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RESUMO

Alpinia purpurata (Viell.) K. Schum. é uma espécie nativa das ilhas do Pacífico, sendo uma planta de jardim popular na Índia, a qual é utilizada 
principalmente como planta ornamental, mas também é conhecida por ter um perfil medicinal, apresentando diversas atividades, tais como: 
antimicrobianas, antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias. A presença de A. purpurata em várias regiões do Brasil e o fácil acesso 
possibilita a utilização dessa espécie no tratamento fitoterápico. Nas plantas são encontrados compostos bioativos, que vem sendo utilizados 
como fonte de pesquisa pela medicina tradicional como fonte de novas drogas terapêuticas. Dentre tais compostos bioativos estão as lectinas, 
que são proteínas de origem não-imune com uma ampla distribuição na natureza, que reconhecem e ligam-se reversivelmente aos carboidratos e 
glicoconjugados livres ou ligados à superfície das células através de sítios de ligação específica. Devido a essa capacidade característica das 
lectinas em reconhecer outras moléculas de forma especifica, tornam-se relevantes pesquisas envolvendo purificação, análise estrutural, 
aplicações biotecnológica in vitro / in vivo dessas macromoléculas usadas em diferentes áreas, como biologia molecular e celular, imunologia, 
farmacologia, medicina, análises clínicas, a nanotecnologia. Além disso, as lectinas estão envolvidas nos mecanismos de sinalização celular, 
imunomodulação e atividades antimicrobiana e antitumoral. ApuL é uma nova lectina purificada de inflorescências da planta Alpinia purpurata. O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar a citotoxicidade da ApuL e a sua capacidade imunomodulatória frente a células imunológicas humanas 
(PBMC). Como metodologia, inicialmente foram coletados sangue de doadores voluntários. As células mononucleares de sangue periférico 
humano (PBMC) foram isoladas, cultivadas e tratadas com ApuL nas concentrações 6,25; 12,5; 25 e 50 µg/mL para avaliar a viabilidade celular 
através do estudo da apoptose e necrose. Com o sobrenadante dessas culturas foram investigadas as citocinas Th1/Th2/Th17 pelo método de 
CBA e a liberação de óxido nítrico pelo método de Griess. O teste de citotoxicidade demonstrou que nenhuma concentração de ApuL induziu 
morte significativa contra PBMC humano e que a concentração de 12.5 µg/mL foi capaz de induzir a produção de TNF-α, IFN-γ, IL-6, IL-10 e IL-17 
além de induzir a liberação de óxido nítrico. ApuL é capaz de induzir um perfil inflamatório em PBMCs humanos através de uma resposta 
Th1/Th17, apresentando regulação dessa resposta pela produção de IL-10, em concentrações não tóxicas para células imunológicas humanas, 
podendo ser usada como potencial agente imunomodulador.
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