 kDa), inibidor de 

tripsina (20,1 kDa) e α-lactalbumina (14,4 kDa). As bandas eletroforéticas foram 

visualizadas após coloração com Coomassie Brilliant Blue R-250. 

3.2.2 Cultivo das linhagens tumorais 

As células tumorais foram cultivadas em frascos plásticos próprios para 

cultura (Corning, 25 cm2, volume de 50 mL), utilizando o meio de cultura RPMI 1640, 

suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de solução de antibióticos 

(penicilina 10.000 U.I./mL e estreptomicina 10.0 mg/mL, - Cultilab). As células foram 

incubadas em estufa de CO2 a 37 ⁰C com atmosfera de 5% de CO2 e 95% de 

umidade e, periodicamente, observadas com auxílio do microscópio de inversão 

(BUTLER; DAWSON, 1992). 

 

 



38 

3.2.3 Avaliação da atividade citotóxica em células tumorais in vitro  

Análise de citotoxicidade pelo método do MTT vem sendo utilizada no 

programa de screening do National Cancer Institute dos Estados Unidos (NCI), que 

testa mais de 10.000 amostras a cada ano (SKEHAN et al., 1990). É um método 

rápido, sensível e barato. Foi descrita, primeiramente, por Mosmann (1983), tendo a 

capacidade de analisar a viabilidade e o estado metabólico da célula. Trata-se de 

uma análise colorimétrica semiquantitativa, que avalia a conversão do sal de tetrazol 

(3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-brometo de tetrazolium - MTT), que possui cor 

amarela, para o azul de formazan, através da ação enzimática da succinil-

desidrogenase, enzima presente em mitocôndrias. Somente células viáveis e 

metabolicamente ativas podem fazer essa conversão, dessa forma, é possível 

quantificar indiretamente o percentual de células vivas (MOSMANN, 1983). 

O estudo citotóxico pelo método do MTT permite definir, facilmente, a 

citotoxicidade, mas não o mecanismo de ação (BERRIDGE et al., 1996). 

O ensaio de citotoxicidade seguiu o protocolo conforme está resumido na 

Figura 3. As células foram distribuídas em placas de 96 poços, numa densidade de 1 

x 104 células/mL.  

Uma alíquota da solução-mãe de DAL foi retirada e diluída diretamente no 

meio RPMI 1640, resultando na concentração inicial de 200 µg/mL de DAL, a qual foi 

diluída em série, onde a menor concentração testada foi de 3 µg/mL. Para o controle 

(CTL), foi utilizado o veículo de dissolução da lectina, o tampão PBS. 

As células foram incubadas com e sem DAL por 24, 48 e 72 horas em 

estufa de CO2 a 37 ⁰C em atmosfera de 5% de CO2 e 95% de umidade. Ao término 

dos períodos de incubação, as placas foram centrifugadas (400 x g/15 min/25 °C) e 

o sobrenadante foi descartado. Em seguida, foram adicionados 150 µL/poço de uma 

solução de 10% de MTT (sal de tetrazolium) em meio RPMI 1640 e as placas foram 

incubadas por mais 3 horas. Após a incubação, as células foram, novamente, 

centrifugadas (1.500 x g/10 min/ 25 °C) e o sobrenadante removido, 150 µL/poço de 

DMSO foram adicionados em cada poço para a dissolução do azul de formazan 

formado durante o ensaio. 
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Figura  - Resumo do ensaio de citotoxicidade (MTT) 

 

  

ANOVA e Student Newman-Keuls (p< 0,05) 
GraphPad Prism 5.0

Leitura em espectrofotômetro de placa a 595 nm

Adição de 150 µL/poço de DMSO

Agitação das placas por 10 minutos

Centrifugação das placas a 1.500 x g por 10 minutos, a 25 °C

Descarte do sobrenadante

Adição de 150 µL/poço de solução de MTT 10% em meio RPMI 1640

3 horas de incubação Estufa com 5% de CO2, 95% de 
umidade, a 37 ºC

Centrifugação das placas a 400 x g por 15 minutos, a 25 °C 

Descarte do sobrenadante

Adição de DAL (3 a 200 µg/mL) aos poços

24, 48 e 72 horas de incubação Estufa com 5% de CO2, 95% de 
umidade, a 37 ºC

Células plaqueadas na densidade de 1 x 105 células/mL

24 horas de incubação Estufa com 5% de CO2, 95% de 
umidade, a 37 ºC
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As placas foram colocadas em agitação por 10 minutos ou até total dissolução do 

formazan, cuja absorbância foi quantificada a 595 nm usando espectrofotômetro de 

placa. 

O percentual citotóxico da DAL foi determinado conforme seguinte 

equação:  

 

�����������	�
	�%� = ��� − ��� × 100 ÷ �� 

 

Onde: Ac é a DO595nm dos poços controle, contendo somente células, sem 

a lectina, e At é a DO595nm dos poços contendo as células incubadas com a lectina. 

A DAL foi testada em diluições seriadas, em triplicata. Os dados foram 

analisados a partir do erro padrão da média amostral (E.P.M.) de n experimentos. 

Para avaliação de diferenças significativas entre diferentes grupos, os dados foram 

comparados por análise de variância (ANOVA), seguida pelo teste de Student 

Newman-Keuls (p<0.05), utilizando o software GraphPad Prism versão 5.0. 

A percentagem de inibição do crescimento celular foi registrada e 

multiplicada pelo logarítimo da concentração de DAL sendo determinada as CI50 

(concentração inibitória média capaz de provocar 50% do efeito máximo) e seus 

respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%) a partir de regressão não-linear 

para cada tipo celular testado obtidos utilizando o programa GraphPad Prism versão 

5.0.  
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3.2.4 Avaliação da atividade citotóxica em células normais in vitro 

O ensaio do alamar blue foi utilizado para a avaliação da citotoxicidade da 

DAL em células mononucleadas normais do sangue periférico humano (CMSP), que 

inclui linfócitos e monócitos. O alamar blue ou resazurina (O´BRIEN et al., 2000) é 

um indicador fluorescente/colorimétrico que, quando oxidado, apresenta coloração 

azul (não fluorescente/célula não viável) e quando reduzido possui coloração rósea 

(fluorescente/célula viável), dessa forma pode ser utilizado para avaliar a viabilidade 

celular, como ocorre no ensaio do MTT. 

As células mononucleadas foram obtidas a partir do sangue periférico de 

doadores saudáveis. O sangue foi coletado em frascos heparinizados utilizando 

seringas esterilizadas e descartáveis com volume de 5 mL. 

Os linfócitos e monócitos foram isolados a partir de uma amostra de cerca 

de 3 mL de sangue, acrescida de 5 mL de PBS. As etapas até o isolamento 

completo incluíram a adição de 3 mL de Ficoll, seguida por 30 minutos de 

centrifugação a 1.000 x g, a 25 °C e feita a aspiração das células presentes na 

região intermediária entre as hemácias e o plasma. A suspensão celular foi 

transferida para outro tubo onde foi adicionado até completar o volume de 11 mL, 

seguido de centrifugação por 20 minutos a 1.000 x g a 25 °C. O sobrenadante foi 

descartado e o pellet celular foi ressuspenso em meio completo (RPMI 1640 

acrescido de 20% de soro fetal bovino, 1% de penicilina/estreptavidina e 3% de PHA 

- fitohemaglutinina) para uma concentração final de 3 x 105 células/mL.  

Após 24 horas de incubação das células, a DAL foi adicionada em cada 

poço e as células foram novamente incubadas em estufa de CO2 a 37 ⁰C, com 

atmosfera de 5% de CO2 e 95% de umidade durante 72 horas, com concentrações 

de DAL variando de 3 a 200 µg/mL. 24 horas antes de terminar o período de 

incubação, 10 µL da solução estoque (0,312 mg/mL) de alamar blue foram 

adicionados em cada poço. A doxorrubicina (0,01 a 8,60 µM) foi utilizada como 

controle positivo. Completado o período de 72 horas, as absorbâncias foram 

medidas no leitor de ELISA, nos comprimentos de onda de 570 nm (reduzido) e 595 

nm (oxidado). 

A proliferação celular foi calculada utilizando a seguinte fórmula:  
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% Proliferação = ALW – (AHW x R0) x 100 

Onde ALW e AHW são as absorbâncias no menor e no maior comprimento 

de onda, respectivamente. O R0 foi calculado através da fórmula  

 

R0 = A0LW/A0HW 

 

Onde A0LW e A0HW são as absorbâncias do meio de cultura adicionado ao 

alamar blue subtraídas das absorbâncias do meio de cultura isolado nos 

comprimentos de onda menor e maior, respectivamente.  

A DAL foi testada em diluição seriada, em duplicata ou triplicata, e suas 

CI50 (concentração inibitória média capaz de provocar 50% do efeito máximo) e 

respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%) foram determinados a partir de 

regressão não-linear utilizando o software GraphPad Prism versão 5.0. 

3.2.5 Teste do cometa 

Também conhecido como SCGE do inglês Single-cell gel electrophoresis, 

o teste do cometa tem sido, rotineiramente, utilizado no estudo do potencial 

genotóxico de compostos químicos industriais, biocidas, agroquímicos e produtos 

farmacêuticos (HARTMANN et al., 1997), tornando-se um dos principais métodos de 

avaliação de lesões no DNA, com aplicabilidade em estudos de genotoxicidade, 

epidemiologia molecular, ecotoxicologia e biomonitoramento populacional 

(COLLINS; 2004; FAUST et al., 2004).  

Os linfócitos (5 x 104 células/mL) foram cultivados na presença de 

concentrações crescentes (50 a 200 µg/mL) de DAL durante 48 horas em estufa de 

CO2 a 37 ⁰C com atmosfera de 5% de CO2 e 95% de umidade. O tampão PBS foi 

utilizado como controle negativo e a doxurrubicina (0,6 µM) foi utilizada como 

controle positivo. 

Após o tratamento, as células foram submetidas à eletroforese em gel de 

0,75% agarose (25 V; 300 mA) durante 20 minutos. Para coloração das lâminas, foi 

utilizada uma solução de brometo de etídio (20 µg/mL). As lâminas foram analisadas 
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com o auxílio de microscópio de fluorescência. A análise foi realizada de acordo com 

o padrão de escores previamente determinados pelo tamanho e intensidade da 

cauda do cometa. Foram contados 100 cometas por lâmina (LOVELL et al., 1999) e 

classificados, por análise visual, dentre cinco categorias (0, 1, 2, 3 e 4) que 

representam a percentagem de DNA na cauda do cometa, indicando o grau de lesão 

sofrido pela célula. 

O índice de dano (ID) foi obtido pela seguinte fórmula:  

ID = in
i

i ⋅∑
=

4

0

 

Onde, in  é o número de células com nível de dano i  (0, 1, 2, 3 ou 4). 

Logo, os valores de ID podem variar de 0 (sem dano) a 4 (dano máximo).  

Foram utilizados os testes ANOVA e Tukey no software GraphPad Prism 

versão 5.0, sendo os resultados considerados significantes quando p < 0.05. 

3.2.6 Análise proteômica diferencial por espectrometria de massas de células 

da linhagem PC3M tratadas com DAL em diferentes con dições 

 

 

3.2.6.1 Cultivo Celular 

As células PC3M, de câncer de próstata, foram distribuídas em placas de 

12 poços na concentração de 1,5 x 104 células/mL e incubadas em RPMI completo 

em estufa de CO2 a 37 ⁰C com atmosfera de 5% de CO2 e 95% de umidade.  

Após esse período, as células foram tratadas com a DAL nas 

concentrações e tempos de incubação mostrados na Tabela 2, nas mesmas 

condições descritas acima.  
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Tabela 2 – Concentrações de DAL ( µg/mL) aplicadas às células de carcinoma de próstata  *Os 
valores correspondem ao controle (CTL), à concentra ção inibitória mínima (CI50), à metade da 
concentração inibitória mínima (½CI50) e ao dobro d a concentração inibitória mínima (2CI50), 
segundo os resultados do ensaio do MTT  

 CTL CI50 ½CI50 2CI50 

48h PBS 30 µg/mL 15 µg/mL 60 µg/mL 

72h PBS 23 µg/mL 11,5 µg/mL 46 µg/mL 

 

Para o período de 24 horas foram testadas as concentrações de 50, 100 e 

200 µg/mL. Foram observadas alterações morfológicas embora não tenha sido 

possível determinar a CI50 da DAL nesse período de incubação. 

Após o tempo de incubação o sobrenadante foi retirado e armazenado em 

microtubos plásticos (Axygen) individuais sob refrigeração (-80 ⁰C). 

As células aderidas à placa foram lavadas com PBS para retirar a 

albumina e outros componentes do meio de cultura, em seguida, água ultrapura 

(Milli-Q) recém-produzida e gelada foi adicionada sobre as células para lisá-las. A 

camada celular remanescente nos poços foi retirada com o auxílio de uma espátula 

e o conteúdo dos poços foi transferido para seus respectivos microtubos plásticos 

(Axygen), esses foram sonicados em 6 ciclos de 25 segundos cada, com intervalos 

de 1 minuto entre os ciclos, em banho de gelo. Após sonicação, os microtubos 

plásticos (Axygen), foram centrifugados a 10.000 x g por 60 min a 4 oC para 

precipitar o que não foi lisado e o conteúdo de ácidos nucléicos presente. Em 

seguida, os sobrenadantes foram transferidos para novos microtubos plásticos 

(Axygen) e armazenados sob refrigeração (-80 oC). 

3.2.6.2 Determinação das proteínas totais 

A quantificação das proteínas totais foi realizada de acordo com a 

metodologia descrita por Bradford (1976). Esse método baseia-se na ligação do 

corante Coomassie brilliant blue G-250 na sua forma aniônica à proteína por 

interações eletrostáticas e hidrofóbicas causando alteração no comprimento de onda 
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da absorção máxima do corante de 465 nm para 595 nm, sendo a absorbância 

monitorada a 595 nm. 

3.2.6.3 Preparação das amostras para LC-MSE: digestão tríptica 

Os sobrenadantes e lisados celulares, armazenados anteriormente, foram 

submetidos à digestão com tripsina, separadamente, respeitando as triplicatas.  

De cada microtubo plástico (Axygen), foi transferida uma alíquota de 50 

µL para novos microtubos plásticos (Axygen), aos quais foram adicionados 10 µL de 

NH4HCO3, 50 mM e 25 µL da solução de RapiGest SF® 0,2%, sendo submetidos à 

agitação em vórtex e incubados em banho seco a 80 ºC, por 15 minutos. Após esse 

período, os microtubos foram centrifugados a 13.000 x g por 30 segundos, à 

temperatura ambiente e a eles foram adicionados 2,5 µL de ditiotreitol (DTT) 100 

mM, e agitados novamente em vórtex. 

Os microtubos foram incubados em banho seco a 60 oC por 30 minutos, 

em seguida, deixados esfriar à temperatura ambiente. Após centrifugação a 13.000 x 

g por 30 segundos, à temperatura ambiente, 2,5 µL de iodoacetamida (IAA) 300 mM 

foram adicionados. Os tubos foram agitados, novamente, no vórtex e incubados, ao 

abrigo da luz, à temperatura ambiente por 30 minutos. 

Após o período de incubação, 10 µL da solução Tripsina Promega® foram 

adicionados aos tubos e submetidos ao vórtex e incubados a 37 ºC, por 24 horas 

para que as proteínas presentes nas amostras fossem digeridas. Seguindo a 

digestão, foram adicionados 10 µL de TFA 5% (Ácido trifluoracético) aos tubos que 

foram, novamente, agitados no vórtex e incubados a 37 ºC por 90 minutos. 

Para finalizar o processo de digestão, as amostras foram centrifugadas a 

11.000 x g, 4 ºC por 1 hora e 60 µL dos sobrenadantes foram transferidos para vials. 

Para a análise, foram adicionados 5 µL de uma solução padrão de 1 

pmol/µL de ADH (Álcool desidrogenase), obtendo-se uma concentração final de 25 

fmol/µL. 
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3.2.6.4 Espectrometria de massas nanoUPLC® nanoESI-MSE (MUDPIT) 

Os experimentos quantitativos e qualitativos foram realizados em 

triplicada em espectrômetro de massas SYNAPT HDMS™ (Waters, Co.), acoplado 

a um sistema de cromatografia nano ACQUITY UPLC, utilizando separação por 

fase reversa em uma coluna do tipo BEH C18 com diâmetro interno 75 µm, 

comprimento 100 mm e partículas na ordem de 1,7 µm de tamanho.  

A amostra proteica digerida com tripsina foi aplicada na coluna de fase 

reversa e os peptídeos resultantes da digestão foram, sistematicamente, eluídos de 

acordo com diferenças de interação por hidrofobicidade junto a matriz 

cromatográfica C18. As corridas cromatográficas foram realizadas por 100 min, em 

um gradiente de 5% a 85% (v/v) de ACN, contendo 0,1% FA, a um fluxo de 300 

nL/min. Para todas as medições, o espectrômetro de massas foi operado no modo 

“V”, positivo, com uma potência de resolução de pelo menos 12.000 m/z.  

Todas as análises foram realizadas utilizando ionização por electrospray 

no modo ESI (+) através da fonte NanoLockSpray. O canal de coleta do analito foi 

fechado a cada 30 segundos para passagem do íon de referência. O espectrômetro 

de massas foi calibrado com uma solução de GFP (320 fmol/ml) injetado através do 

spray de referência da fonte NanoLockSpray. O íon duplamente carregado ([M 

+2H] 2 +) foi usado para a calibração de um ponto inicial (Lteff), e a fragmentação 

iônica de GFP em MS/MS foi usada para obter a calibração final do instrumento.  

Dados de varredura independente (MSE) foram realizados de acordo 

com as condições acima e a aquisição foi programada para operar 

automaticamente entre MS padrão (3 eV) e elevação da energia de colisão MSE 

(12-40 eV) na célula de gás argônio. A célula de colisão foi ajustada para 1 eV, 

usando um tempo de varredura de 1.0 segundo, para as acelerações de alta e 

baixa energia de colisão com tempo de vôo (TOF-oa) MSE de m/z 50-3000. A RF 

offset (perfil de MS) foi ajustada de forma que os dados de LC-MS fossem 

efetivamente adquiridos de 300-3000 m/z. 
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Processamento dos espectros gerados 

Todos os dados gerados foram processados usando o software 

ProteinLynx Global Server v. 2.4 (Waters). O processamento incluiu a correção 

automática dos valores de m/z dos espectros MS e MS/MS segundo a massa do 

íon de referência do lockspray. A identificação das proteínas foi feita por um banco 

de dados local (Homo sapiens) instalado a partir de dados obtidos do Uniprot.  

No processamento, foram usados os valores de massas monoisotópicos 

dos espectros MS/MS (MS/MS Ion Search), considerando carbaminometilação das 

cisteínas como modificações fixas e oxidação das metioninas como modificação 

variável. Na hidrólise por tripsina, foi considerada a possível perda de um sítio de 

clivagem e a tolerância das massas dos peptídeos e dos fragmentos foi de ± 0,05 

Da. 

A análise estatística foi feita automaticamente pelo software de 

identificação que considerou o limite de significância de p < 0,05.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Purificação da lectina de Dioclea altissima  -DAL  

A DAL foi isolada e purificada com sucesso utilizando cromatografia de 

afinidade em matriz Sephadex G-50® (GE Health Care). A Figura 4 ilustra o perfil 

cromatográfico de DAL. A Figura 5 mostra o perfil eletroforético característico da 

proteína isolada com três bandas de 9, 14 e 26 kDa concordando com os achados 

de Moreira e colaboradores (1997) e, assim, constatada sua pureza.  

 

Figura 4 – Perfil cromatográfico da lectina de Dioclea altissima por cromatografia de afinidade 
em matriz G-50 ® (GE Health Care). O pico 1, pico não retido, foi e luído com NaCl 0,15 M 
contendo Ca 2+ e Mn2+, o pico 2, fração retida na coluna que corresponde  a DAL, foi eluído com 
glicina-HCl 0,2 M, pH 2,6. 

 

  

Pico 1  

Pico 2: DAL  

Glicina -HCl 
0,2 M pH 2,6 
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Figura 5 – Eletroforese em gel de poliacrilamida (1 2.5%) sob condições desnaturantes da DAL 
(10 µg/poço) na presença (coluna 1) e ausência (coluna 2 ) de β-mercaptoetanol 1,0%, bandas 
proteicas foram reveladas com Coomassie brilliant blue  G-260. 

 

4.2 Ensaios de citotoxicidade e teste do cometa 

A citotoxicidade da DAL foi avaliada utilizando o método do MTT, no qual 

as linhagens tumorais A549 (câncer de pulmão), OVCAR-8 (câncer de ovário) e 

PC3M (câncer de próstata) foram tratadas com a lectina em diluições seriadas a 

partir de 200 µg/mL, pelos períodos de 24, 48 e 72 horas de incubação.  

A DAL mostrou-se tóxica para as linhagens A549 e PC3M após 48 e 72 

horas de incubação, e para OVCAR-8 após 72 horas de tratamento, com valores de 

CI50 variando entre 23 e 55,7 µg/mL dependendo da linhagem e do tempo de 

incubação (Tabela 3). Não foi observada citotoxicidade para a linhagem A549 após 

24 horas de incubação.  

A linhagem OVACAR-8 apresentou aumento na proliferação celular após 

24 e 48 horas de incubação com a DAL (dados não mostrados). 
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Tabela 3 – Concentração inibitória mínima média (CI 50) da DAL capaz de inibir 50% da 
proliferação celular e o intervalo de confiança de 95% de dois experimentos independentes 
realizados em triplicata. 

Linhagem celular Tempo (h) CI50 (μg/mL) 

A549 

24 S/A (> 200) 

48 55,4 
(42,5 – 78,0) 

72 30,0 
(22,5 -41,7) 

OVCAR-8 

24 S/A* (> 200) 

48 S/A* (> 200) 

72 55,7 
(32,0 – 83,8) 

PC3M 

24 S/A (> 200) 

48 30,0 
(24,1-33,7) 

72 23,0 
(18,7 – 30,3) 

A549 (câncer de pulmão), OVCAR-8 (câncer de ovário)  e PC3M (câncer de próstata) 
Dados obtidos através do ensaio do MTT. Os valores observados entre parênteses 
correspondem às concentrações máximas e mínimas obs ervadas nos experimentos. S/A, Sem 
Atividade.  
* Proliferação induzida pela lectina. 

 

Para PC3M em 24 horas, a CI50 ultrapassou os 200 µg/mL, sendo 

descartada citotoxicidade significativa devido à alta concentração da lectina, embora 

a lectina presente nas concentrações de 25, 50, 100 e 200 µg/mL tenha promovido 

aglutinação celular e uma provável precipitação de componentes do meio de cultura 

caracterizado pela presença de grânulos observados, principalmente, nas 

concentrações de 133 e 200 µg/mL após 48 e 72 horas de incubação, 

respectivamente (Figuras 6 e 7). 

As Figuras 6 e 7 ilustram, a ação da DAL nas células de carcinoma de 

próstata evidenciando a aglutinação  

A glicosilação aberrante é uma característica marcante das células 

cancerígenas. A variação da citotoxicidade em diferentes linhagens celulares pode 

ser explicada pela presença de glicoconjugados que variam levemente na superfície 

celular, resultando em diferentes sinalizações das lectinas (KAUR et al. 2006). 
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Figura 6 – Microscopia (aumento de 5x) da linhagem PC3M tratada durante 24 (A) e 48 (B) 
horas com 25; 50; 100 e 200 µg/mL de DAL.  
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Figura 7 – Microscopia (aumento de 10x) da linhagem  PC3M tratada durante 72 horas com 3,9; 
7,5; 15; 30; 67 e 133 µg/mL de DAL 

 

Assim como a DAL, outros tipos de lectinas vegetais com diferentes 

especificidades são citotóxicas para diversas linhagens tumorais, por exemplo, as 

lectinas de Viscum album II e RBA (rice bran agglutinin) induzem a morte de células 

U937 (KIM et al., 2000; MIYOSHI et al., 2001); a aglutinina de Datura stramonium 

que inibe a proliferação de células de glioma (Sasaki et al., 2002); a lectina de 

Phaseolus coccineus possui atividade citotóxica contra células L929 de 

fibrossarcoma murino (Chen et al., 2009); ConA foi citotóxica para células A375 

causando uma inibição tempo e dose-dependente (CI50= 25 µg/mL após 24 horas) 

(LIU et al., 2009b) e AML (lectina de Astragalus membranaceus) que inibe a 

proliferação de HeLa, CML (leucemia mieloide crônica) e K562 (CI50 = 15 µg/mL) 

(HUANG et al., 2012). 

A DAL (200 µg/mL) não apresentou citotoxicidade para células normais da 

linhagem PBMC (células mononucleares normais do sangue periférico) após 72 

horas de incubação (dados não mostrados), dessa forma, pode-se afirmar que a 

DAL tem uma citotoxicidade seletiva para células cancerígenas. 

Com a finalidade de avaliar se a citotoxicidade apresentada pela DAL está 

relacionada ao dano no DNA, foi realizado o teste do cometa cujo resultado mostrou 

Controle  
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DAL 67 µg/mL  
72 h 
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não haver nenhuma relação com dano genético, descartando essa hipótese (Figura 

8).  

Figura 8 – Índice de dano ao DNA de linfócitos huma nos expostos por 48 horas a DAL. RMPI 

foi utilizado como controle negativo (Cont), e doxo rubicina (Doxo) na concentração de 0,6 µM 

foi utilizado como controle positivo. Os dados corr espondem à média ± erro padrão de quatro 

experimentos independentes. *p<0,05; comparado com o controle negativo por ANOVA/Tukey. 
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4.3 Análise proteômica por espectrometria de massas  das células PC3M 

tratadas com DAL em diferentes condições 

 

4.3.1 Determinação de proteínas totais dos lisados celulares 

Uma alíquota das amostras em cada condição experimental foi utilizada 

para quantificação de proteínas totais pelo método de Bradford (1976), cujo 

resultado do ensaio em triplicata pode ser conferido na Tabela 4. Pode-se observar 

que a quantidade de proteínas extraídas cresce com o tempo de incubação, sendo 

maior em 72 horas, por outro lado, a quantidade de proteínas decresce quando a 

concentração de DAL aumenta, pois quanto maior a concentração da lectina no 
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meio de cultura, menor o número de células vivas e, portanto, menor a concentração 

de proteínas. 

Tabela 4 – Estimativa da concentração de proteínas totais dos quatro grupos de tratamento 
com a linhagem PC3M 

Tempo de 

Incubação  
CTL (µg/mL) 

50 µg/mL de 

DAL 

100 µg/mL de 

DAL 

200 µg/mL de 

DAL  

24h 
27,1 

(25,9-29,5) 

27,1 

(25,9-28,6) 

23,5 

(20,4-25,0) 

19,8 

(17,7-21,4) 

Tempo de 

Incubação  
CTL (µg/mL) ½CI50 (µg/mL) CI50 (µg/mL) 2CI50 (µg/mL)  

48 h 
40,4 

(39,5-41,4) 

65,9 

(62,3-71,4) 

29,2 

(21,6-29,5) 

11,4 

(10,4-12,3) 

72h 
286,5 

(221,9-338,9) 

172,2 

(157,2-170,6) 

109,6 

(105,9-113,3) 

55,6 

(54,8-57,2) 

PC3M – Câncer de próstata 
Os valores observados entre parênteses correspondem  às concentrações máximas e mínimas 
observadas nos experimentos em triplicata  

4.3.2 Proteínas diferencialmente expressas por célu las PC3M quando tratadas 

com a DAL em diferentes condições 

Para determinar o mecanismo através do qual a DAL é citotóxica para a 

linhagem PC3M, foi empregada uma abordagem proteômica quantitativa das células 

PC3M tratadas em diferentes concentrações e períodos de incubação de DAL. As 

proteínas foram extraídas das células em cultura e submetidas à digestão tríptica. A 

mistura de peptídeos resultante foi identificada e quantificada através de 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem (nanoLC-

MS/MS).  

A Tabela 5 evidencia o total de proteínas identificadas na linhagem PC3M 

em cada período de incubação. Nota-se que o número de identificações foi 

proporcional à concentração de proteínas nas amostras (como visto na Tabela 4) e à 

medida que esta aumenta, o número de identificações duvidosas, também, aumenta. 



55 

Isto se deve, provavelmente, à dificuldade de se conseguir uma digestão eficiente de 

amostras complexas e concentradas. 

Tabela 5 – Número de proteínas identificadas na lin hagem PC3M de acordo com o período de 
incubação e independente do tipo de tratamento 

Tempo de 

Incubação 
Proteínas totais  

Proteínas 

validadas 

Proteínas 

descartadas 

24h 171 140 31 

48h 382 321 61 

72h 486 376 110 

A validação das proteínas foi realizada através do software ProteinLynx Global Server v. 2.4 
(Waters) que avalia diversos parâmetros, entre eles , o escore obtido, a quantidade peptídeos 
combinados e a cobertura da estrutura proteica  

No grupo de 24 horas de incubação (Figura 9) das células PC3M foram 

identificadas 140 proteínas das quais 20 estavam presentes em todas as condições 

avaliadas e 78 foram identificadas como únicas, ou seja, exclusivas de uma 

condição (Figura 9). Quando comparadas ao controle, das 42 proteínas restantes, 

26, 13 e 19 estavam subexpressas em 50, 100 e 200 µg/mL, respectivamente, e 

apenas 3, 1 e 2 estavam superexpressas em 50, 100 e 200 µg/mL, respectivamente 

(Figura 10). 
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Figura 9 – Diagrama de Venn para as proteínas ident ificadas na linhagem PC3M após 24 horas 
de incubação com a DAL 
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Figura 10 – Expressão diferencial de proteínas das células PC3M após 24 horas de tratamento 
com 50; 100 e 200 µg/mL  de DAL. *CTL: Controle; 50: 50 µg/mL; 100: 100 µg/mL; 200: 200 
µg/mL.  
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Após 48 horas de incubação, o perfil proteômico da linhagem PC3M 

tratada com DAL mostrou um total de 321 proteínas identificadas, destas, apenas 9 

eram comuns a todos os grupos tratados, 138 eram únicas (Figura 11). Das 183 

proteínas restantes, havia 124 proteínas subexpressas em ½CI50, 105 em CI50 e 5 

em 2CI50, e 14 proteínas estavam superexpressas em ½CI50, 12 em CI50 e 1 em 

2CI50 (Figura 12).  

O ensaio de 72 horas na linhagem PC3M revelou um total de 376 

proteínas, onde 122 apresentaram-se unicamente expressas e apenas 18 estavam 

presentes em todas as condições (Figura 13). 115, 155 e 13 proteínas mostraram-se 

subexpressas em ½CI50, CI50 e 2CI50, respectivamente, e 14 proteínas estavam 

superexpressas em ½CI50, 5 em CI50 e 2 em 2CI50 (Figura 14).  

Figura 11 – Diagrama de Venn para as proteínas iden tificadas na linhagem PC3M após 48 
horas de incubação com a DAL  
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Figura 12 – Expressão diferencial de proteínas das células PC3M após 48 horas de tratamento 
com DAL. *½CI50: 15 µg/mL; *CI50: 30 µg/mL; *2CI50: 60 µg/mL; *CTL: Controle  
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Figura 13 – Diagrama de Venn para as proteínas iden tificadas na linhagem PC3M após 72 
horas de incubação com a DAL  
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Figura 14 – Expressão diferencial de proteínas das células PC3M  após 72 horas de tratamento 
com DAL. *½CI50: 11,5 µg/mL; *CI50: 23 µg/mL; *2CI50: 46 µg/Ml; *CTL: Controle.  
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Vale ressaltar que os estudos de 48 e 72 horas na linhagem PC3M 

apresentavam um número bem menor de células em relação ao controle, 

principalmente, nos grupos CI50 e 2CI50, onde a lectina estava mais concentrada 

(dados não mostrados). Dessa forma, a concentração de proteínas identificáveis 

também foi menor, justificando, portanto, a grande maioria de proteínas 

subexpressas ou até mesmo não expressas nesses grupos em relação ao controle.  

Como já foi demonstrado, é fato que a DAL é citotóxica para algumas 

linhagens cancerígenas - mas qual seu mecanismo de ação, quais as alterações que 

ocorrem nas células cancerígenas quando em contato com esta lectina? Para 

responder a essas questões, foi realizado um estudo com o auxílio do Uniprot 

(http://www.uniprot.org) e do Reactome (http://www.reactome.org) com o objetivo de 

identificar os processos biológicos aos quais as proteínas identificadas fazem parte, 

bem como, tentar entender como esses processos poderiam afetar as células a 

ponto de leva-las à morte. 

Sabe-se que as lectinas possuem a capacidade de reconhecer e se ligar 

a carboidratos de forma específica. Dessa forma, as lectinas se ligam a 

glicoconjugados de membranas celulares cancerígenas ou a receptores 

desencadeando processos que promovem a morte celular, seja por apoptose ou 

inibição do crescimento do tumor (DE MEJIA et al., 2005).  

Nas primeiras 24 horas em contato com a DAL, o perfil proteômico 

mostrou poucas proteínas únicas relacionadas à apoptose, sistema imune, 

metabolismo de carboidratos e proteínas, e ciclo celular (APÊNDICE A). Após 48 

horas de tratamento, o perfil foi diferente com uma maior parcela de proteínas 

voltadas para regulação da apoptose, resposta ao estresse, resposta 

inflamatória/sistema imune, ciclo celular, reparo do DNA, transdução de sinal, 

transcrição, metabolismo de carboidratos, lipídios, proteínas e mRNA (APÊNDICE 

B). No estudo de 72 horas, a expressão de proteínas envolvidas em processos de 

regulação de apoptose, ciclo celular, sistema imune, transdução de sinal, 

metabolismo de carboidratos, lipídios, proteínas e mRNA e reparo do DNA foi ainda 

maior (APÊNDICE C).  

Os ensaios de 48 e 72 horas (Figura 15), apresentaram uma 

superexpressão de proteínas envolvidas no metabolismo de carboidratos (glicólise), 

proteínas e mRNA (síntese e enovelamento de proteínas), sistema imune, 

degradação de proteínas (dependente ou não de ubiquitina), ciclo celular 
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(manutenção e transição), resposta ao dano no DNA, transdução de sinal, 

antiapoptose e apoptose. Esses resultados demonstram que a DAL induz uma 

desordem tempo-dependente nas células PC3M que tentam a todo custo sobreviver 

aos efeitos da lectina através de uma reorganização celular e de processos que 

priorizam a integridade celular. À medida que o estímulo nocivo continua, as células 

tendem a expressar proteínas responsáveis por etapas de reparo do DNA, apoptose, 

e parada do ciclo celular.  

A Figura 15 resume os processos biológicos nos quais apenas proteínas 

identificadas nos grupos tratados com a lectina fazem parte. Os processos 

biológicos principais são metabolismo de proteínas (síntese proteica ou lise proteica, 

enovelamento e modificações pós-traducionais), transporte, transdução de sinal, 

processamento do RNAm, replicação e reparo do DNA, resposta ao estresse, 

apoptose, ciclo celular (regulação, divisão celular e parada do ciclo), organização 

estrutural celular e resposta inflamatória/sistema imune. Nota-se que a ocorrência de 

proteínas envolvidas na apoptose, metabolismo de proteínas, DNA e RNA, e 

metabolismo energético é tempo-dependente.  

Aproximadamente 3% do total das proteínas identificadas nesse estudo, 

independente do tratamento, ainda não foram caracterizadas ou possuem funções 

desconhecidas até o momento. Quase todo esse percentual foi expresso nas 

condições de tratamento com a lectina, onde grande parte das proteínas são únicas 

(vide APÊNDICES). Embora esse percentual seja baixo, as proteínas 

exclusivamente expressas que compõem esse percentual, podem ser peças-chave 

no desfecho citotóxico da DAL em PC3M. 
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Figura 15 – Processos biológicos com os quais as pr oteínas diferencialmente expressas nos 
grupos tratados com a DAL, independente da concentr ação da lectina, nos períodos de 24, 48 
e 72 horas, estão relacionadas  
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4.3.2.1 DAL pode promover apoptose de células PC3M 

A expressão de caspase-5 (APÊNDICE A) no grupo com 200 µg/mL de 

DAL após 24 horas de incubação sugere apoptose. A indução de apoptose por 

lectinas vegetais por caspases via mitocôndria tem sido demonstrada em várias 

células tumorais (HUANG, 2012). 

A expressão de 14-3-3S, em 72 horas (Figura 14), é uma importante 

característica de apoptose, visto que esta proteína participa da resposta ao dano no 

DNA induzindo à apoptose por promover a liberação do citocromo c da mitocôndria, 

também foi observada a expressão de proteínas envolvidas na transdução de sinal, 

como: MARCS, NGF (CI50) que sinalizam para morte celular; PSMB5 (CI50), 

PSMA7 (½CI50), PSME1, RTN4 (CI50) que regulam a apoptose (Figura 14 e 

APÊNDICE C). 

A apoptose ou morte celular programada é um programa de suicídio 

codificado, altamente regulado, essencial para o desenvolvimento normal e 

homeostase tecidual de organismos multicelulares, pois promove a eliminação de 

células que foram produzidas em excesso, desenvolvidas inapropriadamente ou que 

possuem lesões genéticas (WYLLIE, 1997; KLIONSKY; EMR, 2000). É 

caracterizada microscopicamente pela condensação da cromatina, fragmentação 

nuclear e formação de corpos apoptóticos no citosol (HENGARTNER, 2000). No seu 

aspecto molecular, a apoptose é caracterizada pela expressão de proteínas como 

JNK1, um membro da superfamília MAPK do inglês mitogen-activated protein kinase, 

caspases, dentre outros fatores apoptóticos que são expressos de acordo com a via 

apoptótica selecionada. A via mais comum é aquela em que há a ativação de 

caspases, uma família de proteases cisteínicas altamente específicas, essenciais 

para a destruição celular (TURCOTTE; GIACCIA, 2010).  

Após 48 horas de incubação das células PC3M com DAL, foi observado o 

aumento na expressão de proteínas relacionadas com apoptose, embora a maioria 

não estivesse superexpressa. MAP4K3 (CI50), GNB2L1 (½CI50), LGALS9 (½CI50), 

MTPN (½CI50), PSMA7 (½CI50), RHOC (½CI50) são exemplos de proteínas que 

estão envolvidas na ativação da cascata JNK (do inglês c-Jun NH2 terminal kinase 

ou stress-activated protein kinases/SAPK) na parada do ciclo em G0/G1 e na 

liberação de Bax, na regulação positiva da cascata I-kappaB kinase/NF-kappaB, na 
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regulação positiva de NF-kappaB, na degradação proteossomal de PAK-2p34 e 

resposta ao dano no DNA, respectivamente, indicando que DAL pode induzir a 

expressão de proteínas-chave relacionadas à apoptose. Ainda em 48 horas de 

incubação, as proteínas relacionadas à replicação do DNA tornaram-se 

subexpressas, indicando a diminuição da proliferação celular.  

JNK desempenha um papel na sobrevivência celular (TIRASOPHON et 

al., 1998; WANGA et al., 1998) e é ativado por uma variedade de estímulos, 

incluindo fatores de crescimento, citocinas, promotores de tumor, inibidores da 

síntese proteica, irradiação UV e oncogenes; sendo um elemento obrigatório da 

resposta apoptótica, parece ser necessário para apoptose mediada pelo estresse do 

retículo endoplasmático (RE) (PARK et al., 2000). 

JNK, juntamente com outros mediadores, são componentes da via 

apoptótica estresse-induzida via caspase/mitocondrial e promovem a translocação 

de Bax (do inglês Bcl-2–associated X protein) para a mitocôndria onde facilita a 

liberação de citocromo c requerido para ativação da via das caspases (WU; 

KAUFMAN, 2006). Embora JNK e Bax/Bcl não tenham sido identificadas nesses 

experimentos, existem outras proteínas que podem sinalizar suas participações 

como MAP4K3 e GNB2L1, respectivamente.  

Estudos indicam que JNK age na família Bcl-2 inibindo-a e ativando a 

translocação de Bax para a mitocôndria (GAO et al., 2005). A família Bcl-2 atua 

suprimindo os efeitos antiapoptóticos de proteínas e aumenta a expressão de 

proteínas pró-apoptóticas, assim, a subexpressão de Bcl-2 confirma a hipótese de 

que a atividade antiproliferativa está, provavelmente, relacionada à via de 

sinalização apoptótica associada à mitocôndria (OUYANG, 2011; HUANG, 2012).  

A superexpressão de lactotransferrina ou lactoferrina (TRFL), uma enzima 

lisossomal, foi observada em todas as concentrações testadas quando comparadas 

ao controle (Figuras 10, 11, 13). De acordo com Katunuma e colaboradores (2004) a 

TRFL é um ativador de procaspase-3. Em 2006, Katunuma e colaboradores 

definiram o mecanismo de ação pelo qual a TRFL ativa a procaspase-3. Segundo 

eles, mediante estímulo de um indutor de apoptose, TRFL é transportada para o 

citoplasma onde funciona como uma chaperona alterando a estrutura terciária da 

procaspase-3 deixando-a susceptível ao processamento para gerar caspase-3. 

Gorria e colaboradores (2008), também, relataram o envolvimento de TRFL na 

ativação da caspase-3 ao utilizar como estímulo apoptótico um carcinógeno 
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benzo[a]pireno. Pode-se sugerir, portanto, que DAL pode ativar indiretamente a 

apoptose ao estimular a liberação de TRFL do lisossomo. 

Proteínas expressas unicamente no grupo ½CI50 que estão envolvidas 

na transdução de sinal, também, estão relacionadas à apoptose, ciclo celular e 

sistema imune (APÊNDICES B).  

O perfil proteômico de 72 horas (Figura 15) configurou-se com a 

diminuição de proteínas antiapoptóticas e aumento de proteínas apoptóticas, 

evidenciadas por proteínas únicas expressas tanto em ½CI50 quanto em CI50, 

sendo, neste último, grupo em maior quantidade. Algumas delas como: ANP32A 

(CI50), PDCD4 (CI50), PSMB5 (CI50), RTN4 (CI50), CHAC1 (½CI50) são peças 

importantes para ativação da apoptose e supressão tumoral (APÊNDICE C). Em 

relação ao ciclo celular, as proteínas diferencialmente expressas estão envolvidas, 

principalmente, na transição de fases do ciclo (G2/M, M/G1) e no ponto de 

verificação G1/S. Em destaque, NIT2, expressa em ½CI50, cuja superexpressão 

indica o aprisionamento da célula em G2 do ciclo celular (APÊNDICE C). 

Existem relatos de lectinas que agem aprisionando as células em 

determinada fase do ciclo celular. VVL (lectina de Vicia vilosa) bloqueia a progressão 

do ciclo celular na fase G2/M (LIU et al., 2001), WGA e RBA (Aglutinina de rice bran) 

também induzem a parada do ciclo celular na fase G2/M em células U937 (KIM et 

al.,2000). Por outro lado, existem lectinas que apenas causam o acúmulo de células 

na fase em G1 ou G2/M sem, no entanto, induzir apoptose dessas células, como 

VAA-1 (Aglutinina-1 de Viscum album) que age acumulando as células A549 em G1 

(LYU et al., 2001; SIEGLE et al., 2001). AMML (lectina de Astragalus mongholicus), 

também, induz a parada do ciclo celular, porém, na fase S (YAN et al., 2009). 

Confrontando os achados com a literatura, sugere-se que DAL possa, também, 

aprisionar as células PC3M em determinada fase do ciclo celular. 

4.3.2.2 DAL pode induzir estresse nas células PC3M 

Em 24 horas de incubação com DAL, a expressão de K2C1 e HS71L que 

atuam na resposta ao estresse, bem como a subexpressão de reguladores redox 
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como PRDX1, PRDX2, PRDX4, PRDX5, PRDX6 trazem indícios de estresse celular 

(Figura 12). 

A expressão, a partir de 48 horas, de AHSA1 e NDRG1, proteínas que 

fazem parte da resposta ao estresse, sugere que DAL causa perturbações na 

homeostase celular, aparentemente tempo-dependente. NDRG1 (Figura 12) é 

necessária para ativação de caspases mediadas por p53/TP53 e apoptose, também 

age como um supressor tumoral em muitos tipos celulares (STEIN, 2004). 

A tiorredoxina (TXN), um importante elemento na manutenção do 

equilíbrio redox nas células, foi substancialmente reduzido depois do tratamento com 

a lectina deixando de ser expresso a partir de 48 horas nos grupos tratados, 

sugerindo uma ruptura no equilíbrio redox contribuindo, assim, para aumentar o 

estresse celular observado (APÊNDICE A). 

A indução de proteínas de resposta ao estresse, provavelmente, funciona 

aumentando a sobrevivência celular permitindo o reparo do DNA, o reenovelamento 

de proteínas, a redução do estresse oxidativo e a restauração do equilíbrio de cálcio 

(FULDA, 2010). 

Foi vista, a subexpressão de enzimas responsáveis pelo metabolismo de 

carboidratos como: ALDOA, G3P, PGK1, ENOA, PGAM1 e metabolismo energético: 

NDK8, NDKA, NDKB (Figuras 10, 12, 14) indicando que a DAL causa uma 

supressão da fosforilação oxidativa. Por outro lado, a DAL parece aumentar a 

atividade da via glicolítica, fato constatado pela superexpressão de LDHA (lactato 

desidrogenase α), uma enzima-chave desta via, após 72 horas, sugerindo, portanto, 

uma desordem do metabolismo energético. Suportando esses achados, tem-se a 

subexpressão de PDIA1/P4HB (responsável por manter a homeostase redox) depois 

do tratamento com DAL (Figura 14). A desregulação da fosforilação oxidativa no 

esperma e a inibição de enzimas relacionadas ao ciclo do ácido tricarboxílico levam 

a liberação de citocromo c e fator indutor de apoptose (AIF) e, consequentemente, à 

apoptose (OUYANG, 2011; HUANG, 2012). 
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DAL pode provocar estresse no RE – Apoptose ou Autofagia 

Em todos os períodos testados, foi possível observar a expressão de 

marcadores do estresse do retículo endoplasmático (RE) – GRP78, HS90B2, 

HS90B3 indicando que DAL pode induzir o estresse no RE (Figura 10, 12, 14). 

Em 72 horas (APÊNDICE C), foi possível observar a expressão diferencial 

de proteínas NAALADL2 (2CI50), UBE2L3 (½CI50), RAD23B (½CI50), GRP78, 

dentre outras, que estão envolvidas na degradação de proteínas associadas ao RE 

e em resposta a proteínas desnaturadas ou desenoveladas (RPD). Além disso, a 

expressão diferencial de proteínas que são subunidades de proteossomos corrobora 

a atividade de degradação de proteínas.  

A expressão de KLF10, um repressor transcricional, na dosagem de 50 

µg/mL de DAL em 24 horas (APÊNDICE A) e de proteínas únicas relacionadas à 

transcrição após 48 horas de incubação com a lectina, H2A2C (CI50), RDBP (CI50), 

TH1L (½CI50), TRIM14 (½CI50) (APÊNDICE B), a primeira envolvida na regulação 

da transcrição e as demais relacionadas à regulação negativa da transcrição, parada 

do elongamento e inibição da atividade transcricional de SPI1, respectivamente, 

além de ANP32A e SSRP1 expressas em 72 horas (APÊNDICE C), que estão 

envolvidas na regulação da transcrição e na parada da transcrição. Esses achados 

corroboram com um dos mecanismos de autoproteção citados acima, cuja função é 

diminuir a síntese de proteínas. 

Outras proteínas do RE que atuam como chaperonas foram expressas 

em PC3M. São elas: 

a) PPIases (Peptidilpropil isomerases) (ELLGAARD; HELENIUS, 2003) 

expressas em 48 horas (PPIA, PPIAL4A) (Figura 12) e 72 horas 

(PPIA, PPIAL4G) (Figura 14 e APÊNDICE C);  

b) Proteínas dissulfeto isomerases (PDI) que catalisam a oxidação, 

isomerização e redução de pontes dissulfeto (ELLGAARD; 

HELENIUS, 2003) foram expressas em 48 horas e 72 horas (PDIA1, 

PDIA3) (Figuras 12 e 14);  

c) Calreticulina (Figura 12 e 14; APÊNDICE A), lectina solúvel no lúmen 

do RE com função chaperona no enovelamento de proteínas 

monoglicosiladas. Liga-se a glicanos monoglicosilados com 
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especificidade para glucose/manose o que leva a interação 

temporária com quase todas as glicoproteínas sintetizadas no RE 

(ELLGAARD; HELENIUS, 2003; NAIDOO, 2009).  

O lúmen do RE é muito complexo e altamente concentrado (100 mg/ml de 

proteínas) favorecendo a agregação de proteínas (STEVENS; ARGON, 1999). As 

proteínas não acumulam, em parte, devido à existência de um “controle de 

qualidade” que assegura a fidelidade na transcrição e tradução de novas proteínas 

ao suprimir a formação de agregados e degradar seletivamente proteínas 

desenoveladas antes que estas agreguem (ELLGAARD; HELENIUS, 2003).  

A degradação de proteínas é também vital na regulação de processos e 

sobrevivência. Proteínas como reguladores do ciclo celular, antiapoptóticas, fatores 

de transcrição e supressores de tumor devem ser degradados rapidamente para 

manter a homeostase (GHAZARIAN et al., 2010). 

A perturbação da homeostase do RE causa a interrupção do 

enovelamento das proteínas, levando ao acúmulo de proteínas desenoveladas e 

agregados proteicos que podem ser nocivos à célula (KAUFMAN, 2002; RON, 

2002). Para limitar esse acúmulo de proteínas, a célula desenvolveu uma resposta 

coordenada adaptativa, denominada resposta ao estresse do RE ou resposta a 

proteínas desenoveladas (RPD) (KADOWAKI et al., 2004; SCHRODER; KAUFMAN, 

2005a; ZHANG; KAUFMAN, 2006 apud NAIDOO, 2009). 

Quando as proteínas desnaturadas ou defeituosas se acumulam no 

lúmen do RE, as células ativam três mecanismos diferentes de autoproteção para 

sobreviver a essa condição: (1) redução da tradução para limitar o acúmulo de 

proteínas deformadas (HARDING et al., 1999; HARDING et al., 2003); (2) ativação 

transcricional de genes que codificam chaperonas (HSPs) residentes no RE que 

auxiliam na renaturação de proteínas, (GETHING; SAMBROOK, 1992; KAUFMAN, 

1999); e (3) degradação associada ao RE (DARE) ou ERAD do inglês ER associated 

degradation que reduz o estresse e restaura o enovelamento ao direcionar as 

proteínas defeituosas de volta ao citosol para degradação proteossomal (26S) 

(MORI, 2000). Estas respostas limitam a síntese de proteínas e o estresse no RE, 

mas se não são suficientes para diminuir o estresse, as células sofrem apoptose.  

A prolongada ativação de RPD leva à liberação de cálcio que sensibiliza a 

mitocôndria ativando a sinalização de morte, quando os sistemas de proteção 

mediados por RPD falham ao tentar restaurar a capacidade de enovelamento de 
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proteínas ocorre a ativação da sinalização pro-apoptótica pelas vias intrínseca e 

extrínseca em combinação, (OYADOMARI; MORI, 2004; SCHRODER; KAUFMAN, 

2005b; SZEGEZDI et al., 2006; WU; KAUFMAN, 2006). 

A apoptose RE-estresse induzida ocorre através da via intrínseca da 

apoptose que é mediada por Bcl-2, proteínas que controlam a liberação de 

moléculas citotóxicas da mitocôndria resultando na ativação da cascata de 

caspases, característica-chave deste tipo de apoptose (HACKI et al., 2000; BOYA et 

al., 2002; KADOWAKI et al., 2004). Embora a apoptose RE-estresse induzida seja 

distinta das vias normais de iniciação da apoptose, é notável que esse tipo de 

indução de apoptose é largamente dependente da mitocôndria liberando o citocromo 

c, sinal necessário para a ativação da cascata de caspases. Além da liberação do 

citocromo c da mitocôndria, existem outros sinais de ativação de caspases como: 

ativação dos fatores de transcrição, vias quinase e a regulação da família BCL-2 

(GORMAN et al., 2012).  

Autofagia é um processo de autodigestão que assegura a degradação 

lisossomal de proteínas e organelas a fim de manter a homeostase celular. É um 

processo dinâmico e conservado em que porções do citoplasma e organelas são 

sequestradas em vesículas (autofagossomos) (KLIONSKY; EMR, 2000) que se 

fundem com vesículas da via endocítica e, por fim, se unem a lisossomos, onde o 

material capturado é degradado. Estudos demonstram que o estresse persistente 

pode causar autofagia, também denominada morte celular programada do tipo II 

(KONDO et al.,2005; KUNDU; THOMPSON, 2008). 

A indução de autofagia em células normais ocorre para gerar nutrientes e 

energia em resposta a fome e estresse metabólico ou outras condições de estresse. 

Em células tumorais, a autofagia promove a sobrevivência da célula à fome, hipóxia, 

dano oxidativo ou outro tipo de estresse sendo, portanto, capaz de proteger as 

células adormecidas que têm a capacidade de retomar o crescimento quando as 

condições são mais favoráveis, sugerindo que a autofagia é uma via de supressão 

tumoral (TURCOTTE; GIACCIA, 2010). 

Condições que perturbam os níveis de energia, o estado redox ou a 

concentração de cálcio nas células reduzem a capacidade de enovelamento de 

proteínas. Evidências experimentais indicam que o RE e o aparelho de Golgi podem 

ativar ambos os mecanismos de pró-sobrevivência, bem como, apoptose se a 

sinalização de estresse tem seu limiar excedido (MAAG et al., 2003; HICKS; 
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MACHAMER, 2005; SZEGEZDI et al.,2006; WLODKOWICA et al., 2009). Sinais 

provenientes da rede RE–Golgi podem ignorar a etapa mitocondrial e executar 

eficientemente a apoptose (MAAG et al., 2003; WLODKOWICA et al., 2009).  

DAL provoca a subexpressão de HSPs (heat shock proteins) 

Os dados da expressão proteômica das células PC3M revelaram que as 

proteínas HSP27 (HSPB1) (Figura 12), HSP70 (HSP71, HSP71L, HSP72, HSP74, 

BiP/GRP78/HSPA5, HSP76, HSP77, HSP7C) e HSP90 (HS90A, HS902, HS905, 

HS90B, H90B2, H90B3, H90B4, ENPL) (Figuras 10, 12 e 14) estavam subexpressas 

em todos os períodos de incubação, sugerindo que DAL pode diminuir, direta ou 

indiretamente, a expressão dessas proteínas, levando a célula a ser mais 

susceptível à apoptose. 

HSPs (heat shock proteins) ou proteínas do estresse são proteínas 

altamente conservadas cuja expressão é induzida por estresse celular 

(CONCANNON et al., 2003; FULDA et al., 2010). Algumas são constitutivas e 

aumentam em resposta ao estresse, outras são somente expressas após a 

exposição ao estresse de qualquer tipo, seja ele oxidativo, osmótico, causado por 

metais pesados etc. (CONCANNON et al., 2003; STETLER et al., 2010). HSPs tem 

efeito citoprotetor e, quando não há estresse, comportam-se como chaperonas para 

outras proteínas. Quando o estresse celular acontece, a concentração de proteínas 

desnaturadas e a agregação de proteínas se elevam induzindo o rápido aumento da 

expressão de HSPs; estas por sua vez, medeiam a renaturação das proteínas 

desnaturadas ou a degradação destas auxiliando na recuperação da célula 

(CONCANNON et al., 2003; STETLER et al,. 2010).  

Entre os diferentes tipos de HSPs, destaca-se a família HSP27, que é 

induzível e atua como inibidora de apoptose, interferindo diretamente nos 

mecanismos de ativação das caspases, modulação do estresse oxidativo e 

regulação do citoesqueleto (CONCANNON et al., 2003; STETLER et al., 2010). Além 

dela, as famílias HSP70 e HSP90 também impedem que a apoptose aconteça, 

principalmente, por inibir a ativação da via das caspases (CONCANNON et al., 2003; 

GARRIDO et al., 2006; YANG et al.,2009). Por serem inibidoras de apoptose, essas 
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famílias HSPs são comumente expressas em células cancerígenas, com destaque 

para HSP27 e HSP70 que são abundantemente expressas, (CONCANNON et al., 

2003; GARRIDO et al., 2006; YANG et al.,2009). HSP90 é provavelmente um dos 

reguladores-chave na necrose e apoptose (SATO et al., 2010). 

BiP/GRP78/HSPA5, uma HSP90, atua no controle de qualidade do RE, 

liga-se a novas proteínas auxiliando no enovelamento, na degradação de proteínas 

desnaturadas associadas ao RE e na RPD (ELLGAARD; HELENIUS, 2003; 

STETLER et al., 2010). BiP/GRP78/HSPA5 associa-se a glicoproteínas defeituosas 

e as transporta para fora do RE, diretamente para o proteossoma para serem 

degradadas. (NAIDOO, 2009), dessa forma, BiP/GRP78/HSPA5 pode regular 

apoptose RE estresse-induzida (GORMAN et al., 2012).  

4.3.2.3 DAL induz a expressão de proteínas envolvidas no metabolismo de lipídios 

Em 48 horas, ocorreu aumento da expressão de proteínas envolvidas no 

metabolismo de lipídios em ½CI50 (TEBP, VTDB) (Figura 12), com a expressão 

única de ACLY, ECHS1, HMGCS1, sugerindo que em menor concentração DAL 

pode acionar o metabolismo de lipídios. 

Após 72 horas, no grupo tratado ½CI50, ocorreu a superexpressão de 

PDIA1, ENPL e FPPS (Figura 14) e no grupo CI50 houve expressão exclusiva de 

HMGCS1, GDPD5, ACLY (APÊNDICE C). Todas essas proteínas estão 

relacionadas ao metabolismo de lipídios, sugerindo que as células estão buscando 

uma fonte de energia alternativa. 

Até o momento não há relatos na literatura de que lectinas alterem a 

expressão de proteínas envolvidas no metabolismo de lipídios de célular tumorais. 
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4.3.2.4 DAL induz a expressão de proteínas envolvidas no sistema imune e 

resposta inflamatória 

Em 48 horas, houve a expressão exclusiva de proteínas que participam 

da resposta inflamatória como SERPINF2 (resposta aguda), e do sistema imune 

como calreticulina, MYO1G e A2M (APÊNDICE A). 

Nos grupos ½CI50 e CI50 foram expressas as proteínas MIF do inglês 

macrophage migration inhibitory factor ou GIF do inglês glycosylation-inhibiting factor 

após 48 e 72 horas de incubação com a DAL e, C3-complemento (CO3) e plastina 2 

(PLSL) após 48 horas de incubação, esta última participa da ativação de células T 

que, dentre outras, estão relacionadas com o sistema imune e resposta inflamatória, 

sugerindo que DAL pode ter atividade pró-inflamatória e que essa atividade possa 

ser maior em pequenas concentrações já que no grupo ½CI50 houve a expressão 

de quatro proteínas únicas (LAIR1, NFAC4, PSMA7, ISG15), que fazem parte do 

sistema imune e da resposta inflamatória (APÊNDICE B). 

4.3.2.5 DAL e o reparo do DNA 

RAD54B e RAD23B são enzimas envolvidas no reparo do DNA que foram 

unicamente expressas nos grupos ½CI50, CI50 e 2CI50 após 72 horas de incubação 

com DAL (APÊNDICE C), indicando que a DAL possa causar algum dano ao DNA, 

mesmo que indiretamente, estimulando a expressão dessas proteínas. 

A verificação (checkpoint) no DNA paralisa ou torna lenta a progressão do 

ciclo celular, proporcionando, assim, tempo para reparar o DNA antes que este 

prossiga para a fase seguinte (DAIGAKU et al., 2010) 

OUYANG (2011) afirma que o dano no DNA pode provocar a entrada das 

células na fase S, fazendo com que o sistema de replicação seja interrompido, 

levando as células à degradação e apoptose. De acordo com os resultados de 

expressão de proteínas demonstrados até o momento, aparentemente, as células 

em 24 horas foram capazes de evitar a morte, possivelmente, através de 

mecanismos de reparo do DNA ou mesmo por resposta ao estresse celular. 
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Entretanto, após 48 horas, sugere-se que a parada do ciclo celular tenha falhado 

causando a morte das células. 

A partir de 48 horas, proteínas 14-3-3 passam a ser expressas nos grupos 

tratados (Figura 12), embora subexpressas. Sugere-se que a modulação da função 

14-3-3 aumente a captura em G2 o que pode ser um mecanismo viável para limitar a 

proliferação de células e progressão tumoral. 

As proteínas 14-3-3 participam do controle da progressão do ciclo celular, 

da regulação da apoptose, e são cruciais no ponto de integração para muitas 

proteínas quinases e fosfatases que controlam a transição de G2 para a fase M. 

Eventos de fosforilação inibitórios durante G2, provavelmente, surgem a partir da 

detecção de lesões endógenas contínuas no DNA, a partir de eventos de replicação 

normais durante fase S ou danos exógenos no DNA que a célula tem encontrado 

durante a fase S tardia e G2, e são mediados por três quinases responsivas ao 

dano: Chk1 e Chk2, e MK2 (GARDINO; YAFFE, 2011). 

O balanço dinâmico entre a inibição de Cdk1/ciclina B mediada por 14-3-3 

e a recuperação celular mediada por Cdk1/Plkl que mantém as células num estado 

de parada temporária, provavelmente, é deficiente em células tumorais. Por outro 

lado, algumas 14-3-3 tem um papel na degradação de p21 que está envolvido na 

progressão de G1/S e poderia ser importante na entrada da fase M a partir de G2, 

racionalizando a superexpressão de 14-3-3 em alguns tipos tumorais (GARDINO; 

YAFFE, 2011). 

Em resumo, a análise proteômica das células de câncer de próstata da 

linhagem PC3M, tratadas com DAL, revelou que a DAL pode provocar alterações na 

homeostase celular gerando estresse celular. Embora esse estresse tenha sido 

combatido com êxito em 24 horas, a partir de 48 horas, os mecanismos de resposta 

a essas perturbações causadas pela lectina não foram suficientes para restaurar o 

equilíbrio celular e recuperar a célula, resultando em morte celular por apoptose. Os 

mecanismos pelos quais a apoptose é iniciada ainda não são bem esclarecidos, mas 

acredita-se que a apoptose ocorra por estresse no RE induzido/via mitocondrial e/ou 

por ativação da caspase-3 por ação da lactoferrina. Aparentemente, o estresse 

celular causado por DAL pode acarretar em danos no DNA, que mesmo pouco 

importantes, resultam na parada do ciclo celular. Muitas outras lectinas compartilham 

de achados semelhantes.  
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A maioria das lectinas vegetais induz apoptose em células cancerígenas 

via caspase-dependente (HUANG, 2012). A ConA, uma lectina ligante de 

manose/glucose, induz apoptose em células A375 de melanoma humano por via 

mitocondrial caspase-dependente (LIU et al., 2009b), a AML, uma lectina específica 

para D-galactose, induz apoptose em CML via caspase (HUANG, 2012), a lectina de 

Sophora flavescens, ligante de manose, pode induzir a morte celular de células 

HeLa via caspases-dependente. Já a CvL, lectina de Cliona varians, D-galactose 

ligante, também induz apoptose, porém via caspase-independente de células K562 

(QUEIROZ et al., 2009). Lectinas de Visco (Viscum album) causam apoptose em 

células cancerígenas, principalmente, por via mitocondrial e/ou receptor de morte 

(SIEGLE et al., 2012). A lectina II de Visco induz apoptose em células cancerígenas 

através da geração de peróxido de hidrogênio intracelular e ativação das caspases 9 

e 3 (KIM et al., 2000; LYU et al., 2001). 

A hipótese de autofagia também é válida, tendo, em vista, a expressão de 

subunidades proteossômicas, todo o contexto de estresse celular apresentado e a 

liberação da lactoferrina do lisossomo, que pode ocorrer por ruptura do lisossomo, 

ou por algum mecanismo específico de sinalização. Segundo Liu (2010), as lectinas 

ConA e PCL podem induzir autofagia depois de sua internalização nas células 

tumorais. Chang e Lei, em 2007, descobriram que ConA se liga as células do 

hepatoma através de glicoproteínas da membrana celular tumoral e é internalizada, 

preferencialmente, para a mitocôndria de onde ativa as vias de sinalização de morte. 

Assim como ConA, a lectina de Polygonatum cyrtonema (PCL), manose ligante, 

também promove apoptose e autofagia em células A375, porém por via mitocôndria 

ROS-p38-p53 (LIU et al., 2009a). 
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5 CONCLUSÃO 

A lectina de Dioclea altíssima (DAL) possui citotoxicidade seletiva para 

linhagens celulares cancerígenas: A549 (carcinoma de pulmão) e PC3M (carcinoma 

de próstata), após 48 e 72 horas de incubação, e para OVCAR-8 (carcinoma de 

ovário) após 72 horas de tratamento, com valores de CI50 entre 23 e 55,7 µg/mL. 

O mecanismo de citotoxicidade para PC3M foi investigado. Os resultados 

mostram que a DAL modifica o perfil proteômico dessas células, com a expressão de 

proteínas envolvidas no estresse do RE, sugerindo a indução de apoptose RE-

estresse dependente, por meio da ativação das cascatas de caspases e, 

possivelmente, de JNK, e uma degeneração na habilidade de reparo do dano no 

DNA, confirmada pela sub-regulação de proteínas envolvidas no reparo do DNA. 

O proteoma celular é altamente dependente das condições em que as 

células são expostas e podem responder de maneira bastante complexa. Os 

mecanismos intracelulares pelos quais a lectina desempenha a sua função de 

induzir apoptose de células tumorais parecem envolver diversas vias moleculares de 

sinalização, portanto, faz-se necessário um estudo mais detalhado sobre as vias de 

sinalização apoptótica que são acionadas pela DAL. 
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6 PERSPECTIVAS 

Vários eventos limitantes restringem o uso de produtos derivados de 

plantas na terapia de combate ao câncer; os principais são os efeitos colaterais 

provocados pela baixa especificidade do fármaco às células-alvo tumorais. São 

esses efeitos indesejáveis que impulsionam a procura por novas substâncias 

anticancerígenas. Entretanto, os compostos vegetais ainda permanecem como a 

principal fonte de moléculas com potencial farmacológico a ser estudado. 

Lectinas com atividade indutora de apoptose podem ser potenciais 

agentes anticâncer, desde que os mecanismos intracelulares envolvidos sejam 

compreendidos. Novas vias envolvendo RE, aparelho de Golgi, lisossomos, 

autofagia e morte celular programada estão sendo reconhecidas como potenciais 

alvos de drogas para intervenções terapêuticas. 

Este estudo gerou dados que podem subsidiar futuras pesquisas 

bioquímicas e fisiopatológicas contra o câncer de próstata, bem como, do uso de 

lectina vegetais como agentes anticâncer. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Proteínas expressas exclusivamente nas  diferentes condições 
após 24 horas de incubação de células PC3M com a DA L 

Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 24 horas de 
incubação de células PC3M com a DAL – Continua  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína 

DAL 
(μg/mL) Processo biológico 

Apoptose 

P51878 CASP5 Isoform Caspase 5 200 Mediador de apoptose 

Ciclo Celular 

P61981 YWHAG 14-3-3 protein gamma 50 
Proteína adaptadora 
envolvida na mitose, 
transição entre G2/M 

P27797 CALR Calreticulin 50 Parada do ciclo celular 

Organização Estrutural (Citoesqueleto, adesão celul ar, comunicação célula -célula, 
contração) 

P63261 ACTG1 Actin cytoplasmic 2 100 
Componente celular de 
movimento 

P68133 ACTA1 Actin alpha skeletal muscle 50 Filamento deslizante 

B0I1T2 MYO1G Isoform 4 of Myosin 50 
Movimentos 
intracelulares 

A6NNZ2 TBB8B Tubulin beta 8 chain B 50 
Movimentos baseados 
em microtúbulos 

Q9NY65 TUBA8 Tubulin alpha 8 chain 50 Movimentos baseados 
em microtúbulos 

Q14019 COTL1 Coactosin like protein 50 Actina-ligante 
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Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 24 horas de 
incubação de células PC3M com a DAL – Continuação  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína 

DAL 
(μg/mL) Processo biológico 

Metabolismo de Proteínas 

P27797 CALR Calreticulin 50 
Interage com 
glicoproteínas 
sintetizadas no RE 

P68366 TUBA4A Tubulin alpha 4A chain 50 Enovelamento 

Metabolismo de Aminoácidos e derivados 

P23526 AHCY Adenosylhomocysteinase 50 
Inibidor de S-adenosil-L-
metionina 

Metabolismo do DNA - Replicação/ Proliferação celul ar 

Q14181 POLA2 
DNA polymerase alpha 
subunit B 100 Replicação do DNA 

Q9BWG4 SSBP4 
Single stranded DNA 
binding protein 4 50 

Proteína ligante de DNA 
de fita simples 

P68366 TUBA4A Tubulin alpha 4A chain 50 Replicação do DNA 

P85037 FOXK1 
Isoform b of Forkhead box 
protein K1 

50 Regulador transcripcional 

Metabolismo Energético 

P29966 MARCKS 
Myristoylated alanine rich 
C kinase substrate 

50 
Substrato celular da 
proteína quinase C 

Metabolismo de Lipídios e Lipoproteínas 

O60488 ACSL4 
Long-chain-fatty-acid-CoA 
ligase 4 

50 
Ativação de ácidos 
graxos de cadeia 
longa 

P68402 PA1B2 
Platelet activating factor 
acetylhydrolase IB subunit 
beta 

200 
Degradação lipídica. 
Inativa PAF 

Resposta ao Estresse 

P41221 WNT5A 
Isoform 2 of Protein Wnt 

5a 
50 

Ativação da JUN quinase 
e da proteína B quinase 
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Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 24 horas de 
incubação de células PC3M com a DAL – Continuação  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína 

DAL 
(μg/mL) Processo biológico 

Resposta Inflamatória e Sistema Imune 

P08697 A2AP Alpha 2 antiplasmin 100 
Resposta aguda da 
inflamação 

P01023 A2MG Alpha 2 macroglobulin 50 
Regulação negativa da 
ativação do complemento 
via lectínica 

P27797 CALR Calreticulin 50 

Processamento e 
apresentação de 
antígenos via MHC  de 
classe I 

P10599 TXN Thioredoxin 50 Resposta Inata 

Metabolismo do RNA 

O75888 TNF13 
Tumor necrosis factor 
ligand superfamily member 
13 

200 Estabilização de RNAm 

Transcrição 

P85037 FOXK1 Forkhead box protein K1 50 Regulação da transcrição 

Q13118 KLF10 Krueppel-like factor 10 50 Repressor transcripcional 

Q05066 SRY 
Sex determining region Y 
protein 

50 Regulação da transcrição 

P10599 TXN Thioredoxin 50 Regulação da transcrição 

Transdução de sinal 

P61981 YWHAG 14 3 3 protein gamma 50 Regulação da transdução 

P01023 A2M Alpha 2 macroglobulin 50 
Sinalização por Rho 
GTPase 

P49006 MRP MARCKS-related protein 50 
Envolvida no 
acoplamento da proteína 
quinase à calmodulina 
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Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 24 horas de 
incubação  de células PC3M  com a DAL – Conclusão  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína 

DAL 
(μg/mL) Processo biológico 

Transdução de sinal  

P41221 WNT5A Protein Wnt-5a 50 Sinalização por GPCR 

Transporte 

P63261 ACTG1 Actin cytoplasmic 2 100 Tráfico de membrana 

P68871 HBB Hemoglobin subunit beta 100 Transporte de oxigênio 

Q9H009 NACA2 
Nascent polypeptide-
associated complex 
subunit alpha 2 

50 Transporte de proteínas 

P10599 TXN Thioredoxin 50 Transporte de elétrons 

Não Caracterizadas/Função desconhecida 

Q4VX62 C6orf99 Putative uncharacterized 
protein C6orf99 

100 - 

Q6NS92 C14orf53 Uncharacterized protein 
C14orf53 

200 - 

Outros  

P19823 ITIH2 Inter-alpha-trypsin inhibitor 
heavy chain H2 

200 Metabolismo do 
Hialuronano 
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APÊNDICE B – Proteínas expressas exclusivamente nas  diferentes condições 
após 48 horas de incubação de células PC3M com a DA L 

Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 48 horas de 
incubação de PC3M com a DAL – Continua  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína Condição* Processo biológico 

Anti-apoptose 

Q9H8G2 C9orf82 
Uncharacterized protein 
C9orf82 

CI50 

Modula caspase 10 
dependente da 
caspase 3 
mitocondrial 

P30044 PRDX5 
Peroxiredoxin 5 
mitochondrial ½CI50 

Regulação negative 
do da apoptose 

Apoptose 

Q8IVH8 MAP4K3 
Mitogen-activated protein 
kinase kinase kinase kinase 
3 

CI50 Cascata JNK 

P63244 GNB2L1 
Guanine nucleotide-binding 
protein subunit beta 2 

½CI50 
Promove apoptose por 
liberar BAX de BCL2L 

O00182 LGALS9 Galectin 9 ½CI50 
Regulação positiva da 
cascata I-kappaB 
kinase/NF-kappaB 

P58546 MTPN Myotrophin ½CI50 
Regulação positiva de 
NF-kappa-beta 

O14818 PSMA7 
Proteasome subunit alpha 
type 7 

½CI50 

Degradação de PAK-
2p34 mediada por 
proteossomo 

P08134 RHOC 
Rho-related GTP-binding 
protein RhoC 

½CI50 
Regulação positiva da 
cascata I-kappaB 
kinase/NF-kappaB 

Ciclo Celular 

P30153 PPP2R1A 

Serine/threonine-protein 
phosphatase 2A 65 kDa 
regulatory subunit A alpha 
isoform 

½CI50 
Transição de fases do 
ciclo celular 
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Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 48 horas de 
incubação de PC3M com a DAL – Continuação  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína Condição* Processo biológico 

Ciclo Celular  

Q8NEU8 APPL2 
DCC interacting protein 13 
beta 

½CI50 
Regulação da 
proliferação celular 

O14818 PSMA7 
Proteasome subunit alpha 
type 7 

½CI50 
Dano no DNA, 
Checkpoints G1/S  

P61586 RHOA Transforming protein RhoA ½CI50 Divisão celular 

P63244 GNB2L1 
Guanine nucleotide binding 
protein subunit beta 2 

½CI50 
Inibe o crescimento 
celular por prolongar a 
fase G0/G1 

Q16777 H2A2C Histone H2A type 2 C CI50 
Manutenção do 
cromossomo 

Diferenciação Celular 

Q16352 INA Alpha internexin ½CI50 Morfogênese 

Q9BYV2 TRIM54 
Tripartite motif containing 
protein 54 ½CI50 

Estabiliza 
microtubulos 

Q14934 NFATC4 Nuclear factor of activated T 
cells cytoplasmic 4 

½CI50 Induz a expressão de 
citocinas 

Proteólise 

P63244 GNB2L1 
Guanine nucleotide-binding 
protein subunit beta 2 

½CI50 

Ubiquitinação e 
degradação 
proteossomal 

Organização Estrutural (Citoesqueleto, adesão celul ar, comunicação célula-célula, contração) 

P63261 ACTG1 Actin cytoplasmic 2 CI50 
Componente celular 
de movimento 

P47756 CAPZB 
F actin capping protein 
subunit beta 

½CI50 Citoesqueleto 
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Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 48 horas de 
incubação de PC3M com a DAL – Continuação  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína Condição* Processo biológico 

Organização Estrutural (Citoesqueleto, adesão celul ar, comunicação célula-célula, contração)  

O15061 SYNM Synemin CI50 Estrutural 

A6NKZ8 YI016 
Putative tubulin beta chain 
like protein 

½CI50 Organização estrutural 

Metabolismo de aminoácidos e derivados 

O14818 PSMA7 
Proteasome subunit alpha 
type 7 

½CI50 
Regulação da ornitina 
descarboxilase  

Metabolismo de Carboidratos 

P40925 MDH1  
Malate dehydrogenase 
cytoplasmic CI50 

Ciclo do ácido 
tricarboxílico 

Q6Y288 B3GALTL Beta 1 3 glucosyltransferase ½CI50 
Metabolismo de 
Fucose 

Metabolismo do DNA – Replicação, Dano e Reparo do D NA 

O14818 PSMA7 
Proteasome subunit alpha 
type 7 

½CI50 
Transição de fases 
M/G1  

Metabolismo de Lipídios e Lipoproteínas 

P53396 ACLY ATP citrate synthase ½CI50 Síntese de Acetil-CoA 
citosólico 

P30084 ECHS1 
Enoyl CoA hydratase 
mitochondrial 

½CI50 Beta-oxidação 

Q01581 HMGCS1 
Hydroxymethylglutaryl CoA 
synthase cytoplasmic 

½CI50 
Biossíntese do 
colesterol 

Metabolismo de Nucleotídios 

O60658 PDE8A 
High affinity cAMP-specific 
and IBMX-insensitive 3',5'-
cyclic phosphodiesterase 8A 

½CI50 Regulação de AMPc 
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Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 48 horas de 
incubação de PC3M com a DAL – Continuação  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína Condição* Processo biológico 

Metabolismo de Proteínas 

P56537 EIF6 
Eukaryotic translation 
initiation factor 6 

CI50 
Estimula o início da 
tradução 

Q14697 GANAB 
Neutral alpha glucosidase 
AB 

½CI50 
Modificação pós-
traducional 

A6NKZ8 YI016 
Putative tubulin beta chain 
like protein 

½CI50 Polimerização 

Metabolismo do RNA 

Q10570 CPSF1 
Cleavage and 
polyadenylation specificity 
factor subunit 1 

½CI50 Poliadenilação 

Resposta ao Estresse 

Q8IVH8 MAP4K3 
Mitogen activated protein 
kinase kinase kinase kinase 
3 

CI50 
Resposta ao estresse 
no ambiente  

P30044 PRDX5 
Cytoplasmic peroxisomal of 
Peroxiredoxin 5 
mitochondrial 

½CI50 Resposta a ROS 

Q58FG1 HSP90AA4P Putative heat shock protein 
HSP 90 alpha A4 

½CI50 

Degradação de 
proteínas 
desenoveladas 

Sistema Imune/Resposta inflamatória 

Q6GTX8 LAIR1 
Leukocyte-associated 
immunoglobulin-like receptor 
1 

½CI50 
Modula a produção de 
citocina 

Q14934 NFAC4 Nuclear factor of activated T-
cells, cytoplasmic 4 

½CI50 
Induz a produção de 
citocinas IL-2 e IL-4 

O14818 PSMA7 
Proteasome subunit alpha 
type-7 

½CI50 
Sistema Imune 
Adaptativo 

P05161 ISG15 Ubiquitin-like protein ISG15 ½CI50 Defesa antiviral  
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Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 48 horas de 
incubação de PC3M com a DAL – Continuação  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína Condição* Processo biológico 

Transcrição  

Q8IXH7 TH1L NELF D of Negative 
elongation factor C D 

½CI50 
Parada de 
elongamento e 
recuperação 

Q16777 HIST2H2AC Histone H2A type 2 C CI50 Regula a transcrição 

P18615 RDBP Negative elongation factor E CI50 
Regula o elongamento 
da transcrição pela 
RNA poli II 

Q14142 TRIM14 Tripartite motif containing 
protein 14 

½CI50 
Inibe a atividade de 
transcrição de SPI1 

Transdução de Sinal 

O14818 PSMA7 
Proteasome subunit alpha 
type 7 

½CI50 Sinalização por Wnt 

P61586 RHOA Transforming protein RhoA ½CI50 
Regulação da 
transdução de sinal 

Q8NEU8 APPL2 DCC interacting protein 13 
beta 

½CI50 
Transdução de sinal 
nuclear 

Q13304 GPR17 
Uracil nucleotide cysteinyl 
leukotriene receptor 

2CI50 
Inibição da adenilil 
ciclase 

Q9ULV4 CORO1C Coronin 1C ½CI50 - 

Q15735 INPP5J 
Phosphatidylinositol 4 5 
bisphosphate 5 phosphatase 
A 

½CI50 
Modulação da função 
do Inositol e 
fosfatidilinositol 

Q8NDV7 TNRC6A 
Trinucleotide repeat 
containing gene 6A protein 

½CI50 
Sinalização por 
NOTCH 

P01023 A2M Alpha 2 macroglobulin ½CI50 
Sinalização por Rho 
GTPases 

P08134 RHOC 
Rho related GTP binding 
protein RhoC 

½CI50 
Sinalização por Rho 
GTPases e por GPCR 

O60658 PDE8A 
High affinity cAMP-specific 
and IBMX-insensitive 3',5'-
cyclic phosphodiesterase 8A 

½CI50 Sinalização por GPCR 
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Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 48 horas de 
incubação de PC3M com a DAL – Conclusão  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína Condição* Processo biológico 

Transporte 

Q8N145 LGI3 
Leucine rich repeat LGI 
family member 3 

CI50 Exocitose 

Q9NPJ8 NXT2 NTF2 related export protein 
2 

CI50 Exportação do mRNA 
nuclear 

P63261 ACTG1 Actin cytoplasmic 2 CI50 Tráfico de membrana 

P69892 HBG2 
Hemoglobin subunit gamma 
2 

2CI50 
Transporte de 
oxigênio 

Não Caracterizadas/Função desconhecida 

A5PLN9 C5orf44 
Isoform 3 of UPF0533 
protein C5orf44 OS Homo 
sapiens 

CI50 - 

Q6NVV7 C22orf40  UPF0595 protein C22orf40 CI50 - 

Q9NW68 BSDC1 
BSD domain containing 
protein 1  

2CI50 - 

P78410 BTN3A2  
Butyrophilin subfamily 3 
member A2  

½CI50 - 

Q86Y26 NUT Protein NUT  ½CI50 - 

Q6ZV89 SH2D5 SH2 domain containing 
protein 5  

½CI50 - 

Q56UN5 YSK4 SPS1 STE20 related protein 
kinase YSK4  

½CI50 - 

Outros 

P11586 MTHFD1 
C 1 tetrahydrofolate 
synthase cytoplasmic 

½CI50 

Metabolismo de 
Vitaminas 
hidrossolúveis e 
cofatores 

Q8TC20 CAGE1 
Isoform 3 of Cancer 
associated gene 1 

½CI50 
Expresso em tecidos 
cancerígenos de 
testículos 

* CI50: 30 µg/mL *½CI50: 15 µg/mL *2CI50: 60 µg/mL 
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APÊNDICE C – Proteínas expressas exclusivamente nas  diferentes condições 
após 72 horas de incubação com a DAL 

Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 72 horas de 
incubação de PC3M com a DAL – Continua  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína Condição* Processo biológico 

Anti-apoptose 

Q96BJ3 AIDA 
Axin interactor dorsalization 
associated protein 

CI50 
Regulação negative da 
cascata JNK 

Q92688 ANP32B 
Acidic leucine-rich nuclear 
phosphoprotein 32 family 
member B 

CI50 Inibidor de caspase-3 

Q04760 GLO1 Lactoylglutathione lyase ½CI50 
Regulação de NF-
kappa-B 

Apoptose 

Q00005 PPP2R2B 

Serine/threonine-protein 
phosphatase 2A 55 kDa 
regulatory subunit B beta 
isoform 

CI50 
Atividade pro-
apoptótica 

P39687 ANP32A 
Acidic leucine rich nuclear 
phosphoprotein 32 family 
member A 

CI50 Via caspase 

Q16342 PDCD2 
Programmed cell death protein 
2 

CI50 Regulação 

Q53EL6 PDCD4 
Programmed cell death protein 
4 

CI50 
Modula a ativação da 
apoptose via JUN 
quinase 

P28074 PSMB5 Proteasome subunit beta type 5 CI50 Regulação 

O60504 SORBS3 Vinexin CI50 Ativação de JNK/SAPK 

Q9BUX1 CHAC1 
Cation transport regulator like 
protein 1 

½CI50 Pro-apoptotico em RPD 

P61201 COPS2 
COP9 signalosome complex 
subunit 2 

½CI50 
Fosforilação de p53, 
JUN, IkappaB 

P12544 GZMA Granzyme A ½CI50 - 
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Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 72 horas de 
incubação de PC3M com a DAL - Continuação  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína Condição* Processo biológico 

Apoptose  

Q96FA3  PELI1 Protein pellino homolog 1 ½CI50 - 

O14818 PSMA7 
Proteasome subunit alpha type 
7 

½CI50 Regulação 

Q9Y265 RUVBL RuvB like 1 ½CI50 - 

Ciclo Celular 

Q92688 ANP32B 
Acidic leucine-rich nuclear 
phosphoprotein 32 family 
member B 

CI50 
Necessário para a 
progressão do ciclo 
celular de G1 para S 

P28074 PSMB5 Proteasome subunit beta type 5 CI50 Checkpoint 

Q66GS9 CEP135 Centrosomal protein of 135 kDa ½CI50 Mitose G2/M 

P49321 NASP 
Nuclear autoantigenic sperm 
protein 

½CI50  
Necessário para a 
progressão do ciclo 
cellular 

Q9NQR4 NIT2 Omega amidase NIT2 ½CI50  
Prende as células em 
G2 

O14818 PSMA7 
Proteasome subunit alpha type 
7 

½CI50  Checkpoint 

Q9Y266 NUDC  Nuclear migration protein nudC  ½CI50  Prometáfase e Telófase 

Diferenciação Celular 

Q6ZTW0 C19orf20 
Tubulin polyglutamylase 
complex subunit 1 

CI50 Espermatogênese 

Proteólise 

Q58DX5 NAALADL2 
Inactive N acetylated alpha 
linked acidic dipeptidase like 
protein 2 

2CI50 - 

O14818 PSMA7 
Proteasome subunit alpha type 
7 

½CI50 
Degradação de PAK-
2p34 
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Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 72 de incubação 
de PC3M com a DAL - Continuação  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína Condição* Processo biológico 

Proteólise  

P28074 PSMB5 Proteasome subunit beta type 5 CI50 
Degradação de PAK-
2p34 

P68036 UBE2L3 Ubiquitin conjugating enzyme 
E2 L3 

½CI50 Degradação de 
proteínas anormais 

P54727 RAD23B 
UV excision repair protein 
RAD23 homolog B 

½CI50 
Degradação 
proteossomal 

Organização Estrutural (Citoesqueleto, adesão celul ar, comunicação célula-célula, contração) 

P06753 TPM3 Tropomyosin alpha 3 chain CI50  
Liga-se a filamentos de 
actina 

O60504 SORBS3 Vinexin CI50  Regulação da formação 
de actina 

P09493 TPM1 Tropomyosin alpha 1 chain ½CI50  
Liga-se a filamentos de 
actina 

Metabolismo de aminoácidos e derivados 

P28074 PSMB5 Proteasome subunit beta type 5 CI50  

Regulação de ornitina 
descarboxilase 

O14818 PSMA7 
Proteasome subunit alpha type 
7 

½CI50  

Metabolismo de Carboidratos 

O75390 CS Citrate synthase mitochondrial ½CI50  Ciclo do ácido cítrico 

Q9NR45 NANS Sialic acid synthase ½CI50  Biossíntese de 
lipopolissacarídio 

Metabolismo do DNA - Replicação/ Proliferação celul ar 

Q86TP1 PRUNE Protein prune homolog CI50  Proliferação celular 

P28074 PSMB5 Proteasome subunit beta type 5  CI50  
Pré-iniciação da 
Replicação 

O75717 WDHD1 WD repeat and HMG box DNA 
binding protein 1 

CI50  Fator de iniciação da 
replicação 
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Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 72 horas de 
incubação de PC3M com a DAL - Continuação  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína Condição* Processo biológico 

Metabolismo do DNA - Replicação/ Proliferação celul ar 

P12268 IMPDH2  
Inosine 5 monophosphate 
dehydrogenase 2 

½CI50  
Regula a crescimento 
celular 

P49321 NASP 
Nuclear autoantigenic sperm 
protein 

½CI50  
Necessário para a 
replicação do DNA 

Q99880 HIST1H2BL Histone H2B type 1 L CI50  
Manutenção do 
cromossomo 

P62805 HIST1H4A Histone H4 CI50  
Manutenção do 
cromossomo 

Q9Y265 RUVBL1 RuvB like 1 ½CI50  
Manutenção do 
cromossomo 

Q96A08 HIST1H2BA Histone H2B type 1 A ½CI50  
Manutenção do 
cromossomo 

O14818 PSMA7 
Proteasome subunit alpha type 
7 

½CI50  
Pré-iniciação da 
Replicação e Síntese 
de DNA 

Dano e reparo do DNA 

Q9Y620 RAD54B  
DNA repair and recombination 
protein RAD54B 

2CI50  Participa do reparo 

P54727 RAD23B 
UV excision repair protein 
RAD23 homolog B 

½CI50  
Reparo: Excisão de 
nucleotídio 

Metabolismo de Lipídios e Lipoproteínas 

Q01581  HMGCS1 
Hydroxymethylglutaryl CoA 
synthase cytoplasmic 

CI50  

Biossíntese de 
cholesterol e regulação 
do metabolismo de 
lipídios 

Q8WTR4 GDPD5 
Glycerophosphodiester 
phosphodiesterase domain 
containing protein 5 

CI50  - 

P53396 ACLY 
ATP citrate synthase OS Homo 
sapiens GN 

CI50  
Biossíntese de Acetil-
CoA graxo 
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Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 72 horas de 
incubação de PC3M com a DAL - Continuação  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína Condição* Processo biológico 

Metabolismo de Nucleotídios 

P12268 IMPDH2 
Inosine 5 monophosphate 
dehydrogenase 2 

½CI50  Metabolismo de purinas 

Metabolismo de Proteínas 

A2BFH1 PPIAL4G 
Peptidylprolyl cis trans 
isomerase A like 4G 

CI50  
Enovelamento de 
proteínas 

P26373 RPL13 
60S ribosomal protein L13 OS 
Homo sapiens 

CI50  Regulação da tradução 

A9UHW6 MIF4GD 
MIF4G domain containing 
protein CI50  Regulação da tradução 

P62829 RPL23  60S ribosomal protein L23 CI50  
Biossíntese de 
proteínas 

P49590 HARS2 
Probable histidyl tRNA 
synthetase mitochondrial 

CI50  
Biossíntese de 
proteínas 

P61201 COPS2 
COP9 signalosome complex 
subunit 

½CI50  Regula a ubiquitinação 

P26641 EEF1G  Elongation factor 1 gamma ½CI50  
Biossíntese de 
proteínas 

Q96FA3  PELI1 Protein pellino homolog 1 ½CI50  Ubiquitinação 

P61758 VBP1 Prefoldin subunit 3 ½CI50  
Enovelamento de 
proteínas 

P37287 PIGA 
Phosphatidylinositol N 
acetylglucosaminyltransferase 
subunit A 

½CI50  
Modificação pós-
traducional 

P62753 RPS6 40S ribosomal protein S6 ½CI50  
Biossíntese de 
proteínas 

P49588 AARS Alanyl tRNA synthetase 
cytoplasmic 

½CI50  Biossíntese de 
proteínas 

Metabolismo do Óxido Nítrico 

P35270 SPR Sepiapterin reductase ½CI50 Ativação e regulação 
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Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 72 horas de 
incubação de PC3M com a DAL - Continuação  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína Condição* Processo biológico 

Metabolismo do RNA 

P39687 ANP32A 
Acidic leucine rich nuclear 
phosphoprotein 32 family 
member A 

CI50  
Regulação do mRNA e 
estabilidade 

Q9Y333  LSM2 
U6 snRNA associated Sm like 
protein LSm2 

CI50  
Processamento de 
mRNA 

P28074 PSMB5 Proteasome subunit beta type 5 CI50  
Regulação da 
estabilidade do mRNA 

Q92989 CLP1 
Polyribonucleotide 5 hydroxyl 
kinase Clp1 

½CI50  
Processamento de 
mRNA 

O00148 DDX39 
ATP dependent RNA helicase 
DDX39 

½CI50  
Processamento de 
mRNA 

O14818 PSMA7 
Proteasome subunit alpha type 
7 ½CI50  

Regulação da 
estabilidade do mRNA 

Q08945 SSRP1 FACT complex subunit SSRP1 ½CI50  Elongamento de mRNA 

Oxidações Biológicas 

B5MD39 GGTLC3  
Putative gamma 
glutamyltransferase light chain 3 

½CI50 
Metabolismo da 
glutationa 

Resposta ao Estresse 

Q58FG1 HSP90AA4P 
Putative heat shock protein 
HSP 90 alpha A4 

CI50  Chaperona 

Sistema Imune 

P28074 PSMB5 Proteasome subunit beta type 5 CI50  Imunidade adaptativa 

P52907 CAPZA1 
F actin capping protein subunit 
alpha 1 

½CI50  Imunidade Inata 

P12544 GZMA Granzyme A ½CI50  
Resposta imune 
mediada por células 

O14818 PSMA7 
Proteasome subunit alpha type 
7 ½CI50  Imunidade adaptativa 

P68036 UBE2L3  
Ubiquitin conjugating enzyme 
E2 L3 

½CI50  Imunidade adaptativa 

Transcrição 

P39687 ANP32A 
Acidic leucine rich nuclear 
phosphoprotein 32 family 
member 

CI50  
Repressão da 
transcrição 
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Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína Condição* Processo biológico 

Transcrição  

Q96K17 BTF3L4 
Transcription factor BTF3 
homolog 4 

½CI50  Fator de transcrição 

Q92989 CLP1 
Polyribonucleotide 5 hydroxyl 
kinase Clp1 

½CI50  
Processamento do 
transcrito 

Q9Y265 RUVBL1 RuvB like 1 ½CI50  
Terminação da 
transcrição 

Q08945 SSRP1  FACT complex subunit SSRP1 ½CI50  
Elongamento do 
transcrito 

P68036 UBE2L3  
Ubiquitin conjugating enzyme 
E2 L3 

½CI50   

Transdução de Sinal 

P01138 NGF  Beta nerve growth factor CI50  
Ativa cascatas de 
sinalização 

P28074 PSMB5  Proteasome subunit beta type 5 CI50  Sinalização por Wnt 

Q9NQC3 RTN4  Reticulon 4 CI50  Sinalização por NGF 

Q9ULV4 CORO1C  Coronin 1C ½CI50  - 

Q96FA3  PELI1  Protein pellino homolog 1 ½CI50  
Sinalização por 
citocinas 

O14818 PSMA7 
Proteasome subunit alpha type 
7 ½CI50  Sinalização por Wnt 

Transporte 

P84077 ARF1 ADP ribosylation factor 1 ½CI50  
Transporte retrograde 
de Golgi para RE 

O75390 CS Citrate synthase mitochondrial ½CI50  
Importação de proteína 
mitocondrial 

Q9Y696 CLIC4 
Chloride intracellular channel 
protein 4 

½CI50  Transporte de íons 

O95373 IPO7 Importin 7 ½CI50  Tansporte de proteínas 

P49321 NASP 
Nuclear autoantigenic sperm 
protein 

½CI50  Tansporte de proteínas 

Q96AX2 RAB37  Ras related protein Rab 37 ½CI50  Tansporte de proteínas 
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Proteínas expressas exclusivamente nas diferentes c ondições após 72 horas de 
incubação de PC3M com a DAL - Conclusão  

Acesso 
Uniprot Gene Nome da Proteína Condição* Processo biológico 

Transporte  

O95295 SNAPIN  
SNARE associated protein 
Snapin 

½CI50  
Transporte trans-Golgi-
vesícula 

Não Caracterizadas/Função desconhecida 

Q96AQ1 CCDC74A 
Coiled coil domain containing 
protein 74A 

CI50  - 

Q8N831 TSPYL6 
Testis specific Y encoded like 
protein 6 

CI50  - 

Q96H79 ZC3HAV1L 
Zinc finger CCCH type antiviral 
protein 1 like 

CI50  - 

Q9P217 ZSWIM5  
Zinc finger SWIM domain 
containing protein 5 

CI50  - 

Q9UJW0 DCTN4  Dynactin subunit 4 ½CI50  - 

Q8IZP2 FAM10A4 Putative protein FAM10A4 ½CI50  - 

Q8NA03 FSIP1 
Fibrous sheath interacting 
protein 1 ½CI50  - 

Q5MJ09 SPANXN3 
Sperm protein associated with 
the nucleus on the X 
chromosome N3 

½CI50  - 

Outros 

Q96T66 NMNAT3 
Nicotinamide mononucleotide 
adenylyltransferase 3 

CI50  
Metabolismo de 
vitaminas e cofatores 

Q9HAT2 SIAE Sialate O acetylesterase ½CI50  
Remove grupos O-
acetilester de ácido N-
acetilneuramínico 

O60888 CUTA Protein CutA ½CI50  
Faz parte de um 
complexo de proteínas 
de membrana 

*CI50: 23 µg/mL *½CI50: 11,5 µg/mL *2CI50: 46 µg/mL 

 


