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BARBOZA, B. R. Efeito da lectina ArtinM em células B de origem murina e células de 

linhagem humana de linfoma não-Hodgkin. 2020.   98p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

A lectina ArtinM, obtida a partir do extrato salino de sementes de Artocarpus heterophyllus 

(jaca), é caracterizada estruturalmente como um homotetrâmero de subunidades de 16 kDa, 

cada uma delas constituída por um CRD com sítio de ligação primária para Manα1–3[Manα1–

6]Manβ1–4, estrutura presente no core de N-glicanas. ArtinM induz a ativação de mastócitos 

(via interação com FcεRI), neutrófilos (via interação com CXCR2/TLR2), macrófagos (via 

interação com TLR2/CD14), e a ativação de células T CD4+ e T CD8+ (via interação com a 

cadeia gamma de CD3). A atividade imunomoduladora de ArtinM sobre essas células resulta 

em um perfil pró-inflamatório com a capacidade de combater infecções por patógenos 

intracelulares. Recentemente, células B murinas foram incluídas como alvos de ArtinM que 

induziu a produção de IL-17 e IL-12p40 nesse tipo celular, de maneira independente do 

reconhecimento de TLR2/CD14. Com isso, o presente estudo buscou caracterizar os efeitos da 

lectina ArtinM sobre células B de origem murina e linhagens celulares humanas de linfoma 

não-Hodgkin, ressaltando os mecanismos moleculares induzidos após o reconhecimento de 

carboidratos. Inicialmente, células B murinas purificadas de camundongos C57Bl/6 foram 

incubadas com diferentes concentrações de ArtinM (0,312 – 5,0 µg/mL), e a lectina não induziu 

a proliferação celular e baixos níveis de IL-2, IFN-γ e IL-12 foram produzidos pelas células B. 

No entanto, as concentrações da lectina testadas, com destaque para as altas concentrações, 

induziram a apoptose de células B murinas. Portanto, ArtinM não apresenta um efeito 

imunomodulador em células B que direciona uma resposta imune associada ao perfil Th1. Por 

conseguinte, o efeito citotóxico da lectina sobre células B originadas de linfoma não-Hodgkin 

foi avaliado, a partir das linhagens celulares Raji e Daudi. Ao explorar o efeito de ArtinM nessas 

linhagens celulares, observamos a capacidade de ArtinM em reduzir o crescimento e a 

viabilidade celular com intensidade diferente para cada tipo celular, com efeito citotóxico mais 

pronunciado nas células Raji. Assim, ao aprofundar a avaliação do efeito citotóxico de ArtinM 

em células Raji, verificamos a ausência da fragmentação de DNA e um contundente indicativo 

da exclusão da cascata de apoptose via mitocondrial e moléculas sinalizadoras da via de 

autofagia. Com isso, possíveis moléculas de sinalizadoras envolvidas no efeito citotóxico de 

ArtinM sobre células de linfoma não-Hodgkin foi investigado com o uso de inibidores 

farmacológicos específicos para PKC, PTK, atividade fosfatase de CD45 sobre Lck, e quinases 



 xii 

da família Src. Essa abordagem implicou que a indução da apoptose por ArtinM em células 

Raji está relacionada com os seguintes mecanismos moleculares, como: (i) PTK e PKC regulam 

negativamente a indução da apoptose em células Raji por ArtinM; (ii) a atividade de fosfatase 

de CD45 sobre Lck regula negativamente o efeito citotóxico de ArtinM em células Raji; (iii) 

quinases da família Src regulam de forma positiva a indução da apoptose de células Raji por 

ArtinM. Portanto, ArtinM apresenta um efeito citotóxico em linhagens de células B de linfoma 

não-Hodgkin. O presente trabalho demonstra as limitações do efeito imunomodulador de 

ArtinM em células B murinas, e cria uma importante área investigativa no campo terapêutico 

frente a células de linfoma não-Hodgkin através do reconhecimento de carboidratos. 

 

Palavras-chave: ArtinM; células B; imunomodulação; lectina; linfoma de Burkitt; 

reconhecimento de carboidrato;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xiii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
	



 xiv 

BARBOZA, B. R. Effect of ArtinM in murine B cells and human cell lines derived from 

non-Hodgkin lymphoma. 2020.   98p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.	 

The ArtinM lectin, obtained from the saline extract of seeds of Artocarpus heterophyllus 

(jackfruit), is structurally characterized as a homotetramer of 16 kDa subunits, each each 

consisting of a CRD with primary binding site for Manα1–3[Manα1–6]Manβ1–4, structure 

present in the N-glycans core. ArtinM induces mast cell activation (via interaction with FcεRI), 

neutrophils (via interaction with CXCR2/TLR2), macrophages (via interaction with 

TLR2/CD14), and activation of CD4+ T and CD8+ T cells (via interaction with the gamma chain 

of CD3). The immunomodulatory activity of ArtinM on these cells results in a pro-

inflammatory profile with the ability to combat infections by intracellular pathogens. Recently, 

murine B cells were included as targets of ArtinM that induced the production of IL-17 and IL-

12p40 in that cell type, independently manner of TLR2/CD14 recognition. Thus, the present 

study sought to characterize the effects of ArtinM in murine B cells and human non-Hodgkin 

lymphoma cell lines, highlighting the molecular mechanisms induced after carbohydrate 

recognition. Initially, murine B cells purified from C57BL/6 mice were incubated with different 

concentrations of ArtinM (0.312 – 5.0 µg/mL), and lectin did not induce cell proliferation and 

low levels of IL-2, IFN-γ and IL-12 were produced by B cells. However, the lectin 

concentrations tested, with emphasis on high concentrations, induced apoptosis of murine B 

cells. Therefore, ArtinM does not have an immunomodulatory effect on B cells that directs an 

immune response associated with the Th1 profile. Therefore, the cytotoxic effect of lectin on B 

cells originating from non-Hodgkin's lymphoma was evaluated, from the cell lines Raji and 

Daudi. When exploring the effect of ArtinM on these cell lines, we observed the ability of 

ArtinM to reduce cell growth and viability with different intensity for each cell type, with a 

more pronounced cytotoxic effect on Raji cells. Thus, when deepening the evaluation of the 

cytotoxic effect of ArtinM in Raji cells, we verified the absence of DNA fragmentation and a 

strong indication of the exclusion of the apoptosis cascade via mitochondrial and signaling 

molecules of the autophagy pathway. Thus, possible signaling molecules involved in the 

cytotoxic effect of ArtinM in non-Hodgkin's lymphoma cells were investigated with the use of 

specific pharmacological inhibitors for PKC, PTK, CD45 phosphatase activity in Lck, and 

kinases of Src family. This approach implied that the induction of apoptosis by ArtinM in Raji 

cells is related to the following molecular mechanisms, such as: (i) PTK and PKC down-

regulate the induction of apoptosis in Raji cells by ArtinM; (ii) the phosphatase activity of CD45 



 xv 

in Lck down-regulate the cytotoxic effect of ArtinM in Raji cells; (iii) Src kinases regulate 

positively the induction of Raji cell apoptosis by ArtinM. Therefore, ArtinM has a cytotoxic 

effect in non-Hodgkin's lymphoma B cell lines. The present work demonstrates the limitations 

of the immunomodulatory effect of ArtinM in murine B cells, and creates an important 

investigative area in the therapeutic field against non-Hodgkin's lymphoma cells through the 

recognition of carbohydrates. 

 

Keywords: ArtinM; B cells; immunomodulation; Burkitt's lymphoma; cell death; carbohydrate 

recognition; 
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1. Lectinas: Da descoberta às Aplicações Biotecnológicas  

Os primeiros estudos envolvendo as proteínas atualmente descritas como lectinas, foram 

conduzidos por Peter Hermann Stillmark, no final do século XIX. Na sua tese de Doutorado, 

apresentada em 1888, Stillmark descreveu a capacidade do extrato vegetal das sementes da 

mamona (Ricinus communis) em promover aglutinação de eritrócitos e, por conseguinte, 

atribuiu esse efeito a uma proteína altamente tóxica denominada Ricina (MICHAEL LORD; 

SPOONER, 2011; SOWA-ROGOZIŃSKA et al., 2019). Com a descoberta da Ricina, outras 

proteínas com a habilidade de aglutinar eritrócitos foram descritas, levando à introdução do 

termo “aglutinina” por Elfstrand, em 1898, para descrever esse grupo de proteínas (VAN 

DAMME, 2014). Em 1907, Landsteiner e Raubitscheck descreveram que a atividade 

hemaglutinante de extratos obtidos de diferentes sementes de leguminosas diferiam quando 

testados com eritrócitos de diferentes animais, fornecendo assim, as primeiras evidências na 

especificidade da atividade de aglutininas vegetais (SINGH; SARATHI, 2012). 

Mais tarde, em 1919, James Sumner obteve a primeira aglutinina isolada na sua forma 

cristalina, a Concanavalina A (ConA), purificada do extrato salino das sementes de Canavalia 

ensiformis (feijão-de-porco). No ano de 1936, Sumner e Stacey Howell demonstraram que a 

atividade aglutinante da ConA era inibida pelo açúcar da cana (sacarose), sendo esse, o estudo 

pioneiro descrevendo a predileção de lectinas por um determinado carboidrato (SHARON; LIS, 

2004; SUMNER; HOWELL, 1936). No entanto, a relação entre o efeito hemaglutinante e o 

reconhecimento de carboidratos presentes na superfície de eritrócitos por aglutininas foi 

demonstrado, pela primeira vez, apenas em 1952 por Morgan e Watkins (VAN DAMME, 

2014). 

Os estudos sobre aglutininas de plantas forneceram evidências de que o efeito 

hemaglutinante em eritrócitos humanos era dependente do tipo de grupo sanguíneo, fato que 

levou a utilização do termo lectina (proveniente do latim “legere”, que significa: escolher, 

selecionar) por Body e Shapleigh, em 1954, para descrever que lectinas exibem predileção 

distinta por carboidratos (BOYD; SHAPLEIGH, 1954). No início da década de 1960, a 

demonstração do efeito mitogênico da lectina Fitohemaglutinina (PHA) em estimular a 

proliferação de linfócitos humanos colocou a pesquisa com lectinas em destaque, dando início 

a uma nova era na investigação do efeito biológico de lectinas. Desde então, o potencial 

mitogênico têm sido reportado para lectinas com distintas especificidades, como a ConA 

(SHARON; LIS, 2004), Jacalina (Artocarpus heterophyllus) (PINEAU et al., 1990), Cramoll-

1,4 (Cratylia mollis) (DE MELO et al., 2011), ApuL (Alpinia purpurata) (DE SANTANA 
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BRITO et al., 2017), entre outras (CARVALHO et al., 2018a), destacando a relevância 

funcional do reconhecimento de carboidrato e outras atividades biológicas das lectinas além da 

hemaglutinação celular. 

Historicamente, as lectinas foram primeiramente identificadas e isoladas a partir de 

plantas, especificamente, sementes de leguminosas (GORAKSHAKAR; GHOSH, 2016). No 

entanto, os estudos sobre lectinas constataram sua ampla distribuição na natureza 

(GHAZARIAN; IDONI; OPPENHEIMER, 2011; NASCIMENTO et al., 2012), sendo 

encontradas em plantas (CAVADA et al., 2019a; DE SANTANA BRITO et al., 2017; DE 

SIQUEIRA PATRIOTA et al., 2017), mamíferos (BORNHÖFFT et al., 2018; CATT; 

PEACOCK; HARRISON, 1985; GIOVANNONE et al., 2018b) e microrganismos 

(MENDONÇA-NATIVIDADE et al., 2019; RICCI-AZEVEDO et al., 2018; WILHELM et al., 

2019). Na década de 1970, o aprimoramento nos protocolos de purificação e a introdução de 

tecnologias de DNA recombinante intensificaram a pesquisa com lectinas e mudou o foco dos 

estudos para a caracterização molecular, determinação das sequências de aminoácidos, 

elucidação da estrutura tridimensional e efeito biológico de lectinas (TSANEVA; VAN 

DAMME, 2020). Sendo a ConA, a primeira lectina a ter sua sequência primária e estrutura 

tridimensional completamente determinadas (EDELMAN et al., 1972; HARDMAN; 

AINSWORTH, 1972). 

Desde a descoberta da primeira lectina de planta, inúmeras definições foram propostas 

para descrever essas proteínas e seus efeitos biológicos, com destaque na década de 1980 que 

testemunhou consideráveis debates relacionados à definição de lectinas (BARONDES, 1988; 

DIXON, 1981; GOLDSTEIN et al., 1980; KOCOUREK; HOREJSI, 1983). Atualmente, a 

definição adotada foi proposta por Peumans e Van Damme, em 1995, que definiram lectinas 

como um grupo heterogêneo de proteínas com a capacidade de reconhecer de maneira 

específica, reversível e não-covalente mono ou oligossacarídeos, através de um domínio não 

catalítico, denominado domínio de reconhecimento de carboidrato (CRD) (PEUMANS; VAN 

DAMME, 1995). Na lectinologia moderna, o número de CRDs e sua homologia de 

especificidade constituem a base para classificação das lectinas de plantas (THAKUR et al., 

2019; VAN DAMME, 2014). Cada CRD é caracterizado por sua própria sequência de 

aminoácidos, segmentos protéicos com dobramento independente e a estrutura do sítio de 

ligação à carboidrato. A clusterização induzida pelo reconhecimento de carboidrato via CRDs 

é usualmente requerido nos efeitos biológicos desencadeados pelas lectinas (TAYLOR et al., 

2015). 
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Os estudos sobre lectinas constataram que a capacidade de ligação a carboidratos 

específicos dessas proteínas viabilizam diversas atividades biológicas, fato que as tornaram 

importantes ferramentas biotecnológicas em diferentes campos investigativos (HOLANDA et 

al., 2012), como: aplicações como agentes antimicrobianos (COELHO et al., 2018), inseticidas 

(LAGARDA-DIAZ; GUZMAN-PARTIDA; VAZQUEZ-MORENO, 2017), antitumorais 

(PROCÓPIO et al., 2017) e antivirais (MITCHELL; RAMESSAR; O’KEEFE, 2017). Mais 

recentemente, os atuais avanços da Nanobiotecnologia possibilitaram a conjugação de lectinas 

com nanocristais semicondutores fluorescentes, conhecidos como pontos quânticos (PQs), 

permitindo o emprego de lectinas como nanosondas fluorescentes (YILMAZ; BECER, 2015) 

para caracterizar o perfil de glicanas em tecidos tumorais (CARVALHO et al., 2019) e 

microorganismos patogênicos (OLIVEIRA et al., 2020). Dentre as aplicações biotecnológicas 

descritas para lectinas, a atividade biológica de destaque destas moléculas refere-se à 

capacidade de desencadear em células da imunidade a transdução de sinal que pode resultar na 

ativação celular, migração celular e/ou uma produção de citocinas envolvidas na resposta 

imunitária efetora (CARVALHO et al., 2018b; VAN DAMME; LANNOO; PEUMANS, 2008; 

VAN DAMME et al., 1998). 

A atividade lectínica sobre células da imunidade apresenta extrema relevância devido, 

basicamente, a dois fatores: (i) receptores de reconhecimento padrão (PRR), majoritariamente 

encontrados em células da imunidade inata, possuem diferentes glicanas ligadas a cadeia 

polipeptídica; (ii) receptores de superfície exclusivos de células da imunidade adaptativa, em 

sua maioria, também são glicosilados (MARIANO et al., 2014a; WOLFERT; BOONS, 2013). 

Nesse sentido, importantes mediadores de ativação das células da imunidade são potenciais 

alvos de reconhecimento pelas lectinas, fato que desencadeia efeitos biológicos relacionada a 

imunomodulação do hospedeiro (CARVALHO et al., 2018b; JANDÚ et al., 2017; 

RABINOVICH; CROCI, 2012; SOUZA et al., 2013). Em geral, nosso grupo tem concentrado 

seus estudos na extensiva investigação do potencial imunomodulador de diferentes lectinas. 

Assim, para exemplificar o efeito imunomodulatório promovido por lectinas, tomando como 

base sua capacidade de ativar células da imunidade inata e/ou adaptativa, os efeitos das lectinas 

galectina-3 e paracoccina, estão delineados a seguir: 

(a) A galectina-3 (Gal-3) é uma lectina amplamente expressa em células animais, ligante 

de β-galactosídeo. Em geral, tem sido sugerido que a Gal-3 atua como um mediador crítico na 

regulação de vários processos biológicos, incluindo a modulação das respostas imunitárias 

inatas e adaptativas (SCIACCHITANO et al., 2018). Durante um processo infeccioso, a Gal-3 
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pode promover uma atividade pró-inflamatória, induzir o recrutamento e aumento da 

sobrevivência de macrófagos, produzir citocinas e regular a maturação, diferenciação e ativação 

de células B e T (ALMEIDA et al., 2017; VASTA, 2009). Em macrófagos, a Gal-3 pode 

reconhecer glicanas presentes na superfície de espécies fúngicas patogênicas, como C. albicans, 

por meio de um mecanismo cooperativo envolvendo receptor Toll-like 2 (TLR2) (JOUAULT 

et al., 2006). Além disso, a Gal-3 pode atuar como um ligante autócrino para TLR4 e induzir a 

ativação celular mediada pelo TLR4 (DÍAZ-ALVAREZ; ORTEGA, 2017). 

(b) A paracoccina (PCN), uma proteína que apresenta múltiplos domínios, sendo um 

domínio lectínico de ligação para N-acetil-D-glucosamina e um domínio enzimático, com 

atividade N-acetilglucosamidase, é obtida do extrato de leveduras de Paracoccidioides 

brasiliensis. A PCN é capaz de induzir um perfil pró-inflamatório em células da imunidade 

inata (ALMEIDA et al., 2010; COLTRI et al., 2006; GANIKO et al., 2007). A forma 

recombinante de paracoccina foi expressa em Escherichia coli e Pichia pastoris, e os resultados 

demonstraram que a administração profilática ou terapêutica da paracoccina, confere um efeito 

imunomodulador protetor contra a paracoccidioidomicose experimental (ALEGRE-MALLER 

et al., 2014; ALEGRE et al., 2014). A resposta imunitária efetora de perfil Th1 induzida pela 

PCN é decorrente de sua interação com glicanas ancoradas a receptores TLR2 e/ou TLR4 

(ALEGRE-MALLER et al., 2014; ALEGRE et al., 2014; FREITAS et al., 2016). 

 

2. Fronteira do conhecimento sobre a atividade imunomodulatória da lectina 

ArtinM 

Dentre as lectinas alvo de estudos do nosso grupo, está a ArtinM, obtida a partir do 

extrato salino de sementes de Artocarpus heterophyllus. A lectina ArtinM se organiza 

estruturalmente como um homotetrâmero formado de subunidades não glicosiladas com massa 

molecular de 16 kDa, cada uma delas constituídas por um CRD com sítio primário de ligação 

para Manα1–3[Manα1–6]Manβ1–4, enquanto um sítio secundário se liga a Fucα1–6 ou 

GlcNAcα1–2 associado a Manα1–3[Manα1–6]Manβ1–4, estruturas presentes no core de N-

glicanas (DA SILVA et al., 2020; LIU et al., 2015; SANTOS-DE-OLIVEIRA et al., 1994). Ao 

longo dos anos, o potencial imunomodulador de ArtinM sobre células da imunidade inata e 

adaptativa têm sido extensivamente explorado pelo nosso grupo (DA SILVA et al., 2014; 

OLIVEIRA BRITO et al., 2017a; SOUZA et al., 2013). 
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Os estudos têm demonstrado que ArtinM é capaz de ativar mastócitos, induzindo a 

desgranulação e secreção dos mediadores β-hexosaminidase e Leucotrieno B4 (LTB4), efeitos 

decorrentes da  interação com N-glicanas associadas ao receptor de alta afinidade para IgE 

(FcεRI) (BARBOSA-LORENZI et al., 2011) ou N-glicanas de FcεR ligado a IgE (MORENO 

et al., 2003). Em similaridade a forma nativa, a lectina recombinante (rArtinM) induz a ativação 

e desgranulação de mastócitos e induzir a secreção das citocinas IL-4 e TNF-α (BARBOSA-

LORENZI et al., 2016). Recentemente, Buranello et al. demonstraram a capacidade de ArtinM 

em induzir a proliferação de mastócitos e a produção de IL-6, levando a ativação do fator de 

transcrição NF-kappa B (NFκB) (BURANELLO et al., 2020). Em neutrófilos, ArtinM é capaz 

de induzir a migração e ativação celular por meio da interação com N-glicanas  associadas ao 

receptor do tipo Toll-like 2 (TLR2) e o receptor de quimiocina CXC tipo 2 (CXCR2), 

promovendo desgranulação, liberação de medidores inflamatórios como as citocinas TNF-α, 

IL-1β e IL-8, e espécies reativas de oxigênio (EROs), aumentando a habilidade fagocitária e de 

morte de neutrófilos contra patógenos intracelulares como Leishmania major (PEREIRA-DA-

SILVA et al., 2006; RICCI-AZEVEDO et al., 2016; TOLEDO et al., 2009) e Paracoccidioides 

brasiliensis (RUAS et al., 2018). 

Em células apresentadoras de antígenos (APCs), a lectina ArtinM possui N-glicanas 

de TLR2 e CD14 como alvos de reconhecimento e mediadores da ativação celular (DA 

SILVA et al., 2017a). Como resultado, constatou-se que ArtinM induz a polarização de 

macrófagos para o perfil M1, caracterizado pela produção de diversos mediadores pró-

inflamatórios. Dessa forma, os produtos oriundos do efeito de ArtinM sobre APCs favorecem 

a ativação e diferenciação de linfócitos para um perfil Th1, fato que favorece o 

direcionamento de uma resposta imunitária protetora contra infecções causadas por 

patógenos intracelulares (LIU et al., 2015; PANUNTO-CASTELO et al., 2001). Em estudos 

prévios, constatou-se que a administração profilática e/ou terapêutica de ArtinM em modelo 

experimental foi capaz de modular a resposta imunitária do hospedeiro de forma a conferir 

proteção contra Paracoccidioides brasiliensis (COLTRI et al., 2010), Leishmania amazonenses 

(TEIXEIRA et al., 2006), Leishmania major (PANUNTO-CASTELO et al., 2001), Neospora 

caninum (CARDOSO et al., 2011) e Candida albicans (CUSTODIO et al., 2011). 

Vale ressaltar que o potencial imunomodulador desencadeado por ArtinM também 

está associado ao seu efeito sobre células da imunidade adaptativa. Inicialmente, verificou-

se que ArtinM induz a ativação de células esplênicas murinas devido aos altos níveis da 

atividade mitocondrial, proliferação celular e produção de IL-2 (DA SILVA et al., 2014). 
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Por conseguinte,  estudos com células T CD4+ e T CD8+ murinas purificadas evidenciou a 

habilidade de ArtinM em induzir a ativação dessas populações celulares, via  reconhecimento 

de N-glicanas na cadeia gamma do receptor CD3 (DA SILVA et al., 2017b). Além disso, 

constatou-se que o efeito de ArtinM sobre as células T CD4+ induz  a produção de IL-17, 

fato que favorece a montagem da resposta imunitária de perfil Th17 (DA SILVA et al., 

2016). Dando continuidade aos estudos envolvendo o efeito de ArtinM sobre células da 

imunidade adaptativa, nosso grupo relatou recentemente que ArtinM é capaz de ativar células 

B murinas, promovendo a produção das citocinas IL-17 e IL-12p40, de maneira independente 

do reconhecimento de TLR2/CD14. Devemos relatar que esse estudo é pioneiro na descrição 

da produção de IL-17 por células B através da estimulação via reconhecimento de carboidratos 

(OLIVEIRA-BRITO; ROQUE-BARREIRA; DA SILVA, 2018a). Portanto, essa linha 

investigativa envolvendo a interação direta de lectinas com células B é extremamente 

promissora, como demonstrado previamente pelo nosso grupo com a lectina ArtinM. 

 

3. Aspectos gerais da Biossíntese de N- e O-glicosilação 

A glicosilação é uma das modificações co- e/ou pós-traducionais mais relevantes e 

complexas na biologia da célula (MAZOLA; CHINEA; MUSACCHIO, 2011). Esse processo 

é caracterizado pela adição de glicanas (monossacarídeos e oligossacarídeos também referidos 

como açúcares) em estruturas glicosiladas como lipídeos e proteínas, originando 

glicoconjugados (PINHO; REIS, 2015). O processo de glicosilação ocorre no retículo 

endoplasmático (RE) e no aparelho de Golgi por meio da ação catalítica de glicosiltransferases 

e glicosidases (REILY et al., 2019). As glicanas ligadas a moléculas distintas garantem as 

características estruturais de forma adequada, e os açúcares localizados nos glicoconjugados 

(glicoproteínas e glicolipídeos) estão envolvidos em uma ampla gama de atividades biológicas, 

com destaque para  adesão celular (GU; TANIGUCHI, 2008), sinalização celular (ZHAO et 

al., 2008), ativação celular (GIOVANNONE et al., 2018a), modulação de respostas imunitárias 

(BAUM; COBB, 2017), morte celular (LICHTENSTEIN; RABINOVICH, 2013), e iniciação 

da progressão tumoral e metástases (TANIGUCHI; KIZUKA, 2015). 

N- e O-glicanas são as principais classes de glicosilação estudadas e comumente 

encontradas nos glicoconjugados expressos em células de mamíferos (STOLFA et al., 2016; 

YANG et al., 2017). N-glicanas constituem a combinação covalente de oligossacarídeos à 

resíduos de Asparagina (Asn), que está localizada na cadeia polipeptídica consensual Asn-X-

Serina (Ser)/Treonina (Thr) and "X" representa qualquer aminoácido exceto Prolina (Pro) 
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(CHUGH et al., 2015). Por outro lado, a O-glicosilação tem início com a  adição de um resíduo 

de N-acetilgalactosamina (GalNAc) em resíduos de Ser/Thr presentes na estrutura da proteína 

(GUPTA et al., 2020a). Uma vez que as glicanas estão ligadas a um resíduo de aminoácido 

específico, a N- e O-glicosilação têm uma intensa contribuição de glicosiltransferases e 

glicosidase (BIEBERICH, 2014; NAGAE et al., 2020). 

Nos eucarióticos, N-glicanas exibem uma sequência central comum (core) composta por 

três resíduos de manose (Man) e dois resíduos de N-acetilglucosamina (GlcNAc) contendo a 

seguinte abreviação padrão: Manα1-3[Manα1-6]Manβ1-4GlcNAcβ1–4GlcNAcβ1-Asn-X-

Ser/Thr. Além disso, N-glicanas são classificadas em três tipos, oligomanose ou tipo high-

mannose (apenas resíduos de Man estendem o core), tipo complexo (ramificações iniciadas por 

GlcNAc estendem o core) e tipo híbrido (Man e um ou dois resíduos de GlcNAc estendem o 

braço Manα1-6 e Manα1-3 montando o core, respectivamente) (VARKI et al., 2017; 

ZABCZYŃSKA; KOZŁOWSKA; POCHEĆ, 2018). Por outro lado, a O-glicosilação não tem 

um padrão na estrutura central comum (core)  e quatro estruturas centrais principais estão bem 

estabelecidas em O-glicanas, sendo estes: core 1 (adição de β1-3Gal), core 2 (adição de β1-

6GlcNAc para o resíduo de GalNAc presente no core 1), core 3 (adição de β1-3GlcNAc) e core 

4 (ramificações pela adição deβ1-6GlcNAc) (REILY et al., 2019; VARKI et al., 2017). Além 

disso, vários monossacarídeos como GlcNAc, galactose (Gal), fucose (Fuc) e ácido siálico (Sia) 

são encontrados no alongamento do core de O-glicana (GUPTA et al., 2020b; TRAN; TEN 

HAGEN, 2013). 

 

4. A importância da glicosilação na Linfopoiese de células B 

Células B, também conhecidas como linfócitos B, são originadas a partir de células-

tronco hematopoiéticas (CTHs) no fígado durante a vida fetal e na medula óssea na fase adulta. 

A diferenciação de CTHs em células B maduras pode ser dividida em diferentes estágios, com 

base nas características fenotípicas e propriedades funcionais que as células da linhagem B 

adquirem, de forma progressiva, durante esse processo de desenvolvimento, conhecido como 

linfopoiese de células B (AZIZ et al., 2015; CARSETTI, 2000; TOBÓN; IZQUIERDO; 

CAÑAS, 2013). O processo de diferenciação de células imunológicas é acompanhado de 

significativas mudanças na glicosilação. Na ontogenia de células T, N-glicanas ramificadas 

associadas a glicoproteínas da superfície celular, tais como β-1,6-N-acetilglucosamina, tri- e 

tetra-antenadas, e β-galactosídeos são necessários para seleção positiva e geração de células T 

CD4+ e CD8+ (LIU et al., 2008, 2009; ZHOU et al., 2014). Em células B, resíduos de β-
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galactosídeo ancorados no pré-receptor de célula B (pré-BCR) são essenciais para a 

clusterização e ativação do pré-BCR, promovendo a proliferação e diferenciação celular 

(ELANTAK et al., 2012). A fucosilação do core de N-glicanas no pré-BCR é necessária na 

montagem e na sinalização intracelular (LI et al., 2012). Além disso, resíduos de ácidos siálicos 

são necessários durante o desenvolvimento e ativação das células B, regulando negativamente 

a ativação da via de sinalização do receptor de antígeno de célula B (BCR) (CARIAPPA et al., 

2009; CLARK; GILTIAY, 2018; GHOSH; BANDULET; NITSCHKE, 2006; MEYER et al., 

2018). 

Durante a linfopoiese,  um importante evento é a expressão do receptor da interleucina 

7 (IL-7) em progenitores linfóides comuns (PLCs) (BOLLER; GROSSCHEDL, 2014). A 

sinalização via IL-7R não garante apenas o comprometimento de PLCs com o próximo estágio 

de desenvolvimento, mas contribui para a sobrevivência e proliferação celular (MCELROY et 

al., 2012; YU et al., 2017). O IL-7R consiste em uma subunidade alfa (IL-7Rα) que é altamente 

glicosilada e exibe seis potenciais sítios de N-glicanas (Asn21, Asn29, Asn45, Asn131, Asn162 and 

Asn212).	 Funcionalmente, as N-glicanas associadas a IL-7Rα atuam na ligação de IL-7 e 

modulam suas propriedades funcionais (MCELROY; DOHM; WALSH, 2009; WALSH, 

2010). O complexo IL-7/IL-7R evita que o desenvolvimento de células B seja interrompido. 

Na ausência de IL-7, o comprometimento de PLCs com o desenvolvimento de células B é 

gravemente interrompido, sugerindo que a IL-7 é crítica para o desenvolvimento da linhagem 

linfóide B (TSAPOGAS et al., 2011) e bloqueia o surgimento de leucemias e linfomas 

(WALSH, 2012). A expressão da proteína Ly6d marca a subdivisão dos PLCs em duas 

populações diferentes: (i) Ly6d-, conhecido como progenitores linfoides totais, que mantem o 

potencial linfóide completo pelo desenvolvimento de células B, células T, células natural killer 

e células dendríticas; (ii) Ly6d+, denominados progenitores linfóides polarizados de células B 

que se comprometem, essencialmente, por meio do progenitor pre-pro-B com o 

desenvolvimento da linhagem de células B (INLAY et al., 2009; REVILLA-I-DOMINGO et 

al., 2012).  

O comprometimento das células pre-pro-B é controlado por diferentes fatores de 

transcrição, com destaque para E2A (helix-loop-helix protein E2A), Ebf1 (early B-cell factor 

Ebf1) e Pax-5 (paired-box protein-5). E2A e Ebf1 atuam especificando a linhagem de células 

B regulando a expressão e ativação de genes essenciais para linhagem B (GIAMPAOLO et al., 

2019; MCMANUS et al., 2011). Pax5, um fator de transcrição expresso exclusivamente na 

linha de células B, controla o comprometimento dessas células na transição para o estágio de 
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células pró-B, reprimindo genes inadequados para linhagem B e ativando simultaneamente 

genes específicos de células B (MCMANUS et al., 2011; MEDVEDOVIC et al., 2011). Nesse 

estágio de diferenciação, células pre-pro-B não expressam marcadores canônicos de células B, 

como CD19, e são fenotipicamente caracterizadas pela alta expressão de B220+, uma isoforma 

do receptor CD45, que atua regulando a sinalização do receptor de células B (HARDY; 

KINCADE; DORSHKIND, 2007).  

O CD45 é uma das glicoproteínas de superfície celular mais abundantes e existe como 

múltiplas isoformas que carregam sítios de N- e O-glicosilação, gerados por splicing alternativo 

de exons que codificam uma região do domínio extracelular (CLARK; BAUM, 2012). Os sítios 

de N-glicosilação são cadeias de açúcar do tipo complexo contendo ramificações de poli(N-

acetilactosamina) e resíduos de ácidos siálicos α-2,6-ligados, estendidos através do domínio 

extracelular. Os sítios de O-glicosilação são decorados com o core1 e  core2 de O-glicanas, que 

são expressos em exons variáveis (HERMISTON; XU; WEISS, 2003). No entanto, embora o 

entendimento sobre a relevância do CD45 como importante regulador na linfopoiese de células 

B seja limitado, alguns estudos têm mostrado que a ausência de CD45 compromete todo o 

desenvolvimento das células B, promovendo o acúmulo de células Pro-B. Além disso, esse 

defeito também reflete em uma drástica diminuição no número de células B maduras 

(FLEMING; MILNE; PAIGE, 2004; ZIKHERMAN et al., 2012). Nas etapas seguintes, o 

desenvolvimento das células B requer a expressão do receptor do antígeno da célula B precursor 

(pre-BCR) formado por duas cadeias pesadas (H) de imunoglobulina (Ig), duas cadeias leves 

substitutas (CLS) e o heterodímero Igα/Igβ (CD79a/CD79b) (WINKLER; MÅRTENSSON, 

2018). 

 

5. Relevância funcional de glicanas em subpopulações de células B 

A sinalização do pre-BCR representa um ponto de verificação crucial para a expansão 

e desenvolvimento de células B. Um pre-BCR funcional promove a proliferação celular, 

rearranjos na cadeia leve (L) de Ig e leva à diferenciação de células B imaturas que expressam 

receptor de antígeno de célula B (BCR) em sua superfície celular (HOBEIKA et al., 2018; 

STEIN et al., 2017). Nessa etapa, a lectina Galectina-1 (Gal-1) secretada pelas células estromais 

da médula óssea pode interagir com as CLs de pré-BCR (via interações proteína-proteína) e 

integrinas (via reconhecimento de carboidratos) expressas em células pré-B, levando à 

relocalização desses receptores e promovendo aumento no agrupamento e sinalização do pre-

BCR, indicando o envolvimento de glicanas na regulação do desenvolvimento de células B 
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(BONZI et al., 2015; GIOVANNONE et al., 2018b). É importante mencionar que os rearranjos 

na cadeia de Ig também garantem que células B imaturas migrem da médula óssea para os 

órgãos linfoides secundários onde completam seu desenvolvimento, adquirem especificidade 

antigênica (PATTON; PLUMB; ABRAHAM, 2014; TOBÓN; IZQUIERDO; CAÑAS, 2013) 

e com base em sua ontogenia, localização anatômica e mecanismos efetores de resposta imune, 

serão divididas em subpopulações distintas, células B-1 e B-2 (PIEPER; GRIMBACHER; 

EIBEL, 2013; POPI; LONGO-MAUGÉRI; MARIANO, 2016; SCHWEIGHOFFER; 

TYBULEWICZ, 2018).  

As células B-1 são definidas pela expressão diferencial de CD5 e marcador mieloide 

CD11b em duas subpopulações: células B-1a (CD19hi CD5hi) e células B-1b (CD19hi CD5low 

CD11bhi). Essas subpopulações celulares são encontradas com alta frequência na cavidade 

peritoneal, mas com baixa frequência no baço (DAVIS, 2015). Embora as células B-1 atuem 

na resposta imune humoral precoce contra patógenos (HAAS et al., 2005; OSUGUI et al., 

2018), os subtipos de células B-1a e B-1b têm funções imunológicas distintas (NEW; KING; 

KEARNEY, 2016). Células B-1a atuam como células produtoras e secretoras espontâneas de 

anticorpos (Ab) naturais poli-reativos, especificamente IgM e IgA naturais, que são capazes de 

reconhecer e eliminar patógenos oportunistas causadores de infecções bacterianas e virais 

(AZIZ et al., 2015). Embora estejam predominantemente localizadas na cavidade peritoneal, as 

células B-1a podem ser encontradas em outros tecidos, incluindo baço, médula óssea, 

linfonodos, trato respiratório e tecidos intestinais (AZIZ et al., 2018). Além da capacidade em 

secretar Ab naturais, foi demonstrado em modelo murino que durante a sepse as células B-1a 

são importantes produtoras de IL-10, o que contribui na atenuação do processo inflamatório 

exacerbado (AZIZ et al., 2017).  

Em comparação com as células B-1a, os mecanismos efetores das células B-1b são mais 

caracterizados. Esse subtipo de células B pode ser ativada em resposta à antígenos de forma 

independentes (TI) e dependente (TD) de células T, induzindo uma alta produção de IgM 

específico para o antígeno, e com níveis reduzidos de IgG3 (ROSENFELD et al., 2015). Em 

resposta ao antígeno de forma TI, as células B-1b também são diferenciadas em células B de 

memória fornecendo uma resposta imune humoral protetora de longa duração contra patógenos 

oportunistas (ALUGUPALLI, 2008; HAAS, 2015). Em ambos os subtipos de células B-1, a 

importância de glicanas é exemplificada pela relevância funcional de dois receptores que 

regulam a ativação celular, Siglec-2 e Siglec-G. Funcionalmente, esses receptores reconhecem 

resíduos de ácido siálico α2,6-ligados (Siglec-2) e ácido siálico α2,3- ou α2,6-ligados (Siglec-
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G). Esse reconhecimento afeta a inibição da ativação celular via BCR e desempenha um papel 

crucial na prevenção da autoimunidade (DUONG et al., 2010; JELLUSOVA; NITSCHKE, 

2012; MEYER et al., 2018). 

As células B-2 pode ser dividido em duas subpopulações, células B da zona marginal 

(B-Mz) e foliculares (B-Fo). Células B-Mz (IgMhigh IgDlow CD21high CD23low) estão 

anatomicamente localizadas na interface entre a circulação sanguínea e o sistema imunológico, 

fornecendo eficiente vigilância imunológica (CERUTTI; COLS; PUGA, 2013). Assim como 

células B-1, as células B-Mz são essencialmente produtoras de Ab naturais, respondendo 

rapidamente aos antígenos de forma TI e TD. Frequentemente, células B-Mz produzem altos 

níveis de IgM natural em respostas TI (HENDRICKS; BOS; KROESE, 2018). Por outro lado, 

em resposta aos antígenos TD, essas células podem produzir IgG, IgA ou IgE (APPELGREN 

et al., 2018). Após exposição antigênica, células B-MZ podem se diferenciar rapidamente em 

células plasmáticas, garantindo respostas protetoras rápidas e eficazes contra patógenos 

oportunistas (DAVIS, 2015; YAM-PUC et al., 2018). 

Células B- Fo (B220+ CD21low CD23 high) são linfócitos B recirculantes localizados nas 

regiões foliculares de órgãos linfoides secundários, incluindo baço e linfonodos, respondendo 

a antígenos de uma maneira TD (GENESTIER et al., 2007; HOEK et al., 2010). Nesse nicho 

folicular, células B-Fo naive formam estruturas microanatômicas conhecidas como centros 

germinativos (CGs), onde ocorre a produção, maturação e diversificação por afinidade de Ab 

(MESIN; ERSCHING; VICTORA, 2016). Essas regiões foliculares também permitem que, 

após a aquisição do antígeno, as células B-Fo migrem para a fronteira entre a zona de células T 

e os folículos de células B primárias, onde recebem sinais co-estimuladores de células T CD4+ 

ativadas (ALLMAN; PILLAI, 2008; SCHROEDER; RADBRUCH; BEREK, 2019). Além de 

participar da resposta imune humoral produzindo anticorpos IgG de alta afinidade e longa 

duração (após um processo infeccioso e/ou vacinação), as células B-Fo também podem 

responder a antígenos de forma TI, produzindo IgM (HOFFMAN; LAKKIS; CHALASANI, 

2016). 

 

6. O Papel do reconhecimento de glicanas associadas a receptores expressos 

em células B 

As células imunológicas exibem vários receptores altamente glicosilados, 

especialmente na superfície  (DA SILVA et al., 2017b; RHEINLÄNDER; SCHRAVEN; 
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BOMMHARDT, 2018; RICCI-AZEVEDO; ROQUE-BARREIRA; GAY, 2017; 

SHATNYEVA et al., 2011; WILHELM et al., 2019). Essas glicanas estão envolvidos na 

modulação das atividades efetoras, por meio da transdução de sinais responsáveis pela ativação 

celular pela produção de secreção de citocinas envolvidas nas respostas imunes (CARVALHO 

et al., 2018b; SCHNAAR, 2015; VAN DAMME; LANNOO; PEUMANS, 2008; VAN 

DAMME et al., 1998) e indução da morte celular (LICHTENSTEIN; RABINOVICH, 2013). 

Portanto, para exemplificar o papel do reconhecimento de glicanas promovido por lectinas, os 

aspectos gerais da glicosilação do BCR, CD22 e CD45, bem como o efeito decorrente do 

reconhecimento de carboidrato nestes receptores por lectinas estão delineados a seguir: 

§ BCR 

O receptor do antígeno da célula B, conhecido como BCR, consiste em IgD e IgM 

ancorados na membrana plasmática e não covalentemente ligados como os heterodímeros das 

cadeias Igα / Igβ (CD79a / CD79b), formando dois isotipos BCRs: IgD-BCR e IgM- BCR 

(TREANOR, 2012; YUE et al., 2019). Células B naive maduras co-expressam IgD e IgM na 

superfície celular, por meio de um mecanismo que envolve o splicing alternativo de um mRNA 

precursor (pre-RNA) (GUTZEIT; CHEN; CERUTTI, 2018). O BCR desempenha papéis 

essenciais na biologia das células B (SHAIN; TAO, 2014). Durante o processo de maturação, 

a sinalização BCR garante a sobrevivência celular (YAM-PUC et al., 2018). Em células B 

maduras, a ligação do BCR com seu antígeno específico, ativa uma cascata de sinalização 

intracelular que promove a internalização do antígeno para seu processamento e subsequente 

apresentação às células T (TREANOR, 2012; YAM-PUC et al., 2018).  

Em resumo, o BCR também está envolvido na sobrevivência e proliferação de células 

B malignas, por meio da estimulação contínua do BCR por antígenos e autoantígenos ou por 

mecanismos que promovem a sinalização do BCR independente de ligantes (BURGER; 

WIESTNER, 2018). O BCR é um receptor altamente glicosilado que se expressa 

exclusivamente em células B, com papel fundamental na resposta imune humoral (WILHELM 

et al., 2019). IgD exibe três sítios de N-glicanas em sua cadeia pesada, nas posições Asn354, 

Asn445 e Asn496, além de vários locais de O-glicano na região de dobradiça (ARNOLD et al., 

2004; GALA; MORRISON, 2002). Na IgM humana, existem cinco sítios putativos de N-

glicosilação nas posições Asn171, Asn332, Asn395, Asn402 and Asn563 da cadeia pesada (SU et al., 

2018). Devido à alta glicosilação de BCR, diferentes estudos descreveram os glicanos expressos 

em BCR como alvos de lectinas (SCHNEIDER et al., 2015).  
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Cao et al. descreveram que Gal-9, uma lectina endógena de ligação a β-galactosídeo, 

atua intrinsecamente como um regulador negativo da ativação de células B. Gal-9 se liga à 

glicanas de IgM-BCR, promovendo um aumento na agregação e mobilização de nanoclusters 

IgM-BCR, isso afeta a sinalização BCR (CAO et al., 2018). Além disso, Gal-9 promove um 

aumento na interação entre IgM-BCR com os co-receptores inibitórios CD22 e CD45, 

garantindo o efeito inibitório de Gal-9 na ativação de células B (CAO et al., 2018). Em outro 

estudo, Wilhelm et al. demonstraram que BambL (Burkholderia ambifaria), uma lectina 

bacteriana com CRD específico para fucose, induz a liberação de Ca2+ intracelular, aumento na 

expressão de CD86, secreção de TNF-α e morte celular de células B, por meio da ativação 

canônica de IgD-BCR. Curiosamente, esses efeitos foram observados apenas na presença do 

isotipo IgD-BCR, sugerindo que BambL se liga especificamente a glicanas de IgD-BCR 

(WILHELM et al., 2019). 

§ CD22 

CD22, também conhecido como Siglec-2, é uma proteína transmembrana pertencente à 

família das lectinas do tipo imunoglobulina de ligação ao ácido siálico (Siglecs), expressa 

exclusivamente em células B (DI CARLUCCIO et al., 2020). Essa família de receptores 

compreende um conjunto de proteínas transmembranares que compartilham características 

estruturais. Estruturalmente, as Siglecs são constituídas por um domínio extracelular formado 

de vários domínios de imunoglobulina (Ig) que exibem um domínio N-terminal altamente 

conservado, responsável pelo reconhecimento de glicoconjugados sialilados (BORNHÖFFT et 

al., 2018). Em geral, Siglecs têm uma região transmembranar e uma cauda citoplasmática com 

motivos de sinalização, principalmente, Motivos de Inibição do Imunorreceptor Baseado em 

Tirosina (ITIMs). Os resíduos de ácido siálico presentes nas estruturas terminais de glicana são 

ligantes das proteínas Siglec. Embora, diferentes Siglecs exibam ligação preferencial a 

diferentes resíduos de ácido siálico (MEYER et al., 2018). 

O CD22 atua principalmente como um co-receptor inibitório da ativação da sinalização 

de BCR (ENTERINA; JUNG; MACAULEY, 2019). Em generalidade, a ativação de células B, 

via BCR, inicia a fosforilação de resíduos-chave de tirosina na cauda citoplasmática de CD22, 

por proteínas tirosina quinases da família Src. Esses eventos de fosforilação fazem com que 

esses resíduos se tornem sítios de ligação da fosfatase SHP-1, que catalisa a defosforilação dos 

componentes da sinalização de BCR, antagonizando a ativação de BCR (DÖRNER et al., 

2015). Embora o CD22 seja classificado como receptor inibitório, dois ITIMs distais na cauda 

citoplasmática podem recrutar as proteínas que formam um complexo proteico capaz de ativar 
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a via de MAPK, promovendo uma regulação da sobrevivência e proliferação celular (CLARK; 

GILTIAY, 2018). O domínio extracelular de CD22 contém doze locais de N-glicosilação 

(EREÑO-ORBEA et al., 2017), sendo que seis sítios estão localizados nos ectodomínios mais 

externos do CD22, sendo necessários para a organização e função do CD22 na regulação da 

sinalização do BCR (ENTERINA; JUNG; MACAULEY, 2019; WASIM et al., 2019).  

Funcionalmente, CD22 interage com ácidos siálicos α2,6-ligados expressos na mesma 

célula, sugerindo que essa interação cis (com ligantes endógenos) são essenciais para a função 

do CD22. No entanto, o CD22 pode interagir de maneira trans (com glicanos exógenos) com 

outra célula e/ou partícula contendo esses resíduos de ácidos siálicos (MATSUBARA et al., 

2018). Embora o papel funcional da interação trans de CD22 seja pouco caracterizada, foi 

proposto que essas interações podem fornecer informações sobre como os recursos exógenos 

podem influenciar a função de CD22 e, consequentemente, inibir a sinalização de BCR 

(COURTNEY et al., 2009). Os glico-alvos para o reconhecimento de CD22 são sintetizados, 

in vivo, pela enzima ST6Gal I (MEYER et al., 2018). Collins et al. observaram que 

camundongos deficientes de ST6Gal I exibem níveis séricos reduzidos de IgM, diminuição na 

taxa proliferativa de células B e desenvolvem imunossupressão em resposta a imunização com 

antígenos TI e TD. Sugerindo assim, que a ausência do ligante específico de CD22, permite a 

regulação negativa de CD22 mais forte na sinalização de células B (COLLINS et al., 2002). 

§ CD45 

 CD45 é um receptor semelhante a tirosina fosfatase que atua regulando a sinalização 

do complexo do receptor de antígenos de células T e B, TCR e BCR, respectivamente 

(COUGHLIN et al., 2015). Com exceção dos eritrócitos e plaquetas, o CD45 é expresso na 

superfície de todas as células hematopoiéticas, podendo ser expresso em múltiplas isoformas, 

dependendo do tipo de célula, estágio de desenvolvimento e ativação celular (CHANG et al., 

2016). CD45 é constituído por um enorme domínio extracelular altamente glicosilado, um 

único domínio transmembranar e uma cauda citoplasmática, que contém dois domínios de 

proteína tirosina fosfatase (THIEL et al., 2015). O domínio extracelular de CD45 exibe, em 

maiores proporções, vários sítios de O-glicosilação. No entanto, este domínio contém uma 

região rica em cisteína e três repetições de fibronectina tipo III, que são fortemente N-

glicosiladas (RHEINLÄNDER; SCHRAVEN; BOMMHARDT, 2018). Em geral, as glicanos 

de CD45 participam de diferentes processos biológicos, incluindo diferenciação, ativação, 

migração e sobrevivência celular (REILY et al., 2019). 
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Recentemente, Giovannone et al. descreveram Gal-9 como um importante regulador 

intrínseco da sinalização e ativação de BCR. Neste estudo, os autores identificaram os 

principais receptores-alvo para Gal-9 nas células B. Como resultado, mostraram que o efeito 

regulatório de Gal-9 em células B naive é devido ao reconhecimento de glicanos expressos em 

CD45 (GIOVANNONE et al., 2018b). Diferentes estudos têm descrito o efeito 

imunomodulador de Jacalina, uma lectina isolada de sementes de Artocarpus heterophyllus 

(jaca), com especificidade para ligação a Galβ1-3GalNAc (GABRIELA et al., 2013; JANDÚ 

et al., 2017; SILVA et al., 2020). Resumidamente, CD45 é relatado como o principal alvo da 

jacalina nas células B, promoveu a mobilização do Ca2+ intracelular e induziu a ativação da 

calpaína, efeito que levou à morte por apoptose (MA et al., 2009). Além disso, Jacalina é capaz 

de interagir com o CD45 expresso em células T CD4+, induzindo alta produção de citocinas IL-

2, IFN-γ e IL-4 (GERALDINO et al., 2017). 

 

7. Células B dos Centros Germinativos relacionadas com a Linfomagênese  

Os centros germinativos (CGs) são estruturas microanatômicas que se formam nos 

folículos de órgãos linfoides secundários em resposta ao comprometimento de células B naive 

com o desenvolvimento e seleção de células B produtoras de anticorpos de alta afinidade 

(BASSO; DALLA-FAVERA, 2015; STEBEGG et al., 2018). No CG, as células B maturam a 

afinidade do anticorpo através do processo de hipermutação somática (HS), e sofrem 

recombinação para troca de classe isotípica, fato que garante a diferenciação em células B de 

memória e plasmócitos visando a produção de anticorpos antígeno-específica (HOLMES et al., 

2020; ROCO et al., 2019). Estruturalmente, o CG é constituído pela zona escura e zona clara, 

microambientes caracterizados funcionalmente pela elevada taxa proliferativa de células B em 

HS e pela seleção de células B antígeno-específica, respectivamente (CYSTER; ALLEN, 

2019). 

A formação do CG tem início com a interação direta de células B naive e células T CD4+ 

naive antígeno-específicas na fronteira T-B do folículo ou região parafolicular. As células B 

ativadas destinadas à formação do GC, se agregam nos folículos primários e, assim, originam 

os CGs (HUANG, 2020). Apesar do CG ser constituído por compartimentos distintos, a 

maturação de células B não percorre um caminho unidirecional entre os dois compartimentos, 

mas envolve uma série de reentradas cíclicas entre as zonas clara e escura, garantindo novas 

rodadas de proliferação celular e HS. Esse trânsito entre as duas zonas e a diferenciação pós-

GC de células B são coordenados por uma complexa rede de sinalização celular e sinais solúveis 
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que favorecem a ativação e supressão de programas transcricionais específicos, incluindo	IRF4, 

NF-κB, BCL-6, MEF2B e MYC (BASSO; DALLA-FAVERA, 2015; VICTORA; 

NUSSENZWEIG, 2012). Embora as reações do CG sejam estritamente reguladas, os 

mecanismos genéticos que controlam esses eventos podem sofrer mutações que repercutem na 

transformação maligna de células B, favorecendo o surgimento de linfomas (SHAFFER; 

YOUNG; STAUDT, 2012).  

A maioria dos linfomas oriundos de reações do CG são linfomas não-Hodgkin de células 

B (B-LNHs), como Linfoma de Burkitt (LB), Linfoma Folicular (LF) e Linfoma Difuso de 

Grandes Células B (LDGCB). Considerando os perfis de expressão gênica de B-LNHs, 

acredita-se que o LB se origina de células B da zona escura. Por outro lado, o LF e o LDGCB 

podem surgir de transformações que ocorrem em diferentes estágios do CG. No entanto, no LF 

as células se assemelham, predominantemente, com células B da zona clara. Por outro lado, no 

LDGCB as células tem aparência de células B da zona clara ou em estágios iniciais de 

diferenciação pós-CG como plasmoblastos (BASSO; DALLA-FAVERA, 2015). Em geral, B-

NHLs apresentam uma enorme variedade de características genéticas, fenotípicas e clínicas 

distintas (FUERTES; RAMIRO; DE YEBENES, 2020; MLYNARCZYK; FONTÁN; 

MELNICK, 2019). 

O Linfoma de Burkitt é um LNH derivado de células B maduras do CG ou pós-CG 

altamente agressivo e com alta taxa proliferativa (SALEH et al., 2020). Clinicamente o LB 

pode ser subdividido em três diferentes subtipos, como endêmico, esporádico e relacionado à 

imunodeficiência, todas as formas apresentando fatores epidemiológicos, manifestações 

clínicas e fatores de risco distintos (KALISZ et al., 2019). Por outro lado, rearranjos 

cromossômicos envolvendo a  translocação (8; 14) do gene MYC para o locus do gene da cadeia 

pesada da imunoglobulina é a assinatura molecular de todos os subtipos de LB. No entanto,  

existem outras translocações variantes, como t (2; 8) e t (8; 22) que podem ser encontradas, 

mais raramente, no loci da cadeia leve de imunoglobulina (ASADBEIGI; DEEL, 2020; 

ROBAINA; MAZZOCCOLI; KLUMB, 2019). 

Embora, o LB represente menos de 5% de todos casos de linfomas diagnosticados em 

adultos, essa neoplasia é responsável por cerca de 40% de todos os casos de LNH em crianças 

em todo o mundo (ZHANG et al., 2020). Em particular, o tipo endêmico ocorre principalmente 

na África Tropical, sendo altamente prevalente e incidente em crianças. Estima-se que nessa 

região, o LB endêmico seja responsável por 50% de todos os casos de tumores infantis e cerca 

de 90% de todos os linfomas diagnosticados (QUINTANA et al., 2020; SALEH et al., 2020). 
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Por outro lado, a forma relacionada à imunodeficiência é comumente observada em pacientes 

HIV-positivos, mas também pode ser observado em receptores de aloenxerto e pacientes com 

imunodeficiência congênita (KALISZ et al., 2019). A infecção pelo HIV está correlacionada 

com um risco aumentado de neoplasias linfóides em comparação com a população HIV-

negativa. Dentre as quais, o LB é responsável por até 40% de todos os linfomas associados ao 

HIV diagnosticados (ATALLAH-YUNES; MURPHY; NOY, 2020). 

Embora a translocação do oncogene MYC seja a marca registrada do linfoma de Burkitt,  

ao contrário da maioria dos linfomas de células B, este subtipo pode ser formado por vias que 

independem da ativação da cascata de sinalização de NF-κB (SCHMITZ et al., 2012). 

Diferentes genes envolvidos com vias distintas, como as vias de sinalização do BCR, 

PI3K/AKT, apoptose, regulação epigenética e a sinalização do receptor acoplado à proteína G 

têm sido reportados como potenciais candidatos envolvidos na tumorigênese do LB (ZHANG 

et al., 2020), sugerindo que em comparação aos outros B-LNH do CG, o LB pode ter uma 

patogênese exclusiva.  
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1. Objetivo geral 

Avaliar o efeito biológico da lectina ArtinM sobre linfócitos B de origem murina e 

células humanas de linhagens de linfoma não-Hodgkin. 

 

2. Objetivos específicos 

v Avaliar a capacidade do domínio de reconhecimento de carboidrato de ArtinM em ativar e 

induzir a proliferação de células B murina, através: 

§ Atividade mitocondrial; 

§ Proliferação celular; 

§ Produção de citocinas; 

v Investigar o efeito de diferentes concentrações de ArtinM na viabilidade celular de células 

B murina, através: 

§ Avaliação da apoptose por Anexina-V e Iodeto de Propídio (PI); 

v Avaliar a interação do domínio de reconhecimento de carboidrato de ArtinM com linhagens 

celulares de linfoma não-Hodgkin, através: 

§ Ensaio de binding; 

§ Avaliação da apoptose por Anexina-V e PI; 

§ Ensaio de fragmentação do DNA; 

§ Quantificação dos marcadores de apoptose associados a via mitocondrial e 

relacionados a autofagia por qRT-PCR; 

§ Avaliação do efeito da inibição de moléculas sinalizadoras; 

§ Avaliação do efeito da inibição da atividade fosfatase de CD45 sobre Lck e quinases 

da família Scr. 
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1. Animais 

Foram utilizados camundongos da linhagem C57BL/6, machos, entre 6–8 semanas de 

idade. Os camundongos foram provenientes do biotério de criação de animais isogênicos da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP). Todos os procedimentos 

experimentais foram conduzidos conforme as diretrizes éticas propostas pelo Colégio Brasileiro 

de Experimentação Animal – COBEA e Comitê de Ética em Estudos Animais da Universidade 

de São Paulo-Ribeirão Preto (USP-RP) que aprovou os estudos com animais, conforme 

protocolo nº 61/2019. 

2. Purificação da lectina ArtinM 

A lectina ArtinM foi purificada a partir do extrato salino das sementes de Artocarpus 

heterophyllus (jaca) utilizando cromatografia de afinidade com colunas de D-manose acoplada 

a Sepharose® (Pierce Chemical Company, USA), de acordo com os procedimentos 

experimentais descritos previamente por Santos-de-Oliveira et al. (SANTOS-DE-OLIVEIRA 

et al., 1994). Os procedimentos de cromatografia foram realizados por meio do sistema AKTA 

Purifier (General Electric). Para avaliar a pureza da lectina ArtinM purificada, o gel de 

eletroforese apresentou marcador de peso molecular e amostra de jacalina que é o principal 

contaminante no processo de purificação de ArtinM. Após verificar a presença de uma única 

banda na altura de 16 kDa e a ausência de bandas na mesma posição da amostra de jacalina, foi 

confirmada a pureza da lectina ArtinM. Por fim, a quantificação da concentração de ArtinM foi 

determinada através do método de BCA, de acordo com metodologia previamente descrita por 

Smith et al. (SMITH et al., 1985). Todos esses procedimentos foram relatados por Da Silva et 

al. (DA SILVA et al., 2020). 

3. Purificação de células B esplênicas de camundongos C57BL/6  

Os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical com a finalidade de obter o 

baço para a purificação de células B. As células B murinas foram purificadas a partir de 

suspensão de células esplênicas de camundongos naive da linhagem C57BL/6, conforme 

descrito por Oliveira-Brito et al. (OLIVEIRA-BRITO; ROQUE-BARREIRA; DA SILVA, 

2018b), utilizando o kit de enriquecimento de células B (Pan B Cell Isolation Kit, Miltenyi 

Biotec, EUA), seguindo instruções do fabricante. Resumidamente, os baços dos animais foram 

removidos assepticamente e macerados em peneira de nylon com 40 µm para obtenção de 

células esplênicas totais. As células obtidas foram destituídas de hemácias pela adição de 1 mL 

de tampão de lise (constituído de nove partes de cloreto de amônio a 0,16 M e uma parte de 
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Tris-HCl a 0,17 M), durante 5 minutos em gelo. Posteriormente, as suspensões celulares foram 

lavadas em PBS e adicionadas a Histopaque-1077® (Sigma-Aldrich) na proporção de 1:2, para 

separação celular por grau de densidade. As células foram centrifugadas na ausência de 

aceleração e freio a 400g por 45 minutos e a temperatura de 23 ºC. Após esta etapa, foi 

descartada a fração celular de baixa densidade e a fração de alta densidade foi lavada duas vezes 

com tampão PBS contendo BSA (0.5%) e EDTA (2 mM). A concentração celular foi 

determinada por meio da contagem em câmara de Neubauer e ajustado o número de células de 

acordo com a quantidade de anticorpos e de MicroBeads, seguindo instruções do fabricante. As 

células B foram eluidas em colunas MiniMacs® (Miltenyi Biotec, USA) de acordo com as 

instruções do fabricante e lavadas duas vezes com meio avançado Roswell Park Memorial 

Institute 1640 (Gibco®, Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA) suplementado com 10% de 

soro fetal bovino, piruvato de sódio (1 mM), L-glutamina (2 mM) e antibiótico (1%). As células 

obtidas por depleção negativa foram marcadas com anticorpo PE Rat Anti-Mouse CD19 (BD 

Pharmingen™) e analisadas por citometria de fluxo (Guava® easyCyte, Millipore, EUA), 

sendo normalmente alcançados graus de pureza com valores em torno de 96% de células 

positivas para essa marcação.  

4. Linhagens celulares de Linfoma de Burkitt  

Células Raji e Daudi, ambas linhagens de linfoma de Burkitt, foram rotineiramente 

cultivadas em meio avançado Roswell Park Memorial Institute 1640 (Gibco®, Life 

Technologies, Carlsbad, CA, EUA) suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% de 

estreptomicina/penicilina, piruvato de sódio (1 mM) e L-glutamina (2 mM), em estufa de CO2 

com 5% de umidade a 37 ºC. As células Raji e Daudi foram generosamente fornecidas pela 

Dra. Fabíola Traina (Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica, 

HC-FMRP, USP). 

5. Ligação de ArtinM na superfície de células Raji e Daudi 

Células Raji e Daudi (1 x 106 células/mL) foram fixadas com uma solução de PBS-

formaldeído 3%, por 20 minutos. As células foram lavadas com uma solução de PBS/glicina 

1%, seguida por duas lavagens com PBS. Após duas lavagens, células Raji e Daudi foram 

incubadas com ArtinM biotinilada (20 µg/ml) previamente incubada ou não com manotriose (1 

mM), manose (20 mM) ou lactose (20 mM), por 40 minutos a 4 ºC. Após o tempo de incubação, 

as células foram lavadas com PBS e incubadas com estreptavidina-FITC (5 µg/mL) para 

detecção da ligação de ArtinM através de citometria de fluxo (Guava® easyCyte, Millipore, 
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EUA). Como controle negativo, células Raji e Daudi foram incubadas somente com 

estreptavidina-FITC (5 µg/mL) na ausência da lectina.  

6. Determinação da atividade mitocondrial  

Células B murinas purificadas foram estimuladas com diferentes concentrações de 

ArtinM (0,312 – 5,0 µg/mL) por 24 ou 48 horas a 37 ºC. Como controle positivo de ativação 

celular, utilizou-se PMA (50 ng/mL) + Ionomicina (1 µM). Como controle negativo, as células 

foram incubadas apenas com Meio de cultura. Após o tempo de cultivo celular, Brometo de 3-

(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio (MTT; 50 µg/mL) foi adicionado à cultura 

celular e a atividade mitocondrial foi determinada através da redução de MTT para produzir 

cristais de formazan, com leitura de absorbância em 570 nm, conforme metodologia descrita 

previamente por Da Silva et al. (DA SILVA et al., 2014). A atividade mitocondrial foi expressa 

em porcentagem que indicam o aumento/redução percentual após comparação com os valores 

de absorbância determinados nas células B não estimuladas (Meio).  

7. Ensaio de proliferação celular  

Células B murinas purificadas foram distribuídas em microplacas de 96 poços e 

estimuladas com diferentes concentrações de ArtinM (0,312 – 5,0 µg/mL) por 48 horas a 37 

ºC. Como controle positivo de ativação celular, utilizou-se PMA (50 ng/mL) + Ionomicina (1 

µM). Como controle negativo, as células foram incubadas apenas com Meio de cultura. Após 

o tempo de cultivo, as células foram tratadas com [3H]-timidina (0.5 µCi/poço) e a taxa 

proliferativa de células B murinas foi mensurada em função da incorporação de [3H]-TdR. A 

detecção da incorporação de [3H]-TdR foi mensurada por meio de cintilador com os valores 

sendo expressos em contagem por minuto (CPM) e em índice de estimulação da proliferação 

celular. 

8. Mensuração dos níveis da citocina IL-2 

Células B murinas purificadas foram distribuídas em microplacas de 96 poços e 

estimuladas com diferentes concentrações de ArtinM (0,312 – 5,0 µg/mL) por 48 horas a 37 

ºC. Como controle positivo de ativação celular, utilizou-se PMA (50 ng/mL) + Ionomicina (1 

µM). Como controle negativo, as células foram incubadas apenas com Meio de cultura. Após a 

incubação, as células foram centrifugadas a 300 × g por 10 minutos em temperatura ambiente 

e os sobrenadantes foram coletados para determinar as concentrações de IL-2. Os níveis de IL-

2 foram mensurados através do ensaio imunoenzimático (ELISA) utilizando o Kit OptEIA™ 

(BD Biosciences, USA), conforme as instruções do fabricante. O cálculo dos valores em pg/mL 
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foi realizado no programa Prisma 7.0 (GraphPad Software) tendo como parâmetro a leitura 

obtida com a curva padrão. 

9. Marcação intracelular das citocinas IL-12 e IFN-γ 

Células B murinas foram distribuídas em microplacas de 96 poços e estimuladas com 

diferentes concentrações de ArtinM (0,312 – 1,25 µg/mL) por 24 horas a 37 ºC. Como controle 

positivo de ativação celular, utilizou-se PMA (50 ng/mL) + Ionomicina (1 µM). Como controle 

negativo, as células foram incubadas apenas com Meio de cultura. Durante as últimas 12 horas 

de incubação, foi adicionado 1µl do inibidor do transporte de proteína (BD GolgiStopTM) a cada 

1,5 mL do volume de cultura. Após o período de incubação, as células foram lavadas, 

fixadas/permeabilizadas com a solução de fixação/permeabilização (BD Cytofix/CytopermTM 

Plus), por 20 minutos a 4 ºC. Em seguida, as células foram lavadas com o tampão de lavagem 

(BD Perm/WashTM  buffer) e ressuspendidas em tampão de Perm/WashTM com anticorpos: anti-

IFN-γ PE (BD Pharmingen™) e anti-IL-12 FITC (BD PharmingenTM), por 40 minutos a 4 ºC. 

Por fim, as células foram lavadas e ressuspendidas com tampão Perm/Wash. Posteriormente, a 

frequência de células B positivas para a marcação intracelular de IL-12, IFN-γ ou duplo-

positivas para IL-12+ IFN-γ+ foi determinada através de citometria de fluxo (Guava EasyCyte™ 

Mini System). 

10. Detecção da frequência de células positivas para Anexina-V e/ou Iodeto de 

propídio (PI) 

Células B murinas, células Raji e Daudi foram distribuídas em microplacas de 96 poços 

e estimuladas com diferentes concentrações de ArtinM (0,019 – 20,0 µg/mL) por 24 ou 48 horas 

a 37 ºC. Como controle positivo de ativação celular, utilizou-se PMA (50 ng/mL) + Ionomicina 

(1 µM). DMSO (5 %) ou AS2O3 (12 µM ou 24 µM) foram utilizados como controles positivos 

para indução de morte celular.  Como controle negativo, as células foram incubadas apenas com 

Meio de cultura. Após a incubação, as células foram marcadas com anexina V-FITC (5 µg/mL; 

40 minutos) e o Iodeto de Propídio (10 µg/mL) adicionado no momento da análise por 

citometria de fluxo (Guava EasyCyte™ Mini System). A frequência de células B murinas, Raji 

e Daudi marcadas com anexinaV-FITC, duplamente marcadas com anexinaV-FITC/PI e/ou 

marcada pela incorporação de PI foi determinada por citometria de fluxo e os valores foram 

expressos em porcentagem. 
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11. Ensaio de fragmentação do DNA  

As células Raji e Daudi foram distribuídas em microplacas de 96 poços e estimuladas 

com ArtinM nas concentrações de 1,25 µg/mL (células Raji) e 20,0 µg/mL (células Daudi), 

durante 24 ou 48 horas a 37 ºC. Trióxido de Arsênio (AS2O3) nas concentrações de 12 µM 

(Raji) e 24 µM (Daudi) foi utilizado como controle positivo na indução de morte celular, e 

apenas meio de cultura como controle negativo. Após o tempo de incubação, as células foram 

lavadas com PBS e submetidas a lise celular com tampão constituído de Tris-HCl (50 mM), 

EDTA (10 mM), Triton-X (0,2%), RNase (100 µg/mL) e Proteinase K (500 µg/mL). Em 

seguida, esse material foi mantido sob agitação constante por 30 minutos a 4 ºC. Posteriormente, 

a fragmentação do DNA foi avaliada por eletroforese em gel de agarose (0,8%). A visualização 

do DNA foi realizada pela coloração com SYBR safe visualizado pelo sistema de imagem de 

gel ChemiDoc (Bio-Rad). 

12. Quantificação dos marcadores de apoptose associados a via mitocondrial e 

relacionados a autofagia por qRT-PCR 

As células Raji e Daudi foram distribuídas em microplacas de 96 poços e estimuladas 

com ArtinM nas concentrações de 1,25 µg/mL (células Raji) e 20,0 µg/mL (células Daudi), 

durante 24 horas a 37 ºC. Trióxido de Arsênio (AS2O3) nas concentrações de 12 µM (Raji) e 24 

µM (Daudi) foi utilizado como controle positivo na indução de morte celular, e apenas meio de 

cultura como controle negativo. Após o tempo de incubação, O RNA total foi extraído de 

células Raji e Daudi utilizando Trizol, conforme as instruções do fabricante. A conversão do 

RNA em cDNA foi realizada pelo kit iScript™ cDNA synthesis (Bio-Rad). A reação de qRT-

PCR foi realizada em um volume final de 10 µL utilizando EvaGreen (Bio-Rad). Para a leitura 

do qRT-PCR foi utilizado o equipamento CFX96 (Bio-Rad) considerando as seguintes 

condições de reação: 95°C por 30 sec, e 40 ciclos de 95°C por 5 sec/60°C por 5 sec. A expressão 

relativa do transcrito foi quantificada usando o método ΔΔCt e normalizado para a expressão 

de β-actina. Os primers utilizados para a reação de PCR foram: β-actina, caspase-3, Apaf-1, 

Smac/Diablo, LC3-I, ATG14 e ATG-12. 

1. Ensaio de inibição de moléculas sinalizadoras em células Raji e Daudi estimuladas 

com ArtinM 

As células Raji e Daudi foram distribuídas em microplacas de 96 poços e previamente 

incubadas, separadamente, com os seguintes inibidores farmacológicos: PD98059 (inibidor de 

p42/44MAPK), Genisteína (inibidor de PTK), SB202190 (inibidor de p38MAPK), SP600125 
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(inibidor de JNK), H-7 (inibidor de PKC), NQ-301 (inibidor da atividade fosfatase de CD45 

sobre Lck) e Dasatinib (inibidor de Lyn, Fyn e Blk) durante 210 minutos a 37 ºC. 

Posteriormente, essas células foram estimuladas com ArtinM nas concentrações de 1,25 µg/mL 

(células Raji) e 20,0 µg/mL (células Daudi). Como controle positivo para indução de morte 

celular utilizou-se AS2O3 (12 µM ou 24 µM). Após 24 ou 48 horas de incubação o efeito da 

lectina ArtinM foi avaliado pela frequência de células positivas para Anexina-V e/ou Iodeto de 

propídio (PI), conforme procedimentos descritos no item 10. 

13. Análise estatística 

Inicialmente, foram testadas a distribuição normal e a variância homogênea. 

Confirmada a distribuição normal e variância homogênea, foi aplicado o teste One-way 

ANOVA. Na ausência de normalidade na distribuição e variância heterogênea, foi aplicado o 

teste de Kruskal-Wallis. A avaliação estatística das diferenças entre as médias dos grupos foi 

determinada por meio da análise de variância unidirecional, seguida pelo teste de comparação 

múltipla de Bonferroni e, no teste não paramétrico, as comparações entre os grupos foram 

realizadas pelo teste de comparação múltipla de Dunn’s. Para todas as análises estatísticas foi 

utilizado o programa Prisma 7.0 (GraphPad Software, La Jolla, CA, EUA). Os resultados estão 

expressos em média ± EPM (erro padrão da média), com as diferenças observadas sendo 

consideradas significativas quando p < 0,05 (*), p < 0,01 (**), p < 0,001 (***) e p < 0,0001 

(****). 
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1. Capítulo 1 

Título: Investigação do efeito imunomodulador da lectina ArtinM em células B murina 
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1.1 ArtinM induz um aumento da atividade mitocondrial de células B com ausência da 
indução da proliferação celular 

A caracterização do efeito dose-dependente de moléculas bioativas, aplicada em 

modelos experimentais ex vivo, contribui na compreensão dos efeitos biológicos desencadeados 

pela molécula em estudo, fato explorado na caracterização da atividade imunomoduladora de 

lectinas em diferentes concentrações (dose) sobre células da imunidade inata e adaptativa. 

Nesse cenário, nos propusemos a caracterizar o efeito dose-dependente de ArtinM em linfócitos 

B purificados de células esplênicas de camundongos da linhagem C57BL/6. Inicialmente, as 

células B tiveram sua atividade mitocondrial mensurada através do ensaio de MTT nos períodos 

de 24 e 48 h após o estímulo com ArtinM em diferentes concentrações (0,312 – 5,0 µg/mL). 

Após 48 h de cultivo celular a atividade mitocondrial de células B incubadas com ArtinM nas 

concentrações de 0,312 e 0,625 µg/mL apresentou uma elevação de 28,5% e 18,7%, 

respectivamente, comparado às células não estimuladas (Figura 1A). No entanto, as 

concentrações de ArtinM no intervalo de 1,25 a 5,0 µg/mL resultou na redução da atividade 

mitocondrial de células B nos tempos de incubação analisados (Figura 1A). Destaca-se a 

redução média de 43,05% da atividade mitocondrial de células B incubadas com ArtinM na 

concentração de 5,0 µg/mL, após o período de 24 h (Figura 1A). Esses achados evidenciam a 

capacidade de altas concentrações de ArtinM em promover um efeito citotóxico em células B 

murina, enquanto baixas concentrações da lectina não exerceram a mesma atividade biológica. 

Considerando o aumento na atividade mitocondrial de células B murina na presença de 

baixas concentrações de ArtinM, investigamos a capacidade da lectina em desencadear a 

proliferação celular e a produção da citocina linfoproliferativa IL-2 em células B murina. Para 

isso, os linfócitos B foram estimulados com ArtinM (0,312 – 5,0 µg/mL) por 48 h, e PMA (50 

ng/mL) + Ionomicina (1 µM) foram considerados como controle positivo. A taxa de 

proliferação celular foi determinada através da incorporação de timidina tritiada ([3H]-TdR) 

que foi mensurada por cintilador, enquanto os níveis de IL-2 foram quantificados no 

sobrenadante do cultivo celular através de ELISA. As células B estimuladas com as diferentes 

concentrações de ArtinM apresentaram níveis de incorporação de [3H]-TdR com ausência de 

significância comparado às células não estimuladas (Meio), enquanto o controle positivo 

(PMA+IONO) induziu uma elevada taxa proliferativa de células B (Figura 1B, C). Nessa 

mesma linha, os níveis de IL-2 no sobrenadante de células B incubadas com ArtinM não diferiu 

significativamente dos níveis produzidos pelas células não estimuladas (Meio) (Figura 1D), e 

o estímulo com PMA+IONO induziu a produção de elevados níveis de IL-2 em células B 
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(Figura 1D). Esses dados evidenciam que as concentrações de ArtinM com leve efeito 

citotóxico sobre células B murina foram incapazes de induzirem uma atividade proliferativa 

nesse tipo celular. 

 

	

Figura 1.  ArtinM promove um aumento na atividade mitocondrial de células B murinas com ausência 
na indução da proliferação celular e produção de IL-2. Células B foram purificadas a partir da suspensão de 
células esplênicas de camundongos da linhagem C57BL/6. As células B purificadas (5 x 105 células/poço) foram 
distribuídas em microplacas de 96 poços e estimuladas com ArtinM em diferentes concentrações (0,312 – 5,0 
µg/mL) por 24 ou 48 horas a 37 ºC. Phorbol-12-miristato-13-acetato (PMA; 50 ng/mL) mais Ionomicina (IONO; 
1 µM) foram utilizados como controle positivo de ativação celular e apenas meio de cultura foi utilizado como 
controle negativo (Meio). (A) Após 24 ou 48 h de cultivo celular, brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-
difenil-2H-tetrazólio (MTT; 50 µg/mL) foi adicionado à cultura celular e a atividade mitocondrial foi 
determinada por meio da redução de MTT, com leitura de absorbância em 570 nm. Os valores estão expressos 
em porcentagem que indicam o aumento/redução percentual após comparação com os valores de absorbância 
determinados nas células B não estimuladas (Meio); (B, C) A taxa proliferativa de células B murinas foi 
mensurada em função da incorporação de [3H]-TdR (0,5µCi/poço) após 48 h de cultivo. A detecção da 
incorporação de [3H]-TdR foi mensurada por meio de cintilador com os valores sendo expressos em contagem 
por minuto (CPM) e índice de estimulação da proliferação celular; (D) Os níveis de IL-2 foram quantificados 
nos sobrenadantes da cultura celular, após 48 h de incubação, por meio do ensaio imunoenzimático (ELISA), 
com os valores expressos em pg/mL. Valores com diferenças significativas em relação ao controle negativo 
apresentaram p < 0,05 (*), p <0,0001 (****). 
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1.2 Células B estimuladas com ArtinM são induzidas a apoptose 

Levando em consideração que as concentrações de ArtinM testadas não induziram um 

efeito linfoproliferativo em células B murinas e, além disso, uma determinada faixa de 

concentração de ArtinM repercutiu em uma drástica redução da atividade mitocondrial, 

averiguamos o efeito da lectina na indução da apoptose de células B. Sendo assim, investigamos 

a indução de apoptose em células B murinas incubadas com diferentes concentrações de ArtinM 

(0,312 – 5,0 µg/mL) por 24 h. A detecção de células B em apoptose foi constatada através de 

marcadores específicos, como a anexina-V e iodeto de propídio (PI), que foram avaliados por 

citometria de fluxo. A frequência de células B duplo-positivas para anexina-V e PI atingiram 

níveis elevados em resposta a incubação com altas concentrações de ArtinM, e a redução da 

frequência de células B positivas para anexina-V e PI na presença de ArtinM ocorreu de 

maneira dose-dependente, comparado às células B não estimuladas (Meio) (Figura 2A-B). 

Deve-se ressaltar que a frequência de células B positivas para anexina-V apresenta níveis 

elevados em resposta a incubação com ArtinM em concentrações inferiores a 1,25 µg/mL, ao 

final de 24 h de cultivo (Figura 2A-C). Portanto, a indução de apoptose de células B murinas é 

intensificada por ArtinM de forma dose-dependente. 
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Figura 2. ArtinM promove um aumento na frequência de células B positivas para anexina-V e PI. As 
células B foram purificadas a partir da suspensão de células esplênicas de camundongos da linhagem C57BL/6. 
Células B (5 x 105 células/poço) foram distribuídas em microplacas de 96 poços e estimuladas com ArtinM em 
diferentes concentrações (0,312 – 5,0 µg/mL) por 24 horas a 37 ºC. Apenas meio de cultura (Meio) foi utilizado 
como controle negativo. As células B foram marcadas com anexina V-FITC e iodeto de propídio (PI) para 
determinar a porcentagem de células em apoptose tardia (anexina V + PI) e apoptose recente (anexina-V). A 
frequência de células positivas conforme a categorização de apoptose foi mensurada por citometria de fluxo. 
Os resultados são expressos como média ± Erro Padrão da Média (SEM) de ensaios realizados em triplicatas. 
Diferenças significativas em comparação ao controle negativo (Meio) apresentaram p <0,001 (***). 

 

1.3 ArtinM não induz a produção de IL-12 e IFN-γ por células B murinas 

Estudos prévios do grupo demonstraram a atividade imunomoduladora de ArtinM sobre 

diferentes células da imunidade, via reconhecimento de carboidrato. Nesse sentido, a produção 

de IL-12 e IFN-g induzida pela lectina favorece o desenvolvimento e a manutenção de uma 

resposta imunitária de perfil Th1. Nesse cenário, o papel funcional das células B na 

modulação desencadeada por ArtinM foi investigado através da mensuração dos níveis de 

citocinas de perfil Th1 produzidos em resposta ao estímulo com ArtinM. Para isso, células B 

murinas foram incubadas com diferentes concentrações de ArtinM (0,312 – 1,25µg/mL), e após 

24 h a frequência de células produtoras de IL-12 e/ou IFN-g  foi mensurada por meio da 

citometria de fluxo. Inesperadamente, a frequência de célula B murinas produtoras de IL-12 

(Figura 2A), IFN-g (Figura 2B) ou duplo-positivas para IL-12+IFN-g+ (Figura 2C) após 

incubação com ArtinM não diferiu significativamente comparado às células não estimuladas 
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(Meio). Portanto, a atividade imunomoduladora de ArtinM foi incapaz de induzir células B 

murinas a secretarem mediadores pró-inflamatórios associados ao perfil Th1. Esse conjunto de 

dados sugere fortemente que ArtinM tem predileção por glicoproteínas com maior 

envolvimento na regulação do processo de apoptose em células B murinas. 

 

	

Figura 3. Frequência de células B positivas para IL- 12 e/ou IFN-g não aumenta com o estímulo de 
ArtinM. As células B foram purificadas a partir da suspensão de células esplênicas de camundongos da 
linhagem C57BL/6. Células B (5 x 105 células/poço) foram distribuídas em microplacas de 96 poços e 
estimuladas com ArtinM na faixa de concentrações entre 0,6312 – 1,25 µg/mL, por 24 horas a 37 ºC. Phorbol-
12-miristato-13-acetato (PMA; 50 ng/mL) mais Ionomicina (IONO; 1 µM) foram utilizados como controle 
positivo de ativação celular e apenas meio de cultura foi utilizado como controle negativo (Meio). Após tempo 
de incubação, a frequência de células B positivas para a marcação intracelular de IL-12 (A), IFN-g (B) ou 
duplo-positivas para IL-12+ IFN-g+ (C) foi determinada através de citometria de fluxo. As barras verticais 
representam valores expressos em média ± Erro Padrão da Média (SEM) de ensaios realizados em triplicatas. 
Valores com diferenças significativas em relação ao controle negativo (Meio) apresentaram p < 0,05 (*). 
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2. Capítulo II 

Título: Caracterização do efeito de ArtinM em linhagens de células B humana originadas de 

linfoma não-Hodgkin 
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2.1 ArtinM interage com a superfície celular de Raji e Daudi via domínio de 
reconhecimento de carboidrato. 

Os relatos da capacidade de ArtinM em induzir de forma predominante a apoptose de 

células B murinas impulsionaram a investigação dos possíveis efeitos biológicos de ArtinM em 

linhagens celulares humanas de linfoma não-Hodgkin, como a Raji e Daudi. Inicialmente, 

investigamos a capacidade de ligação de ArtinM na superfície celular das linhagens Raji e 

Daudi através do domínio lectínico, nessa abordagem a forma biotinilada de ArtinM permitiu 

a detecção da lectina na superfície celular através da revelação de estreptavidina-FITC por 

citometria de fluxo. No primeiro momento, células Raji e Daudi (1 x 106 células/mL) foram 

incubadas com ArtinM biotinilada (20,0 µg/mL) e observamos níveis superiores a 99% de 

células Raji e Daudi positivas para o reconhecimento de ArtinM (Figura 4A-B). Em um 

segundo momento, ArtinM-biotinilada foi incubada com manotriose (1 mM), manose (20 mM) 

ou lactose (20 mM) previamente a adição em células Raji e Daudi, e os dados demonstraram 

que a ligação de ArtinM na superfície dessas linhagens celulares foi reduzida significativamente 

na presença do carboidrato específico (manose/manotriose) para a lectina (Figura 4A-B). Por 

outro lado, o dissacarídeo lactose incubado com ArtinM não resultou na redução significativa 

da interação da lectina com glicoproteínas da superfície de células Raji e Daudi (Figura 4A-B). 

Esses dados demonstram a capacidade de ligação de ArtinM em células Raji e Daudi de maneira 

dependente do CRD da lectina. 
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Figura 4. ArtinM interage com células Raji e Daudi via domínio de reconhecimento de carboidrato. 
Células Raji (A) e Daudi (B) (1 x 106 células/mL) fixadas foram incubadas com ArtinM-biotinilada (20µg/ml) 
ou ArtinM-biotinilada previamente incubada por 40 min com manotriose (1 mM), Manose (20 mM) ou lactose 
(20 mM). Após 40 min de incubação, as células foram lavadas e incubadas com estreptavidina-FITC (5,0 
µg/mL) por 40 min adicionais. A detecção da interação de ArtinM com as células ocorreu por citometria de 
fluxo, como controle negativo as células foram incubadas somente com estreptavidina-FITC (5,0 µg/mL). As 
células foram analisadas por citometria de fluxo para determinar a porcentagem de células positivas para o 
reconhecimento de ArtinM, com a linha vermelha (M1) delimitando o campo de células positivas. 

 

2.2. ArtinM reduz a taxa de crescimento de células Raji e Daudi devido a diminuição da 

viabilidade celular  

Com o propósito de investigar um possível efeito citotóxico de ArtinM nas linhagens 

celulares Raji e Daudi, no primeiro momento avaliamos o crescimento celular e a porcentagem 

de células viáveis em resposta a incubação com distintas concentrações de ArtinM. Com isso, 

células Raji e Daudi foram incubadas com ArtinM (0,019 – 20,0 µg/mL) por 48 h a 37 ºC, e a 

concentração celular e a viabilidade das células Raji e Daudi foram determinadas através de 

citometria de fluxo com uso do iodeto de propídio (PI) para marcar células não viáveis. Os 

dados demonstraram que células Raji incubadas com uma ampla faixa de concentração de 

ArtinM (0,625 – 20,0 µg/mL) tiveram uma redução significativa na concentração celular e, 

consequentemente, a porcentagem de células Raji positivas para PI elevou na presença de 

ArtinM (0,625 – 20,0 µg/mL), em comparação ao controle negativo (Meio) (Figura 5A-B). Por 

outro lado, a concentração celular da linhagem Daudi reduziu de forma significativa somente 

na concentração de 20,0 µg/mL de ArtinM comparado as células não estimuladas (Figura 5C), 

com isso uma maior frequência de células não viáveis foi observado na presença de ArtinM 
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(Figura 5D). Portanto, ArtinM induz um efeito citotóxico sobre as células Raji e Daudi de 

maneira dependente da concentração da lectina. 

	

	

Figura 5. ArtinM reduz a viabilidade celular e altera a taxa de crescimento de células Raji e Daudi. As 
células Raji e Daudi (1 x 105 células/mL) foram distribuídas em microplacas de 96 poços e estimuladas com 
ArtinM em diferentes concentrações (0,019 – 20,0µg/mL) por 48 horas a 37 ºC. DMSO (5%) foi utilizado como 
controle positivo para a indução de morte celular, e apenas meio de cultura foi adotado como controle negativo 
(Meio). (A, B) A concentração celular foi determinada após a incorporação de iodeto de propídio (10,0µg/mL), 
detectada por citometria de fluxo, que determina a porcentagem de células não viáveis (C, D). Com base na 
concentração celular total e na frequência de células não viáveis, a concentração de células viáveis (A, B) e a 
frequência de células positivas para PI (C, D) foram determinadas. Os resultados são expressos em média ± 
Erro Padrão da Média (SEM), sendo representativo de três replicatas experimentais. Valores com diferenças 
significativas em relação ao controle negativo (Meio) apresentaram p < 0,01 (**), p < 0,001 (***) ou p <0, 0001 
(****). 

 

 

 

 



 56 

2.2 ArtinM induz um aumento na frequência de células Raji duplo-positivas para 
anexina-V e PI 

Para corroborar com os dados que sugerem um possível efeito citotóxico da lectina sobre 

as linhagens celulares de linfoma não-Hodgkin como demonstrado na Figura 5A-B, frequência 

de células Raji e Daudi positivas para anexina-V e PI sob o estímulo com diferentes 

concentrações de ArtinM foi quantificada por citometria de fluxo. Após 48 h de cultivo, nossos 

resultados evidenciaram o efeito de ArtinM em induzir, de maneira dose-dependente, um 

aumento significativo na frequência de células Raji marcadas para anexina-V e PI, comparado 

ao controle negativo (Meio) (Figura 6A-B). Por outro lado, o percentual de células Daudi duplo-

positivas para anexina-V e PI não elevou significativamente na presença de distintas 

concentrações da lectina em comparação ao controle negativo, enquanto uma alta porcentagem 

de células Daudi duplo-positivas para anexina-V e PI foi detectada na presença do controle 

positivo (AS2O3) (Figura 6C-D). Esses achados demonstram o efeito citotóxico de ArtinM 

sobre determinada linhagem celular de linfoma não-Hodgkin. 
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Figura 6. ArtinM induz a apoptose de células Raji. As células Raji e Daudi (1 x 105 células/mL) foram 
distribuídas em microplacas de 96 poços e estimuladas com ArtinM em diferentes concentrações (0,312 – 20,0 
µg/mL) por 48 horas a 37 ºC. Trióxido de Arsênio (AS2O3) nas concentrações de 12µM (Raji) e 24µM (Daudi) 
foi utilizado como controle positivo da indução de morte celular, e apenas meio de cultura como controle 
negativo (Meio). (A-D) Após o tempo de incubação, as células foram incubadas com anexina V-FITC (5,0 
µg/mL) e PI (10,0 µg/mL), e a frequência (%) de células Raji e Daudi duplamente marcadas com anexina V-
FITC/PI foi determinada por citometria de fluxo. Os valores foram expressos em média ± Erro Padrão da Média 
(SEM). Valores com diferenças significativas em comparação ao controle negativo (Meio) apresentaram p <0, 
0001 (****). 

 

2.3 ArtinM não induz a fragmentação do DNA de células Raji e Daudi  

O efeito citotóxico de ArtinM sobre células Raji foi confirmado por duas abordagens 

distintas que estão destacadas nas Figuras 5 e 6, com isso, direcionamos a linha investigativa 

para caracterizar os mecanismos envolvidos na atividade biológica desencadeada por ArtinM 

sobre as linhagens celulares em estudo. A primeira forma avaliativa abordou a capacidade de 

ArtinM em induzir dano ao DNA de células Raji e Daudi. Para isso, as células foram incubadas 

com ArtinM, AS2O3 ou somente meio, e após 24 e 48 h de cultivo a fragmentação do DNA das 

células Raji e Daudi foi avaliado por eletroforese em gel de agarose. Como esperado, a 

incubação das células com meio ou AS2O3 resultaram, respectivamente, na ausência e 
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predomínio da fragmentação de DNA (Figura 7). O DNA extraído de células Raji e Daudi 

cultivadas na presença de ArtinM não apresentaram um padrão de arraste e bandas de diferentes 

peso molecular que indicam a fragmentação do DNA, após 24 e 48 h de incubação (Figura 7). 

  

	

Figura 7. ArtinM não induz a fragmentação do DNA de células Raji e Daudi. As células Raji e Daudi (1 x 
105 células/mL) foram distribuídas em microplacas de 96 poços e estimuladas com ArtinM nas concentrações 
de 1,25 µg/mL (células Raji) e 20,0 µg/mL (células Daudi), durante 24 ou 48 horas a 37 ºC. Trióxido de Arsênio 
(AS2O3) nas concentrações de 12 µM (Raji) e 24 µM (Daudi) foi utilizado como controle positivo na indução 
de morte celular, e apenas meio de cultura como controle negativo (Meio). As células foram submetidas ao 
protocolo de extração de DNA que foi avaliado por eletroforese em gel de agarose (0,8%). A visualização do 
DNA foi realizada pela coloração com SYBR safe. 

 

2.4 ArtinM não induz em células Raji o aumento da expressão relativa de marcadores 
moleculares associados a autofagia  

A constatação de que a estimulação de células Raji e Daudi com ArtinM não repercutiu 

na fragmentação de DNA, nos instigou a investigar a expressão relativa de transcritos 

específicos dos marcadores de apoptose associados a via mitocondrial (Caspase-3, Apaf-1 e 

Smac/DIABLO) e relacionados a autofagia (LC3-I, ATG14 e ATG12), para delinear possíveis 

mecanismos moleculares utilizados pela lectina na indução da apoptose. Considerando que o 

efeito citotóxico de ArtinM é mais evidente em células Raji, priorizamos nessa linhagem celular 

a investigação dos marcadores moleculares citados acima. Para isso, células Raji foram 

incubadas com ArtinM, AS2O3 ou somente meio, e após 24 h de cultivo, a expressão relativa 

dos transcritos de caspase-3, Apaf-1, Smac/DIABLO, LC3-I, Atg14 e Atg12 foi determinada 
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por qRT-PCR. Os resultados demostraram que a incubação de células Raji com ArtinM não 

induziu uma alteração significativa da expressão relativa dos marcadores associados a cascata 

de apoptose via mitocondrial (Figura 8A-C) e vinculados a via de autofagia (Figura 8D-F), em 

comparação às células não estimuladas (Meio, controle negativo). Por outro lado, a utilização 

do controle positivo, AS2O3, induziu um aumento drástico da expressão relativa dos 

marcadores moleculares analisados (Figura 8A-F), comparado às células não estimuladas. Esse 

conjunto de dados permite inferir que o efeito citotóxico de ArtinM em células Raji 

possivelmente não depende da cascata de apoptose via mitocondrial e não envolve moléculas 

da via autofágica. 

 

	

Figura 8 – Expressão relativa aumentada de marcadores moleculares associados a via de apoptose 
mitocondrial e via autofágica não foram relacionados com o efeito citotóxico de ArtinM sobre células Raji. 
As células Raji (1 x 105 células/mL) foram distribuídas em microplacas de 96 poços e estimuladas com ArtinM 
(1,25 µg/mL) durante 24 horas a 37 ºC, seguido pela extração de RNA e conversão para cDNA. Trióxido de 
Arsênio (AS2O3; 12 µM) foi utilizado como controle positivo na indução de morte celular, e apenas meio de 
cultura como controle negativo (Meio). A expressão relativa de Caspase-3 (A), SMAC (B), APAF1 (C), LC3-I 
(D), ATG14 (E) e ATG12 (F) foi determinada por qRT-PCR. Os valores de Ct dos transcritos alvos foram 
normalizados para a expressão relativa de β-actina como controle endógeno. Os resultados são expressos como 
média ± SEM, e as diferenças foram consideradas significativas quando p <0,05 (*); p < 0,001 (**); 
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2.5 Efeito da inibição de moléculas da sinalização celular no efeito citotóxico de 
ArtinM sobre as células Raji e Daudi  

Ao investigar o efeito de ArtinM em induzir apoptose nas linhagens celulares Raji e 

Daudi observamos que a atividade citotóxica mediada pela lectina ocorre com intensidade 

distinta para cada tipo celular, conforme demonstrado na figura 6A-D. Isso indica que as 

moléculas de sinalização celular envolvidas no efeito citotóxico de ArtinM sejam recrutadas 

com intensidade distinta entre as células Raji e Daudi, e esse fato pode relacionar com a maior 

resiliência das células Daudi ao efeito citotóxico de ArtinM. Dessa forma, investigamos o 

envolvimento de importantes moléculas de sinalização celular, relacionadas a regulação da 

sobrevida/apoptose, em resposta ao efeito citotóxico de ArtinM. As moléculas sinalizadoras 

p38MAPK (SB202190), JNK (SP600125), ERK (PD98059), PKC (H-7) e PTKs (Genisteína) 

tiveram sua atividade reduzida na presença de inibidores farmacológicos, destacados 

anteriormente. Com isso, células Raji e Daudi foram previamente incubadas com os inibidores 

farmacológicos (20 µM) durante 210 minutos e, em seguida, incubadas com ArtinM nas 

concentrações de 1,25 µg/mL (células Raji) e 20,0 µg/mL (células Daudi). Após 24 h de 

incubação, o crescimento celular foi determinado pela mensuração da concentração de células 

viáveis por citometria de fluxo na presença de PI marcador para células não viáveis. Os 

resultados demonstraram que as células Raji após a incubação com ArtinM (1,25 µg/mL) 

tiveram uma redução da concentração celular comparado ao controle negativo (Figura 9A), 

enquanto as células Raji pré-incubadas com inibidores farmacológicos ainda mantiveram uma 

redução significativa da concentração celular na presença de ArtinM (Figura 9A). Destaca-se o 

a capacidade do inibidor de PTK em conjunto com ArtinM em induzir uma redução 

significativa da concentração celular em comparação às células incubadas somente com ArtinM 

(Figura 9A). Em relação a concentração celular da linhagem Daudi, as células incubadas com 

ArtinM (20,0 µg/mL) apresentaram uma concentração celular ao final de 24 h de incubação que 

não diferiu significativamente da concentração celular encontrada nas células Daudi incubadas 

com meio (Figura 9B). Contudo, a prévia incubação das células Daudi com os inibidores das 

moléculas p38, JNK, PKC e PTK seguido pela incubação com ArtinM repercutiu em uma 

redução significativa da concentração celular comparado com as células incubadas somente 

com ArtinM (Figura 9B). Devemos ressaltar o efeito do inibidor da molécula p38MAPK, de 

forma isolada, em reduzir a concentração celular de Daudi, comparado ao controle negativo 

(Figura 9B). Esses dados reforçam a hipótese de que as moléculas de sinalização celular 

estudadas estão envolvidas de forma distinta no efeito citotóxico de ArtinM em células Raji e 

Daudi. 
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Figura 9. Efeito citotóxico de ArtinM em células Raji e Daudi pode ser intensificado na presença dos 
inibidores farmacológicos das moléculas sinalizadoras p38, JNK, ERK, PKC ou PTK. As células Raji e 
Daudi (1 x 105 células/mL) foram distribuídas em microplacas de 96 poços e previamente incubadas ou não com 
os inibidores farmacológicos (20µM), como: SB202190 (inibidor de p38MAPK), SP600125 (inibidor de JNK), 
PD98059 (inibidor de ERK), H-7 (inibidor de PKC) e Genisteína (inibidor de PTK). Após 210 minutos, as células 
foram estimuladas com ArtinM nas concentrações de 1,25µg/mL (células Raji) ou 20,0µg/mL (células Daudi), 
por 24 horas a 37 ºC. Trióxido de Arsênio (AS2O3) nas concentrações de 12µM (Raji) ou 24µM (Daudi) foi 
utilizado como controle positivo da indução de morte celular, e apenas meio de cultura foi utilizado como controle 
negativo (Meio). Após o tempo de cultivo celular, a concentração de células viáveis (células/mL) foi determinada 
através de citometria de fluxo com marcação para PI das células não viáveis. Os resultados são expressos como 
média ± Erro Padrão da Média (SEM) de três experimentos independentes realizados em triplicatas. Valores com 
diferenças significativas em relação ao controle negativo (Meio) apresentaram p <0,05 (*); p < 0,001 (**); p <0, 
0001 (****). 

 

Considerando que o efeito de ArtinM em reduzir o crescimento das células Raji no 

período de 24 h não foi revertido através da inibição das moléculas sinalizadoras p38MAPK, 

JNK, ERK, PKC e PTK, a capacidade desses inibidores farmacológicos em alterar a frequência 

de células Raji positivas para Anexina-V e PI na presença de ArtinM foi considerada. Assim, 

células Raji foram previamente incubadas com os inibidores farmacológicos (20 µM) durante 

210 minutos e, em seguida, incubadas com ArtinM (1,25 µg/mL) por 24 h a 37 ºC. A frequência 

de células marcadas com anexina-V (apoptose inicial) ou duplamente marcadas com anexina-

V/PI (apoptose tardia) foi determinada por citometria de fluxo. Conforme apresentado na Figura 

10A, o inibidor de JNK (SP600125) de forma isolada, após incubação prévia com células Raji, 

foi o único a promover um aumento da frequência de células anexina-V+/PI- (apoptose inicial), 

comparado ao controle negativo (Meio) (Figura 10A). Dentre as moléculas inibidoras testadas, 

ficou evidente que a inibição da molécula PKC elevou a frequência de células Raji positivas 

para anexina-V+ devido a presença de ArtinM, comparado com as células incubadas somente 

com ArtinM (Figura 10C). Por outro lado, a molécula p38MAPK quando inibida resultou na 
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redução da frequência de células Raji positivas para anexina-V+ na presença de ArtinM (Figura 

10C). Ao avaliarmos os níveis de células Raji anexina-V+/PI+ positivas, os dados demonstram 

que as células previamente incubadas com os inibidores e incubadas com ArtinM não tiveram 

uma alteração significativa na frequência de células Raji anexina-V+/PI+ comparado ao grupo 

cultivo na presença somente de ArtinM (Figura 10B, D). Ao considerarmos a análise conjunta 

do crescimento das células Raji sob o efeito das moléculas inibidoras e na presença de ArtinM 

(Figura 9A) e a detecção de células positivas para anexinaV, podemos concluir que as 

moléculas PTK e PKC quando inibidas contribuem com o efeito citotóxico de ArtinM. 
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Figura 10. A inibição de proteína tirosina quinase C (PKC) intensifica o efeito citotóxico de ArtinM em 
células Raji. As células Raji (1 x 105 células/mL) foram distribuídas em microplacas de 96 poços e previamente 
incubadas ou não com os inibidores farmacológicos (20 µM), como: SB202190 (inibidor de p38MAPK), 
SP600125 (inibidor de JNK), PD98059 (inibidor de ERK), H-7 (inibidor de PKC) e Genisteína (inibidor de 
PTK). Após 210 minutos, as células foram estimuladas com ArtinM (1,25 µg/mL) por 24 horas a 37 ºC. Trióxido 
de Arsênio (AS2O3; 12 µM) foi utilizado como controle positivo da indução de morte celular e apenas meio de 
cultura foi utilizado como controle negativo (Meio). (A-C) Após o tempo de incubação, as células foram 
incubadas com anexina V-FITC (5,0 µg/mL) e PI (10,0 µg/mL), e a frequência (%) de células Raji marcadas 
com anexinaV-FITC e/ou duplamente marcadas com anexinaV-FITC/PI foi determinada por citometria de 
fluxo. (A) As barras verticais representam a frequência de células Raji marcadas com anexinaV-FITC e/ou 
duplamente marcadas com anexinaV-FITC/PI que foram estimuladas apenas com os inibidores farmacológicos; 
(B,C) Frequência de células Raji marcadas com marcadas com anexinaV-FITC e/ou duplamente marcadas com 
anexinaV-FITC/PI que foram estimuladas com ArtinM na presença ou ausência dos inibidores farmacológicos. 
As barras verticais representam valores expressos em média ± Erro Padrão da Média (SEM). Valores com 
diferenças significativas em relação ao controle negativo (Meio) ou as células estimuladas apenas com ArtinM 
apresentaram p <0,05 (*), p < 0,0001 (****). 
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2.6 Inibição da atividade de fosfatase de CD45 sobre Lck intensifica o efeito citotóxico 
de ArtinM em células Raji  

Ao final da caracterização do efeito citotóxico de ArtinM em células Raji e Daudi 

através de marcadores de apoptose, indicamos moléculas de sinalização com estreita associação 

aos mecanismos envolvidos na morte celular induzida por ArtinM em células Raji. Assim, 

propusemos a identificar um possível glico-alvo presente na superfície de células B com 

atividade direta na regulação da sobrevida celular, tendo a atividade de fosfatase do receptor 

CD45 como alvo principal. Nesse sentido, consideramos o inibidor farmacológico NQ-301 que 

impede a defosforilação do resíduo Y505 da molécula Lck pelo receptor CD45, fato que 

bloqueia a regulação positiva de CD45 sobre Lck. Incialmente, células Raji e Daudi foram 

previamente incubadas com NQ-301 em diferentes concentrações durante 210 minutos e, em 

seguida, incubadas com ArtinM nas concentrações de 1,25 µg/mL (células Raji) e 20,0 µg/mL 

(células Daudi) por 24 h a 37 ºC. Posteriormente, a concentração e a viabilidade celular foram 

determinadas através da marcação com iodeto de propídio seguido pela análise por citometria 

de fluxo. Observamos que as células Raji previamente incubadas com NQ-301 e na presença 

de ArtinM tiveram uma queda significativa da concentração celular comparado ao efeito 

somente de ArtinM (Figura 11A) e a viabilidade dessas células estavam significativamente 

reduzidas em comparação às células incubas com ArtinM (Figura 11A). O efeito sinérgico de 

NQ-301 e ArtinM na redução da concentração celular de Raji devido a diminuição da 

viabilidade não foi reproduzido na linhagem celular Daudi (Figura 11B). Esses dados indicam 

que a regulação positiva de CD45 sobre Lck é capaz de conter um efeito citotóxico aumentado 

de ArtinM em células Raji. 
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Figura 11. Inibir a defosforilação de Lck realizada por CD45 intensifica o efeito citotóxico de ArtinM em 
células Raji. As células Raji (A) e Daudi (B) (1 x 105 células/mL) foram distribuídas em microplacas de 96 
poços e previamente estimuladas ou não com diferentes concentrações de NQ-301 (0,5 – 0,1 µM) por 210 
minutos. Em seguida, as células foram estimuladas com ArtinM (1,25 µg/mL, células Raji;  e 20 µg/mL, células 
Raji), trióxido de arsênio (AS2O3) nas concentrações de 12 µM (Raji) e 24 µM (Daudi) como controle positivo 
ou somente meio de cultura como controle negativo (Meio). Após 24 h, iodeto de propídio (10 µg/mL) foi 
adicionado à cultura celular e a incorporação desse marcador foi detectada por citometria de fluxo, permitindo 
a quantificação da concentração de células viáveis e da frequência de células não viáveis. Os resultados são 
expressos como média ± Erro Padrão da Média (SEM) de três experimentos independentes realizados em 
triplicatas. Valores com diferenças significativas em relação ao controle negativo (Meio) apresentaram p < 0,05 
(*), p < 0,001 (***), p <0, 0001 (****). 
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2.7 Quinases da família Src estão envolvidas no efeito citotóxico de ArtinM em células 
Raji  

A participação de Lck na regulação da apoptose induzida por ArtinM em células Raji 

levou a investigação de outras proteínas tirosina quinases associadas com a regulação da 

proliferação/sobrevida de células B. Consideramos o inibidor farmacológico Dasatinib que é 

caracterizado pela capacidade de bloquear a atividade de três principais quinases da família Src 

presentes em células B, sendo a Lyn, Fyn e Blk. Desta forma, células Raji e Daudi foram 

previamente incubadas com Dasatinib em diferentes concentrações por 210 minutos e, em 

seguida, estimuladas ou não com ArtinM nas concentrações de 1,25 µg/mL (células Raji) e 20,0 

µg/mL (células Daudi) por 24 h a 37 ºC. A utilização de iodeto de propídio com análise por 

citometria de fluxo permitiu determinar a concentração e a viabilidade celular frente as 

diferentes condições de cultivo. As células Raji com prévia incubação com Dasatinib e na 

presença de ArtinM apresentou uma elevação significativa na concentração celular comparado 

aos níveis desencadeados pela incubação somente com ArtinM (Figura 12A), e o efeito 

inibitório promovido por Dasatinib resultou em maior viabilidade celular de células Raji 

incubadas com ArtinM (Figura 12A). No caso das células Daudi, constatamos que a incubação 

prévia com as diferentes concentrações de Dasatinib, na ausência de ArtinM, já reduz de forma 

significativa o crescimento celular, comparado ao controle negativo (Figura 12B). Em relação 

as células Daudi pré-incubadas com Dasatinib e na presença de ArtinM não verificamos um 

efeito sinérgico da lectina na redução da concentração e viabilidade celular em comparação as 

células tratadas somente com Dasatinib (Figura 12B). Em especial nos dados gerados com as 

células Raji, podemos inferir que quinases da família Src medeiam a morte celular 

desencadeada por ArtinM.  
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Figura 12. Proteínas tirosina quinases da família Scr medeiam o efeito citotóxico de ArtinM em células 
Raji. As células Raji e Daudi (1 x 105 células/mL) foram distribuídas em microplacas de 96 poços e previamente 
estimuladas ou não com Dasatinib em diferentes concentrações (0,5 – 0,1 µM) por 210 minutos. Por 
conseguinte, as células foram estimuladas com ArtinM nas concentrações de 1,25 µg/mL (células Raji) e 20,0 
µg/mL (células Daudi), por 24 h a 37 ºC. Trióxido de Arsênio (AS2O3) nas concentrações de 12 µM (Raji) e 24 
µM (Daudi) foi utilizado como controle positivo da indução de morte celular e apenas meio de cultura adotado 
como controle negativo (Meio). Após 24 h, iodeto de propídio (10 µg/mL) foi adicionado à cultura celular e a 
incorporação desse marcador foi detectada por citometria de fluxo, permitindo a quantificação da concentração 
de células viáveis e da frequência de células não viáveis.  Os resultados são expressos como média ± Erro Padrão 
da Média (SEM) de três experimentos independentes realizados em triplicatas. Valores com diferenças 
significativas em relação ao controle negativo (Meio) apresentaram p <0, 0001 (****). 
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2.8 Quinases da família Src e a regulação de Lck ativa atuam de forma antagônica no 
efeito citotóxico de ArtinM em células Raji  

Buscamos correlacionar o efeito de ArtinM na curva de crescimento e viabilidade de 

células Raji, na presença dos inibidores NQ-301 e Dasatinib, com a capacidade desses 

inibidores em alterar a frequência de células Raji anexina-V+/PI+ em resposta a lectina. Para 

isso, células Raji foram previamente incubadas com NQ-301 e Dasatinib (0,2µM) durante 210 

minutos e, em seguida, estimuladas com ArtinM (1,25µg/mL) por 24 horas. A ocorrência de 

células Raji positivas para anexina-V (apoptose inicial) e duplo-positivas para anexina-V/PI 

(apoptose tardia) foi determinada por citometria de fluxo. A incubação de células Raji com os 

inibidores não desencadeou um aumento significativo na frequência de células positivas para 

anexina-V+ ou anexina-V+/PI+, em comparação ao controle negativo (Figura 13A-C). No caso 

de células Raji incubadas com ArtinM, na presença do NQ-301, constatamos um aumento 

significativo na frequência de células positivas para anexina-V+ comparado com as células 

incubadas somente com ArtinM (Figura 13B), mas esse dado foi observado na análise de células 

Raji anexina-V+/PI+ (Figura 13B). Por outro lado, a frequência de células Raji anexina-V+/PI+ 

foi significativamente reduzida após incubação com o inibidor Dasatinib e na presença de 

ArtinM em relação as células incubadas somente com ArtinM (Figura 13C). Já a frequência de 

células Raji anexina-V+ se manteve inalterado entre as condições sob a incubação com ArtinM 

e na presença ou não de Dasatinib (Figura 13C) Esse conjunto de dados reforça que a regulação 

positiva de CD45 sobre Lck e as quinases da família Src atuam diretamente na intensificação e 

bloqueio, respectivamente, do efeito citotóxico de ArtinM em células Raji.  
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Figura 13. Quinases da família Src e a regulação de Lck ativa atuam distintamente na frequência de células 
Raji anexina-V+/PI+. As células Raji [1 x 105 células/mL] foram distribuídas em microplacas de 96 poços e 
previamente estimuladas ou não com os inibidores farmacológicos NQ-301 e Dasatinib na concentração de 0,2 
µM, por 210 minutos. Em seguida, as células foram estimuladas com ArtinM (1,25 µg/mL), trióxido de arsênio 
(AS2O3) na concentração de 12 µM como controle positivo ou somente meio de cultura como controle negativo 
(Meio).  Após o tempo de incubação, as células foram incubadas com anexina-V-FITC [5,0 µg/mL] e PI [10,0 
µg/mL]. A frequência de células Raji marcadas com anexina-V e/ou duplamente marcadas com anexina-V/PI foi 
determinada por citometria de fluxo, com valores expressos em porcentagem. As barras verticais representam 
valores expressos em média ± Erro Padrão da Média (SEM). Valores com diferenças significativas em relação ao 
controle negativo (Meio) ou ao estímulo apenas com ArtinM apresentaram p <0,05 (*), <0, 0001 (****). 
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A capacidade da lectina ArtinM em modular células da imunidade inata (BARBOSA-

LORENZI et al., 2011; DA SILVA et al., 2017b; MARIANO et al., 2014a; RICCI-AZEVEDO 

et al., 2016; TOLEDO et al., 2009) e adaptativa (DA SILVA et al., 2014, 2017a) tem siso 

amplamente estudado pelo nosso grupo para elucidar os mecanismos envolvidos no 

direcionamento da resposta imunitária de perfis Th1 e Th17 induzido por ArtinM, como 

caracterizado em modelos in vitro e in vivo. Essa propriedade de ArtinM tem extrema relevância 

no controle de infecções causadas por patógenos intracelulares, pois os mediadores pró-

inflamatórios desencadeados por ArtinM via reconhecimento de carboidrato tem favorecido 

uma resposta imunitária efetora do hospedeiro contra diferentes patógenos intracelulares 

(CARDOSO et al., 2011; COLTRI et al., 2008; CUSTODIO et al., 2011; PANUNTO-

CASTELO et al., 2001; RICCI-AZEVEDO et al., 2016; RUAS et al., 2018). A interação de 

ArtinM com N-glicanas localizadas em receptores como TLR2/CD14 e a cadeia g de CD3 se 

tornou o principal mecanismo de ativação desencadeado por ArtinM sobre células da imunidade 

inata e adaptativa, respectivamente (DA SILVA et al., 2017b; MARIANO et al., 2014a; 

SOUZA et al., 2013; TEIXEIRA et al., 2006). Contudo, estudo recente do grupo realizado por 

Oliveira-Brito et al. demonstrou que N-glicanas associadas aos receptores TLR2/CD14 não 

mediaram a ativação de células B murinas induzida por ArtinM, fato relacionado com a 

produção das citocinas IL-17 e IL-12p40 (OLIVEIRA-BRITO; ROQUE-BARREIRA; DA 

SILVA, 2018b), Outra evidência que sugeriu um envolvimento de células B murinas no efeito 

imunomodulador promovido pela administração de ArtinM foi relatado por Oliveira-Brito et al 

que observou uma elevação significativa da frequência de células B esplênicas em BALB/c 

naive que recebeu ArtinM via subcutânea (OLIVEIRA BRITO et al., 2017a). Esses fatores 

indicaram a necessidade de investigar os efeitos biológicos de ArtinM em células B decorrente 

da interação com glicoproteínas de superfície e elucidar os possíveis mecanismos moleculares 

envolvidos. 

Nos estudos que caracterizam os efeitos biológicos de lectinas, a avaliação da atividade 

mitocondrial por MTT é comumente aplicada para predizer possíveis efeitos citotóxico da 

lectina em diferentes tipos celulares (CASELLA-MARTINS et al., 2015; DA SILVA et al., 

2019, 2018; NOLTE et al., 2012; PALHARINI et al., 2017; PROCÓPIO et al., 2017). A 

estratégia de investigar o efeito citotóxico de ArtinM em diferentes tipos celulares através do 

ensaio de MTT foi útil para relacionar a capacidade de diferentes concentrações de ArtinM com 

a alteração da atividade mitocondrial nas células estudadas (CARVALHO et al., 2011; DA 

SILVA et al., 2014). Nesse sentido, a avaliação da atividade mitocondrial de células B murinas 
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na presença de ArtinM foi capaz de detectar um possível efeito citotóxico, principalmente, de 

altas concentrações de ArtinM. Por outro lado, as menores concentrações de ArtinM testadas 

sugeriram um possível efeito na ativação de células B. Essas observações alinham com estudos 

prévios do grupo que constataram a capacidade de ArtinM, em baixas concentrações (0,625 – 

1,25 µg/mL), em induzir um aumento da atividade mitocondrial de células T CD4+ e T CD8+ 

murinas. Por outro lado, concentrações elevadas de ArtinM, a partir de 2,5 µg/mL, foram 

vinculadas com um perfil de redução da atividade mitocondrial de células T murinas (DA 

SILVA et al., 2014, 2017a). Essa relação da concentração de ArtinM e um possível efeito 

citotóxico sobre células da imunidade é constatado seguidamente pelos estudos do grupo. De 

forma semelhante, a relação da concentração de ArtinM com a alteração da atividade 

mitocondrial de células B foi replicada para a lectina BambL que reduz a viabilidade de células 

B murinas de maneira dose-dependente (WILHELM et al., 2019). A lectina BambL tem 

domínio de reconhecimento para o ácido siálico e foi hábil na indução da apoptose de células 

B murinas mediado pela via canônica de BCR. Destaca-se a capacidade de BambL em 

concentrações específicas de induzir a ativação de células B murinas (WILHELM et al., 2019).  

Estudos prévios evidenciaram uma correlação direta entre o aumento da atividade 

mitocondrial de células T murinas e a maior produção de IL-2 em decorrência do estímulo com 

ArtinM (DA SILVA et al., 2014, 2017a). Sabemos que a avaliação dos níveis de IL-2 se aplicam 

ao presente estudo pois essa citocina atua como um regulador crítico da diferenciação e 

proliferação de linfócitos (DE MELO et al., 2011; KENNELL; GOULD; SALAMAN, 2014; 

VALLE-MENDIOLA et al., 2016). Desta forma, investigamos a possibilidade do efeito de 

ArtinM em desencadear a proliferação de células B murinas como relatado para as células T, 

no entanto, constatou-se que a proliferação de células B murinas e sua produção de IL-2 

estavam ausentes nas diferentes concentrações de ArtinM avaliadas. Essas observações 

sugerem que o(s) glico-alvo(s) de ArtinM em células B murinas estejam fracamente envolvidos 

com a indução da proliferação celular. Diferentes lectinas com os mais diversos domínio de 

reconhecimento de carboidrato interagem com estruturas glicosiladas na superfície de linfócitos 

T induzindo a proliferação celular (DE SIQUEIRA PATRIOTA et al., 2019a), como 

exemplificado pelas lectinas: ConBr (Canavalia brasiliensis) – ligante de glicose/manose (DE 

OLIVEIRA SILVA et al., 2011), Jacalina (Artocarpus heterophyllus) – ligante de galactose 

(PINEAU et al., 1990), ConA (Canavalia ensiformis) – ligante de glicose/manose (CAVADA 

et al., 2019b); RcaL (Rachycentron canadum) – ligante de metil-α-D-manopiranosídeo 

(CORIOLANO et al., 2012); ApuL (Alpinia purpurata) – ligante de fetuína e ovalbumina (DE 
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SANTANA BRITO et al., 2017) e Cramoll (Cratylia mollis) – ligante de glicose/manose (DE 

MELO et al., 2011). Por outro lado, poucos estudos abordam o efeito de lectina de planta na 

proliferação de células B murinas (BHUTIA; MALLICK; MAITI, 2009; WILHELM et al., 

2019) e há relatos de lectinas que induzem a proliferação somente de células T (BAINS et al., 

2005). Ainda nessa linha, também é visto o efeito de lectina de planta na ativação de células B 

murinas com a ausência de efeito biológico em células T murinas (HUANG et al., 2008). Outras 

lectinas como Mistletoe-1 (Viscum album) (HOSTANSKA et al., 1995)  e WGA (aglutinina do 

germe de trigo) (KILPATRICK; MCCURRACH, 1987; REED et al., 1985) não repercutem na 

proliferação linfocítica, embora essas lectinas induzam a ativação de células mononucleares do 

sangue periférico (PBMC). Portanto, a capacidade de ArtinM em induzir a proliferação celular 

somente em linfócitos T é um achado pertinente com estudos prévios de lectinas de plantas. 

Os resultados de atividade mitocondrial reduzida em células B incubadas com altas 

concentrações de ArtinM tem forte relação com um efeito citotóxico da lectina, fato reportado 

em outros estudos que observaram um efeito citotóxico de lectinas em diferentes tipos celulares 

após detectarem uma redução da atividade mitocondrial (ARAÚJO et al., 2013; FAHEINA-

MARTINS et al., 2012; POIROUX et al., 2019). Desta forma, partimos para uma investigação 

mais específica da ocorrência de apoptose em células B estimuladas com ArtinM. Corroborando 

com nossos dados de atividade mitocondrial de células B incubadas com ArtinM, a verificação 

da marcação de anexina-V e iodeto de propídeo em células B murinas na presença de ArtinM 

demonstrou níveis elevados de células apoptóticas causados pela lectina. Esse efeito de ArtinM 

foi reportado em diferentes lectinas com CRDs muito distintos, também frente as células B. 

Segundo Ma et al., a lectina Jacalina (A. heterophyllus), uma lectina de ligação à galactose, 

induziu apoptose de células B (MA et al., 2009), fato não evidenciado em células T purificadas 

e na presença de Jacalina mesmo em elevadas concentrações (BABA et al., 2007). Estudo 

recente demonstra que células B murinas estimuladas com BambL (Burkholderia ambifaria), 

lectina ligante de fucose, expressam níveis elevados de marcadores de apoptose após a ativação 

celular caracterizada pela liberação de Ca2+ intracelular, aumento na expressão de CD86 e 

secreção de TNF-α (WILHELM et al., 2019). Podemos perceber que as células B murinas 

possuem receptores glicosilados de forma N- e O-ligados que medeiam a apoptose desse tipo 

celular através da interação com carboidratos presentes no core ou na terminação da cadeia de 

glicana. 

A atividade imunomoduladora de ArtinM tem sido extensivamente explorada pelo 

nosso grupo, e a diferenciação dos perfis Th1 e Th17 induzidos por ArtinM foram descritos a 
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partir de modelos in vitro e in vivo através da caracterização de mediadores pró-inflamatórios 

específicos e marcadores de diferenciação de células T CD4+ (DA SILVA et al., 2017b; 

MARIANO et al., 2014b; OLIVEIRA BRITO et al., 2017b; SOUZA et al., 2013). Nessa 

abordagem, as células B murinas foram capazes de produzirem níveis elevados de IL-17 em 

resposta a ArtinM (OLIVEIRA-BRITO; ROQUE-BARREIRA; DA SILVA, 2018b), porém 

devemos ressaltar que as concentrações da lectina indutoras desse perfil em células B 

murinas acarretam um efeito citotóxico como visto no presente estudo. Com o intuito de 

investigar a ocorrência de células B murinas produtoras de IL-12 e IFN-γ, adotamos 

concentrações de ArtinM com reduzido efeito citotóxico, para abordar a contribuição desse 

tipo celular na montagem da resposta de perfil Th1. Constatamos que ArtinM nas 

concentrações testadas não induziu um aumento na frequência de células B produtoras de 

IL-12 e IFN-γ, isso demonstra que as células B murinas tenham um papel muito restrito na 

diferenciação do perfil Th1 induzido por ArtinM. Porém, a atividade imunomoduladora da 

lectina MPL (Musca domestica), ligante de galactose, utiliza da interação com células B para 

induzir a produção de mediadores pró-inflamatórios como IL-12 (CAO et al., 2011). Em 

contrapartida, lectinas podem atuar como reguladoras da produção de citocinas pró-

inflamatórias (IL1β, IL-12, IFN-γ e TNF-α) por células T, como demonstrado pela atividade 

de galectina-1 (ligante de β-galactosídeos; Gal-1) localizada na superfície de células T 

(CAMBY et al., 2006; MOTRAN et al., 2008; SANTUCCI et al., 2000). A atividade 

reguladora de Ga-1 em células T está associada principalmente com os perfis Th1 e Th17 

(GORDON-ALONSO; BRUGER; VAN DER BRUGGEN, 2018; HAHN et al., 2004). 

Portanto, o sítio de reconhecimento por ArtinM em células B murinas apresenta pouca 

influência na produção de citocinas que direcionam a diferenciação para o perfil Th1. De forma 

interessante, lectinas com CRD relacionados a glicoconjugados O-ligados demonstram uma 

atividade biológica em células B murinas mais evidente. 

Com o intuito de ampliar a abordagem do efeito citotóxico de ArtinM em células B, se 

tornou interessante investigar a atividade biológica de ArtinM em linhagens de células B 

humanas derivadas de linfoma de Burkitt (LB) que é um subtipo de linfoma não-Hodgkin 

(LNH) (VALLA; FLOWERS; KOFF, 2018). No primeiro momento avaliamos a capacidade de 

ArtinM em reconhecer carboidrato na superfície das linhagens celulares Raji e Daudi, pois os 

efeitos biológicos das lectinas devem resultar do reconhecimento de carboidratos específicos 

(TSANEVA; VAN DAMME, 2020). Como esperado, a ligação de ArtinM na superfície das 

células Raji e Daudi ocorreu de forma dependente do reconhecimento de manose presente no 
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core de N-glicana. Sabe-se que células tumorais podem expressar glicoconjugados com 

alterações no padrão de glicosilação o que favorece a progressão tumoral (DALL’OLIO; 

TRINCHERA, 2017; MUNKLEY; ELLIOTT, 2016), mas as possíveis glicosilação aberrantes 

na superfície de células Raji e Daudi ainda são sítios importantes de reconhecimento por 

ArtinM. Esse fator inclui a lectina ArtinM como uma ferramenta viável na contribuição de 

estudos relacionados com a descrição da composição de carboidratos localizados na superfície 

de células Raji e Daudi, pois essa é uma valiosa abordagem comumente adotada devido à alta 

especificidade do CRD das lectinas (BHUTIA et al., 2019). Lectinas obtidas de diferentes 

fontes e com CRDs distintos, como a SAL (Silurus asotus) – ligante de α-galactosídeo 

(KAWANO et al., 2009; SUGAWARA et al., 2009), CGL (Crenomytilus grayanus) – ligante 

de Galα1-4Galβ1-4GlcNAc (CHERNIKOV et al., 2017), MytiLec (Mytilus galloprovincialis) 

– ligante de α-GalNAc (HASAN et al., 2015) e OLL (Osmerus lanceolatus)  – ligante de 

globotriaosilceramida (HOSONO et al., 2014) foram hábeis no reconhecimento de estruturas 

glicosiladas também na superfície das linhagens celulares Raji e Daudi. 

Na abordagem do efeito citotóxico de ArtinM nas linhagens celulares Raji e Daudi 

consideramos a redução da concentração celular e a marcação de anexina-V e iodeto de 

propídeo como determinantes para inferir sobre a indução de apoptose por ArtinM. Nossos 

resultados demonstraram que ArtinM reduziu a concentração celular em ambas as linhagens 

celulares Raji e Daudi o que repercutiu em uma curva de crescimento celular também 

reduzido, fato decorrido pelo comprometimento da viabilidade celular. Observamos que 

somente a concentração de 20 ug/mL de ArtinM teve efeito na redução da concentração de 

células Daudi, enquanto as células Raji foram afetadas por um intervalo maior de 

concentração de ArtinM. Novamente, as células Daudi foram levemente afetadas pelo efeito 

citotóxico de ArtinM após a análise da marcação de anexina-V e PI por citometria de fluxo, 

e as células Raji são induzidas a apoptose por diferentes concentrações de ArtinM. 

Suspeitamos que uma menor concentração celular da linhagem de Daudi, na presença de 

ArtinM, não repercutiu no aumento de células Daudi positivas para anexina-V/PI devido a 

um possível efeito de ArtinM em retardar o crescimento dessa linhagem celular. Além disso, 

ficou evidente que as células Daudi são mais resistentes a indutores de morte celular 

comparado com as células Raji, pois observamos que 24 µM de AS2O3 promove uma menor 

redução da viabilidade de células Daudi comparado a 12 µM de As2O3 adicionado em 

células Raji (Figuras 5 e 6).  
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Outros indutores de apoptose em células Raji através do reconhecimento de 

carboidratos foram encontrados, como as lectinas Jacalina (Artocarpus heterophyllus) (BABA 

et al., 2007), SAL (Silurus asotus) (HOSONO et al., 2014) e ALL (Artocarpus lingnanensis) 

(LUO et al., 2018), com especificidade por diferentes carboidratos. Essa capacidade de ArtinM 

em induzir a apoptose de células de linhagem de origem leucêmica foi primeiramente relatada 

por Carvalho et al. a partir de células de leucemia mielocítica humana (CARVALHO et al., 

2011). A apoptose atua na regulação fina na homeostase entre a geração de novas células e a 

eliminação de células alteradas e/ou envelhecidas (D’ARCY, 2019; SARVOTHAMAN et al., 

2015). Há uma mudança morfológica observada na apoptose que se relaciona com a 

fragmentação do DNA que é frequentemente utilizado para sugerir a ocorrência do evento de 

apoptose (MAJTNEROVÁ; ROUŠAR, 2018). Isso possibilitou a investigação de dano ao DNA 

de células Raji e Daudi na presença de ArtinM, e o efeito indutor de apoptose visto para a lectina 

não desencadeou a fragmentação do DNA nesses tipos celulares. Essa situação também foi 

observada em células de leucemia mieloide humana que foram induzidas a apoptose por ArtinM 

com ausência na detecção de dano ao DNA (CARVALHO et al., 2011). Em outro estudo, Ohba 

et al. demonstraram que a Abrina (Abrus precatorius), lectina de ligação a D-galactose, induziu 

a apoptose de linhagens celulares humana de leucemia linfoblástica aguda (HPB-ALL) e 

leucemia mielóide (MOLT-4), e esse efeito não foi acompanhado da fragmentação de DNA 

(OHBA et al., 2004). Os mecanismos efetores envolvidos na apoptose dependem 

predominantemente da ativação de caspases que clivam múltiplos substratos celulares e, assim, 

ocorre a fragmentação do DNA  (D’ARCY, 2019; LI; YUAN, 2008; PISTRITTO et al., 2016). 

No entanto, estudos suportam a indução de apoptose com ausência de fragmentação do DNA, 

sugerindo que o dano ao DNA não é constitutivo do evento de apoptose (SCHULZE-OSTHOFF 

et al., 1994; ZHANG; XU, 2000; ZHANG et al., 1998). 

Por conseguinte, com o intuito de elucidar o mecanismo envolvido na apoptose induzida 

por ArtinM em células Raji houve a quantificação da expressão relativa de marcadores de 

apoptose relacionada a via mitocondrial (Caspase-3, Apaf-1 e Smac/Diablo) e marcadores 

restritos a autofagia (LC3-I, ATG14 e ATG12). Constatamos que ArtinM não elevou os níveis 

de expressão relativa dos marcadores citados anteriormente. Esses dados devem ser validados 

através da técnica de western blotting para a pesquisa das formas de caspase-3, assim será 

coerente a exclusão da via mitocondrial. Estudos tem relatado que a atividade antitumoral 

desempenhada por diversas lectinas se correlaciona com a ativação de caspases vinculadas com 

a via mitocondrial (BHUTIA et al., 2019; DE SIQUEIRA PATRIOTA et al., 2019b), como 



 77 

exemplo, a lectina ALL (A. Lingnanensis) induz a apoptose de células Raji através da ativação 

de caspase-3 (LUO et al., 2018). Em outra linhagem de células leucêmicas também foi 

constatado o papel da lectina Morniga-G (Morus nigra) como indutor de apoptose através da 

ativação de caspases-8, 9 e 3 (POIROUX et al., 2019). Por outro lado, estudos prévios 

demonstraram a capacidade das lectinas Abrina (Abrus precatorius) e CvL (Cliona varians) de 

induzir a apoptose de linhagens celulares de leucemia linfoblástica aguda humana (CCRF-

CEM) e eritroleucemia humana (K562), respectivamente, de maneira independente da atividade 

de caspases (OHBA et al., 2004; QUEIROZ et al., 2009). Com isso, a indução de apoptose 

desencadeada por ArtinM em células Raji possivelmente não depende da cascata de apoptose 

via mitocondrial. Em resposta a sinais externos, diferentes vias de sinalização podem ser 

ativadas em uma célula e, assim, direcionar para a proliferação, sobrevivência, morte ou parada 

do ciclo celular (WADA; PENNINGER, 2004).  

Em geral, as moléculas de sinalização  regulam os eventos celulares por mecanismos 

envolvidos na fosforilação/defosforilação de proteínas chaves na via de sinalização celular 

(NOVAK et al., 2010). Luo et al. demonstraram que a indução de apoptose em células Raji 

mediada pela lectina ALL, ligante de N-acetil-D-galactosamina, é dependente da ativação da 

via de sinalização de p38 MAPK (LUO et al., 2018). Em outro estudo, demonstraram que o 

reconhecimento de Galα1-4Galβ1-4Gl pela lectina MytiLec na superfície de células Ramos 

(linhagem de LB) repercute na indução de apoptose, efeito dependente da ativação das vias 

MEK/ERK e JNK/p38 MAPK (HASAN et al., 2015). Desta forma, elencamos as principais 

proteínas quinase como p38 MAPK, JNK, ERK, PKC e PTK para serem inibidas com o objetivo 

de avaliar o papel dessas moléculas no efeito de ArtinM sobre a taxa de crescimento de células 

Raji e Daudi. Essa análise constatou que a inibição farmacológica de PTK intensifica a 

atividade de ArtinM sobre a redução da concentração de células Raji, ou seja, PTK 

possivelmente regula de forma negativa a capacidade de ArtinM em reduzir o crescimento de 

células Raji. Por outro lado, em células Jurkat (linhagem de linfócito T oriunda de células 

leucêmicas) a inibição de PTK reduz a apoptose induzida por ArtinM nessa população celular 

(DA SILVA et al., 2017a). Já a frequência de células Raji positivas para anexina-V/PI ou 

somente anexina-V não se altera na presença de ArtinM e do inibidor de PTK, isso sugere que 

a regulação negativa de PTK sobre o efeito de ArtinM ocorre majoritariamente no evento de 

proliferação celular. Em relação as células Daudi, destacamos as moléculas JNK, PKC e PTK 

como reguladoras negativas do efeito de ArtinM em induzir uma menor concentração celular 

após 24 h de cultivo, pois evidenciamos que os inibidores farmacológicos para JNK, PKC e 
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PTK intensificam a capacidade de ArtinM em reduzir a taxa de crescimento de células Daudi. 

Portanto, as moléculas sinalizadoras estudadas atuam de forma diferente na regulação da 

proliferação de células Raji e Daudi em resposta a capacidade de ArtinM em atuar nesse evento 

celular. 

Em diferentes subtipos de NHLs, a desregulação na cascata de sinalização do BCR 

contribui com a linfomagênese e sobrevivência de células tumorais. Dentre os componentes 

envolvidos na sinalização de BCR, as proteínas quinase da família Src participam estritamente 

com a propagação de sinas pró-sobrevivência (VALLA; FLOWERS; KOFF, 2018). Nessa 

abordagem, o receptor CD45 é um importante regulador positivo e negativo da cascata de 

sinalização oriunda do BCR, e essa atividade de CD45 utiliza a molécula Lck como mediador 

do processo de regulação. Além disso, o receptor CD45 apresenta vários sítios de N-

glicosilação que são potenciais glico-alvos de ArtinM na superfície de células Raji e Daudi. 

Nessa linha, diversos estudos relataram que o receptor CD45 expresso em células B é 

reconhecido  por lectinas como PNA (Arachis hypogaea) (GIOVANNONE et al., 2018c), 

Jacalina (MA et al., 2009) e Galectina-9 (GIOVANNONE et al., 2018a). Baseados nessas 

evidências, investigamos o envolvimento da atividade regulatória de CD45 na sinalização 

desencadeada, principalmente, pelo BCR no mecanismo de ArtinM em induzir uma redução da 

taxa de crescimento e viabilidade de células Raji e Daudi. Como estratégia experimental 

adotamos o inibidor farmacológico NQ301 que bloqueia a defosforilação do resíduo Y505 da 

molécula Lck através da atividade fosfatase de CD45, isso mantém Lck inativada impedindo 

sua atividade de fosforilação da cauda citoplasmática do BCR que resulta na sinalização. De 

forma interessante, constatamos que o inibidor NQ301 intensifica a capacidade de ArtinM em 

reduzir o crescimento e viabilidade de células Raji, principalmente. Além disso, o inibidor 

NQ301 na presença de ArtinM induz uma maior frequência de células Raji positivas para 

anexina-V. Com base nesses dados e na revisão de Rheinlander et al. duas hipóteses podem ser 

postuladas considerando a intensidade de clusterização do receptor CD45, como: (i) na situação 

de média para baixa intensidade de clusters da molécula de CD45, o inibidor NQ301 impede 

que CD45 regule positivamente o sinal de sobrevida via BCR o que favorece o efeito citotóxico 

de ArtinM sobre as células Raji; (ii) maior intensidade na clusterização de CD45 acarreta uma 

regulação negativa desse receptor sobre o sinal de sobrevida via BCR, pois CD45 defosforila a 

forma ativada de Lck, e isso atua sinergicamente com o inibidor NQ301 que intensifica a 

regulação negativa de CD45, como resultado o efeito citotóxico de ArtinM se sobressai 

(RHEINLÄNDER; SCHRAVEN; BOMMHARDT, 2018).  
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Em estudos prévios, foi demonstrado que na transdução de sinais a partir do BCR 

presente em células de leucemia linfóide crônica (LLC), a ativação de Lck catalisa a 

fosforilação de CD79a que medeia a ativação de PI3K/Akt, NF-κB e MAPK, fato que prolonga 

a sobrevida celular (TALAB et al., 2013). Também foi visto o envolvimento de Lck na 

transdução de sinais do BCR em células B-1, pois na ausência de Lck essa sinalização do BCR 

foi deficitária (DAL PORTO; BURKE; CAMBIER, 2004). Esse papel de Lck foi preponderante 

na indução da apoptose de células T incubadas com a lectina Galectina-1 (Gal-1) que 

dependente da fosforilação de Lck para que a apoptose desse tipo celular seja constatada, como 

comprovado em células T deficientes de Lck (ION et al., 2005).  

As quinases da família Src (SFKs), como Lyn, Fyn e Blk, são requeridas em várias 

funções de células B, incluindo diferenciação, proliferação e sobrevivência (ROSKOSKI, 

2005). Essas quinases são fortemente reguladas pela atividade fosfatase de CD45 e, 

consequentemente, interferindo na sinalização do BCR (ZIKHERMAN et al., 2012). Em 

particular, Lyn tem papel crucial na cascata de sinal do BCR que é conhecida como sinalização 

tônica, evento que ocorre independente da interação BCR-antígeno. Além disso, Lyn contribui 

com a ativação da via PI3K/AKT que coordena downstream os mecanismos efetores e 

regulatórios de sobrevivência e do ciclo celular, respectivamente (VALLA; FLOWERS; KOFF, 

2018). A partir do envolvimento de Lyn, Fyn e Blk com a sinalização do eixo BCR/CD45, foi 

necessário investigarmos a influência da atividade de quinases da família Src no efeito 

citotóxico de ArtinM sobre células Raji e Daudi. Novamente, adotamos um inibidor 

farmacológico específico para quinases da família Src, denominado Dasatinib, analisar se essas 

moléculas atuam regulando de forma positiva ou negativa a redução da viabilidade celular 

induzida por ArtinM. Constatamos que a inibição quinases da família Src em células Raji, na 

presença de ArtinM, resultou em uma taxa de crescimento e viabilidade celular aumentada em 

relação as células Raji incubadas somente com ArtinM. Na avaliação da marcação de células 

Raji positivas para anexina-V/PI foi evidente a inibição da apoptose induzida por ArtinM em 

resposta a inibição por Dasatinib. Esses dados demonstraram que as quinases da família Src são 

reguladores positivos do efeito citotóxico de ArtinM em células Raji, fato que reforça o papel 

de BCR e CD45 como possíveis alvos de reconhecimento por ArtinM. Esse conjunto de 

moléculas também se destacaram durante a interação de Gal-9 com CD45 na superfície de 

células B, que suprime a ativação e proliferação celular por meio de um mecanismo dependente 

da ativação de Lyn, que favorece a ativação de vias de sinalização inibitórias envolvendo CD22 

(co-receptor inibitório) e a tirosina fosfatase SHP-1 (GIOVANNONE et al., 2018a). Em 
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linfomas de Burkitt (LB), a sinalização tônica de BCR é frequentemente cooptada por meio de 

perturbações do eixo PI3K, para garantir a sobrevivência celular e, portanto, desencadear a 

linfomagênese (SANDER et al., 2012).  
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CONCLUSÃO 
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O presente trabalho evidencia que o efeito imunomodulador da lectina ArtinM sobre 

células B murinas não favorece o eixo de diferenciação Th1, e a lectina induz a apoptose de 

células B murinas de maneira dose-dependente. Esse efeito citotóxico de ArtinM ocorre em 

linhagens de linfoma não-Hodgkin, como as células Raji e Daudi, com PTK e PKC regulando 

negativamente a apoptose induzida por ArtinM. O efeito citotóxico de ArtinM em células Raji 

é regulado diretamente pela atividade de fosfatase de CD45 sobre Lck e pelas quinases da 

família Src.  
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