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RESUMO 

Lectinas de plantas  são proteínas de origem não-imune contendo pelo menos um 

domínio não-catalítico, capaz de se ligar específica e reversivelmente a mono ou 

oligossacarídeos, podendo ou não apresentar sítios catalíticos. As lectinas de planta são 

o grupo mais estudado dessas proteínas. Apesar da alta similaridade dos membros da 

subtribo Diocleinae, apresentam diferenças na especificidade a carboidratos e atividades 

biológicas variadas. A lectina de sementes de Canavalia boliviana foi purificada 

utilizando cromatografia de afinidade em matriz de Sephadex G-50 e cristalizada por 

difusão de vapor a 293 K. Após otimizações bons cristais foram obtidos utilizando a 

condição de 0,1M de HEPES pH 7,5 com 3,0 M de formato de sódio. Os cristais 

apresentavam o grupo espacial monoclínico C2, com parâmetros de cela de a = 126,70 

Å, b = 66,64 Å, c = 64,99 Å e ângulos de α = 90,0° β = 120,8° γ = 90,0°. Observando a 

presença de um dímero na unidade assimétrica foi estimada uma concentração de 46% 

de solvente no cristal. A estrutura foi resolvida a 1,6 Å usando substituição molecular 

para resolver o problema das fases e as coordenadas da CGL foram utilizadas como 

modelo. O refinamento foi satisfatório com Rfator e Rfree 17,89 e 20,71 respectivamente e 

todos os resíduos de aminoácidos se mostraram em regiões permitidas no gráfico de 

Ramachandran.  A estrutura primaria apresentou identidade de 98% com a ConA e 

outras lectinas do tipo ConA. A estrutura tridimensional se mostrou semelhante com 

outras estruturas já descritas, mas algumas diferenças foram observadas principalmente 

em regiões de “loop”. Essas diferenças podem ser responsáveis pelas diferenças nas 

atividades biológicas dessas proteínas.   
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ABSTRACT 

Lectins are proteins of non immune origin with non-catalytic site that bind 

reversibly and specific carbohydrates, containing or not a catalytic-site.  Plant lectins are 

the most studied group of carbohydrate binding proteins. Despite the high similarity 

between the members of the Diocleinae sub tribe (Leguminosae) group, they present 

different biological activities. Canavalia boliviana lectin (Cbol) was purified using a 

Sephadex G-50 column and crystallized in the presence of X-Man by hanging-drop 

vapor diffusion at 293K. After optimizations crystals suitable for diffraction were 

obtained under the condition 0.1 M HEPES pH 7.5 and 3.0 M sodium formate. The 

crystal belongs to the monoclinic space group C2, with unit-cell parameters a = 126.70 

Å, b = 66.64 Å, c = 64.99 Å and the angles α = 90.0° β = 120.8° γ = 90.0°. A complete 

data set was collected at 1.5 Å resolution. Assuming the presence of a dimmer in the 

asymmetric unit, the solvent content was estimated to be about 46%. The structure was 

solved at 1.6 Å using molecular replacement to solve the phase problem and CGL 

coordinates was used as model. The refinement was satisfactory Rfactor and Rfree were 

respectively 17.98 and 20.71 and all amino acids residues were found in allowed 

regions.  The primary structure showed 98% of identity to ConA and others ConA like 

lectins. The tridimensional structure observed showed high similarity to others already 

described structures, but some differences could be observed mainly on loop regions. 

These differences could be responsible for the distinct biological effects of these 

proteins.     
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

Nos últimos anos estamos vislumbrando um crescimento nunca antes visto nos 

estudos biológicos. O projeto genoma humano foi um dos grandes marcos desse 

crescimento onde a partir de então vários projetos com grandes proporções foram 

iniciados. As expectativas acompanham as proporções desses projetos, mas os 

resultados obtidos não foram aqueles esperados.  Muita informação foi obtida, mas 

como interpretar essa informação ainda é um grande desafio. Atualmente (julho de 

2009) são 1035 genomas completos publicados; 861 de procariotos, 110 de eucariotos e 

64 de archaea (http://www.genomesonline.org). Há cinco anos (maio de 2004) tínhamos 

um total de 190 genomas completos publicados. Esses números demonstram a 

velocidade com que essas informações estão crescendo.  

Em meio a esse aumento houve um reconhecimento de que esses estudos 

precisariam ser complementados. Foi quando se passou a pensar também na proteômica 

onde as proteínas passaram a ser o principal alvo. Mas mesmo dentro da proteômica 

todas as expectativas não foram alcançadas uma vez que as funções das proteínas 

estudadas muitas vezes não podem ser atribuídas apenas com comparações de 

sequências similares. A determinação da estrutura tridimensional se faz necessária para 

os estudos funcionais devido à estreita relação entre estrutura e função. Ainda não é 

possível se determinar a estrutura tridimensional de uma proteína baseando-se 

unicamente na sua sequência primaria. Essa impossibilidade é conhecida como 

problema do enovelamento, um dos problemas atuais mais importantes e sem solução 

na bioquímica (Pawlowski, Bierzynski & Godzik, 1996).  

A proteômica estrutural surgiu a partir dos esforços para se caracterizar alvos 

protéicos acompanhando a genômica. A sua criação só pode ser alcançada com os 

recentes avanços nas metodologias e técnicas que permitiram que dados estruturais 

pudessem ser gerados com eficiência e velocidade. Dentro desses avanços são 

destacadas as técnicas de cristalografia por difração de raios X que é até hoje a principal 

técnica para investigação da estrutura tridimensional de macromoléculas biológicas. No 

PDB (bando de dados de proteínas, www.pdb.org) há um total de 54141 estruturas de 

proteínas depositadas, onde 46941 (86,7%) foram determinadas por cristalografia. 

Os raios X foram descobertos há mais de cem anos, quando em dezembro de 1895 

Wilhelm Conrad Röntgen comunicou pela primeira vez seus experimentos. A 
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repercussão foi imediata e sua utilização foi logo comprovada como um poderoso 

instrumento de avaliação clinica. A sua aplicação possibilitou um rápido avanço no 

desenvolvimento da técnica, mas apenas vinte anos depois em 1912 que Max v. Laue 

sugeriu que os raios X teriam uma natureza ondulatória, o que foi confirmado 

experimentalmente com a observação da difração ao interagir com estruturas cristalinas. 

Paralelamente a discussão a respeito da sua natureza, William Lawrence Bragg voltou-

se à determinação das características estruturais dos sólidos cristalinos como resultante 

das interações com esta radiação. Deu-se então inicio ao uso desta técnica para 

caracterização estrutural de moléculas.  

Em 1953, imagens de difração de raios X ajudaram Watson e Crick a revelar a 

estrutura do DNA sendo essa talvez uma das primeiras grandes contribuições da 

difração de raios X para estudos biológicos. No estudo das proteínas, as primeiras 

imagens foram feitas em 1934 com cristais de pepsina (Bernal & Crawfoot, 1934) onde 

foi observado que esses cristais eram ordenados e que as estruturas de suas moléculas 

poderiam ser determinadas por essa técnica. Nessa época, a analise de pequenas 

moléculas com poucos átomos já demandava um esforço incrível e proteínas era um 

desafio de proporções gigantescas. Foram necessários vários estudos para que em 1960 

fosse possível a determinação da primeira estrutura de uma proteína, a mioglobina 

(Kendrew et al., 1960) seguida da lisozima (Blake et al., 1965).  

A partir desses estudos houve um grande crescimento nas metodologias tornando 

a cristalografia por difração de raios X a principal técnica para determinação estrutural 

de proteínas. Os esforços na proteômica estrutural têm um grande impacto tanto na 

ciência básica quanto aplicada. Uma vez que o entendimento detalhado das estruturas 

protéicas é essencial para o desenvolvimento de fármacos e para a produção de 

proteínas melhoradas. Os estudos de proteômica estrutural em procariotos têm trazido 

informações significativas para o entendimento de seus mecanismos de ação e também 

para o direcionamento no desenvolvimento de drogas para alvos em potencial (Norin & 

Sundstrom, 2002).   

O conhecimento das estruturas tridimensionais de proteínas de interesse para a 

indústria farmacêutica vem sendo de grande valor. Os grandes investimentos nesses 

projetos se dão, também, pelos retornos que podem ser obtidos. Com a estrutura desses 

alvos determinadas pode-se fazer o que hoje é chamado de desenho racional de drogas, 

que utiliza essas informações estruturais para direcionar a produção de novos fármacos. 

Esse direcionamento baseia-se em estudos feitos nos sítios ativos de interesse onde as 
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moléculas que mostraram uma maior potencial, de acordo com cálculos teóricos, são 

testadas. Tal estratégia pode diminuir anos e milhões em verbas no desenvolvimento de 

novas drogas se comparado ao modo tradicional de tentativa e erro. 

Os alvos mais utilizados para o desenho racional de drogas são as enzimas devido 

o seu papel central em inúmeras vias metabólicas. Porém,  em alguns casos, como em 

infecções virais e por outros microorganismos, o uso prolongado de quimioterápicos 

pode propiciar a seleção de cepas resistentes, uma vez que suas taxas de reprodução são 

altas. Em alguns casos, a abundante presença de glicanos no envelope viral tem sido 

estudada como alvos terapêuticos. Como exemplos podemos citar os vários estudos 

feitos com a glicoproteína do envelope viral do HIV (sigla em inglês para vírus da 

imunodeficiência em humanos), a gp120 e sua interação com lectinas, que são proteínas 

com a capacidade de se ligar reversivelmente a carboidratos (Balzarini, 2007).  

Outro modo de se observar as lectinas como alvos de estudos para infecções são 

as proteínas relacionadas ao reconhecimento de glicanos em hospedeiros possibilitando 

a adesão e invasão celular. Essas proteínas são de grande interesse na perspectiva dos 

estudos de terapias anti-adesão, onde o patógeno é impossibilitado de aderir e ou invadir 

a célula. Os crescentes casos da gripe A (H1N1) têm chamado atenção para uma lectina 

em particular. Como no nome já diz, essa gripe está relacionada a mudanças estruturais 

em duas proteínas principais, a H1 para hemaglutinina e N1 para neuraminidase. A 

hemaglutinina é uma proteína do capsídio viral que reconhece e se liga ao ácido siálico 

exposto nas células do hospedeiro. No caso da gripe aviaria pequenas modificações no 

sitio de ligação ao acido siálico mudaram o tropismo do vírus de aves, ácidos siálicos 

ligados por α 2,3, para humanos ácidos siálicos ligados por α 2,6. Essas pequenas 

modificações levaram a uma nova pandemia na época.  

Com o discutido acima podemos observar a relevância dos estudos relacionados à 

ciência básica que viabiliza informações estruturais tanto de proteínas em geral como 

também de lectinas. Esses estudos são a base para futuras aplicações biológicas dessas 

moléculas, tornando-se assim de suma importância. 

1.2 Aspectos Históricos 

As lectinas foram primeiramente relatadas por S. Weir Mitchell em 1860 quando 

o mesmo identificou que o veneno da serpente, Crotalus durissus (Mitchell, 1860), 

tinha a capacidade de aglutinar eritrócitos. Porém, Peter Hermann Stillmark é descrito 

como o pioneiro no estudo dessas proteínas. Estudando a toxicidade dos extratos de 
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manona, Ricinus communis, ele relatou na sua tese de doutorado em 1888 a presença de 

uma proteína capaz de aglutinar eritrócitos, nomeando-a de Ricina (Stillmark 

1888;1889). Logo após, H. Hellin relatou que o jequiriti, Abrus precatorius, também 

tóxico, possuía a mesma capacidade nomeando a nova hemaglutinina de Abrina (Hellin, 

1891).  

Essas duas proteínas foram de suma importância para os estudos pioneiros feitos 

por Paul Ehrlich em 1891. Este percebeu que essas toxinas de plantas eram mais fáceis 

de utilizar do que os antígenos de bactérias, no estudo para esclarecer e elucidar a 

reação antígeno-anticorpo. Quando injetadas em ratos, elas estimulavam a produção de 

anticorpos que inibiam a sua toxicidade e sua atividade aglutinante. Esses anticorpos 

eram específicos para cada proteína e com isso ele estabeleceu princípios fundamentais 

para a imunologia (Sharon N. & Lis H., 2004). Karl Landsteiner em 1900, utilizando 

lectinas, descobriu as diferenças dos eritrócitos dos grupos sanguíneos criando o sistema 

ABO (Watkins, 1999). Landsteiner junto com H. Raubitschek demonstraram em 1908 

que extratos de diferentes sementes tinham atividades hemaglutinantes variadas quando 

comparadas contra eritrócitos de diversos animais. Esse foi o primeiro indício de que 

cada lectina tinha uma capacidade hemaglutinante especifica. 

Em 1919, James B. Sumner, ao purificar a urease através de precipitação e 

cristalização a partir de sementes de feijão-de-porco, Canavalia ensiformis, co-purificou 

outra proteína que ele chamou de Concanavalina A (ConA). Juntamente com S. F. 

Howell, ele reportou a capacidade da ConA aglutinar células sanguíneas assim como de 

leveduras, e a capacidade dessa proteína em precipitar glicogênio em solução. Ele 

também foi o primeiro a reportar a inibição da atividade aglutinante por um açúcar, 

quando publicou a inibição da atividade da ConA pelos carboidratos presentes na cana-

de-açúcar, sugerindo que poderia haver uma interação entre essas proteínas e 

carboidratos presentes na superfície celular.  

Em função das características das lectinas detectadas nesse período, William C. 

Boyd e Elizabeth Shapleigh em 1954 propuseram pela primeira vez a definição dessas 

proteínas hemaglutinantes, onde eles usaram o termo lectina a partir do latim legere, 

que significa selecionar ou escolher. Esse termo foi proposto a partir da capacidade 

dessas proteínas em distinguir entre os eritrócitos dos diferentes grupos sanguíneos. 

Essa especificidade foi crucial para as primeiras investigações, na década de 50, de 

glicoproteínas da membrana de células sanguíneas que compõem os antígenos dos 

sistemas ABO e Lewis.  
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Até a década de 60, as lectinas não eram vistas com muita importância, mas 

descobertas feitas a partir de 1960 mudaram essa visão. Peter C. Nowell mostrou em 

1960 que a lectina do feijão-mulatinho, Phaseolus vulgaris, conhecida por PHA 

(Phytohemagglutinin) mostrou atividade mitogênica, estimulando os linfócitos a 

entrarem em mitose. Essa descoberta teve um impacto profundo na imunologia, que 

antes via os linfócitos indivisíveis. A partir de então, as lectinas tem sido amplamente 

utilizadas em estudos biomédicos, como por exemplo, no estudo do câncer (Wang, 

2000).  

1.3 Definição 

A definição mais utilizada atualmente foi proposta por Peumans e Van Damme 

(1995). Segundo os mesmos, lectinas são proteínas de origem não-imune contendo 

pelo menos um domínio não-catalítico capazes de se ligar específica e reversivelmente 

a mono ou oligossacarídeos específicos, podendo ou não apresentar sítios catalíticos. 

Eles propuseram também uma classificação de lectinas vegetais a partir dos sítios de 

ligação a carboidratos, mas que pode ser utilizada para todas as lectinas. Assim 

definiram como merolectinas aquelas lectinas que possuem somente um domínio que 

se liga a açúcares simples, não apresentando atividade hemaglutinante nem atividade 

catalítica; hololectinas aquelas que possuem dois ou mais domínios idênticos ou com 

alto grau de homologia que se ligam a açúcares e eventualmente são capazes de 

aglutinar células ou precipitar glicoconjugados; as quimerolectinas que se 

caracterizam por apresentarem, além de pelo menos um domínio de ligação a 

carboidratos, também um outro domínio com atividade biológica distinta da ligação a 

carboidratos, por exemplo atividade enzimática, e dependendo do número de sítios, 

essas moléculas podem ou não apresentar atividade hemaglutinante. Em 1998, eles 

definiram superlectinas como um grupo especial de quimerolectinas que possuem dois 

ou mais domínios que diferem do sítio de ligação a carboidratos tanto em estrutura 

como em função, ou apresentam domínios lectínicos distintos, tendo a mesma 

proteína especificidade por carboidratos diferentes (Peumans & Van Damme, 1995, 

Van Damme et al., 1998).  
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Figura 1. Representação esquemática de Merolectinas, Hololectinas, 
Quimerolectinas e Superlectinas, modificado a partir de Peumans e Van Damme 
(1998). 

As lectinas atualmente têm sido vistas como proteínas decodificadoras dos 

glicocódigos (Gabius, 2000; Del Sol et al., 2006). Tais proteínas são ubíquas, e por tal 

motivo, seu estudo é amplamente descrito em diversos seres vivos. Decodificando o 

código contido na estrutura de glicanos, elas exercem papel fundamental em vários 

processos biológicos. Tal código é único por ter o potencial de ser mais complexo do 

que aquele apresentado no DNA e nas estruturas de proteínas, uma vez que os 

carboidratos podem apresentar isomeria e vários modos de ligação possibilitando a 

codificação em moléculas relativamente menores. 

1.4 Ocorrência na Planta e Biossíntese 

Assim como no caso da ricina e da ConA, as sementes são a fonte mais rica de 

lectinas para a maioria das espécies de leguminosas (Rudiger, & Gabius, 2001). Dentre 

as proteínas solúveis encontradas nas sementes, 1 a 10% são lectinas. Mas, em algumas 

espécies essa concentração pode chegar a mais de 50%, ou abaixo de 0,1% do total de 
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proteínas solúveis presentes nas sementes. Nas sementes, elas geralmente podem ser 

encontradas em vacúolos de armazenamento protéico conhecidos também por corpos 

protéicos. Nos outros tecidos das plantas, como em folhas, raízes, caule, súber entre 

outros, elas também podem ser encontradas, mas geralmente em baixas concentrações 

(Van Damme, et al., 1998).  

Em relação à biossíntese, podemos citar como exemplo a ConA. A comparação da 

estrutura primária da lectina ConA com outras lectinas de outras leguminosas apresenta 

um alto grau de similaridade. Os alinhamentos que alcançavam um maior grau de 

identidade ocorriam quando as regiões N-terminal e C-terminal ficavam voltadas para 

alguns resíduos no centro da seqüência. A razão para esse estranho fato permaneceu 

incerta, até que, em 1985, foi observado que o precursor da ConA apresentava a 

seqüência “normal” e que ocorria um processo chamado de permutação circular 

(Carrington, et al., 1985). Neste processo, a proteína é traduzida como pré-pro-lectina. 

No retículo endoplasmático ela perde o peptídeo sinal transformando-se na pro-lectina. 

No complexo de golgi a pro-lectina sofre uma quebra proteolítica perdendo um 

segmento glicosilado de quinze aminoácidos no centro de sua estrutura e um peptidio 

agora na região Cterminal, liberando energia suficiente para que haja uma posterior re 

ligação.  Com essa perda a cadeia inicial é dividia em duas, β e γ, que são religadas, mas 

em locais diferentes. A cadeia γ que antes estava na região N-terminal é religada à 

cadeia β, havendo uma inversão entre as regiões N e C-terminal formando-se cadeia α 

(Figura 2).  Posteriormente, foi demonstrado que a reação é catalisada por uma 

asparaginil endopeptidase (Min, & Jones, 1992). Esse evento já era conhecido em 

bactérias, mas nos eucariotos é exclusivo nas lectinas do tipo ConA. Acredita-se que a 

maioria das lectinas da subtribo Diocleinae apresenta o mesmo processamento. 
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Figura 2. Representação esquemática da biossíntese das lectinas semelhantes a ConA 
no processamento chamado de permutação circular, modificado a partir de Peumans e 
Van Damme (1998). 

1.5 Purificação  

A primeira lectina a ser purificada foi a ConA por Sumner em 1919. Ele foi uma 

exceção na época, pois os métodos utilizados eram geralmente precipitações com sais, 

ácidos e solventes orgânicos. Com a introdução de métodos cromatográficos, como 

exclusão molecular e troca iônica, houve um avanço de qualidade na purificação dessas 

proteínas. Mas, o maior salto no processo de purificação aconteceu com a introdução, 

em 1967 (Agrawal, et al., 1967) da cromatografia de afinidade, que se utiliza da 

característica dessas moléculas de se ligarem reversivelmente a carboidratos. As 

principais matrizes utilizadas no isolamento de lectinas de leguminosas por 

cromatografia de afinidade são Sephadex, composta de dextrana que é um 

polissacarídeo de unidades de glicose ligadas por ligações glicosídicas 1,6, Agarose ou 

Sepharose, composta de polímeros de galactose, e quitina, composta de polímero de N-

acetil-glicosamina (Rudiger, & Gabius, 2001).  

As lectinas da subtribo Diocleinae (família Leguminosae, sub-família 

Papilionoideae, tribo Phaseoleae), específicas por glicose/manose, são amplamente 

purificadas por cromatografias de afinidade em Sephadex G-50, o que facilita o seu 
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isolamento. Várias dessas proteínas já foram isoladas e caracterizadas pelo BioMol-Lab 

(Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade Federal do Ceara), 

sendo a lectina das sementes de Canavalia brasiliensis (ConBr) a primeira a ser isolada 

por este grupo (Moreira & Cavada, 1984) e cristalizada (Sanz-Aparicio, et al., 1997), 

sendo até hoje a mais bem estudada no BioMol-Lab. Outras lectinas do grupo, também 

isoladas e caracterizadas, foram às proteínas das sementes de Dioclea guianensis 

(Vasconcelos, et al., 1991), Cratylia floribunda(Oliveira, et al., 1991), Dioclea violacea 

(Moreira, et al., 1996), Dioclea virgata (Cavada, et al., 1996a),  Canavalia bonariensis 

(Cavada, et al., 1996b), Dioclea  megacarpa (Moreira et al., 1997), Dioclea 

grandiflora, Dioclea rostrata (Calvete, et al., 1999), Canavalia grandiflora (Ceccatto, 

et al., 2002). Todas essas proteínas apresentaram isolamento por cromatografia de 

afinidade demonstrando que este processo é extremamente importante e fundamental na 

purificação de lectinas vegetais.  

1.6 Estrutura Tridimensional  

Sumner obtinha a ConA purificada a partir de sua cristalização e, assim, além de 

ter sido a primeira a ser purificada, ela também foi a primeira lectina a ser cristalizada 

(Sumner, 1919). Apesar disso, não foi dada muita importância a sua purificação até que 

em 1936 Sumner e However reportaram propriedades relevantes dessa proteína que era 

capaz de aglutinar eritrócitos. Desde essas descobertas passaram-se trinta e seis anos até 

que sua estrutura tridimensional fosse resolvida por cristalografia de raios X em 1972 

(Edelman, et al., 1972; Hardman, et al., 1972). Subsequentemente, outras lectinas de 

sementes foram cristalizadas e tiveram suas estruturas tridimensionais resolvidas. Hoje 

no banco de dados do Cermav (Centre de Recherches sur les Macromolécules 

Végétales) há no total 301 estruturas de lectinas, dessas 110 são lectinas vegetais. 

Dentre as lectinas vegetais 69 são lectinas de leguminosas, demonstrando quão 

importante é o estudo de tais proteínas. Em meio as inúmeras lectinas de leguminosas 

isoladas e caracterizadas no BioMol-Lab, podemos destacar a lectina presente nas 

sementes de Canavalia brasiliensis (ConBr), como a primeira a ser cristalizada e 

tridimensionalmente resolvida pelo grupo (Sanz-Aparicio, et al., 1997). O grupo já tem 

vinte e seis depósitos de estruturas no PDB, entre estruturas nativas, recombinantes, 

mutantes e com ou sem ligantes. Esse estudo de estruturas torna o grupo uma 

importante célula para tais estudos. 
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Tabela 1. Estruturas no PDB do BioMol-Lab 

Lectina  PDB  Ano deposito  Referencia  

ConBr  1AZD  1998  Sanz – Aparicio et al., 1997  

DGL  1H9W/1H9P  2001  Wah, et al., 2001  

PPL  1ZGS/1ZGR  2005  Del Sol, et al., 2005  

CFL  2D3R/2D3P  2005  Del Sol, et al., 2005  

ConM  2CWM  2006  Gadelha, et al., 2005  

CGL  1WUV  2006  Delatorre et al., 2007  

DVL  2GDF  2006  Não Publicado  

PPL-2  2GSJ  2007  Cavada et al., 2006  

DGL – Recombinante 2JE9  2007  Nagano et al., 2008  

DGL – Mutante 2JEC  2007  Nagano et al., 2008  

Dgui – Recombinante 2JDZ  2007  Nagano et al., 2008  

Dgui – Mutante 2JE7  2007  Nagano et al., 2008  

LTL  2EIG  2008  Moreno, et al., 2008  

DRL  2ZBJ  2008  Oliveira, et al., 2008  

 

Em geral, nas leguminosas, a estrutura do monômero (Figura 3A) é bem 

conservada. Ela consiste principalmente de folhas-β, que são conectadas por “loops”, 

onde se encontram cerca de 50% dos aminoácidos, e não são encontradas estruturas de 

hélice-α. O monômero é formado por três folhas-β de fitas antiparalelas. Uma folha-β 

composta por seis fitas antiparalelas, a folha-β anterior (Figura 3C), outra composta por 
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sete fitas, a folha-β frontal (Figura 3D) e a menor composta de cinco fitas, denominada 

folha S. A folha-β S interage de forma a “segurar” as duas   folhas-β maiores formando 

uma estrutura que pode ser descrita como sanduíche-β (Banerjee, et al., 1996). A 

principal região hidrofóbica está localizada entre as folhas frontal e anterior. Esse 

enovelamento terciário é conhecido como domínio “jelly-roll” (Figura 3B). O 

enovelamento acima descrito é bastante comum e parece ter evoluído 

independentemente varias vezes (Loris, 2002). Alem das lectinas de leguminosas 

podemos citar as galectinas e pentraxinas, ambas apresentando tal enovelamento 

embora sejam lectinas de animais. Alem de lectinas, algumas proteínas que não se ligam 

a carboidratos também apresentam o enovelamento chamado de enovelamento das 

leguminosas, como exemplos podemos citar inibidores de α-amilase e uma serie de 

arcelinas. 

 

Figura 3. Estrutura molecular geral dos monômeros das lectinas de leguminosas 
(A) Monômero visualizado a partir da folha-β anterior; (B) Monômero visualizado 
com as folha-β frontal acima da folha-β anterior, destacando a estrutura descrita 
como sanduíche-β; (C) Folha-β  anterior; (D) Folha-β frontal.   

O domínio de ligação a carboidrato (CRD) é estabilizado e ativado por íons de 

manganês e cálcio. Eles estão a uma distância de aproximadamente 4,5Å um do outro e 

estão ligados por dois aspartatos. O evento chave na ativação do CRD pelos íons é a 

isomerização da ligação peptídica entre alanina 207 e aspartato 208 de trans para cis, 
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onde a alanina 208 é movida para uma posição de ligação a carboidrato (Figura 4A). Na 

estrutura da ConA desmetalizada o aspartato 208 se apresenta afastada do CRD (Loris, 

et al., 1998) . A ligação a carboidratos se dá principalmente por interações apolares 

entre as porções apolares dos açucares e resíduos de aminoácidos aromáticos (tirosina e 

fenilalanina), e principalmente por pontes de hidrogênio formadas entre as hidroxilas 

dos carboidratos e com cadeias laterais. O CRD é formado pelos resíduos de 

aminoácidos ASN14; LEU 99; TYR100; ASP208 e ARG228. Dentre esses resíduos há 

uma região de “loop” (97-102) onde se acredita ser a região que determina a 

especificidade por monossacarídeos das lectinas de leguminosas, podendo ser 

especificas a glicose/manose ou a galactose (Loris, et al., 1998).  As regiões dos CRDs 

são altamente conservadas nas lectinas de Diocleinae, mas na estrutura da lectina de 

Canavalia maritima (ConM) há uma mutação no resíduo 202, onde uma serina se 

encontra no lugar de uma prolina, sendo essa a única “ConA-like” que apresenta uma 

mudança no CRD. Esse resíduo, apesar de não estar relacionado diretamente ao CRD, 

propicia um deslocamento da TYR12 para dentro do CRD, o que lhe confere um 

aumento significativo na capacidade da ConM se ligar à dissacarídeos (Gadelha, et al., 

2005).  

 Figura 4. (A) Ligações entre os metais, esferas verde cálcio e esfera roxa o 

manganês, a água esferas vermelhas e os aminoácidos GLU-8, ASP-10, TYR-12, 

ASN-14, ASP-19, ASP-208 e ARG-228, da ConM no sitio de ligação a metais; (B) 

ligação entre os resíduos de aminoácidos do CRD da ConM e o α-metil-manosídio.  

A estrutura quaternária das lectinas de leguminosas é composta de duas ou quatro 

subunidades. Cada uma com um único sítio de ligação a carboidratos de mesma 

especificidade. As subunidades interagem por forças não covalentes. Em relação aos 

arranjos quartanários essa família tem sido classificada em nove tipos compostos por 
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sete interfaces diméricas diferentes (Brinda, et al., 2004; Sinha, et al., 2007). Esses sete 

modos de interação estão representados na Figura 5. Resultados recentes (Moreno, et 

al., 2008) relataram um novo modo de interação, observado na lectina de Lotus 

tetragonolobus (LTA) que forma um homotetrâmero composto de dois dímeros 

interagindo de modo X4 que interagem de forma invertida quando comparado com o 

tetrâmero da lectina de Griffonia simplicifolia (GS4).  

Dentre os modos de interação, duas formas de associação são encontradas na 

estrutura quaternária das lectinas da subtribo Diocleinae. Os dímeros canônicos ou 

associação do Tipo II (Figura 6A) são estabilizados, principalmente, por pontes de 

hidrogênio e interações hidrofóbicas. A interação entre esses dímeros forma o 

tetrâmero, sendo essa associação chamada de interface X2 (Figura 6B e 6C). O dímero 

canônico é caracterizado pela associação lada-a-lado de duas folhas-β anteriores, uma 

de cada monômero, formando assim uma folha-β contínua de 12 fitas. A interface do 

dímero se forma de tal modo que as folhas-β ficam face-a-face, formando estruturas 

rígidas.  

 

Figura 5. Representação dos modos de interação entre monômeros. 

Modificado a partir de Sinha et al. 2007. 
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Os CRDs de cada monômero se encontram nos extremos dos dímeros. A estrutura 

quaternária pode apresentar rotações e/ou translações, quando comparada entre as 

diversas lectinas da subtribo Diocleinae. Por exemplo, no caso da ConBr, os dímeros 

apresentam uma pequena rotação quando comparado com a ConA e da própria ConA 

que quando complexada com um trimanosídeo apresenta uma pequena rotação nos dois 

monômeros do dímero comparada com a sua estrutura sem ligante. Isso demonstra que 

o tetrâmero é uma estrutura dinâmica (Loris, et al., 1998).  

 

 Figura 6. Monômeros em azul e amarelo se assosicando para formar o 

dímero canônico e, em destaque, a associação lado-a-lado dos monômeros; (B) a 

estrutura quaternária, onde cada monômero está sendo representado por uma cor 

e em destaque a associação lado-a-lado dos monômeros no dímero canônico; (C) a 

visualização do tetrâmero onde cada monômero está sendo representado por uma 

cor e em destaque a associação lado-a-lado dos monômeros no dímero canônico. 

Em grande parte das lectinas isoladas e purificada de sementes da subtribo 

Diocleinae, o equilíbrio dímero-tetrâmero é dependente de pH. Elas são modelos 

excelentes para o estudo da interação entre monômeros de proteínas diméricas e 

tetraméricas (Srinivas, et al., 2001) e vêem sendo estudadas para um melhor 
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entendimento das interações proteína-proteína. Resultados recentes indicam que “loops” 

da cavidade central são pontos chave na estabilização da associação tetramérica 

dependente do pH das lectinas de Diocleinae (Gallego, et al., 2004; Gallego, et al., 

2007). Nagano e colaboradores sugeriu que a força iônica nos contatos estabelecidos 

pela His51, Arg60 e Asp78 podem ser modulados pelo pH, o que levaria a uma 

dependência na força iônica para a dissociação do tetrâmero em proteínas que sejam 

dependentes do pH para tetramerização (Nagano, et al., 2008). 

Além dos CRD, há também sítios hidrofóbicos que podem interagir com 

moléculas não polares, como acontece, por exemplo, entre a ConA e o ácido 

indolacético, um hormônio vegetal (Edelman & Wang, 1978). Também podemos 

encontrar tal sitio hidrofóbico na lectina de sementes de Canavalia gladiata (Delatorre, 

et al., 2007) e na lectina de sementes de Dioclea rostrata (Oliveira, et al., 2008), ambas 

complexadas com o ácido aminobutírico, aminoácido não protéico. 

Como descrito até o momento, estudos cristalográficos de lectinas podem ajudar a 

desvendar o comportamento da molécula em soluções a diferentes valores de pH; a 

importância de íons ligante na estrutura da molécula; a região onde se dá a interação a 

carboidratos (CRD); e também permite mostrar a região onde é possível se ligarem 

moléculas hidrofóbicas. 

1.7 Funções Biológicas  

Desde sua descoberta cientistas têm se questionado a respeito dos papeis 

biológicos dessas proteínas. A primeira vista o papel principal seria como proteínas de 

reserva, uma vez que a concentração das lectinas encontradas em sementes diminui ao 

longo da germinação (Da Silva, et al., 2000). Mas descobertas de que tais proteínas 

interagem com glicoconjugados levaram a novos questionamentos. Com o decorrer dos 

anos vários estudos foram feitos visando responder tais perguntas, onde muitos 

resultados apontam como função principal o papel de defesa. Argumentos moleculares, 

bioquímicos, celulares, fisiológicos e evolutivos indicam que as lectinas apresentam 

papel de defesa na planta (Peumans & Van Damme, 1995). Em contra partida, nem 

todas devem desempenhar essa missão. Lectinas que ocorrem em baixas concentrações 

devem estar envolvidas em processos de reconhecimento tanto na planta quanto fora da 

planta, como será discutido posteriormente.  
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Características como especificidade por oligossacarídeos que não são comuns ou 

totalmente ausentes nas plantas, alta estabilidade a variações de pH, temperatura e 

resistência a proteases de animais e insetos são indícios de que essas proteínas ajudam 

na defesa da planta contra predadores e patógenos (Peumans & Van Damme, 1995). As 

RIPs (sigla em inglês para proteínas inativadoras de ribossomos) tipo 2 são agentes 

tóxicos potentes, sendo sua toxicidade a animais bastante conhecida. Além dessa 

toxicidade, elas também apresentam efeitos deletérios a algumas famílias de insetos. 

Tais proteínas são notadamente armas utilizadas pelas plantas para se defender contra 

predadores. Estudos feitos com plantas transgênicas expressando o gene para GNA 

(lectina do bulbo de Galantus nivalis) mostram que essa proteína conferia resistência 

contra insetos (Rudiger & Gabius, 2001). Apesar de que ainda são necessários vários 

outros estudos para avaliar minuciosamente o efeito do consumo dessas plantas 

transgênicas, o papel de defesa dessas proteínas fica evidente.  Além dos estudos contra 

insetos, varias dessas lectinas foram testadas contra microorganismos patógenos a 

plantas. Elas apresentam atividades contra vírus, bactérias e fungos (Peumans & Van 

Damme, 1995; Rudiger & Gabius 2001) fortalecendo assim suas características como 

armas de defesa. Resultados mais atuais mostram induções na expressão dessas 

proteínas em plantas desafiadas por patógenos concluindo de fato que elas funcionam 

como resposta aos ataques dos “inimigos”. 

Junto das características de defesa dessas proteínas acredita-se que elas também 

funcionem como importantes intermediários para a simbiose de plantas e 

microorganismos que ajudam na fixação de nitrogênio (Rudiger & Gabius, 2001). Elas 

podem funcionar no papel chave de selecionar os microorganismos simbiontes ao 

mesmo tempo em que defende a planta contra microorganismos patógenos (Hoff, et al., 

2009). 

Estudos recentes mostram que as lectinas fazem parte da defesa da planta não só 

contra patógenos, mas que elas podem também responder a estresses abióticos 

(Babosha, 2008). Foi observado aumento na síntese de lectinas em plantas submetidas a 

estresse de temperatura e diferenças na expressão de lectinas em plantas submetidas a 

estresse hídrico, osmótico e estresse oxidativo (Babosha, 2008). Alem disso vários 

resultados mostram a interação de lectinas com fitohormônios, outros as relacionam em 

processos fisiológicos como o crescimento da planta (Babosha, 2008). Essas 

características indicam que sua participação na fisiologia da planta é bem mais 
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complexa e vai alem da defesa da planta. A descoberta de lectinas citoplasmáticas e 

nucleares (Van Damme, et al., 2004) reforça tal idéia ajudando a levantar novos 

questionamentos para elucidar o complexo papel, ainda não totalmente entendido, 

dessas proteínas nas plantas.  

1.8 Interação de Lectinas com Ligantes Diferentes de Carboidratos 

Já foram descritos vários experimentos onde se observou a interação de lectinas 

de plantas e moléculas hidrofóbicas. Os primeiros relatos dessa interação foram com 

sondas fluorescentes hidrofóbicas ANS (Ácido 1,8-anilinonaftalenesulfonico) e TNS 

(Ácido 2,6-toludinilnaftalenesulfonico) (Roberts & Goldstein; 1983), onde essas 

moléculas se ligavam a sítios hidrofóbicos diferentes do sítio de ligação a carboidratos. 

Esses primeiros estudos levaram a questionamentos se essas proteínas não interagiam 

com moléculas outras que não carboidratos.  

Em uma revisão sobre o assunto Komath e colaboradores (2006) relatam que há 

na literatura vários trabalhos com a interação de lectinas com diferentes moléculas 

dentre elas fitohormônios. Na Tabela 1, podemos observar a interação de lectinas com 

varias dessas moléculas. Dentre essas moléculas podemos destacar a interação da ConA 

com o Ácido Indolacético, um hormônio vegetal, e de varias lectinas interagindo com 

adenina e hormônios derivados da adenina. Essa interação sugere um papel complexo 

dessas proteínas na fisiologia da planta. Nos estudos estruturais, Hamelryck e 

colaboradores (1999) identificaram na estrutura da lectina de Dolichos biflorus a 

Adenina. Já na estrutura da lectina do amendoim, Arachis hypogaea (PNA), foram 

identificadas moléculas de porfirinas (Goel, et al., 2005) e mais recentemente Meyer e 

colaboradores (2008) observaram na estrutura da lectina de Viscum album, o hormônio 

vegetal zeatina.  

Vale ser destacado também o trabalho de Delatorre e colaboradores (Delatorre, et 

al., 2007), onde foi observado na estrutura da lectina CGL uma molécula do aminoácido 

não protéico α-aminobutírico (Abu). O Abu é relatado na literatura nos processos de 

defesa das plantas (Ton & Mauch-Mani, 2004) e Delatorre sugeriu que sua presença 

junto à lectina está envolvida no papel de ambos como moléculas de defesa. 
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Tabela 2. Lectinas e ligantes diferentes de carboidratos 
Lectina Ligante Referência  
Dolichos biflorus   Roberts & Goldstein; 

1983 
  Adenina  Gregg, et al. 1993 
  Kinetina   
  Isopentiladenina   
  Zeatina   
  Benziladenina   
  Dihidrozeatina   
  Benzoiladenina   
  Adenosine    
  Guanina    
Lima bean lectin    Roberts & Goldstein; 

1983 
  Adenina   
  N6-Benziladenina   
  Zeatina   
  Hiypoxantina   
  8-Azidoadenina   
Phytoheamagglutinin-E4    Roberts & Goldstein; 

1983 
  Adenina  Maliarik & Goldstein; 

1989 
  8-Azidoadenina   
Soybean agglutinin    Roberts & Goldstein; 

1983 
  Adenina   
Winged bean basic lectin  

Adenina 
 Srinivas, et al. 2000 

  Adenosina   
ConA  

Ácido Indolácetico 
 Edelman & Wang; 1978 

WGA  
Adenina 

 Bogoeva et al. 2004 

  Kinetina   
  Isopentiladenina   
  Zeatina   
  Ácido Abscísico   
 Acido Giberélico  
ConBr  

ABU 
Não publicado 

DRL  
ABU 

Oliveira, 2007 

 CGL  
ABU 

Delatorre, et al., 2007 

*Modificado a partir de Komath et al. 2006. 

1.9 Aplicações Biológicas 

As aplicações biológicas de lectinas são inúmeras, desde a sua primeira utilização 

como ferramentas de estudo para os grupos sanguíneos, até os dias atuais onde há uma 

ampla utilização dessas proteínas em estudos biomédicos. Como todas elas são 

caracterizadas por terem a capacidade de se ligar a carboidratos, elas podem apresentar 

diversas atividades biológicas mesmo de forma heteróloga, agindo em diferentes seres. 
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Por exemplo, lectinas de plantas que apresentam ações antiinflamatórias em mamíferos 

pela inibição da produção de citocinas (Napimoga, et al., 2007) e o efeito similar ao 

efeito antidepressivo por meio de modulação do sistema nervoso central (Barauna, et 

al., 2006). Esses exemplos demonstram o grande potencial farmacológico dessas 

proteínas.  

Atualmente um dos estudos mais promissores é o uso de lectinas de diversas 

fontes como ferramentas para futuras terapias antivirais. Estes estudos baseiam-se na 

interação entre essas macromoléculas e glicoproteínas do capsídeo viral (Balzarini, 

2007). Uma aplicação direta desses estudos é a patente que utiliza a lectina GNA 

acoplada a filtros de hemodiálise que são utilizados para diminuir a carga viral de 

pacientes com Hepatite C (Tullis, et al., 2009).  

Outra importante aplicação é a sua utilização contra tumores (Putsztai, et al., 

2008). Estudos mostram que elas podem ser administradas oralmente reduzindo 

significativamente o crescimento de tumores ou até mesmo os eliminando (Putsztai, et 

al., 2008). Há tratamentos de câncer baseados na utilização de lectinas e vários estudos 

estão sendo feitos para ampliar essa utilização (Putsztai, et al., 2008). Recentemente foi 

demonstrado que a WGA, lectina do germe de trigo, demonstrou-se promissora para 

direcionar fármacos a células cancerígenas de bexiga (Plattner, et al., 2008). 

O diagnostico clinico também é uma área bastante promissora para a utilização de 

lectinas. Seu uso pode tanto detectar biomarcadores quanto caracterizar estágios do 

progresso de doenças que são acompanhados por modificações na glicosilação. Com a 

complementação da espectrometria de massas essas técnicas de diagnostico podem 

funcionar como potentes ferramentas (Mislovicova, et al., 2009).  

Dentre as lectinas da subtribo Diocleinae podemos citar atividades como: 

proliferação de linfócitos e indução da produção de interferon γ (Barral, et al., 1992), 

estimulação de macrófagos na peritonite e reação inflamatória (Rodriguez, et al., 1992), 

indução do edema de pata e migração celular na peritonite (Bento, et al., 1993) e 

liberação de histamina por mastócitos na peritonite (Gomes, et al., 1994), entre muitas 

outras. Apesar do alto grau de similaridade entre as lectinas da subtribo Diocleinae elas 

apresentam aplicações biológicas diferentes. Varias atividades testadas pelo BioMol-

Lab estão citadas na Tabela 2. Cavada e colaboradores em 2001 fizeram experimentos 

com nove dessas lectinas, onde elas mostraram potencialidades diferentes, apesar de 
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apresentarem ate 99% de similaridade entre seus resíduos de aminoácidos. As diferentes 

aplicações biológicas dessas lectinas as tornam proteínas de grande interesse 

biotecnológico, fazendo com o que o estudo de ciência básica nessa área seja 

extremamente importante. 

Tabela 3. Efeitos Biológicos de lectinas da subtribo Diocleinae. 
Efeito Lectinas  Referência  

 
Produção de interferon γ ConBr DGL Barral, et al., 1992 

ConA Cflo 
DRL DVL 
Dgui Dvir 
Cbo  

 
Liberação de histamina por  ConBr Dvir Gomes, et al., 1994 
mastócitos na peritonite DRL  

 
Efeito antiinflamatório DVL Cflo Assreuy, et al., 1997 

Dgui Dvir 
Cgrand  Nunes, et al., 2009 

 
Proteção de camundongos 
infectados por Leishmania 
amazonensis ConBr  Barral-Neto, et al., 1996 

 
Produção in vitro de Oxido  ConBr PAA Andrade, et al., 1999 
Nítrico DVL   

 
Prevenção de cistite  DVL  Assreuy, et al., 1999 
hemorrágica Dgui  

 
Ativação de linfócitos ConBr DVL Barbosa et al., 2001 

DGL  
 

Apoptose ConBr DVL Cavada et al., 2001 
DGL  

 
Atividade tipo Insulina ConBr DRL Cavada et al., 2003 

Dvir Cflo 
 

Alterações Renais ConBr  Teixeira, et al., 2001 
ConA Dgui Havt, et al., 2003 

 
Efeito Vasodilatador ConM  Gadelha, et al., 2005 

ConBr  
Submetido para 
publicação 
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CGL  
Efeito antidepressivo ConBr  Barauna, et al., 2006 
Inibição da adesão de bactérias  ConA DVL Teixeira, et al., 2006 
a película adquirida ConBr DGL 

Cflo  

1.10 Taxonomia 

As leguminosas apresentam aproximadamente 18.000 espécies em mais de 650 

gêneros, sendo uma das maiores famílias botânicas. Ela é dividia em três subfamílias: 

Faboideae, Caesalpinioideae e Mimosoideae. Na subfamília Fabiodeae ou 

Papilionoideae encontramos cerca de trinta tribos.  

As plantas do gênero Canavalia são amplamente distribuídas nas regiões tropicais 

e são importantes para a nutrição animal devido seu conteúdo protéico. O gênero tem 

sido classificado (Aymard & Cuello, 1991) como pertencente à Família Leguminosae, 

Sub-Família Papilionoideae, Tribo Phaseolae, Sub-Tribo Diocleinae. A Sub-Tribo 

Diocleinae é dividida em 13 generos; Canavalia, Cleobulia, Pachyrhizus, Collaea, 

Camptosema, Dioclea, Cratylia, Galactia, Cymbosema, Herpiza, Calopogonium, 

Macropsichanthus e Luzonia.  

A espécie Canavalia boliviana é encontrada principalmente na Bolívia e Peru, 

podendo ser também encontrada no norte do Brasil na região Amazônica e é uma planta 

trepadeira perene. Um de seus isotipos está no United States National Herbarium, 

Smithsonian Institution, datado de 1925.  

Resultados da relação taxonômica feitos a partir de sequências do DNA 

ribossomal de várias espécies da Sub-Tribo Diocleinae (Varela, et al., 2004) indicam 

que a espécie Canavalia boliviana está intimamente relacionada com a espécie 

Canavalia brasiliensis. Tais observações tornam o estudo estrutural de proteínas dessa 

espécie um importante alvo para comparações com outras do mesmo gênero 

possibilitando também estudos de estrutura/função.   
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais 

O presente trabalho teve como objetivo purificar, cristalizar e resolver a estrutura 

tridimensional de uma lectina presente em sementes de Canavalia boliviana. 

 

2.2 Objetivos Específicos  
 

 Purificar, por cromatografia de afinidade, uma lectina a partir das sementes de 
Canavalia boliviana;  

 Caracterizar a lectina por eletroforese;  

 Cristalizar a lectina pelo método de difusão de vapor;  

 Obter dados de difratação de raios X;  

 Selecionar modelos através de alinhamento de sequência primária; 

 Determinar a estrutura tridimensional da lectina por cristalografia de raios X.  
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3. METODOLOGIA  

3.1 Purificação 

As sementes de Canavalia boliviana foram coletadas na região Amazônica pelo 

Professor Luiz Augusto Gomes de Souza do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia, Departamento de Ciências Agronômicas. Aqui no BioMol-Lab as sementes 

foram descascadas e submetidas à maceração até se obter um pó fino denominado 

farinha, apropriada para o processo de extração protéica. Foi utilizada a cromatografia 

de afinidade em matriz de Sephadex G-50 onde a concentração de proteínas nas frações 

coletadas foi monitorada por absorbância em comprimentos de onda de 280 nm. 

Previamente, a farinha foi submetida à extração protéica na proporção de 1:10 (m/v) em 

solução de NaCl 0,15 M por 8 horas. O extrato foi aplicado à coluna de Sephadex e 

deixado em contato com a matriz por 8 horas previamente equilibrada com solução de 

NaCl 0,15 M contendo CaCl2 5 mM e  MnCl2 5 mM. Após o contato, a fração não 

retida foi eluída com a mesma solução de equilíbrio e a fração retida foi eluida com 

tampão glicose 0,1 M. A fração retida, referente a lectina, foi dialisada contra água 

destilada e liofilizada, sendo o material liofilizado utilizado para os passos seguintes. 

3.2 Eletroforese em Gel de Poliacrilamida na Presença de SDS e Redutor 

A avaliação da homogeneidade, do grau de pureza e da massa molecular aparente 

da amostra obtida, referente à lectina, foi realizada seguindo metodologia descrita por 

Laemmli (1970). A amostra não reduzida foi diluída em tampão Tris-HCl 0,0625 M, pH 

8,3, a uma concentração protéica final de 4 mg/mL. Foi acrescentado ao tampão 

utilizado para a amostra SDS para a concentração final de 1% e quantidade suficiente de 

glicerol de modo a deixar a solução densa, e azul de bromofenol 0,02%, para monitorar 

a frente da corrida eletroforética. Na amostra reduzida foi acrescentado também β 

mercaptoetanol e a suspensão foi exposta a calor úmido de 100ºC por 10 minutos. 

O gel de empilhamento utilizado continha a concentração de 3,5% de 

poliacrilamida na presença de tampão Tri-HCl 0,5 M, pH 6,8, com SDS 1%. O gel de 

separação continha a concentração 12,5% de poliacrilamida em Tris-HCl 3 M, pH 8,8 

com SDS 1%.  
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A corrida eletroforética foi realizada a uma variação de voltagem até 200V de 

potência até 5W, com uma amperagem constante de 20mA. O tampão de corrida 

utilizado foi Tris 0,025 M-Glicina 0,192 M SDS 0,1%, pH 8,8. 

Após a corrida eletroforética, o gel de separação foi submetido a uma fixação em 

uma solução aquosa contendo 25% metanol e 10% ácido acético, por um período 

mínimo de 1 hora. O gel, então fixado, foi corado em solução de Coomassie R-250 a 

0,05% diluído em metanol, ácido acético e água a uma proporção 1:3.5:8 (v/v/v). O 

descoramento foi feito em água destilada quente. 

3.3 Determinação da estrutura primária  

A sequência primária da lectina Cbol foi determinada através de degradação de 

Edman em colaboração com o professor Dr. Juan J. Calvete do C.S.I.C., Instituto de 

Biomedicina de Valencia. A proteína solubilizada em 100 mM de bicarbonato de 

amônio, pH 8,6, a uma concentração de 2,5 mg/mL foi digerida overnight a 37 °C, em 

uma proporção de 1:100 com enzimas especificas; tripsina, quimiotripsina e 

endoproteinases Lys-C e Asp-N. Para a clivagem na metionina, a lectina foi solubilizada 

em uma solução de 70% de ácido fórmico  a uma concentração de 10 mg/mL e incubada 

com brometo de cianogênio a uma concentração de 100 mg/mL por 8 horas no escuro. 

Os peptídeos foram purificados por cromatografia de fase reversa em coluna de C18 e 

de exclusão molecular em coluna de Superdex Peptide HR10/30. Os peptídeos obtidos 

foram então submetidos à degradação de Edman. 

3.4 Cristalização  

A proteína liofilizada, previamente purificada, foi suspendida em água Milli-Q na 

concentração final de 10 mg/mL. A suspenção da proteína foi então centrifugada à 

10.000 rpm por 10 min e o sobrenadante foi utilizado para os passos futuros. Para 

experimentos com o ligante, a proteína em solução foi encubada com xman na 

concentração final de 3 mM por uma hora antes dos experimentos de cristalização. A 

proteína foi então submetida ao “screen” de cristalização, utilizando o método da matriz 

esparsa inicialmente descrito por Jancarik e Kim (1991). O kit utilizado foi o “crystal 

screen 1” (Hampton) onde as variáveis iniciais foram pH, sal e precipitantes. O método 

utilizado foi o de difusão de vapor e gota suspensa utilizando placas de cristalização de 

24 poços. Foram colocados em cada poço da placa de cristalização 300 µL da solução 

do kit (condição de cristalização) e a gota foi composta por 2 µL da solução de proteína 
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e 2 µL da condição de cristalização. O poço foi então vedado com silicone e deixado em 

repouso à temperatura de 18ºC. Após a obtenção de cristais foi feita a otimização dessa 

condição de cristalização, variando a concentração de precipitante e o pH da solução, 

repetindo o método da difusão de vapor. Essa otimização visou melhorar a condição de 

formação do cristal, produzindo assim, um cristal com características necessárias para 

que ele pudesse ser difratado quando submetido aos raios X. 

3.5 Coleta de Dados, Seleção dos Modelos e Substituição Molecular   

Os dados de difração de raios X foram coletados a temperatura de 100K. Para 

evitar formação de gelo os cristais foram mergulhados em uma solução crioprotetora 

composta de 85% da solução de cristalização e 15% de glicerol. O cristal laçado com o 

loop foi alinhado utilizando-se o goniômetro e então submetido à coleta de dados. A 

estação experimental MX2 do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (Campinas-SP) 

foi utilizada para a coleta.  A linha pode realizar coletas em diferentes comprimentos de 

onda (0,8 – 2,5 Å), contudo o comprimento de onda usado foi de 1,4 Å. O detector 

utilizado foi MarMosaic 225 (CCD com área de 225x225 mm2) e foram coletadas 360 

imagens com oscilação de 0,5° totalizando 180°. Os dados foram processados, 

indexados e integrados utilizando-se o programa MOSFLM (Leslie, 1992) e as 

intensidades reduzidas utilizando o programa SCALA (Evans, 1997). Todos os 

programas utilizados fazem parte do pacote CCP4 (Collaborative Computational 

Project, Number 4, 1994). No processamento são observadas as intensidades de cada 

ponto de difração e os índices de Miller, que são números inteiros utilizados para 

identificar os pontos de difração no espaço recíproco.  

Foram utilizados programas de alinhamento para análise de similaridade e 

homologia entre a seqüência da lectina e todo o banco não redundante de proteínas 

depositadas no Nacional Center of Biotechnology Information (NCBI). Para 

alinhamentos locais e múltiplos os programas BLAST (ALTSCHUL et al, 1990) e 

ClustalW (HIGGINS et al, 1994) foram utilizados, respectivamente. O alinhamento 

múltiplo foi realizado entre a Cbol e as lectinas de sementes de Canavalia brasiliensis, 

PDB 1AZD, Canavalia ensiformes, PDB 1NLS, Canavalia gladiata, PDB 1WUV e 

Canavalia maritima, PDB 2CWM.  

O problema da fase foi solucionado utilizando o método de substituição 

molecular. As coordenadas moleculares de alguns monômeros de lectinas similares 
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foram selecionadas a partir dos alinhamentos, acima descritos, e testadas como modelos 

usando o programa MOLREP (Vargin & Taplyakov, 1997). Os modelos são passam por 

movimentos de rotação e translação para posicionar junto da molécula real na rede 

cristalina. Rotação e translação são operações usadas em cristalografia, a rotação gira a 

molécula para a orientação correta e a translação move para a posição correta. 

3.6 Refinamento e Validação da Estrutura 

O modelo inicial foi submetido a ciclos de refinamento de corpo rígido e 

posicional através do programa REFMAC 5 (CCP4) e monitorados usando os valores 

do Rfator e Rfree (Brünger, 1992). O fator de estrutura é referente à onda espalhada em 

uma determinada direção no espaço recíproco, tal como definido pelos índices de 

Miller, relacionado com a intensidade. Ele é definido por sua magnitude, ou amplitude, 

e fase, que definem as propriedades das ondas espalhadas. O Rfator é uma medida de 

quão bem um modelo atômico descreve um conjunto de medições de difração de raios 

X observadas, usando uma escala de soma em modulo da diferença entre as magnitudes 

observadas no fator de estrutura e os valores calculados a partir do modelo, de acordo 

com a seguinte equação: 

 

R = Σ | | Fobs | - | FCALC | | / Σ | Fobs | 

 

Uma limitação do Rfator é que, se o modelo foi refinado com os dados 

experimentais, então ela não pode ser um bom indicador da qualidade do modelo. A 

relação Rfree-Rfator é usada por este motivo. O Rfree de equação usa exatamente o mesmo 

que o Rfator, mas só é calculado ao longo de um subconjunto de reflexões, referido como 

conjunto de teste. Estas reflexões não são usadas no refinamento do modelo, e assim 

fornecer uma indicação independente da qualidade do modelo. 

Após passos iniciais de refinamento moléculas de água foram adicionadas pelo 

REFMAC 5 em um passo de refinamento. As densidades eletrônicas foram visualizadas 

no programa COOT (Emsley & Cowtan, 2004), onde foram feitos ajustes manuais no 

modelo, posicionadas corretamente as moléculas de xman, e verificadas as moléculas de 

água. Todos os passos manuais foram seguidos de ciclos de refinamentos posicionais e 

foram monitorados os valores do Rfator e Rfree.  

As análises estéreoquímicas, dos ângulos de ligação, distâncias interatômicas e 

interações foram checadas manualmente com ajuda do gráfico de Ramachandran e a 
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análise final realizadas através do programa Prochek (Laskowski et al., 1993).  As 

figuras foram feitas utilizando o programa PyMol (Delano, 2002). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Purificação 

A cromatografia de afinidade em coluna de Sephadex G-50 mostrou duas frações, 

uma não retida e outra retida retirada com glicose (Figura 7). A fração retida 

corresponde à lectina purificada de Canavalia boliviana (Cbol). Muitas lectinas da 

subtribo Diocleinaee foram isoladas no BioMol/Lab em matriz cromatografia do tipo 

Sephadex G-50. Essa matriz é caracterizada por separar moléculas de acordo com o 

tamanho da proteína, mas, por ser composta basicamente de moléculas de glicose, foi 

utilizada como matriz de afinidade para isolamento dessas lectinas especificas por 

glicose e por manose. Pelo fato de Canavalia boliviana pertencer à subtribo Diocleinaee 

foram realizadas cromatografia do extrato bruto a partir de suas sementes e em seguida 

foi realizada etapa de isolamento semelhante a lectinas da mesma subtribo isoladas no 

BioMol/Lab. O perfil cromatográfico da Cbol apresentou-se semelhante ao perfil 

cromatográfico das lectinas da subtribo Diocleinaee já isoladas e purificadas no 

BioMol/Lab (Moreira & Cavada, 1984; Vasconcelos, et al., 1991; Oliveira, et al., 1991; 

Moreira, et al., 1996; Cavada, et al., 1996a; Cavada, et al., 1996b; Moreira et al., 1997; 

Calvete, et al., 1999; Ceccatto, et al., 2002).  

 

Figura 7. Gráfico da cromatografia de afinidade em matriz de Sephadex G-
50. 30 mL de extrato protéico de sementes de C. boliviana foram aplicados na 
matriz cromatográfica. A matriz foi previamente equilibrada com solução de NaCl 
0,15 M contendo CaCl2 5mM e MnCl2 5mM. Após o contato a fração não retida 
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(PI) foi eluida com solução de equilíbrio e a fração retida (PII) foi eluida com 
tampão glicose 0,1. Volume da Coluna: 30 mL. Volume das frações coletadas: 1 
mL. Comprimento de onda: 280 nm.  

A proteína purificada mostrou atividade hemaglutinante contra eritrócitos de 

coelho tratados e não tratados. A eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de 

SDS confirmou a homogeniedade da amostra. Quando comparada a outras lectinas da 

subtribo Diocleinaee foram observadas a cadeia α e os fragmentos β e γ característicos 

das lectinas semelhantes à ConA (Calvete, et al., 1999). A presença de tais fragmentos 

sugere que a Cbol passa pelo mesmo processamento postraducional chamado de 

permutação circular descrita primeiramente por Carrington e colaboradores (1985). Esse 

processo, citado na introdução, envolve uma clivagem proteolítica em uma região 

interna de um precursor gerando os fragmentos β e γ. Esses fragmentos são então 

religados em uma ordem inversa àquela no qual o precursor foi sintetizado, produzindo 

a cadeia α. Como a re-ligação não é 100% eficiente podemos observar, através da 

eletroforese, que mesmo na fração purificada os fragmentos estão presentes (Figura 8). 

A cadeia α se mostra mais evidente, mas é possível a visualização clara de β e γ. Perfis 

de proteínas com alto peso molecular podem ser observados, tais perfis podem 

representar oligomerizações das cadeias α ou o precursor que não foi processado. A 

lectina foi comparada a outras duas lectinas, ConBr e CGL, já bem caracterizadas pelo 

grupo. Tal comparação demonstra que Cbol apresenta perfil bastante semelhante a 

proteínas da subtribo Diocleinaee, podendo ser caracterizada como uma lectina tipo 

ConA.  
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Figura 8. SDS-PAGE (12,5%, 3,5%). Poços: 1. Marcador de peso molecular ~120 
kDa (β-galactosidase), ~86 kDa (bovine serum albumin), ~47 kDa (ovalbumin), ~34 
kDa (carbonic anhydrase), ~26 kDa (β-lactoglobulin), ~20 kDa (lysozyme); 2. 20 µg 
de Cbol 3. 20 µg de ConBr 4. 20 µg de CGL. 

 

4.2 Cristalização 

A proteína purificada foi previamente incubada por uma hora com 3 mM de 

xman, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-α-d-mannose, utilizado a partir de uma solução 

estoque de 12 mM em DMSO. O xman, que contem manose em sua estrutura, foi 

utilizado para auxiliar na cristalização, uma vez que cristais obtidos previamente sem a 

sua utilização não geraram dados suficientes para determinação da estrutura. A manose 

pode auxiliar a cristalização por estabilizar o sitio de ligação e o restante da molécula 

parece ajudar no empacotamento cristalino. A lectina incubada com xman foi submetida 

ao screen inicial de cristalização com o kit de cristalização da Hampton research, 

Crystal Screen I ™, onde após uma semana foram obtidos cristais em quatro condições 

iniciais: condição 30 (0,2 M de sulfato de amônio com 30%  m/v de PEG 8000), 31 (0,2 

M de sulfato de amônio com 30% m/v de PEG 4000), 34 (0,1 M de acetato de sódio 

       1             2               3              4 

Cadeia α 25 kDa 

Fragmento  β 12 kDa 

Fragmento γ 12 kDa 
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trihidratado, pH4,6, com 2 M de formato de sódio) e 38 (0,1 M de Hepes, pH 7,5, com 

1,4 M citrato de sódio tribásico dihidratado). Esses cristais foram levados ao 

Laboratório Nacional de Luz Síncroton (LNLS) em Campinas/São Paulo, e difratados 

na linha de luz MX2, utilizada para experimentos de difração de raios X para 

macromoléculas. Foram observados padrões de difração característicos de cristais de 

proteínas, confirmando que os cristais eram realmente compostos de proteínas. Das 

quatro condições foi escolhida a condição 34 que contêm 0,1 M de acetato de sódio 

trihidratado, pH 4,6 e 2,0 M de formato de sódio. Para otimizar a condição de 

cristalização, a concentração de formato de sódio foi modificada variando de 1 a 6 M e 

tampões com diferentes pHs foram testados, foi modificado o tampão para HEPES para 

abranger uma faixa de pH mais básica. Os cristais que mostraram melhores padrões de 

difração foram obtidos com a condição de 0,1 M de HEPES, pH 7,5 e 3,0 M de formato 

de sódio (Figura 9).  

 
Figura 9. Cristais de Cbol obtidos na condição de 0,1 M de HEPES pH 7,5 e 

3,0 M de formato de sódio 

 

4.3 Processamento de dados, substituição molecular e refinamento 

Os cristais obtidos foram difratados colocando a placa de imagem a uma distância 

de 100 mm e geraram um conjunto de dados com resolução máxima de 1,5 Å, que 

foram escalonadas com resolução entre 46,56–1,60 Å (Figura 10). 
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Figura 10. Visão geral da densidade eletrônica a uma 
resolução de 1,6 Å da estrutura final obtida da lectina 
de Canavalia boliviana. Figura gerada pelo programa 
COOT (Emsley & Cowtan, 2004). 

 

 O cristal pertence ao grupo espacial monoclínico centrado C2 com parâmetros de 

cela a = 126,7; b = 66,6; c = 64,0 Å; α = 90,0; β = 120,8; γ = 90,0 Å. O coeficiente de 

Matthews (Matthews, 1968) calculado baseado no peso molecular de 25,5 kDa indica 

que o cristal contêm 46,7% de solvente e que a unidade assimétrica corresponde a um 

dímero. Apesar de terem difratado a uma resolução de 1,5 Å, os dados tiveram que ser 

processados a 1,6 Å devido as estatísticas insatisfatórias na máxima resolução. As 

estatísticas dos dados de coleta estão mostradas na Tabela 4.  
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Tabela 4. Estatísticas dos dados de coleta. 
Dados de Coleta  

Rmerge 5,7 (22,6) 

Limite de Resolução (Å) 46,56 (1,60) 

I/(I) 9,6 (2,07) 

Completeza (%) 88,9 (88,9) 

Redundância 2,6 

Parâmetros de Cela  

 

 

Ângulos de Cela 

a = 126,7 Å, 

b = 66,6 Å, 

c = 64,9 Å 

α = 90,0 º 

β = 120,8 º 

γ = 90,0 º 

Coeficiente de Mathews Å3.Da-1 

Quantidade de Solvente (%) 

2,3 

46,7 

Grupo Espacial  C2 

Comprimento de Onda (Å) 1,458 Å 

Numero total de reflexões 493.651 

Numero total de reflexões únicas observadas 54.517 

 

O problema das fases foi resolvido através do método de substituição molecular 

usando o programa MOLREP (Vagin& Teplyakov, 1997). Vários monômeros foram 

testados e o melhor resultado foi obtido com as coordenadas moleculares do monômero 
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da CGL (PDB code2d7f; Delatorre et al., 2007). A solução final apresentou um 

coeficiente de correlação de 0,705 e um Rfator de 0,424. O modelo inicial submetido a 

vários ciclos de refinamento de corpo rígido e de restrição seguido da analise manual da 

estrutura com o monitoramento dos valores do Rfator e Rfree apresentou valores 

estatísticos satisfatórios. Os dados estatísticos relativos ao processo de refinamento 

estão apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5. Estatísticas do Refinamento. 
Dados de Coleta  

Faixa de Resolução (Å) 46,56 (1,60) 

Rfator (%)  17,98 

Rfree (%) 20,71 

Numero de moléculas de água  260 

RMS desvios dos valores ideais 

Comprimento das ligações (Å) 

Ângulos das ligações (graus) 

Fatores de Temperatura 

Média do B-fator para toda a proteína (Å2) 

Gráfico de Ramachandran 

Resíduos em regiões mais favoráveis (%) 

Resíduos em regiões adicionalmente permitidas (%) 

Resíduos em regiões não permitidas (%) 

 

0,028 

2,365 

 

15,09 

 

97,97 

2,03 

0,0 

 

4.4 Sequência primária 

A sequência primaria foi inicialmente obtida em colaboração com o professor Dr. 

Juan J. Calvete do C.S.I.C., Instituto de Biomedicina de Valencia. A sequência 

apresentou 237 resíduos de aminoácidos semelhante a outras sequências de lectinas do 
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tipo ConA. Essa sequência foi utilizada como guia inicial na estrutura tridimensional. 

Ao avaliarmos a nuvem eletrônica de cada resíduo de aminoácido podemos observar a 

diferença entre os dados. Modificamos assim alguns resíduos de aminoácidos da 

sequência inicial. Experimentos de sequenciamento ainda são necessários para que 

possamos confirmar toda a estrutura primária. 

Utilizando a sequência obtida até o momento foi feita uma pesquisa por 

similaridades no banco de dados do NCBI utilizando o BLAST. O resultado mostrou 

alto grau de identidade com outras lectinas purificadas de sementes de plantas do 

mesmo gênero. Foi feito um alinhamento múltiplo com estruturas primárias das lectinas 

com maior similaridade utilizando ferramentas do Expasy onde as sequências utilizadas 

foram de sementes de Canavalia brasiliensis, PDB 1AZD (98% de similaridade), 

Canavalia ensiformes, PDB 1NLS (98% de similaridade), Canavalia gladiata, PDB 

1WUV (98% de similaridade) e Canavalia maritima, PDB 2CWM (97% de 

similaridade) (Figura 11).  

 

Figura 11. Alinhamento múltiplo da lectina de Canavalia boliviana (Cbol) com 
as lectinas de Canavalia brasiliensis (ConBr), Canavalia ensiformes (ConA), 
Canavalia gladiata (CGL) e Canavalia maritima (ConM). Legenda: "*" 
“indicam resíduos idênticos em todas as seqüências analisadas,“:" indicam a 
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existência de substituições conservativas e "." indicam a existência de 
substituições semi-conserativas. Os aminoácidos em vermelho são aqueles 
pequenos ou hidrofóbicos, incluindo a tirosina, os em azul são os aminoácidos 
ácidos, os em magenta são os básicos e os em verde são os que possuem 
grupamentos hidroxila ou amina (exceto os básicos). 

 

Comparando a estrutura da Cbol com a ConBr observamos que elas apresentam 

somente 3 aminoácidos diferentes, Serina 96 na ConBr e Treonina na Cbol, Arginina 

150 na Conbr e Treonina na Cbol e Arginina 155 na ConBr e Ácido Glutâmico na Cbol. 

Os resíduos de aminoácidos relacionados aos sítios de interação a íons metálicos, CRD 

e sítio hidrofóbico estão todos conservados, sugerindo a importância dessas regiões para 

essas proteínas. No alinhamento múltiplo é visto que apenas a ConM apresenta uma 

Serina na posição 202 no lugar de uma Prolina. Essa diferença é responsável por 

diferenças marcantes na interação da ConM com dimanosideos (Bezerra, et al., 2007) 

4.5 Estrutura Geral 

O modelo obtido da estrutura geral consiste de dois monômeros formando o 

dímero canônico na unidade assimétrica, a interface do Tipo II, 260 moléculas de água, 

4 íons metálicos, duas moleculas de xman, e duas moleculas de α-aminobutírico (Figura 

12). A resolução obtida foi 1.6 Å, possibilitou uma densidade eletrônica bem definida. 

 

Figura 12. Visão geral do dímero canônico da lectina de Canavalia boliviana. 

Cada dímero apresenta uma tonalidade diferente e em verde está o ligante, 

xman. O dímero canônico representa a cela unitária obtida no cristal 

difratado. 
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Foi obtida uma boa estereoquímica como observado no gráfico de Ramachandran 

(Figura 13). Os ângulos φ e ψ se encontram ou em regiões mais favoráveis ou em 

regiões adicionalmente permitidas, como observado na Tabela 3.  

 

Figura 13. Gráfico de Ramachandran da estrutura final da 
lectina de Canavalia boliviana calculada pelo programa 
COOT (Emsley & Cowtan, 2004). 

 

O modelo do monômero se assemelha ao monômero descrito para as lectinas 

semelhantes à ConA. Como foi dito na introdução a estrutura do monômero é bem 

conservada nessa família de proteínas e é bastante comum mesmo em outras classes, 

parecendo ter evoluído independentemente varias vezes (Loris, 2002). Ele consiste 

principalmente de folhas-β, que são conectadas por “loops” e não são encontradas 

estruturas de hélice-α, sendo formado por três folhas-β de fitas antiparalelas formando 

uma estrutura que pode ser descrita como sanduíche-β (Banerjee, et al., 1996; Sinha et 

al., 2007) onde esse enovelamento terciário é conhecido como domínio “jelly-roll”. O 

sitio de ligação a metal é conservado, quando comparada com ConA a estrutura 

apresenta a mesma orientação e mesmas moléculas de água interagindo com os íons 

metálicos (Figura 14).  
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Figura 14. Comparação da orientação dos íons nas estruturas 

da lectina de Canavalia boliviana (Cbol), em verde e da lectina 

de Canavalia ensiformes (ConA), em amarelo. Em vermelho as 

águas referentes à estrutura de Cbol e em laranja referentes à 

ConA. A densidade eletrônica é referente a estrutura de Cbol. 

 

A Ligação peptídica entre os resíduos Alanina 207 e Asparagina 208, que se 

apresenta na conformação cis também é conservada na Cbol (Figura15). Essa mudança 

na isomerização da ligação peptídica é conservada em todas as lectinas semelhantes à 

ConA, sendo de extrema importância para a orientação do sitio de ligação a 

carboidratos, direcionando os resíduos Asn14 e Arg228. 

 

Figura 15. Aminoácidos Pro206, Ala207, Asp208 e Gly209, 

referentes às estruturas da lectina de Canavalia boliviana (Cbol), 

em verde e da lectina de Canavalia ensiformes (ConA), em azul. 
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No sitio de ligação a carboidratos se apresentam conservados todos os resíduos de 

aminoácidos relacionados (Figura 11), ASN14; LEU 99; TYR100; ASP208 e ARG228. 

A densidade do ligante, a manose modificada xman, pode ser observada com clareza 

(Figura 16).  

 

 

Figura 16. A. Densidade eletrônica no OmitMap B. 

Representação em visão estéreo referente ao ligante xman, 5-

bromo-4-chloro-3-indolyl-α-d-mannose, na estrutura da lectina 

de Canavalia boliviana (Cbol). 

 

O xman apresenta sete pontes de hidrogênio com resíduos de aminoácidos da 

Cbol e uma outra com uma molécula de água (Figura 17A). O nitrogênio da cadeia 

A 

B 
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lateral do Arg228 faz ponte de hidrogênio com o O3 do xman a uma distância de 2,95 

Å. O nitrogênio da cadeia lateral do Asn14 faz uma ponte de hidrogênio com oxigênio 

O4 a uma distância de 2,89 Å. Os oxigênios da cadeia lateral do Asp208 fazem pontes 

de hidrogênio com O4 e O6 respectivamente, a distâncias de 2,53 e 2,78 Å. O 

nitrogênio da cadeia principal da Leu99 faz pontes de hidrogênio com os oxigênios O5 

e O6, sendo que o O5 está a 3,06 Å da Leu99 e o O6 está a 3,14 Å. O nitrogênio da 

cadeia principal da Tyr100 faz uma ponte de hidrogênio com oxigênio O6 a uma 

distância de 3,05 Å. O O3 do xman faz uma ponte de hidrogênio com uma água a uma 

distância de 2,48 Å (Figura 17A).  

Tabela 6. Distâncias entre as 
pontes de hidrogênio no sitio de 
ligação a carboidratos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando comparada com a estrutura de uma lectina da subtribo Diocleinae, DGL 

(PDB 2JE9) com o mesmo ligante, xman, o sitio se mostrou bastante próximo, com a 

mesma orientação dos resíduos de aminoácidos e do ligante (Figura 17B). Há apenas 

pequenos desvios em poucas moléculas de água e na cadeia lateral da Arg228, mas não 

são diferenças suficientes para que o padrão de pontes de hidrogênio seja diferente. 

Quando comparada com a estrutura da CGL complexada com α-metil-manosídio (PDB 

2D7F) o padrão das pontes de hidrogênio também são os mesmos (Figura 17C), há 

pequenos desvios das cadeias laterais dos resíduos de aminoácidos Leu99 e Tyr100. 

Esses pequenos desvios podem ser explicados devido às características hidrofóbicas 

  Distância (Å) 
ARG228 N O3 XMAN 2,95 

ASN14 N O4 XMAN 2,89 

ASP208 OD1 O4 XMAN 2,53 

ASP208 OD2 O6 XMAN 2,78 

LEU99 N O5 XMAN 3,06 

 O6 XMAN 3,14 

TYR100 N 

H2O 

O6 XMAN 

O3 XMAN 

3,05 

2,48 
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dessas cadeias laterais que interagem com a região hidrofóbica, 5-bromo-4-chloro-3-

indolyl, do ligante.  

 

 
Figura 17. A Ligante xman, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-α-d-mannose, na estrutura 
da lectina de Canavalia boliviana (Cbol). B Comparação da orientação do xman 
nas estruturas de uma lectina de Dioclea grandiflora, DGL (PDB 2JE9) em laranja 
e na estrutura da lectina de Canavalia boliviana (Cbol) em cinza. C Comparação 
da orientação dos ligantes nas estruturas de uma lectina de Canavalia gladiata, 
CGL (PDB 2D7F) complexada com α-metil-manosídio em verde e na estrutura da 
lectina de Canavalia boliviana (Cbol) complexada com xman em cinza. 

 

Assim como em outras lectinas da subtribo Diocleinae (CGL , DRL e ConBr 

Delatorre e Oliveira) durante os passos de refinamento foi encontrada uma densidade 

eletrônica não explicada. Ao encaixar na densidade o aminoácido não protéico α-

aminobutírico (Abu) foi possível explicar claramente a densidade em questão. O sítio 

hidrofóbico onde se encontra o Abu se mantém conservado com os mesmos resíduos de 

aminoácidos se comparado com a CGL, Asn124, Leu126, Val179 e Asp139 do outro 
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monômero. Ele está localizado na interface de contato entre os monômeros na formação 

do dímero canônico (Figura 18A). Na Cbol o Abu interage da mesma forma encontrada 

na CGL (Figura 18D), com a adição de mais uma água intersticial formando uma ponte 

de hidrogênio a mais. O nitrogênio do Abu interage com uma molécula de água a uma 

distância de 2,87 Å e um oxigênio forma duas pontes de hidrogênio, com uma molécula 

de água a uma distância de 2,61 Å e outra com o oxigênio do Asp139 a 3,26 Å. Há 

interações hidrofóbicas com os resíduos Leu115, Asn124, Leu126 e Val179 (Tabela 7). 

Essas interações podem ajudar a estabilizar a formação do dímero canônico nessas 

proteínas, como sugerido por Delatorre (2007).  

 

 
Figura 18. Ácido α-aminobutírico (Abu) na estrutura da 
lectina de Canavalia boliviana (Cbol), A Região de contato 
entre os monômeros,em verde um monômero e  em cinza 
outro monômero, que compõem o dímero canônico e em verde 
o Abu. B. Densidade eletrônica a 1σ no OmitMap do Abu 
(amarelo). C representação do Abu, com duas pontes de 
hidrogênio com moléculas de água e uma com o oxigênio da 
cadeia lateral do resíduo do Asp139. D Comparação da 
orientação do Abu na estrutura de Cbol, em verde e na 
estrutura de CGL, em azul.  
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Figura 19. Representação em visão estéreo do Ácido α-

aminobutírico (Abu) na estrutura da lectina de Canavalia 

boliviana (Cbol).  

 

Tabela 7. Distâncias entre as interações com o 
Abu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a observação da presença do Abu em mais uma estrutura de lectinas da 

Subtribo Diocleinae é possível sugerir que tal interação é de extrema importância 

biológica, sendo conservado nessas proteínas. Vale ressaltar que tal molécula não foi 

adicionada durante os experimentos e sim co-purificada, o que fortalece ainda mais a 

relevância dessas descobertas. Ao ser co-purificada e permanecer na estrutura mesmo 

depois de todos os processos bioquímicos podemos inferir que sua interação é estável 

mesmo quando submetido a processos danosos, como baixo pH. O Abu é relatado na 

literatura nos processos de defesa das plantas (Ton & Mauch-Mani, 2004) e Delatorre 

(2007) propôs que sua presença junto à lectina fortalece o papel das lectinas como 

proteínas de defesa. Várias outras moléculas, outras que não carboidratos, já foram 

relatadas interagindo com lectinas, como discutido na introdução. Tais estudos sugerem 

que o papel dessas proteínas vai muito além da sua interação com carboidratos, 

tornando-as alvos de estudo mais complexos. 

ABU Resíduo  Distância (Å) 
-CH3 LEU115 CD1 4,33 

 LEU126 CB1 5,02 

 VAL179 CB1 5,54 

-OH H2O-GLN137 NE2 2,61-3,01 

 ASP139 B 3,26 

-NH2 H2O-PRO178 O 2,87-2,79 
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4.6 Comparação entre Cbol e ConBr   

Quando feita a superposição da estrutura geral da Cbol com a estrutura da Conbr 

(PDB 1AZD) o monômero apresentou um desvio r.m.s. de todos os Cα de 0,29 Å e o 

dímero de 0,44 Å. Em contrapartida, quando feita a superposição utilizando as 

coordenadas de uma estrutura da ConBr com resolução 2,1 Å ainda não depositada no 

banco de dados de proteínas esses desvios diminuem, 0,23 e 0,25 Å para monômero e 

dímero respectivamente (Figura 20). As distâncias entre os sítios de ligação a 

carboidrato nos dímeros canônicos, utilizando a nova estrutura da ConBr, diferem em 

0,3 Å entre as duas, 75,33 Å na Cbol e 75,66 Å na ConBr. Essas distâncias mostram que 

as duas proteínas apresentam grande similaridade na arquitetura geral, com pequenos 

desvios e distâncias bem próximas. Todas as comparações feitas foram feitas com as 

coordenadas ainda não publicadas da ConBr, por apresentarem melhor resolução e 

densidade eletrônica mais definida. 

 

Figura 20. Comparação entre os dímeros canônicos da lectina de 

Canavalia boliviana (Cbol), em azul e da lectina de Canavalia 

brasiliensis (ConBr) em verde. 

 

Há pouca distinção entre os Cα quando os monômeros são comparados, mas entre 

as cadeias laterais há pequenas diferenças, diferenças essas que se encontram 

principalmente em regiões de “loops” que por terem grande mobilidade apresentam 

pouca densidade (Bouckaert, et al., 1999), dificultando assim as comparações.  Há dois 

“loops” com orientações divergentes, o “loop” 148-151 e o “loop” 202-205 (Figura 21). 
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Figura 21. Comparação entre os “loops” (A) 148-151 e 

(B) 202-205 das lectinas de Canavalia boliviana (Cbol), 

em azul e de Canavalia brasiliensis (ConBr) em verde. 

Em relação a diferenças na arquitetura, Tabela 8, do domínio de ligação a 

carboidratos bastante semelhante entre as duas lectinas. As principais diferenças estão 

nas distâncias entre Arg 228-Tyr 12 e Tyr 100-Tyr 12. A diferença encontrada no 

“loop” 202-205 tem influência direta no sítio de ligação a carboidratos. Tanto os 

resíduos Ser202 e His205 apresentam pequenos desvios (Figura 22). Na ConBr a 

Ser202 e a His205 afastam um pouco a Tyr100 do sítio. Essas pequenas diferenças 

podem estar relacionadas à afinidade nominal a monossacarídeos, já bastante conhecida 

e discutida (Dam, et al., 1998). 

Tabela 8. Distâncias entre os resíduos de 
aminoácidos relacionados ao sitio de ligação a 
carboidratos.  

 

 

 

 

 

 

 

  Cbol (Å) ConBr (Å) 
ARG228 N TYR12 OH 9,11 8,86 

ARG228 N ASN14 ND2 4,97 4,97 

TYR100 N TYR12 OH 7,14 6,47 

TYR100 N LEU99 N 2,79 2,68 

TYR12 OH ASN14 ND2 5,27 5,26 

ARG228 N LEU99 N 7,36 7,34 

ARG228 N TYR100 N 8,72 8,67 
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Figura 22. Comparação da orientação dos 

resíduos de aminoácidos Tyr 12, Tyr 100, Ser202 

e His205, das lectinas de Canavalia boliviana 

(Cbol), em azul e de Canavalia brasiliensis 

(ConBr) em verde. 

 

As diferenças na especificidade nominal podem explicar as diferenças nas 

atividades biológicas. Dados recentes, ainda não publicados, mostram que a lectina 

Cbol apresentou atividade antiinflamatória, por meio da inibição da migração de 

neutrófilos, enquanto que na literatura já foi descrito que a ConBr não apresenta tal ação 

(Assreuy et al., 1997). Essa diferença pode estar relacionada a essas pequenas mudanças 

no sítio levando a diferenças na especificidade nominal a monossacarídeos culminando 

em ligações diferenciadas a possíveis receptores nas células. Tal proposta precisa ser 

confirmada com experimentos que confirmem essa especificidade diferenciada e a 

diferença na ligação a receptores, mas sugere uma explicação de como proteínas tão 

parecidas apresentam atividades biológicas diferentes.  
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5. CONCLUSÃO 
 

Com o presente trabalho novas informações são somadas ao amplo estudo das 

lectinas da Subtribo Diocleinae. A obtenção da estrutura tridimensional fornece mais 

dados que podem ser comparados com todos os estudos previamente realizados. Foi 

observada a presença do Abu em mais uma lectina dessa família, fortalecendo assim a 

sua importância junto à proteína, no possível papel de defesa. Os dados com o sítio de 

ligação a carboidratos também foram observados e se mostrou conservado. A estrutura 

tridimensional do monômero e seu arranjo quaternário mostram-se semelhantes à 

lectinas do tipo ConA.  

São necessários experimentos para a confirmação da estrutura primária da Cbol 

para que a estrutura tridimensional seja concluída. Pequenas diferenças, quando 

comparada com a ConBr, no sítio de ligação a carboidratos foram observadas e 

possivelmente devem estar relacionadas as diferenças nas atividades biológicas entre as 

duas lectinas. Experimentos, como microcalorimetria, que observe a afinidade a 

monossacarídeos e seus derivados são necessários para determinar a especificidade fina 

dessa lectina. Também são necessários experimentos com possíveis ligantes 

relacionados às atividades biológicas dessas proteínas para que seja confirmado o seu 

modo de ação diferenciado culminando em atividades diferenciadas. 
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