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RESUMO 

 

Artocarpus heterophyllus Lam., conhecida por jaqueira, possui duas lectinas em suas 

sementes, ArtinM (63 kDa) e Jacalina (65 – 66 kDa). Lectinas são (glico)proteínas de origem 

não imune, que aglutinam células/glicoconjugados devido a capacidade de reconhecimento e 

ligação reversível a carboidratos específicos, sem alterar a estrutura covalente. Algumas 

lectinas promovem efeito anti-helmíntico sobre o Haemonchus contortus, parasito 

hematófago de pequenos e médios ruminantes, como os caprinos. O trabalho objetivou avaliar 

o potencial anti-helmíntico in vitro de preparação lectínica (Jacalina/ArtinM), isolada a partir 

das sementes da A. heterophyllus Lam., sobre larvas de H. contortus. A farinha das sementes 

secas foi submetida à extração proteica. O extrato bruto (EB) obtido foi submetido a 

precipitação proteica (70% de sulfato de amônio). A fração proteica obtida (F70) foi dialisada 

e submetida a cromatografia de afinidade em matriz de guaran; a fração adsorvida foi eluída 

com galactose e denominada preparação lectínica, a qual foi dialisada e submetida a 

eletroforese em gel de poliacrilamida. As amostras foram submetidas a ensaios de atividade 

hemaglutinante (AH, com eritrócitos glutarizados humanos e de coelho), inibição da AH e à 

quantificação proteica. Para avaliar o efeito anti-helmíntico da preparação lectínica sobre a 

motilidade de larvas de H. contortus em terceiro estágio larval (L3), estas foram obtidas, 

desembainhadas, postas em meio Luria Bertani e, em seguida, foram incubadas com solução 

de antibióticos (1%) e preparação lectínica (concentrações entre 7,8 g/mL e 1 mg/mL) por 

24 h. O EB apresentou AH com todos os eritrócitos ensaiados (títulos variaram entre AH: 

16.384
-1

 e AH: 4.194.304
-1

), assim como a F70 (títulos variaram entre AH: 524.288
-1

 e AH: 

33.554.432
-1

) e a preparação lectínica (títulos variaram entre AH: 512
-1

 e AH: 33.554.432
-1

). 

A AH do EB, F70 e preparação lectínica foi parcialmente inibida com manose e galactose. As 

amostras revelaram elevado teor proteico (EB: 15,2 mg/mL; F70: 16 mg/mL; preparação 

lectínica: 4,22 mg/mL). O índice de motilidade de L3 apresentou diminuição significativa na 

presença da preparação lectínica (concentrações entre 62,5 g/mL e 1 mg/mL), sendo 

verificada interferência na motilidade principalmente nas primeiras 12 h do ensaio. Conclui-se 

que o protocolo utilizado para obtenção da preparação lectínica resultou num alto rendimento 

proteico por cromatografia de afinidade, cujo perfil lectínico foi confirmado por eletroforese. 

A preparação lectínica (62,5 g/mL - 1 mg/mL) promoveu inibição sobre a motilidade de L3 

do H. contortus, com efeito dose-dependente nas primeiras 8 h do ensaio. 

Palavras-chave: Proteína. Jaca. Helminto. Motilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A espécie Artocarpus heterophyllus Lam. (1789), pertencente à família Moraceae, é 

nativa da Índia; conhecida popularmente como jaqueira, destaca-se por ser muito utilizada na 

dieta humana para produção de sucos, polpas congeladas e compotas (PRAKASH et al., 2009; 

RAHMAN et al., 1999), além de apresentar propriedades medicinais tais como atividade 

antibacteriana, anti-inflamatória (FANG; HSU; YEN, 2008), antipirética (PRAKASH et al., 

2009), anti-diabética (FERNANDO et al., 1991), antioxidante (KON et al., 1998), 

imunomoduladora (KABIR, 1998) e atividade anti-helmíntica contra nematoides parasitos de 

humanos (JANA et al., 2011). Preparações obtidas da planta são úteis para cambater 

processos de inflamação, febre, furúnculos, feridas, doenças de pele, convulsão, retenção de 

líquido, constipação, desordens oftálmicas e picada de cobra (PRAKASH et al., 2009). Dessa 

espécie, já foram identificados lectinas do tipo ArtinM e Jacalina (PRAKASH et al., 2009), 

ligadoras de resíduos de D-manose e resíduos de D-galactose, respectivamente (SELL & 

COSTA, 2000). 

Lectinas são proteínas ou glicoproteínas ligantes de carboidratos, de origem não 

imune, aglutinantes de células e glicoconjugados (GOLDSTEIN et al., 1980), com capacidade 

de reconhecimento específico a resíduos terminais de carboidratos, mono ou oligossacarídeos 

específicos, mantendo ligações reversíveis com os mesmos e com substâncias contendo 

açúcares, sem alterar a estrutura covalente dos ligantes glicosídicos (SHARON; LIS, 1990; 

GONDIM, 2014).  

A partir de diversos estudos, a prospecção do potencial das lectinas vem se destacando 

dentro da grande área da biotecnologia, devido as suas variadas propriedades biológicas, 

como antiviral (PEUMANS; VAN DAMME, 1995), antimicrobiana (SINGH; JAIN; KAUR, 

2013), antitumoral (MARTINS, 2009; LEÓN; ARMAS; CHÁVEZ, 2011; BEZERRA, 2012), 

além de ferramentas úteis para detecção de antígenos (LIMPIAS et al., 2010) e aglutinação de 

células (DRESCH et al., 2005; LEÓN; ARMAS; CHÁVEZ, 2011).  

As lectinas e outros produtos naturais têm sido avaliados quanto a ação parasiticida 

contra diferentes organismos incluindo parasitos gastrintestinais. O uso de tais derivados 

naturais como alternativas terapêuticas contra parasitos gastrintestinais de animais de 

produção, tem-se destacado, devido ao uso indiscriminado de anti-helmínticos sintéticos, 

como a ivermectina usada no controle de larvas, que acabou por impulsionar o surgimento e 

propagação da resistência às drogas sintéticas (BIZIMENYERA et al., 2006; SOTOMAIOR 

et al., 2009; BATATINHA et al., 2011; LESPINE et al., 2012; ABREU et al., 2014).  
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Dentre os parasitas gastrintestinais de pequenos ruminantes, destaca-se a espécie 

Haemonchus contortus, um nematoide abomasal hematófago presente em regiões tropicais e 

subtropicais, causador de uma condição clínica anêmica denominada de hemoncose. H. 

contortus é altamente incidente em animais de corte e/ou produção devido ao constante 

consumo alimentar de pastos (URQUHART et al., 1988), causando extensos danos a pecuária 

mundial, gerando um déficit de milhões de animais e de capital para as indústrias, pecuária e 

alimentícia (KUMARASINGHA et al., 2016). 

Os H. contortus, possuem alta taxa de adaptação, crescimento e reprodução. Esses 

parasitas contêm glicoconjugados em sua constituição cuticular, que são afetados pelas 

lectinas, por meio da atuação seletiva sobre a superfície da cutícula, interferindo diretamente 

no desenvolvimento larval (ABREU et al., 2014; RÍOS-DE ÁLVAREZ et al., 2012). O 

trabalho objetivou avaliar o potencial anti-helmíntico in vitro de preparação contendo as 

lectinas ArtinM e Jacalina, isolada a partir das sementes da A. heterophyllus Lam., sobre 

larvas de H. contortus, em terceiro estágio larval. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Artocarpus heterophyllus Lam. (1789) 

 

Artocarpus heterophyllus Lam. (1789) está inclusa no reino Plantae, classe 

Equisetopsida, subclasse Magnoliidae, super-ordem  Rosanae, ordem  Rosales, família 

Moraceae e gênero Artocarpus  (TROPICOS, 2018). Há diversos sinônimos para a mesma 

espécie, tais como Artocarpus brasiliensis Gomez, Artocarpus maxima Blanco 

(SHYAMALAMMA et al., 2008), Artocarpus philippinensis Lam., 

Artocarpus integra Thunb., Artocarpus integer Auct. (PRAKASH et al., 2009). 

A. heterophyllus Lam. (Figura 1), popularmente conhecida como jaqueira, é uma 

espécie nativa de países tropicais como a Índia e Malásia, é muito encontrada no leste da 

África, Flórida, Austrália e Brasil, devido a sua boa aclimatação (ROWE-DUTTON, 1985; 

RODRIGUES; OLIVEIRA; REGES, 2004). É uma árvore verde perene, com 10 a 15 metros 

de altura; o caule é reto, a casca é verde ou escura, com 1,25 centímetros de espessura, e 

expele látex (RODRIGUES; OLIVEIRA; REGES, 2004).  

 

Figura 1: Panorama geral da espécie Artocarpus heterophyllus Lam. 

 

Fonte: P. Goltra (2005) 

http://www.tropicos.org/Name/43000109
http://www.tropicos.org/Name/43000013
http://www.tropicos.org/Name/100352397
http://www.tropicos.org/Name/43000053
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A jaqueira suporta o maior fruto (Figura 2) comestível já conhecido, podendo chegar a 

um peso de até 35 kg (RODRIGUES; OLIVEIRA; REGES, 2004). Seu fruto é extremamente 

nutritivo, barato e abundante na natureza, durante a temporada; as sementes também são 

nutritivas, em 100 g de sementes maduras do fruto pode conter uma média de 287 a 323 mg 

de potássio, 30 a 73,2 mg de cálcio, 11 a 19 g de carboidratos, além de vitaminas do 

complexo B e abundância em proteínas, sendo por isso conhecida em muitos países, em 

especial, Bangladesh, como a “comida de pobre” (OLIVEIRA; REGES, 2004; ARUNG; 

SHIMIZU; KONDO, 2006; RODRIGUES).  

 

Figura 2: Frutos da Artocarpus heterophyllus Lam., ainda presos ao tronco e folhas. 

 

Fonte: P. Goltra (2005) 

 

As sementes (Figura 3) são separadas pela tensão dos endocarpos fechados pelo 

exocarpo de natureza elipsoide e oblonga (ELEVITCH; MANNER, 2006). As bainhas 

amarelas em torno das sementes são de cerca de 3-5 milímetros de espessura. As sementes são 

cor castanha clara, com 2 a 3 centímetros de comprimento por 1 a 1,5 centímetros de 

diâmetro, são fechadas em uma membrana fina e esbranquiçada; podem ser encontradas até 

500 sementes por fruto (ELEVITCH; MANNER, 2006). 

 

Figura 3: Sementes da Artocarpus heterophyllus Lam. recobertas pelo endocarpo. 
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Fonte: Frutos e Saúde. Disponível em: < 

http://frutosesaude.blogspot.com.br/2015/09/beneficios-da-semente-de-jaca.html >. Acesso 

em Julho de 2018. 

 

A madeira é conhecida por ser resistente a cupins e altamente durável; as folhas 

servem como forragem para a ovinocaprinocultura, as lascas da madeira liberam um forte 

pigmento vermelho-alaranjado útil para tintura, além das propriedades naturais terapêuticas 

que cada parte da planta possui (PRAKASH et al., 2009). Para o plantio, a jaqueira requer um 

solo úmido, com pH em torno de 4,3 e 8,0, e temperatura variando em torno de 19 a 29 ºC 

(PRAKASH et al., 2009).  

Fitoquímicamente, a espécie A. heterophyllus Lam. é dotada de diversos componentes, 

como Jacalina e ArtinM (também chamada artocarpina, ou KM+) (RAMA RAO; 

VARADAN; VENKATARAMAN, 1973). A Jacalina é uma proteína classificada como 

lectina, específica da espécie, mais abundante nas sementes; as flavonas podem ser 

encontradas nas folhas, raiz, tronco e madeira. Pela presença de tais componentes químicos e 

suas altas concentrações, a jaqueira como um todo é dotada de propriedades terapêuticas 

exploradas pela medicina popular. As folhas são utilizadas para combater febre e doenças de 

pele; os frutos são adstringentes e carminativos (antiflatulentos); as sementes são diuréticas; a 

madeira é calmante, anti-diabética e sedativa; e o látex tem ação anti-inflamatória. Além 

disso, seus constituintes têm ainda propriedades antioxidante, antifúngica, imunomoduladora, 

antibacteriana e anti-helmíntica (KUMAR; APPUKTTAN; BASU, 1982; PRAKASH et al., 

2009).  

O potencial medicinal dos constituintes da A. heterophyllus Lam., como as lectinas, é 

bastante diversificado; por exemplo, a ArtinM apresenta potencial para o desenvolvimento de 

biossensores de reconhecimento de células leucêmicas (MARTINS, 2013), potencial 

imunomodulatório no controle da toxoplasmose, elevando os níveis de citocinas e diminuindo 
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a carga parasitária nos animais testados (SOUZA, 2015), enquanto a Jacalina, (lectina em 

maior quantidade nas sementes) foi usada como biomolécula sinérgica, na ação moduladora 

da resposta imune a patógenos, inibindo a atividade bacteriana (JAGTAP & BAPAT, 2013). 

 

2.2 Lectinas 

 

As lectinas, inicialmente conhecidas como aglutininas, hemaglutininas, fitoaglutininas 

ou fitohemaglutininas, eram caracterizadas como proteínas tóxicas. O nome lectina, derivado 

do latim legere que significa escolher ou selecionar, foi adotado apenas posteriormente 

(QUEIROZ, 2008).  

Lectinas são proteínas ou glicoproteínas ligantes de carboidratos, de origem não 

imune, aglutinantes de células e glicoconjugados (GOLDSTEIN et al., 1980), com capacidade 

de reconhecimento específico a resíduos terminais de carboidratos, mono ou oligossacarídeos 

específicos, através de ligações reversíveis com os mesmos, sem alterar a estrutura covalente 

dos ligantes glicosídicos (SHARON; LIS, 1990; GONDIM, 2014).  

Por possuírem diferentes capacidades de aglutinação e precipitação de 

glicoconjugados, as lectinas podem ser agrupadas em quatro classes: merolectinas, que são 

proteínas com um único domínio ligante a carboidratos, incapazes de precipitar ou aglutinar 

células, como é o caso das proteínas ligantes monoméricas presentes em orquídeas; a segunda 

classe são as hololectinas, que contêm dois ou mais domínios ligantes a carboidratos, que 

podem ser idênticos ou homólogos, compreendendo todas as lectinas que têm múltiplos sítios 

de ligação e, sendo assim, capazes de aglutinar células ou precipitar glicoconjugados 

(PEUMANS; VAN DAMME, 1995).  

A terceira classe são as quimerolectinas, proteínas que, além do domínio ligante a 

carboidrato, possuem outro domínio não relacionado com este, com atividade catalítica bem 

definida, agindo independentemente do(s) domínio(s) ligante(s) de carboidrato(s). Em função 

do número de sítios de ligações a açúcares, as quimerolectinas agem como merolectinas ou 

hololectinas (PEUMANS; VAN DAMME, 1995). E as superlectinas possuem, no mínimo, 

dois diferentes domínios de reconhecimento e ligação a carboidratos (PEUMANS; VAN 

DAMME, 1998). 

Na natureza, as lectinas são amplamente distribuídas, estando presentes desde micro-

organismos até animais invertebrados, vertebrados e plantas (SHARON; LIS, 1989). Quanto à 

nomenclatura, as lectinas são distintamente designadas; algumas são bem conhecidas pelos 

nomes, originados da denominação científica da espécie a partir da qual elas foram 
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purificadas. Por exemplo, Concanavalina A (Con A), é uma lectina obtida a partir da 

Canavalla ensiformis que foi nomeada de acordo com o nome científico dessa espécie 

(KENNEDY et al., 1995).  

Considerando o papel fisiológico nas plantas, as lectinas se destacam em 

reconhecimento celular, transporte, armazenamento de carboidratos e regulação do 

crescimento celular (KNOX et al., 1976). Por existir uma gama de variedades de lectinas com 

funções fisiológicas diversas, as suas possíveis aplicações também são vastas, como é o caso 

do uso na tipagem sanguínea, em estudos de receptores químicos (SAKAKIBARA; 

KAWAUCHI; TAKAYANAGI, 1985), na separação e caracterização de glicoproteínas, 

(SHARON; LIS, 1990), e no isolamento de hormônios, fatores de crescimento, 

neurotransmissores e imunoglobulinas (GIOANNINI et al., 1982). 

Diversos fatores influenciam a atividade biológica das lectinas, entre eles o pH, a 

temperatura e concentrações de íons (KENNEDY et al., 1995). A Concanavalina A, por 

exemplo, em meio ácido tende a perder íons metálicos, os quais são responsáveis por proteger 

a proteína contra possíveis aumentos de temperatura; consequentemente, ocorre inativação 

proteica (SHARON; LIS, 1990). Por se tratar de um grupo heterogêneo de proteínas, as 

lectinas apresentam variações na estrutura, composição de aminoácidos, número de 

subunidades, tamanho e peso molecular; portanto, não é possível estabelecer uma estrutura 

molecular padrão (KENNEDY et al., 1995). 

 

2.2.1 Jacalina 

 

No primeiro relato sobre a presença de lectinas em sementes da A. heterophyllus, 

Chatterjee et al. (1979) descreveram a identificação de lectina ligante a galactose, que depois 

veio a ser conhecida como Jacalina. É uma lectina homotetramérica, com quatro protômeros 

idênticos, compondo uma cadeia pesada ou alfa (α) de 133 resíduos de aminoácidos e outra 

cadeia contendo em torno de 20 resíduos de aminoácidos, chamada de cadeia leve ou beta (β) 

(KUMAR; APPUKTTAN; BASU, 1982; YOUNG; JOHNSTON; WATSON, 1991; 

PRAKASH et al., 2009), de peso molecular total de 65 kDa (RUFFET et al., 1992). Ambas as 

cadeias se associam covalentemente formando um prisma monométrico, compondo, assim, a 

estutura αβ. A estrutura madura da Jacalina é formada no retículo endoplasmático, que após 

todo o processamento, os quatro protômeros maduros irão formar a complexa cadeia proteica 

ou forma tetramérica da Jacalina (α4β4) (YANG; CZAPLA, 1993; 

SANKARANARAYANAN et al., 1996). 
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Tal lectina, já bem caracterizada, é uma ferramenta para avaliação do estado 

imunológico de pacientes infectados com o vírus da imunodeficiência humana (KUMAR; 

APPUKTTAN; BASU, 1982; KABIR; DAAR, 1994; PRAKASH et al., 2009), além de 

possuir ação imunomoduladora e ser efetiva contra bactérias e fungos patogênicos humanos 

(KABIR; DAAR, 1994; NAIR et al., 2013). A Jacalina apresenta alta plasticidade de ligação a 

carboidratos (SWAMINATHAN et al., 2000), não se caracterizando no entanto, como uma 

lectina de especificidade promíscua; os sítios de ligação a carboidratos da Jacalina podem 

acomodar diferentes carboidratos específicos (KABIR, 1998), sendo ela qualificada como 

uma lectina poliespecífica (BOURNE et al., 2002).  

Estudos utilizando a Ressonância de Plasma de Superfície (RPS) mostraram que a 

Jacalina se liga tanto aos resíduos terminais de galactose da glicoproteína asialofetuína como 

aos resíduos de manose da arcelina-1, se comportando como uma lectina poliespecífica que 

reconhece os carboidratos de galactose, manose, glicose e seus derivados (BOURNE et al., 

2002). Avaliando a possibilidade da presença de dois diferentes sítios de ligação a 

carboidratos ou da não especificidade a galactose, Bourne et al. (2002) mostraram, por meio 

de análise de SPR, que a Jacalina possui um único tipo de sítio de ligação a carboidratos que 

interage com ambos, manose e galactose, implicando que um único sítio de ancoramento 

possui diferentes especificidades de ligação, acomodando tanto a manose como outros 

carboidratos mais simples, além da galactose. Tal lectina se liga mais fortemente a galactose, 

em contraste com os correspondentes β-glicosídeos, estando essa preferência relacionada com 

o aumento favorável da entalpia que supera a não favorável contribuição entrópica 

(MAHANTA; SASTRY; SUROLIA, 1990). 

 

2.2.2 ArtinM 

 

Artocarpina, KM+ ou ArtinM foram os nomes dados, ao longo do tempo, a uma 

mesma lectina (ROQUE-BARREIRA; PEREIRA-DA-SILVA; VAN DAMME, 2008; 

SANTOS-DE-OLIVEIRA et al., 1994; CHOWDHURY; AHMED; CHATTERJEE, 1991), a 

qual é uma proteína presente, em menor quantidade que a Jacalina, nas sementes da A. 

heterophyllus. ArtinM também é uma lectina homotetramérica; mas diferente da Jacalina, a 

ArtinM possui o protômero correspondente a um único polipeptídio de 149 resíduos de 

aminoácidos (ROSA et al., 1999). Mesmo assim, é considerada homóloga à Jacalina (YANG; 

CZAPLA, 1993) da A. integrifolia, por ser constituída por um homotetrâmero que compõe 

uma estrutura tridimensional de um β-prima (LEE et al., 1998). 
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Em estudos de aglutinação com a proteína isolada, a ArtinM exibe uma menor 

atividade hemaglutinante que a Jacalina, além da sua diferenciada capacidade de ligação a 

carboidratos (VAN DAMME et al., 2002), considerando que a ArtinM possui uma alta 

afinidade por manose, mas também se liga a galactose. Em experimentos de ancoragem 

(Docking), se viu que a lectina pode acomodar ambos os carboidratos no sítio de ligação, em 

que a rede de ligações de hidrogênio, formada pela interação sítio-carboidrato, é idêntica para 

manose e para galactose (BARRE et al., 2004); com isso, a ArtinM é caracterizada como uma 

lectina poliespecífica, se ligando tanto a galactose como a manose.  

Há uma relação existente entre as lectinas da família Moraceae, as quais apresentam 

propriedades poliespecíficas, mesmo que possuam diferentes vias de biossíntese e localização 

subcelular (ROUGÉ et al., 2003). Considerando as análises realizadas em ambas as lectinas, 

Barre et al. (2004) relacionam a Jacalina e a ArtinM como isolectinas, por possuírem em 

quase toda sua constituição estruturas similares. Contudo, há uma grande diferença estrutural 

e em termos de concentração, já que a ArtinM está sempre em menor concentração que a 

Jacalina, assim como possui menor peso molecular, menor tamanho da estrutura, menor 

atividade hemaglutinante e/ou rendimento cromatográfico. 

Santos-de-Oliveira et al. (1994) obtiveram ArtinM com peso molecular de 52 kDa. Já 

Miranda-Santos et al. (1991) descreveram que proteínas isoladas de extratos salinos de 

sementes da A. integrifolia L.f., denominadas de artocarpina (ArtinM), possuíam um peso 

molecular de 63 kDa. Ambos os estudos revelaram dados similares em termos de método de 

purificação e atividade mitogênica da lectina, mas um pouco diferentes em termos de peso 

molecular e possivelmente de tamanho de subunidades. 

 

2.2.3 Lectinas com ação anti-helmíntica  

 

Plantas produzem uma gama de biomoléculas essenciais e não essenciais ao seu 

desenvolvimento, as quais apresentam importantes efeitos biológicos. Por isso, o estudo com 

tecidos vegetais vem ganhando destaque mundial quanto à presença de potencial 

farmacológico (JAGTAP; BAPAT, 2010).  

Devido à presença em plantas de lectinas com potencial anti-helmíntico, diversas 

lectinas vegetais purificadas têm sido testadas contra larvas de H. contortus, Trichostrongylus 

colubriformis e Teladorsagia circumcincta, e muitas dessas moléculas - fitohemaglutinina 

E3L (PHA-E3L) da Phaseolus vulgaris, aglutinina do gérmen de trigo (WGA) Triticum 
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vulgare e Concanavalina A (ConA) da Canavalia ensiformis – apresentam um efeito de 

inibição de 50% da alimentação nas larvas (RÍOS-DE ÁLVAREZ et al., 2012). 

Panunto-Castelo et al. (2001) mostraram que ArtinM atua como imunomoduladora na 

estimulação de macrófagos para produção de IL–12, causando uma resposta Th1 em ratos 

contra infecção de Leishmania major.  

Medeiros et al. (2018) relataram a atividade anti-helmintica in vitro da lectina 

WSMoL, isolada de sementes da Moringa oleifera Lam., sobre ovos e larvas de nematoides 

gastrintestinais de pequenos ruminantes, em que WSMoL inibiu a eclosão de ovos em 40,4% 

(a 250 µg.mL
-1

) e interrompeu o desenvolvimento larval com uma IC50 de 78,22 µg.mL
-1

. 

Seis lectinas diferentes, isoladas de fungos, foram testadas quanto ao potencial de 

inibição do desenvolvimento larval de H. contortus: a CCL2, CGL2 e CGL3 de Coprinopsis 

cinerea; AAL de Aleuria aurantia; MOA de Marasmius oreades e Tec2 de Laccaria bicolor. 

As lectinas AAL, CCL2, MOA e CGL2 promoveram inibição do desenvolvimento larval do 

estágio L1 para L3, com efeito dose-dependente (5 – 40 µg.mL
-1

), havendo eficiência acima 

de 95% (HEIM et al., 2015). 

 Devido a grande incidência de infecções e o crescimento da resistência a anti-

helmínticos químicos, o número de parasitos vem crescendo rapidamente e causando sérios 

problemas tanto para o produtor, como para a indústria e o animal (VIEIRA, 1999). A espécie 

H. contortus se classifica como um dos principais parasitas gastrintestinais de pequenos e 

médios ruminantes, causador de grandes infecções, devido à fácil idade de contaminação por 

via oral na alimentação no pasto, por seu alto índice de propagação e seu hábito hematófago 

(KUMARASINGHA et al., 2016). 

 

2.3 Haemonchus contortus 

 

H. contortus é um helminto pertencente ao reino animal, filo Nematoda, ordem 

Strongylida. Essa espécie se alimenta do sangue do estômago (ou parte dele, o abomaso) de 

seus hospedeiros (pequenos e médios ruminantes), sendo classificada como parasito 

hematófago (SANTOS et al., 2016). 

As parasitoses causam diversas doenças associadas, como gastrite, anemia e perda de 

peso, levando a queda da produção e morte do animal. Por isso, as doenças parasitárias como 

a “Hemoncose”, doença causada pela parasitose do H. contortus, têm causado consideráveis 

perdas na produção mundial de alimentos de origem animal (VEGLIA, 1915; 

KUMARASINGHA et al., 2016), como a queda da produção de leite e carne, além de 
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causarem o crescimento animal retardado, elevação dos custos para o controle dos parasitos e 

manutenção dos animais, morte nos rebanhos e baixa fertilidade dos rebanhos de produção 

(VIEIRA, 1999). 

A intensidade da infecção, prevalência e patogenicidade do H. contortus o torna a 

principal espécie gastrintestinal parasitária do Brasil, em especial nas regiões tropicais e 

subtropicais (BATATINHA et al., 2011). Seu sucesso está atrelado à alta frequência de 

desenvolvimento de resistência a anti-helmínticos químicos, e a diversidade genética dessa 

mesma população facilita a propagação dos genes de resistência (AROSEMENA et al., 1999; 

AMARANTE; RAMOS et al., 2004; AMARANTE, 2004; RAGOZO; SILVA, 2014). Em um 

estudo, Costa; Simões & Riet-Correa (2009) avaliaram a incidência e prevalência de casos de 

infecção por helmintos gastrintestinais nos principais ruminantes de pequeno porte (caprinos e 

ovinos) de importância comercial, relatando que a principal infecção gastrintestinal se dá pelo 

H. contortus, com prevalência em caprinos do semiárido brasileiro, devido ao hábito 

alimentar, menor habilidade de desenvolvimento de uma resposta imune e a alta taxa de 

desenvolvimento dos helmintos. 

O nematoide é transmitido oralmente (Figura 4), diretamente do pasto contaminado; os 

ovos, em fase de mórula, são excretados nas fezes dos hospedeiros contaminados e eclodem 

para a sua primeira fase larval ou L1, ocorrendo, geralmente, dentro de 1 dia, ao se alimentar 

de matéria orgânica e microrganismos presentes nas próprias fezes;  larvas L1 se desenvolvem 

para a sua segunda fase larval ou L2 e continuam a se alimentar e, posteriormente, evoluem 

para a terceira fase larval ou L3, tudo ocorrendo dentro de 7 dias (AMARANTE; RAGOZO; 

SILVA, 2014; KUMARASINGHA et al., 2016).  

As larvas L3 retêm a cutícula da fase anterior, passando a possuir duas cutículas; não 

se alimentam mais de matéria presente no ambiente e sim das reservas que acumularam no 

interior de suas células durante os estágios anteriores. As larvas L3 são ingeridas pelo 

pequeno ou médio ruminante, tornando-se este um hospedeiro (AMARANTE; RAGOZO; 

SILVA, 2014; KUMARASINGHA et al., 2016) no qual as L3 sofrem ainda mais duas mudas 

(L4 e L5), que passarão por maturação, formando vermes adultos capazes de se reproduzir e 

fêmeas capazes de ovipositar e disseminar a infecção. Antes da ultima muda, há o 

desenvolvimento da lanceta perfurante, que lhes permite a obtenção de sangue, sendo uma 

característica peculiar da forma adulta o movimento livre na superfície da mucosa gástrica e 

intestinal (URQUHART et al., 1988; KARROW et al., 2014). 

 

Figura 4: Ciclo de vida do Haemonchus contortus. 
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Fonte: Parasitology Life Cycles (2018) 

 

Para que haja o desenvolvimento adequado dos estágios larvais, é necessário que se 

tenha uma temperatura e umidade adequadas no ambiente; em condições de baixa umidade, o 

grande número de L3 tende a permanecer nas fezes, mas caso ocorram chuvas/aumento de 

umidade e temperatura adequadas, as larvas L3 tendem a migrar das fezes para o ápice das 

forrageiras, facilitando a contaminação (SANTOS; SILVA; AMARANTE, 2012; SILVA et 

al., 2008). As larvas L3 podem sobreviver durante semanas, caso não encontrem um 

hospedeiro; tal processo só é capaz devido à anidrobiose, ou seja, a atividade metabólica sofre 

redução e a sobrevivência é prolongada, quando em meio a adversidades ambientais 

(CARNEIRO; AMARANTE, 2008). 
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3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o potencial anti-helmíntico in vitro de preparação contendo as lectinas ArtinM e 

Jacalina, isolada a partir das sementes da Artocarpus heterophyllus Lam., sobre larvas de 

Haemonchus contortus. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Caracterizar as preparações proteicas, obtidas de A. Heterophyllus, quanto à presença de 

atividade lectínica e quanto a carboidratos inibidores dessa atividade; 

- Caracterizar as preparações proteicas quanto ao teor proteico; 

- Obter uma preparação lectínica isolada (contendo Jacalina/ArtinM) a partir da fração 

proteica concentrada de A. heterophyllus; 

- Caracterizar o perfil eletroforético da preparação lectínica (Jacalina/artinM); 

- Avaliar o efeito da preparação lectínica (Jacalina/artinM) sobre as larvas de H. contortus em 

estágio L3, quanto à motilidade. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Coleta e processamento de tecido vegetal  

 

O fruto de A. heterophyllus foi comprado no Centro de Abastecimento Prefeito 

Raimundo Soares (Antiga Cobal), Mossoró - RN, para obtenção das sementes. Para a 

realização dos ensaios, as sementes foram limpas, submetidas à desidratação em temperatura 

ambiente (25 °C) e, em seguida, trituradas e peneiradas para obtenção de uma farinha. 

 

4.2 Extração, precipitação proteica e diálise 

 

Para obtenção de amostras proteicas, o protocolo foi realizado conforme descrito por 

Kumar; Appukttan & Basu, (1982) e Nair et al. (2013). A farinha das sementes (10g) foi 

submetida à extração em solução tampão fosfato de sódio 0,02 M (PBS), pH 7,25, preparado 

em NaCl 0,15 M; o material foi submetido à agitação branda por 3 h, a 4 ºC, seguida de 

filtração e centrifugação (1 hora, 10000 RPM, a 4 ºC), obtendo-se o extrato bruto (EB). Em 

seguida, o EB foi submetido a fracionamento salino para precipitação proteica com sulfato de 

amônio (70 % de saturação), em agitação branda por 1 h, a 4 ºC, seguida de centrifugação (1 

hora, 10000 RPM, a 4 ºC) para obtenção do precipitado (fração proteica). A fração proteica 

(F70) foi ressuspendida em tampão de extração e submetida à diálise exaustiva em membrana 

semipermeável (a 4 C, por 16 h) contra tampão de extração, envolvendo duas trocas da 

solução, para exclusão do sulfato de amônio. 

 

4.3 Ensaios de Atividade Hemaglutinante (AH) e Inibição da AH 

 

Para detecção da atividade lectínica, as amostras proteicas foram submetidas a ensaios 

de AH em placas de microtitulação (CORREIA; COELHO, 1995). Foram feitas diluições 

seriais das amostras em solução tampão fosfato de sódio 0,02 M (PBS), pH 7,25, preparado 

em NaCl 0,15 M, seguidas da adição de eritrócitos (humanos ou de coelho) tratados com 

glutaraldeído, em suspensão de 2,5 % em NaCl 0,15 M; o título da AH foi determinado como 

o inverso da maior diluição com total aglutinação, após 45 min de repouso. A Atividade 

Hemaglutinante Específica (AHE) foi determinada como a AH dividida pela concentração 

proteica (mg/mL).  
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Para determinar especificidade lectínica, em placas de microtitulação foram feitas 

diluições seriais das amostras em solução de NaCl 0,15 M contendo os carboidratos manose 

ou galactose (concentrações entre 1,56 e 200 mM). Após repouso (15 min), foram 

adicionados eritrócitos glutarizados. O título de AH foi determinado após repouso (45 min). A 

inibição da AH foi determinada a partir da comparação entre o título da AH nesse ensaio e o 

título da AH na ausência de carboidrato (revelando inibição total, parcial ou ausência de 

inibição). 

 

4.4 Quantificação proteica 

 

A quantificação de proteínas nas amostras foi procedida segundo Lowry et al. (1951), 

sendo utilizada uma curva padrão de albumina sérica bovina com valores compreendidos 

entre 31,25 e 500 µg. As amostras foram quantificadas por absorbância em espectrofotômetro 

(luz visível, a 720 nm).  

 

4.5 Cromatografia de afinidade 

 

Foram realizadas cromatografias de afinidade, de acordo com Kumar; Appukttan & 

Basu, (1982), com modificações para otimização do protocolo. A fração proteica, F70 

dializada, com atividade lectínica confirmada, foi cromatografada em matriz de guaran em 

coluna de 20 mL de volume, a um fluxo contínuo de 20 mL/h. Após realizar o 

empacotamento do gel, a coluna foi equilibrada com solução tampão de extração, até que a 

absorbância (280 nm) fosse < 0,05; após aplicada a F70, o fluxo foi mantido com tampão de 

extração e as frações coletadas foram lidas em espectrofotômetro até que a absorbância fosse 

< 0,05; o material adsorvido (lectinas) foi eluído com uma solução de galactose 0,2 M 

preparada em solução tampão de extração; o pico proteico eluído foi dialisado em membrana 

semipermeável (a 4 C, por 16 h) contra tampão de extração, envolvendo duas trocas da 

solução, para exclusão do carboidrato; o pico proteico dialisado, denominado preparação 

lectínica, foi submetido a ensaios de AH, inibição da AH e quantificação proteica. Alíquotas 

foram separadas e liofilizadas para caracterização eletroforética e a preparação lectínica foi 

conservada sob congelamento até a realização do ensaio biológico.  

 

4.6 Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (PAGE) 
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Foram realizadas eletroforeses em gel de poliacrilamida (PAGE) para proteínas 

desnaturadas (LAEMMLI, 1970), utilizando sulfato sódico de dodecila (SDS). Em SDS-

PAGE, as amostras foram aplicadas, após tratadas ou não com -mercaptoetanol. Após 

corrida eletroforética sob corrente constante, em temperatura ambiente, as bandas proteicas 

foram detectadas com o uso do corante Azul de Coomassie, seguido de descoloração por 

lavagens sucessivas com ácido acético a 10 % (v/v). 

 

4.7 Obtenção de Haemonchus contortus e armazenamento 

 

As larvas com resistência química induzida (por ivermectina e benzimidazol), em 

terceiro estágio de desenvolvimento larval, foram cedidas pela empresa EMBRAPA (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Ovinos e Caprinos – Sobral, Ceará. As larvas foram 

armazenadas a 4 ºC em solução contendo antibióticos (estreptomicina, penicilina e 

anfotericina) até a utilização. 

 

4.8 Desembainhamento das larvas em terceiro estágio 

 

As larvas em estágio L3 foram desembainhadas e esterilizadas por incubação em 

hipoclorito de sódio (NaClO) a 0,15 % (v/v), a 37 ºC, por 20 min (NIKOLAOU et al, 2002). 

Após a incubação, as larvas desembainhadas foram lavadas cinco vezes em solução salina 

fisiológica estéril, por centrifugação (4.000 RPM, a 22 – 24 ºC, por 5 min). Após a última 

lavagem, as L3 desembainhadas foram suspendidas em meio Luria Bertani, LB (10 g de 

triptona, 5 g de NaCl, 5 g de extrato de levedura para produzir 1 L de meio estéril) a uma 

concentração de 300 L3/50 µL de meio, sendo denominadas de xL3. 

 

4.9 Avaliação da motilidade das larvas xL3 expostas à preparação lectínica 

 

O ensaio foi realizado como descrito por Witola; Matthews & Mchugh, (2016) e por 

Preston et al. (2015), com modificações. As larvas L3 desembainhadas foram adicionadas em 

placas de cultivo de 24 poços (20 L3 por poço) contendo meio LB + solução de antibióticos a 

1 % (anfotericina, penicilina e estreptomicina) totalizando 500 µL/poço (L3, grupo controle). 

Nas placas para os tratamentos (L3, grupos tratados com lectina), antes da adição das L3 a 

preparação lectínica em estudo foi adicionada aos poços (concentrações seriadas de 7,8 

µg/mL a 1 mg/mL de lectina/poço). As placas foram incubadas a 37 ºC, em B.O.D., por 24 h, 
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para observação e quantificação da motilidade durante os tempos 2, 4, 6, 8, 12 e 24 h, em 

microscópio invertido, objetiva 4x. Após 24 h, as placas foram agitadas a 37 ºC e a última 

observação da motilidade foi verificada manualmente, por contagem poço a poço das larvas 

L3 desembainhadas, em microscópio invertido. Todos os ensaios foram conduzidos em 

triplicata. O índice de motilidade foi calculado pela fórmula: motilidade = (nº L3 no controle / 

nº total de L3 no tratamento) * 100, aplicando-se para cada grupo de concentrações diferentes 

e para cada tempo avaliado.  

 

4.10 Análise estatística 

 

Diferenças no índice de motilidade entres os grupos tratados com lectina (em 

diferentes concentrações) e o grupo controle foram analisadas usando two-way ANOVA, pós-

teste Bonferroni (GrapPadPrim 5.0), considerando nível de significância p<0,05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Isolamento lectínico por cromatografia de afinidade 

 

Na cromatografia de afinidade em gel de guaran foram obtidos dois picos (Figura 5), o 

não adsorvido constituído de impurezas ou moléculas não ligantes à matriz de guaran e o pico 

adsorvido e eluído com solução de galactose 0,2 M, denominado de preparação lectínica (PL), 

composto de proteínas ligantes por bioafinidade à matriz do gel de guaran, um polímero de 

galactose.  

 

Figura 5: Isolamento da preparação lectínica (Jacalina/ArtinM) de sementes de Artocarpus 

heterophyllus por cromatografia de afinidade em gel de guar, eluída com galactose 0,2 M. O 

eixo Y à esquerda representa a absorbância (a 280 nm); o eixo Y à direita representa o log da 

atividade hemaglutinante dos picos obtidos. Gal 0,2 M: galactose a 0,2 M; I: pico do não 

adsorvido; II: pico do adsorvido. 

 

 

Kumar; Appukttan & Basu (1982) em seu estudo, relacionaram o rendimento obtido 

de lectinas com o valor aplicado de proteína em cromatografia, que revelou um rendimento 

acima de 50 %. Kabir (1995) obteve Jacalina por meio de cromatografia de afinidade em 

Sepharose 4B–IgA, com um rendimento de 30 % a partir do aplicado em coluna 

cromatográfica. No presente trabalho, levando em conta o estudo de Kumar; Appukttan & 
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Basu (1982), de que a cada 1 mL de gel se tem a ligação de 5 mg de proteína, obteve-se um 

rendimento acima de 75 % do total aplicado de proteínas em mg/mL. 

 

5.2 Ensaios de AH, inibição da AH e dosagem proteica 

 

Todas as amostras obtidas (EB, F70 e PL) apresentaram elevados títulos de AH com 

todos os eritrócitos ensaiados, bem como elevado teor proteico e AHE (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Títulos de atividade hemaglutinante (AH), dosagem proteica e atividade 

hemaglutinante específica (AHE) das amostras obtidas de sementes de Artocarpus 

heterophyllus. 

 

EB: extrato bruto (em tampão fosfato de sódio 0,02 M (PBS), pH 7,25, preparado em NaCl 

0,15 M) obtido de sementes de Artocarpus heterophyllus; F70: fração proteica (em tampão de 

extração) obtida por saturação do EB com 70% de sulfato de amônio e dialisada; PL: 

Preparação lectínica obtida por cromatografia de F70 em matriz de guaran. AHE: Título de 

AH
(-1)

 / Proteína (mg.mL
-1

). A AHE da PL foi determinada a partir da AH de uma preparação 

com 3,87 mg/mL (com eritrócitos tipos A e B)* ou da AH de uma preparação com 4,22 

mg/mL (com eritrócitos tipos AB, O e de coelho)**. 

Amostras Eritrócitos  Título de AH 
(-1) 

Proteínas 

(mg.mL
-1

) 

AHE 

EB 

 

 

A 16.384  

 

15,2 

 

 

1.077 

B 32.768 2.155 

AB 524.288 34.492 

O 4.194.304 275.941 

Coelho 131.072 8.623 

F70 

 

 

A 33.554.432  

 

16 

 

 

2.097.152 

B 2.097.152 131.072 

AB 524.288 32.768 

O 524.288 32.768 

Coelho 524.288 32.768 

PL 

 

 

A 512 3,87 / 4,22 

 

132* 

B 512 132* 

AB 16.384  

 

3.882** 

O 2.048 485** 

Coelho 33.554.432 7.951.287** 
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Conforme a tabela 1, as amostras obtidas ao longo do processo de purificação (EB, 

F70, PL) apresentaram títulos de AH e também valores de AHE variáveis. Essa característica 

pode estar relacionada às condições seletivas de cada processo, desde a extração à purificação, 

que possibilitaram obter preparações gradualmente mais ricas em quantidade de lectinas e 

livres de interferentes como taninos, saponinas e flavonoides.  

Por comparação dos títulos de AH obtidos com diferentes eritrócitos, os eritrócitos do 

coelho mostrou alta afinidade à PL (Jacalina/ArtinM); tal afinidade foi notada pelo aumento 

gradual do título de AH com esse eritrócito desde o EB, F70 até a PL. Essa elevada afinidade 

pode estar relacionada com a elevada heterogeneidade dos glicanos e glicoproteínas presentes 

na superfície dos eritrócidos de coelho (SILVA, 2013), tornando-os mais específicos em 

aglutinar a PL do que os eritrócitos humanos. 

Sabendo-se que as lectinas são proteínas ou glicoproteínas de origem não imune, 

aglutinantes de células e glicoconjugados (GOLDSTEIN et al., 1980), com reconhecimento 

de carboidratos, mono ou oligossacarídeos específicos, através de ligações reversíveis com os 

mesmos e com substâncias contendo açúcares, sem alterar a estrutura covalente dos ligantes 

(SHARON; LIS, 1990; GONDIM, 2014), pode-se afirmar que os ensaios de AH (bem como a 

determinação de AHE) indicam a presença de lectinas nas amostras obtidas. 

Tal capacidade de ligação a carboidratos confere as lectinas uma função ou princípio 

de grande importância, que é a atividade biológica, quer seja com o potencial mitogênico em 

células de roedores, a indução da migração in vivo de neutrófilos por mecanismos apoptóticos 

(SANTOS-DE-OLIVEIRA et al., 1994), ou a ação anti-helmíntica, agindo no controle e 

retardo do desenvolvimento de espécies de Leishmania (ANDRADE; SARAIVA, 1999; 

PANUNTO-CASTELO et al., 2001) ou, ainda, o caráter fungicida devido o potencial de 

ligação das lectinas à quitina, como já foi relatado para as lectinas das sementes da jaca 

(TRINDADE et al., 2006). 

Os ensaios de inibição da AH realizados com as amostras proteicas (EB, F70 e PL) 

apresentaram inibição parcial por manose e por galactose (dados não mostrados). Essa 

inibição parcial está relacionada a alta plasticidade de ambas as lectinas (ArtinM e Jacalina) 

de se ligarem a manose e galactose de forma específica, porém não sendo inibidas 

completamente; tais lectinas são conhecidas como poliespecíficas (KABIR, 1998; 

SWAMINATHAN et al., 2000; BOURNE et al., 2002). 

Em um estudo, Kabir (1998) relatou a alta plasticidade da Jacalina em se ligar a 

carboidratos, não sendo dependente da ação de cátions bivalentes (Ca
+2

, Mg
+2

 e Mn
+2

) para 

ancoragem e estabilização das ligações de superfície, sendo a lectina inibida por 
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monossacarídeos como galactose e manose. Em outro estudo, Gupta et al. (1992) relataram a 

presença de quatro sítios ligantes de carboidratos presentes na Jacalina, fato esse que valida 

sua alta AH e capacidade de ligação a carboidratos sem perder totalmente a AH. 

Rosa et al., (1999) relatou a afinidade de ligação que KM
+
 (ArtinM) possui na 

presença de manose e glicose e a baixa afinidade que possui a galactose, quando comparada a 

manose. Contudo, a lectina é muito similar a Jacalina, tanto em peso molecular como em 

sequências de aminoácidos, apresentando 52 % de sequências idênticas, indicando, portanto 

uma origem evolutiva em comum. Além disso, grande parte das estruturas de ligação a 

carboidratos presentes na Jacalina estão conservadas/presentes na ArtinM (ROSA et al., 

1999). 

 

5.3 SDS-PAGE da preparação lectínica isolada das sementes da Artocarpus heterophyllus 

 

Em SDS-PAGE sob condições redutoras, foram reveladas duas bandas polipeptídicas 

correspondentes a 12,8 e 14,2 kDa (Figura 6, linha 3). Os pesos relativos calculados para as 

duas bandas sugerem fortemente que elas correspondem as bandas da Jacalina; sugere-se 

ainda a possível presença da banda correspondente à ArtinM, levando em consideração a 

afinidade de ambas por galactose e a proximidade de peso molecular que polipeptídeos dessas 

duas lectinas apresentam (todos com menos de 20 kDa). Portanto, sugere-se que ArtinM 

esteja presente, e seu polipeptídeo principal esteja sobreposto, no gel, a um dos polipeptídeos 

da Jacalina. Sob condições não redutoras, foram reveladas duas bandas adicionais com 26 e 

42,2 kDa (Figura 6, linha 2), sugerindo a presença de ambas as lectinas, também na forma de 

agregação de polipeptídios. 

Os resultados revelados por eletroforese indicam a presença de ambas as lectinas na 

PL obtida por cromatografia de afinidade em gel de guaran, levando-se em conta que a 

Jacalina e a ArtinM são ligadoras de galactose e ambas lectinas são homotetraméricas, e que, 

em SDS-PAGE, a ArtinM tem sido caracterizada como proteína formada por um polipeptídeo 

de 16 kDa, enquanto a Jacalina apresenta dois polipeptídeos de 14,6 e 15 kDa (BARRE, 

2004). A Jacalina é uma lectina homotetramérica, com protômeros compostos por uma cadeia 

α de 133 resíduos de aminoácidos e uma cadeia β contendo em torno de 20 resíduos de 

aminoácidos (BOURNE et al., 2002; BARRE 2004; PRAKASH et al., 2009; KUMAR et al., 

2010); enquanto a ArtinM é também uma lectina homotetramérica, porém com protômeros 

compostos por um único polipeptídeo de 149 resíduos de aminoácidos (BARRE 2004). 
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Figura 6: Perfil eletroforético em gel de poliacrilamida sob condições desnaturantes (SDS-

PAGE) da preparação lectínica (PL) isolada a partir das sementes da Artocarpus 

heterophyllus. Linha 1: marcadores de peso molecular; linha 2: PL sob condições não 

redutoras; linha 3: PL sob condições redutoras (tratada com β-mercaptoetanol. 

 

 

Barre et al. (2004), revelou ainda que a ArtinM apresenta peso molecular próximo a 16 

kDa, mas havendo variações de 16 a 20 kDa, e que a Jacalina apresenta bandas menores que 

20 kDa, mas com variações de 14 a 20 kDa. A variação na determinação do peso molecular da 

ArtinM é referente à sua cadeia de 149 resíduos de aminoácidos, enquanto a variação na 

determinação do peso molecular das bandas de Jacalina é referente às isoformas da sua cadeia 

α de 133 resíduos de aminoácidos. Em outros estudos, Kabir (1998), Young (1991) e Rufet 

(1992) obtiveram cadeias α com peso molecular de 14,6 kDa, sendo relacionadas à Jacalina.  

 

5.4 Ensaio de motilidade das larvas xL3 expostas à preparação lectinica 

 

 Um dos maiores problemas dentro da agropecuária é o controle das parasitoses 

gastrintestinais de pequenos e médios ruminantes. Por isso, o uso de plantas medicinais com o 

caráter anti-helmíntico é uma alternativa que representa um bom custo-benefício para a 

substituição das formulações sintéticas usadas atualmente (ENGSTRÖM et al., 2016).  
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Houve um efeito significativo sobre a motilidade das larvas desembainhadas, xL3, de 

H. contortus (Figura 7). Nas primeiras 8 h, o índice de motilidade foi de 8,3 % (p<0,0001) em 

xL3 tratadas com PL a 1 mg.mL. Também foi determinada significância do índice de 

motilidade nas concentrações de 1mg/mL, 500, 125 e 62,5 µg/mL nas primeiras 12 h do 

ensaio. PL nas maiores concentrações avaliadas promoveu um efeito dose-dependente ao 

longo das primeiras 8 h do ensaio. Tal efeito dose-dependente pode ser interpretado como 

reversível, pois foi observada uma recuperação parcial no índice de motilidade a partir de 12 h 

(Figura 7).  

 Alves (2016) avaliou, através do Teste de Eclosão de Ovos – TEO, o efeito ovicida do 

extrato bruto e da fração proteica (obtida com saturação do extrato a 70% de sulfato de 

amônio), obtidos a partir das sementes de A. heterophyllus, sobre larvas de helmintos 

gastrintestinais de caprinos, revelando um percentual de inibição da eclosão dos ovos de 

95,5% e 88,2%, respectivamente. Almeida et al. (2015), avaliou, através do Teste de 

Desenvolvimento Larval – TDL, o efeito larvicida dessas mesmas preparações, obtidas a 

partir das sementes de A. heterophyllus, sobre larvas em estágio L1 de helmintos 

gastrintestinais de caprinos, revelando percentuais de inibição no desenvolvimento das larvas 

de 41 % e 53 %, respectivamente.  

Tais estudos revelaram evidências quanto a presença de lectinas nessas preparações e, 

principalmente, revelaram ações anti-helmínticas nos estágios de desenvolvimento dos 

parasitas avaliados. Por isso, um dos objetivos desse estudo foi analisar o potencial efeito 

anti-helmíntico da PL obtida a partir das sementes de A. heterophyllus sobre o principal 

parasita gastrintestinal, H. contortus, em um estágio de vida ainda não avaliado. Assim, o 

efeito lectínico foi investigado, através do ensaio de motilidade das larvas do H. contortus em 

estágio infectante, L3.  

Em um estudo, Ribeiro et al. (2017) obtiveram uma redução de motilidade sobre o H. 

contortus equivalente a 100 % após 12 horas de incubação com um decocto de Spigelia 

anthelmia a 1,6 mg/mL. Em outro estudo, Akkari et al. (2014) obtiveram redução da 

motilidade com extrato aquoso e extrato etanólico de Artemisia campestres, com índices de 

71 % e 100 %, respectivamente, em um tempo de incubação de 24 horas. 
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Figura 7: Efeito da preparação lectínica isolada das sementes da Artocarpus heterophyllus 

sobre o índice de motilidade de larvas L3 desembainhadas, xL3, de Haemonchus contortus. 

p<0,05*; p<0,001**; p<0,0001*** 

 

 

No decorrer do ensaio in vitro, foi observado que baixas concentrações da PL 

promoveram efeito significativo de redução do índice de motilidade das larvas xL3 de H. 

contortus. Esse dado pode estar relacionado com os danos celulares, desgaste metabólico e 

estresse experimental sobre as larvas; características que, associadas à ação da lectina, podem 

ter promovido menores índices de motilidade, no decorrer das 24 h do ensaio.  

Uma hipótese relevante para a redução da motilidade larval pode ser o efeito da 

concentração tóxica imposta ao H. contortus. A ação nematicida da PL pode variar, levando 

em conta que há variação da atividade lectínica sobre o helminto, dependendo de fatores 

como a concentração proteica, a idade e a atividade metabólica do parasita (HOSTE et al., 

2006). A capacidade ligante das lectinas ArtinM e/ou Jacalina aos glicoconjugados de 

superfície do helminto (como colágeno, cuticlinas ricas em prolina, glicina e serina), 

formando complexos e interações, pode promover um desarranjo na proteção natural do 

parasito (MUELLER-HARVEY, 2006; COPANI et al., 2013; PAGE et al., 2014). A possível 

ação sinérgica ou antagônica de ambas as lectinas também podem ter influenciado nesse 

efeito.  

Fetterer & Rhoads (1997) relataram a importância das proteases de cisteína, muito 

presentes no intestino do H. contortus, como veículo de metabolização da hemoglobina na 
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digestão, penetração, lesão tecidual no hospedeiro, anticoagulação, inativação da defesa 

imunológica do hospedeiro, além de fazer parte do sistema de secreção e excreção de 

produtos. Portanto, uma possível ação interferente nessas enzimas, viabilizada pelas lectinas, 

poderia provocar danos metabólicos nas larvas. 

De acordo com os resultados obtidos nesse trabalho, a preparação lectínica 

(Jacalina/ArtinM) obtida das sementes da A. heterophyllus promoveu inibição da motilidade 

de larvas do H. contortus em estágio infectante, L3. Dependendo do seu mecanismo de ação, 

é possível que a preparação tenha potencial anti-helmíntico sobre diversos membros do filo 

Nematoda, caracterizando-se como uma preparação lectínica com promissoras formulações 

alternativas para o controle ou erradicação de nematoides gastrintestinais. 
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6 CONCLUSÃO 

 

De acordo com a pesquisa, teve-se um alto rendimento na obtenção da preparação 

lectínica (Jacalina/ArtinM), isolada a partir de sementes de A. heterophyllus por cromatografia 

de afinidade, superior a 75 % do total aplicado de proteínas na cromatografia, em mg/mL.  

A preparação lectínica isolada revelou elevada atividade hemaglutinante frente a 

eritrócitos glutarizados do sistema ABO e de coelho, elevado teor proteico, elevada atividade 

hemaglutinante específica, além de ter sido parcialmente inibida por manose e galactose, 

confirmando a presença de lectinas poliespecíficas. 

Já o perfil eletroforético da preparação lectínica revelou bandas proteicas de pesos 

moleculares similares ao que é relatado na literatura para Jacalina e ArtinM, o que permite 

concluir que o isolamento lectínico proposto foi alcançado.  

A preparação lectínica isolada promoveu ação anti-helmíntica, causando alteração no 

índice de motilidade sobre larvas L3 do H. contortus, especialmente nas primeiras 12 h do 

ensaio e com um efeito dose-dependente nas primeiras 8 h. 

 



37 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU, M. P.; GARCÍA, J. A.; LEYVA, Y. L.; ROCHE, Y.; MOLINA, M.; SANAVRIA, 

A.; FONSECA, A. H. Efecto in vitro de extractos acuosos de Moringa oleifera y Gliricida 

sepium em el desarrollo de las fases exógenas de estrongílidos gastrointestinales de ovinos. 

Revista de Salud Animal, v. 36, n. 1, p. 28-34, 2014. 

 

AKKARI, H.; RTIBI, K.; B’CHIR, F.; REKIK, M.; DARGHOUTH, M. A.; GHARBI, M. In 

vitro evidence that the pastoral Artemisia campestris species exerts an anthelmintic effect on 

Haemonchus contortus from sheep. Veterinary Research Communications, v. 38, p. 249–

255, 2014. 

 

ALMEIDA, B. H.; SANTOS, G. L. F.; ALVES, M. S. D.; BEZERRA, A. C. D. S.; 

MEDEIROS, M. L. S.; SILVA, M. D. C. Larvicidal effect of protein samples from seeds of 

Artocarpus heterophyllus on goat gastrointestinal nematodes. In: XXIV Congresso da 

Sociedade Brasileira de Parasitologia – SBP e XXIII Congresso Latinoamericano de 

Parasitologia, 2015, Salvador, Bahia. Anais do XXIV Congresso da Sociedade Brasileira 

de Parasitologia (XXIV CBP) e do XXIII Congresso Latinoamericano de Parasitologia – 

CLP/FLAP, Salvador, Bahia, Brasil, 2015. 1130f. 

 

ALVES, M. S. D. Atividade anti-helmíntica in vitro de Artocarpus heterophyllus Lam. 

(Moraceae) e Spondias tuberosa Arr. (Anacardiaceae) sobre os ovos de nematoides 

gastrintestinais de caprinos. 2016. 69 f. Monografia (graduação) – Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido, Curso de Biotecnologia, Mossoró, 2016. 

 

AMARANTE, A. F. T. Controle integrado de helmintos de bovinos e ovinos. Revista 

Brasileira de Parasitologia Veterinária, v. 13, p. 68-71, 2004.  

 

AMARANTE, A. F. T.; RAGOZO, A. M.; SILVA, B. F. Os parasitas de ovinos. São Paulo: 

Editora UNESP, p.263, 2014.  

 

ANDRADE, A. F. B.; SARAIVA, E. M. B. Lectin binding properties of different Leishmania 

species. Parasitology Research, v. 85, p. 576–581, 1999. 

 

AROSEMENA, N. A. E.; BEVILAQUA, C. M. L.; MELO, A. C. F.; GIRAO, M. D.  

Seasonal variations of gastrointestinal nematodes in sheep and goats from semi-arid area in 

Brazil. Revue de Médecine Vétérinaire, v. 150, p. 873-876, 1999.  

 

ARUNG, E. T.; SHIMIZU, K.; KONDO, R. Inhibitory effect of artocarpanone 

from Artocarpus heterophyllus on melanin biosynthesis. Biological and Pharmaceutical 

Bulletin, v. 29, p. 1966-1969, 2006. 

 

BARRE, A.; PEUMANS, W. J.; ROSSIGNOL, M.; BORDERIES, G.; CULERRIER, R.; 

VAN DAMME, J. M.; ROUGÉ, P. Artocarpin is a polyspecific jacalin-related lectin with a 

monosaccharide preference for mannose. Biochimie, v. 86, p. 685–691, 2004.  

 

BATATINHA, M. J. M.; ALMEIDA, G. N.; DOMINGUES, L. F. SIMAS, M. M. S.; 

BOTURA, M. B.; CRUZ, A. C. F. G.; ALMEIDA, M. A. O. Efeitos dos extratos aquoso e 



38 
 

metanólico de algaroba sobre culturas de larvas de nematódeos gastrintestinais de caprinos. 

Ciência Animal Brasileira, Goiânia, v. 12, n. 3, p. 514-519, 2011.  

 

BEZERRA, D. K. F. Efeito anti-inflamatório da lectina isolada de sementes de Bauhinia 

bauhinioides Mart. 2012. 88 f. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual do Ceará - 

UECE. Fortaleza, 2012.  

 

BIZIMENYERA, E. S.; GITHIORI, J. B.; ELOFF, J. N.; SWAN, G. E. In vitro activity of 

Peltophorum africanum Sond. (Fabaceae) extracts on the egg hatching and larval 

development of the parasitic nematode Trichostrongylus colubrifomis. Veterinary 

Parasitology, v. 142, p. 336 343, 2006.  

 

BOURNE, Y.; ASTOUL, C. H.; ZAMBONI, V.; PEUMANS, W. J.; MENU-

BOUAOUICHE, L.; DAMME, E. J. M. V.; BARRE, A.; ROUGE, P. Structural basis for the 

unusual carbohydrate-binding specificity of jacalina towards galactose and mannose. 

Biochemical Journal, v. 364, p. 173–180, 2002. 

 

CARNEIRO, R. D. C.; AMARANTE, A. F. T. Seasonal effect of three pasture plant species 

on the free-living stages of Haemonchus contortus. Arquivo Brasileiro de Medicina 

Veterinária e Zootecnia., v. 60, p. 864-72, 2008.  

 

CHATTERJEE, B. P.; VAITH, P.; CHATTERJEE, S.; KARDUCK, D.; UHLENBRUCK, G. 

Comparative studies of new marker lectins for alkali-labile and alkali-stable carbohydrate 

chains in glycoproteins. International Journal of Biochemistry, v. 10, p. 321–327, 1979.  

 

CHOWDHURY, S.; AHMED, H.; CHATTERJEE, B. P. Chemical modification studies of 

Artocarpus lakoocha lectin artocarpin. Biochimie, v. 73, p. 563–71, 1991. 

 

COPANI, G.; HALL, J. O.; MILLER, J.; PRIOLO, A.; VILLALBA, J. J. Plant secondary 

compounds as complementary resources: are they always complementary? Oecologia, v. 172, 

n. 4, p. 1041-1049, 2013. 

 

CORREIA, M. T. S.; COELHO, L. C. B. B. Purification of a glucose/mannose specific lectin, 

isoform 1, from seeds of Cratylia mollis Mart. (Camaratu bean). Applied Biochemistry 

Biotechnology, v. 55, p. 261–273, 1995. 

 

COSTA, V. M. M.; SIMÕES, S. V. D.; RIET-CORREA, F. Doenças parasitárias em 

ruminantes no semi-árido brasileiro. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 29, n. 7, p. 563-568, 

2009.  

 

PARASITOLOGY LIFE CYCLES. Haemonchus contortus Life Cycle. Disponivel em: 

http://cal.vet.upenn.edu/projects/parasitc/haemonc/index.htm. Acesso em 22/08/2018. 

 

DRESCH, R. R.; HAESER, A. S.; LERNER, C.; MOTHES, B.; VOZÁRI-HAMPE, M. M.; 

HENRIQUES, A. T. Detecção de atividade lectínica e atividade hemolítica em extratos de 

esponjas (Porifera) nativas da costa atlântica do Brasil. Brazilian Journal of 

Pharmacognosy, v. 15, n. 1, p. 16-22, 2005. 

 

ELEVITCH, C. E.; MANNER, H. I. Artocarpus heterophyllus (jackfruit). Species Profiles 

for Pacific Island Agroforestry, v. 1, n. 1, p. 1-17, 2006.  



39 
 

   

ENGSTRÖM, M. T.; KARONEN, M.; AHERN, J. R.; BAERT, N.; PAYRÉ, B.; HOSTE, H.; 

SALMINEN, J. P. Chemical structures of plant hydrolyzable tannins reveal their in vitro 

activity against egg hatching and motility of Haemonchus contortus nematodes. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, v. 64, p. 840–851, 2016. 

 

FANG, S. C.; HSU, C. L.; YEN, G. C. Efeitos anti-inflamatórios de compostos fenólicos 

isolados a partir dos frutos de Artocarpus heterophyllus. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, v. 56, n. 12, p. 4463-4468, 2008. 

 

FERNANDO, M. R.; NALINIE WICKRAMASINGHE, S. M. D.; THABREW, M. I.; 

ARIYANANDA, P. L.; KARUNANAYAKE, E. H. Efeito de Artocarpus heterophyllus e 

Asteracanthus longfolia sobre a tolerância à glicose em seres humanos normais e em 

pacientes diabéticos maturidade-início. Journal of Ethnopharmacology, v. 31, n. 3, p. 277-

282, 1991. 

 

FETTERER, R. H.; RHOADS, M. L. The in vitro uptake of albumin by adult Haemonchus 

contortus is altered by extracorporeal digestion. Veterinary Parasitology, v. 73, p. 249-256, 

1997. 

 

GIOANNINI, T.; FOUCAUD, B.; HILLER, J. M.; HATTEN, M. E.; SIMON, E. J. Lectin 

binding of solubilized opiete receptors evidence for their glycoprotein nature. Biochemical 

and Biophysical Research Communications, v. 105, p. 1128-1134, 1982. 

 

GOLDSTEIN, I. J.; HUGHES, R. C.; MONSIGNY, M.; OZAWA, T.; SHARON, N. What 

should be called a lectin? Nature, v. 285, p. 66, 1980.  

 

GONDIM, A. C. S. Atividade antitumoral e antiviral de lectinas de leguminosas (Tribo 

Phaseolae, Subtribo Diocleineae): ConBr, ConM, DLasiL, e DSclerL. 2014. 135 f. Tese 

(Doutorado em Bioquímica) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014.  

 

GUPTA, D.; PRASAD RAO, N. V. S. A.; PURI, K. D.; MATTA, K. L.; SUROLIA, A.. 

Thermodynamic and kinetic studies on the mechanism of binding of methylumbelliferyl 

glycosides to jacalin. Journal of Biological Chemistry, v. 267, p. 8909, 1992. 

 

HEIM, C.; HERTZBERG, H.; BUTSCHI, A.; BLEULER-MARTINEZ, S.; AEBI, M.; 

DEPLAZES, P.; KÜNZLER, M.; ŠTEFANIĆ, S. Inhibition of Haemonchus contortus Larval 

development by fungal lectins. Parasites & Vectors, v. 8, p. 425, 2015. 

 

HOSTE, H.; JACKSON, F.; ATHANASIADOU, S.; THAMSBORG, S. M.; HOSKIN, S. O. 

The effects of tannin-rich plants on parasitic nematodes in ruminants. Trends Parasitology, 

v. 22, p. 253–261, 2006. 

 

JAGTAP, U. B.; BAPAT, V. A. Green synthesis of silver nanoparticles using Artocarpus 

heterophyllus Lam. seed extract and its antibacterial activity. Industrial Crops and 

Products, v. 46, p. 132–137, 2013.  

 

JAGTAP, U. B.; BAPAT, V. A. Artocarpus: A review of its traditional uses, phytochemistry 

and pharmacology. Journal of Ethnopharmacology, v. 129, p. 142–166, 2010. 

 



40 
 

JANA, G. K.; SOLANKI, R.; TRIPATHY, A.; SONI, D.; GUPTA, A. The invitro assessment 

of antihelmintic profile of ethanolic extract of Atrocarpus hetrophyllus leaf (Moracae). 

Journal of Applied Pharmaceutical Science, v. 01, n. 08, p. 186-187, 2011.  

 

KABIR, S. Jacalin, a jackfruit (Artocarpus heterophyllus) seed-derived lectin of versatile 

applications in Immunobiological research. Journal of Immunological Method, v. 212, n. 2, 

p. 193-211, 1998.  

 

KABIR, S., DAAR, A. S. The composition and propertis of jacalin, a lectin of diverse 

applications obtained from the jackfruit (Artocarpus Heterophyllus) seeds. Immunological 

Investigations, v. 23, n. 3, p. 167-188, 1994.  

 

KARROW, N. A.; GOLIBOSKI, K.; STONOS, N.; SCHENKEL, F.; PEREGRINE, A. 

Review: Genetics of helminth resistance in sheep. Canadian Journal of Animal Science, v. 

94, n. 1, p. 1–9, 2014. 

 

KENNEDY, J. F.; PALVA, P. M. G.; CORELLA, M. T. S.; CAVALCANT, M. S. M.;  

COELHO, L. C. B. B. Lectins, versatile proteins of recognition:  a review. Carbohydrate 

Polymers, v. 26, n. 2, p. 19-230, 1995.  

 

KNOX, R. B.; CLARKE, A.; HARRISON, S.; SMITH, P.; MARCHALONIS, J. J. Cell 

recognition in plant: determinants on the stigma surface and their pollen interactions. 

Proceedings of the National Academy of Sciences Of the  United States of America, v. 73, 

p. 2788, 1976.  

 

KON, F. N.; CHENG, Z. J.; LIN, N. C.; TENG, C.M. Scavenger e propriedades antioxidantes 

do prenylflavones isoladas de Artocarpus heterophyllus. Free Radical Biology & Medicine, 

v. 25, n. 2, p. 160-168, 1998.  

 

KUMAR, G. S., APPUKTTAN, P.S.; BASU, D. K. α – D - galactose - lectina específica a 

partir de sementes de jaca. Journal of Biosciences, v. 4, p. 257-261, 1982. 

 

KUMARASINGHA, R.; PRESTON, S.; YEO, T. C.; LIM, D. S. L.; TU, C. L.; PALOMBO, 

E. A.; SHAW, J. M.; GASSER, R. B.; BOAG, P. R. Anthelmintic activity of selected ethno 

medicinal plant extracts on parasitic stages of Haemonchus contortus. Parasites & Vectors, 

v. 9, p. 187, 2016.  

 

LAEMMLI, U. K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 

bacteriophage T4. Nature, v. 227, p. 680-685, 1970.  

 

LEE, X.; THOMPSON, A.; ZHANG, Z.; TON-THAT, H.; BIESTERFELDT, J.; OGATA, 

C.; XU, L.; JOHNSTON, R. A. Z.; YOUNG, N. M. Structure of the complex of Maclura 

pomifera agglutinin and the T-antigen disaccharide Gal1,3GalNAc. Journal of Biology 

Chemistr, v. 273, p. 6312–6318, 1998.  

 

LEÓN, S. G.; ARMAS, D. C.; CHÁVEZ, A. G. Lectin: a biomolecule that promises in 

biomedical sciences. Revista Ciências Médicas, v. 15, n. 2, p. 3-12, 2011.  

 

LESPINE, A.; MÉNEZ, C.; BOURGUINAT, C.; PRICHARD, R. K. P-glycoproteins and 

other multidrug resistance transporters in the pharmacology of anthelmintics: Prospects for 



41 
 

reversing transport-dependent anthelmintic resistance. International Journal for 

Parasitology: Drugs and Drugs Resistance, v. 2, p. 58-75, 2012.  

 

LIMPIAS, C.; PÉREZ, G.; ACOSTA, J.; VEJA, N.; RICAURTE, O. Detección del antígeno 

tn en tumores epiteliales con la lectina de Vicia villosa isolectina B4. Revista de la Faculdad 

de Medicina, v. 58, n. 4, 2010.  

 

LOWRY, O. H.; ROSEMBROUGH, N. J.; FARR, A. L.; RANDALL, R. J. Protein 

measurement with the folin phenol reagent. Journal of Biological Chemistry, v. 193, p. 265–

275, 1951.  

 

MAHANTA, S. K.; SASTRY, M. V. K.; SUROLIA, A. Topography of the combining region 

of a Thomsen–Friedenreich antigen-specific lectin jacalin Artocarpus integrifolia agglutinin. 

Biochemical Journal, v. 265, p. 831, 1990. 

    

MARTINS, D. C. Determinação da constante de afinidade e cinética da interação lectina 

ArtinM-célula leucêmica (NB4) por meio de técnicas piezoelétrica e eletroquímica. 2013. 

76 f. Tese (Mestrado em Biotecnologia) - Universidade Estadual Paulista - UNESP, 

Araraquara, 2013.  

 

MARTINS, G. V. F. Avaliação do potencial citotóxico das lectinas de Canavalia 

ensiformis, Canavalia brasiliensis e Cratylia floribunda. 2009. 125 f. Universidade Federal 

da Paraíba - UFPB. João Pessoa - PB, 2009.  

 

MEYER, B. N.; FERRIGNI, N. R.; PUTNAM, J. E.; JACOBSEN, L. B.; NICHOLS, D. E.; 

MCLAUGHLIN, J. L. Brine shrimp: a convenient general bioassay for active plant 

constituents. Planta Medicine, v. 45, p. 31–34, 1982. 

 

MEDEIROS, M. L. S.; MOURA, M.C.; NAPOLEÃO, T. H.; PAIVA, P. M. G.; COELHO, L. 

C. B. B.; BEZERRA, A. C. D. S.; SILVA, M. D. C. Nematicidal activity of a water soluble 

lectin from seeds of Moringa oleifera. International Journal of Biological 

Macromolecules, v. 108, p. 782–789, 2018. 

 

MIRANDA-SANTOS, L. K. F.; MENGEL, J. O.; BUNN-MORENO, M. M.; CAMPOS-

NETO, A. Activation of T and B cells by crude extract of Artocarpus integrifolia is mediated 

by a lectin distinct from jacalin. Journal of lmmunological Methods, v. 140, n. 2, p. 197 - 

203, 1991.  

 

MUELLER-HARVEY, I. Unravelling the conundrum of tannins in animal nutrition and 

health. Journal of the Science of Food and Agriculture, v. 86, p. 2010–2037, 2006. 

 

NAIR, S. S.; MADEMBIL, N. C.; NAIR, P.; RAMAN, S.; VEERABADRAPPA, S. B. 

Comparative analysis of the antibacterial activity of some phytolectins. International 

Current Pharmaceutical Journal, v. 2, n. 2, p. 18-22, 2013. 

 

NIKOLAOU, S.; HARTMAN, D.; PRESIDENTE, P.; NEWTON, S.; GASSER, R. B. 

HcSTK, a Caenorhabditis elegans PAR-1 homologue from the parasitic nematode, 

Haemonchus contortus. International Journal for Parasitology, v. 32, p. 749–58, 2002. 

 



42 
 

PAGE, A. P.; STEPEK, G.; WINTER, A. D.; PERTAB, D. Enzymology of the nematode 

cuticle: A potential drug target? International Journal for Parasitology: Drugs and Drug 

Resistance, v. 4, p. 133–141, 2014. 

 

PANUNTO-CASTELO, A.; SOUZA, M. A.; ROQUE-BARREIRA, M. C.; SILVA, J. S.; 

KM+, a lectin from Artocarpus integrifolia, induces IL-12 p40 production by macrophages 

and switches from type 2 to type 1 cell mediated immunity against Leishmania major 

antigens, resulting in BALB/c mice resistant to infection. Glycobiology, v. 11, p. 1035–1042, 

2001. 

 

PEUMANS, W. J; VAN DAMME, E. J. M. Lectins as Plant Defense Proteins. Plant 

Physiology, v. 109, p. 347-352, 1995.  

 

PEUMANS, W. J.; VAN DAMME, E. J. M. Plant Lectins: versatile proteins with important 

perspectives in biotechnology. Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, Hants, v. 

15, n.1, p. 199-227, 1998. 

 

PRAKASH, O.; KUMAR, R.; MISHRA, A.; GUPTA, R.  Artocarpus 

heterophyllus (Jackfruit): An overview. Pharmacognosy Review, v. 3, n. 6, p. 353-358, 

2009.  

 

PRESTON, S.; JABBAR, A.; NOWELL, C.; JOACHIM, A.; RUTTKOWSKI, B.; BAELL, 

J.; CARDNO, T.; KORHONEN, P. K.; PIEDRAFITA, D.; ANSELL, B. R. E. Low cost 

whole organism screening of compounds for anthelmintic activity. International Journal for 

Parasitology, v. 45, n. 5, p. 333–43, 2015.  

 

QUEIROZ, A. F. S. Efeito pró-inflamatório de uma lectina purificada da esponja 

marinha Cliona varians. 2008. 59 f. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN. Natal - RN, 2008.  

 

RAHMAN, A. M.; NAHAR, N.; MIAN, A. J.; MOSIHUZZAMAN, M. Variation of 

carbohydrate composition of two forms of fruit from jack tree (Artocarpus heterophyllus 

L) with maturity and climatic conditions. Food Chemistry,v. 65, p. 91-97, 1999.  

 

RAMA RAO, A.V.; VARADAN, M.; VENKATARAMAN. Colouring matter of the A. 

heterophyllus. Indian Journal of Chemistry, v. 11, p. 298-299, 1973.   

 

RAMOS, C. I.; BELLATO, V.; SOUZA, A. P.; AVILA, V S.; COUTINHO, G. C.; 

DALAGNOL, C. A. Epidemiologia das helmintoses gastrintestinais de ovinos no Planalto 

Catarinense. Ciência Rural, v. 34, p. 1889-95, 2004.  

 

RIBEIRO, W. L. C.; ANDRE, W. P. P.; CAVALCANTE, G. S.; FILHO, J. V. A.; SANTOS, 

J. M. L.; MACEDO, I. T. F.; MELO, J. V.; MORAIS, S. M.; BEVILAQUA, C. M. L. Effects 

of Spigelia anthelmia decoction on sheep gastrointestinal nematodes. Small Ruminant 

Research, v. 153, p. 146–152, 2017. 

 

RÍOS-DE ÁLVAREZ, L.; JACKSON, F.; GREER, A.; BARTLEY, Y.; BARTLEY, D. J.; 

GRANT, G.; HUNTLEY, J. F. In vitro screening of plant lectins and tropical plant extracts 

for anthelmintic properties. Veterinary Parasitology, v. 186, p. 390– 398, 2012.  

 



43 
 

RODRIGUES, R. M.; OLIVEIRA, R. B.; REGES, C. M. Determinação do teor protéico da 

polpa e caroço de jaca (Artocarpus integrifolia) in natura e desidratado. 2004. XI Jornada 

De Iniciação X Científica, Universidade Federal do Tocantins, Palmas, Tocantins, 2004.  

 

ROQUE-BARREIRA, M. C.; PEREIRA-DA-SILVA, G.; VAN DAMME, E. J. M. Artin M: 

A rational substitution for the names artocarpin and KM. Immunology Letters, v. 119, p. 

114–115, 2008.  

 

ROSA, J. C.; OLIVEIRA, P. S. L.; GARRATT, R.; BELTRAMINI, L.; RESING, K.; 

BARREIRA, M.-C. R.; GREENE, L. J. KM
+
, a mannose-binding lectin from Artocarpus 

integrifolia: Amino acid sequence, predicted tertiary structure, carbohydrate recognition, and 

analysis of the b-prism fold. Protein Science, v. 8, p. 13–24, 1999. 

 

ROUGÉ, P.; PEUMANS, W. J.; BARRE, A.; VAN DAMME, E. J. M. A structural basis for 

the difference in specificity between the two jacalin-related lectins from mulberry (Morus 

nigra) bark. Biochemical and Biophysical Research Communications, v. 304, p. 91–97, 

2003.  

 

ROWE-DUTTON, P. Artocarpus heterophyllus - jackfruit. In: The propagation of tropical 

fruit trees; Horticultural Review. Commonwealth Bureau of Horticulture and Plantation 

Crops, Maidstone, n. 4, p. 269-290, 1985.    

   

RUFFET, E.; PAQUET, N.; FRUTIGER, S.; HUGHES, G. J.; JATON, J. C. Structural and 

electron-microscopic studies of jacalin from jackfruit. Artocarpus integrifolia show that this 

lectin is a 65 kDa tetramer. Biochemical Journal, v. 286, p. 131, 1992.  

 

SAKAKIBARA, F.; KAWAUCHI, H.; TAKAYANAGI, G. Blood group B-specific lectin of 

Plecoglossus altivelis (ayu fish) eggs. Biochimica et Biophysica Acta, v. 841, n. 1, p. 103 

111, 1985.  

 

SANKARANARAYANAN, R.; SEKAR, K.; BANERJEE, R.; SHARMA, V.; SUROLIA, 

A.; VIJAYAN, M. A novel mode of carbohydrate recognition in jacalin, a Moraceae plant 

lectin with a β-prism fold. Nature Structural Biology, v. 3, p. 596–603, 1996.  

 

SANTOS, M. C.; SILVA, B. F.; AMARANTE, A. F. T. Evironmental Factors Influencing the 

Transmission of Haemonchus contortus. Veterinary Parasitology, v. 188, p. 277-284, 2012.  

 

SANTOS, M. V. B.; PEREIRA, A. L.; MARCELINO, S. A. C.; CARMO, P. M. S.; 

CAMPOS SANTOS, M.; PEDROSO, P. M. O.; PIMENTEL, L. A.; OLIVEIRA-FILHO, J. C. 

Levantamento de parasitoses gastrointestinais em pequenos ruminantes no Recôncavo da 

Bahia. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 36, p. 181-182, 2016.  

 

SANTOS-DE-OLIVEIRA, R.; DIAS-BARUFFI, M.; THOMAZ, S. M.; BELTRAMINI, L. 

M.; ROQUE-BARREIRA, M. C. A neutrophil migration-inducing lectin from Artocarpus 

integrifolia. Journal of Immunology, v. 153, p. 1798–1807, 1994.  

 

SELL, A. M.; COSTA, C. P. Atividades biológicas das lectinas PHA, WGA, jacalina e 

artocarpina. Acta Scientiarum, v. 22, n. 2, p. 297-303, 2000. 

 



44 
 

SHARON, N.; LIS, H. Lectins as cell recognition molecules. Science, v. 246, p. 227-234, 

1989.  

 

SHARON, N.; LIS, H. Legume lectins – a large family of homologous proteins. FASEB 

Journal, v. 4, p. 3198-3207, 1990.  

 

SHYAMALAMMA, S.; CHANDRA, S. B. C.; HEGDE, M.; NARYANSWAMY, P. 

Evaluation of genetic diversity in jackfruit (Artocarpus heterophyllus Lam.) based on 

amplified fragment length polymorphism markers. Genetics and Molecular Research, v. 7, 

n. 3, p. 645-656, 2008.  

 

SILVA, B. F.; AMARANTE, M. R.; KADRI, S. M.; CARRIJO-MAUAD, J. R.; 

AMARANTE, A. F. Vertical Migration of Haemonchus contortus Third Stage Larvae on 

Brachiaria decumbens Grass. Veterinary Parasitology, v. 158, p. 85-92, 2008.  

 

SILVA, S. R. Purificação e caracterização de duas lectinas (CIL-1 e CIL-2) da alga 

marinha verde Codium isthmocladum vickers. 2013. 70 f. Dissertação (mestrado) – 

Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Engenharia de 

Pesca, Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Pesca, Fortaleza, 2013. 

 

SINGH, R. S.; JAIN, P.; KAUR, H. P. Characterization and antimicrobial activity of lectins 

from Penicillium sp. Indian Journal of Experimental Biology, v. 51, n. 11, p. 984-91, 2013.  

 

SOTOMAIOR, C. S.; MORAES, F. R.; SOUZA, F. P.; MILCZEWSKI, V.; PASQUALIN, C. 

A. Parasitoses gastrintestinais dos Ovinos e Caprinos: alternativas de controle. Curitiba: 

Instituto Emater, 36 p., 2009. 

 

SOUZA, L. P. F. Efeito imunomodulatório das lectinas de Synadenium carinatum (ScLL) 

e Artocarpus heterophyllus (ArtinM) no controle da toxoplasmose. 2015. 70 f. Dissertação 

(mestrado) – Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em 

Imunologia e Parasitologia Aplicada, Uberlândia, 2015. 

 

SWAMINATHAN, C. P.; GUPTA, A.; SUROLIA, N.; SUROLIA, A. Plasticity in the 

primary binding site of galactose/N-acetylgalactosamine specific lectins. Journal of 

Biological Chemistry, v. 275, p. 28483–28487, 2000.  

 

TRINDADE, M. B.; LOPES, J. L. S.; COSTA, A. S.; MOREIRA, A. C. M.; MOREIRA, R. 

A.; OLIVA, M. L. V.; BELTRAMINI, L. M. Structural characterization of novel chitin 

binding lectins from the genus Artocarpus and their antifungal activity. Biochimica et 

Biophysica Acta, v. 1764, p. 146–152, 2006. 

 

TROPICOS. Artocarpus heterophyllus Lam. Disponível em: < 

http://www.tropicos.org/Name/21300871 >. Acesso em Maio de 2018.  

 

URQUHART, G. M.; ARMOUR, J.; DUNCAN, J. L.; DUNN, A. M.; JENNINGS, F. W. 

Parasitologia Veterinária. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S. A., ed. 2, p. 262, 1998.  

 

VAN DAMME, E. J. M.; HU, J.; BARRE, A.; HOULÈS-ASTOUL, C.; ROUGÉ, P.; 

PROOST, P.; PEUMANS, W. J. Two distinct jacalin-related lectins with a different 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24416935


45 
 

specificity and subcellular location are major vegetative storage proteins in the bark of the 

mulberry tree. Plant Physiology, v. 130, p. 757–769, 2002.  

 

VEGLIA, F. The anatomy and life-history of the Haemonchus contortus (Rud.). Third and 

Fourth Reports of the Director of Veterinary Research, v. 3, n. 4, p. 347–500, 1915.  

 

VIEIRA, L. S. Epidemiologia e controle da nematodeose gastrintestinal dos caprinos. 

Anais Congresso Pernambucano de Medicina Veterinária. Sociedade Pernambucana de 

Medicina Veterinária, Recife, p.123-128, 1999.  

 

WITOLA, W. H.; MATTHEWS, K.; MCHUGH, M. In vitro anthelmintic efficacy of 

inhibitors of phosphoethanolamine methyltransferases in Haemonchus contortus. 

International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance, v. 6, p. 44-53, 2016.  

 

YANG, H.; CZAPLA, H. Isolation and characterization of cDNA clones encoding jacalin 

isolectins. Journal of Biological Chemistry, v. 268, p. 5905–5910, 1993.  

 

YOUNG, N. M.; JOHNSTON, R. A. Z.; WATSON, D. C. The amino acid sequences of 

jacalin and the Maclura pomifera agglutinin. FEBS Letters, v. 282, p. 382–386, 1991.  

 

 

 

 

 


