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RESUMO 

 

Lectinas são definidas como proteínas ou glicoproteínas de origem não imune que possuem 

pelo menos um sítio de ligação reversível a carboidratos ou glicoconjugados. Nesta classe de 

proteínas, as de origem vegetal são as mais bem estudadas e caracterizadas quanto sua 

estrutura tridimensional e funções biológicas relacionadas. As lectinas podem ser encontradas 

em diferentes partes do vegetal, desde sua raiz até o interior das sementes. É neste último 

órgão onde são encontradas as maiores concentrações de lectinas. Consideradas proteínas 

ubíquas na natureza, diferentes atividades biológicas têm sido atribuídas a elas. O estudo 

estrutural de lectinas a partir da técnica de cristalografia de raios X tem sido o mais utilizado 

para identificar o exato posicionamento dos átomos organizados na estrutura protéica. Foi o 

método adotado para resolução das estruturas nativas e complexadas com X-man da lectina 

DvirL obtida a partir da planta Dioclea virgata pertencente a subtribo Diocleinae, que é a 

mais estudada dentre as lectinas da família Leguminosae. A DvirL apresenta estrutura 

multimérica composta de monômeros com massa em torno de 25,5 a 30,0 KDa, e seu arranjo 

biológico é em tetrâmero formado por dímeros de dímeros. Apresentam como característica o 

equilíbrio dímero-tetrâmero dependente de pH. A subunidade principal é a g e, a partir de seu 

processamento são formadas as subunidades: く e . Esta lectina possui 237 resíduos de 

aminoácidos e um único sítio de reconhecimento a carboidratos por monômero que é 

estabilizado pela presença dos íons divalentes Ca
2+

 e Mn
2+

, necessários para a máxima 

afinidade por seu açúcar ligante e suas atividades biológicas. O domínio de reconhecimento a 

carboidratos (CRD) é formado na superfície protéica por uma sequência de loops situados 

acima do sítio para íons. O grau de especificidade das lectinas para açúcares é dado pelas 

posições relativas dos resíduos conservados presentes no sítio de ligação a açúcar. No 

presente trabalho foi determinado que o volume do CRD pode ser utilizado para predizer o 

potencial de uma lectina para reconhecimento de glicanos complexos. E que a DvirL pode se 

ligar ao X-man via ligações de hidrogênio entre o grupamento indolil e a Tyr12 e interações 

de Van der Waals. A capacidade de indução de produção de óxido nítrico por células 

endoteliais a partir de lectinas em diferentes concentrações foi avaliada e neste experimento se 

conclui ser dependente da interação das células endoteliais com o domínio de ligação a 

carboidratos, mostrando ser a DvirL um ótimo indutor de produção de óxido nítrico. 

 

Palavras-chaves: Cristalografia de raios X, lectinas, resíduos chave, Dioclea virgata, óxido 

nítrico. 
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ABSTRACT 

 

Lectins are defined as proteins or glycoproteins of nonimmune origin that have at least one 

site of reversible binding to carbohydrates or glycoconjugates. Lectins of plant origin are the 

most studied and characterized as three-dimensional structure and biological functions related. 

Lectins can be found in different parts of the plant from its root to the interior of the seeds. In 

this last are found where the highest concentrations of lectins. Proteins considered ubiquitous 

in nature, different biological activities have been attributed to them. The structural study of 

lectins from the technique of X-ray crystallography has been the most widely used to identify 

the exact position of atoms arranged in the protein structure. This was the method adopted for 

the resolution of native and complexed structures with X-man of the DvirL lectin obtained 

from plant Dioclea virgata belonging to the subtribe Diocleinae, which is the most studied 

among the lectins of the family Leguminosae. DvirL presents multimeric structure composed 

of monomers with mass around 25.5 to 30.0 kDa, and their arrangement in biological tetramer 

is composed of dimers of dimers. The characteristic dimer-tetramer equilibrium is dependent 

on pH. The main one is the g subunit, and from its processing are formed subunits: く, and . 
This lectin has 237 amino acid residues and a single site for carbohydrate recognition by 

monomer which is stabilized by the presence of divalent ions Ca
2+

 and Mn
2+

 required for 

maximum affinity for its sugar ligand and their biological activities. The carbohydrate 

recognition domain (CRD) is formed in protein surface by a sequence of loops located above 

the site for ions. The degree of specificity of lectins for sugars is given by the relative 

positions of conserved residues present in the sugar binding site. In this study it was 

determined that the volume of the CRD can be used to predict the potential of a lectin for 

recognition of complex glycans. DvirL can bind the X-man via hydrogen bonds between the 

indolyl and Tyr12 and Van der Waals interactions. The ability to induce nitric oxide 

production by endothelial cells from different concentrations of lectins  was evaluated and 

found to be dependent on the interaction of endothelial cells with the carbohydrate binding 

domain, showing DvirL be a great inducer of production nitric oxide. 

 
Keywords: X-ray crystallography, lectins, key residue , Dioclea virgata, nitric oxide. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Lectinas 

 

O trabalho pioneiro referente ao estudo das aglutininas de origem vegetal e sua 

capacidade de ligação a macromoléculas é datado do Século XIX (1888), trabalho realizado 

pelo pesquisador Stilmark. Seus dados são referentes a experimentos realizados com extratos 

obtidos a partir da planta Ricinus communis, popularmente conhecida como mamona. Ele 

observou que extratos de sementes, assim como de outros vegetais pertencentes à família 

Euphorbiaceae, tinham capacidade de aglutinar hemácias de diferentes animais 

[STILLMARK, 1888]. Posteriormente foi esclarecido que esse fenômeno ocorreu em virtude 

da presença de uma molécula chamada “Ricina” presente nesses extratos vegetais. Logo, 

concluiu-se tratar de uma molécula capaz de formar ligações cruzadas com receptores 

situados nas membranas das células sanguíneas, formando, aglomerados de hemácias (Figura 

1). 

 Figura 1 - Representação esquemática do processo de hemaglutinação obtido a partir de ligações 

cruzadas entre uma lectina (genérica) de plantas leguminosas e células com diferentes glicanos de 

superfície. 

 

Hoje é sabido que a Ricina é uma proteína multidomínio possuindo três domínios 

(figura 2), sendo dois deles homólogos e com capacidade de se ligarem de forma reversível e 

sem causar nenhuma alteração ao sacarídeo D-galactose e seu terceiro domínio possui 

atividade enzimática, com capacidade de inativar a síntese protéica ao se ligar ao ribossomo. 

Baseando-se nesta propriedade, a Ricina é classificada como uma proteína do tipo RIP (do 

inglês – Ribossome Inactivate Protein) [RUTENBER et al., 1991]. A Ricina é uma proteína 

heterodimérica, ou seja, possui dois monômeros não idênticos com especificidade de ligação 

para galactose e 2-N-acetil-galactosamina [LORD, 1994]. A característica de ligação a 
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diferentes substratos foi posteriormente observada para outras proteínas que possuem, além 

do sítio ligante para o carboidrato, um segundo sítio ligante que interage com ligantes não-

glicídicos [SINGH et al, 1999]. 

 

Figura 2 - Ilustração da Ricina, proteína tóxica presente em sementes da espécie Ricinus communis. 

Em vermelho, dois domínios homólogos de reconhecimento a D-galactose e em verde domínio do tipo 

g/く com atividade distinta de reconhecimento a carboidratos. Código PDB: 1ABR 

 

A partir destes estudos surgiu um grande interesse em investigar os possíveis motivos 

pelos quais essas proteínas teriam a capacidade de não só inativarem os ribossomos, mas 

também pelo fato de poderem reconhecer diferentes tipos de células mediante sua ligação a 

receptores externos. Após ensaios de aglutinação celular com diferentes extratos de plantas foi 

possível determinar que a regra geral para essas, até então chamadas aglutininas, não é a sua 

capacidade intrínseca de ação enzimática, mas sim, sua característica de reconhecimento a 

diferentes carboidratos [VAN DAMME et al., 1998]. A partir daí as proteínas que podem 

reconhecer e se ligar de modo reversível a carboidratos passaram a ser chamadas de lectinas e 

não mais de aglutininas que era um termo genérico.  

Experimentos realizados com a lectina concanavalina A (ConA) obtida a partir da 

planta Canavalia ensiformis auxiliou a compreensão de que as lectinas são capazes de 

aglutinar células mediante reconhecimento de carboidratos específicos, complexos ou não. O 

processo de aglutinação pode ser bloqueado ou revertido mediante utilização de sacarídeos 

simples como a manose e glicose, impedindo consequentemente a formação de aglutinados 

celulares [SUMMER & HOWELL, 1936]. 



4 

 

As propriedades encontradas neste grupo de proteínas tornam essas lectinas úteis para 

a detecção, isolamento e caracterização parcial de glicoproteínas. Possibilitam o estudo dos 

padrões glicídicos que podem ocorrer nas superfícies celulares e, assim auxiliar no 

entendimento das formas pelas quais ocorre o reconhecimento celular em muitos sistemas 

biológicos, como adesão de bactérias, vírus e protozoários em células dos hospedeiros; ou 

adesão de leucócitos em células do endotélio vascular [SHARON, 1993]. Lectinas podem, 

assim, serem utilizadas como ferramentas biotecnológicas por estarem amplamente 

disponíveis, por apresentarem alta especificidade a carboidratos e por suportarem 

modificações químicas e processos de conjugação. Podendo ser utilizadas com vários 

propósitos biotecnológicos [KOCOUREK & FREED, 1990; VARKI et al, 1999; CRUZ et al, 

2005] dentre eles: 

I. Atuarem como bioefetores: ação mitogênica (concanavalina A, leucoaglutinina 

de Phaseolus vulgaris) para linfócitos periféricos humanos;  

II. Aplicação como inibidores em cultura celular;  

III. O tratamento antitumoral e regeneração tecidual;  

IV. Purificação de glicoconjugados e/ou glicoproteínas a partir da imobilização em 

matrizes fixas;  

V. Seleção e auxílio na clonagem em leveduras, bactérias e linhagens celulares;  

VI. Uso como imunotoxinas;  

VII. Uso de lectinas em sistemas de blotting de transferência de proteínas;  

VIII. Como marcadores celulares a partir de fluorescência;  

IX. Aplicação em reforço de fixação de nitrogênio em cereais; 

X. Indução de produção de óxido nítrico. 

 

Uma ampla revisão sobre as aplicações das lectinas foi realizada por Sharon & Lis 

[2004], em que são atribuídas as lectinas capacidades de: identificação celular e sua 

subsequente separação; detecção e isolamento de glicoproteínas para análises estruturais; 

testes de histoquímica e citoquímica na detecção de glicanos situados em superfícies 

celulares; determinação de rotas neuronais; estudos de biossíntese de glicoproteínas. Este 

grupo de proteínas vem sendo utilizado como importantes ferramentas no auxílio à 

investigação da organização estrutural e dinâmica molecular de carboidratos situados nas 

superfícies celulares no decorrer de diferentes eventos biológicos, tais como: divisão, 

diferenciação, processos malignos, bem como para o isolamento e caracterização de 

glicoconjugados [SHARON & LIS, 1993, 1995]. Compreender as formas pelas quais são 
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feitas as interações e o reconhecimento entre proteína e seus ligantes é um dos primeiros 

passos para elucidar como ocorrem as diversificadas funções biológicas desempenhadas pelas 

lectinas. Segundo Gabius & Gabius, 1997 muitas lectinas desempenham atividades como 

comunicação celular, defesa, fertilização, desenvolvimento, infecção parasitária, metástases 

tumorais e inflamação.  

Lectinas são consideradas um grande grupo de proteínas que possuem afinidade por 

carboidratos e são ubíquas na natureza podendo ser encontradas em plantas, animais 

protozoários e superiores, fungos e bactérias [LIS & SHARON, 1998; IMBERT et al, 2004; 

MOURA et al, 2006; LEITE et al, 2005], dentre estas fontes são, no entanto, as de origem 

vegetal as mais bem estudas e caracterizadas [OTTENSOOSER et al, 1974]. Assim sendo, as 

lectinas são definidas como proteínas de origem não imune com capacidade de ligação 

reversível a carboidratos ou glicoconjugados. Têm capacidade de aglutinar células e/ou 

precipitar glicoconjugados devido a sua especificidade de reconhecimento e ligação sem, no 

entanto, alterar a estrutura glicídica ligante [GOLDSTEIN & HUGHES, 1980; LIENER et al, 

1986]. Por possuírem sítios específicos de ligação a carboidratos, estas moléculas são capazes 

de interagir com diversas moléculas dos fluidos biológicos e receptores de superfície celular, 

agindo como decodificadores das informações trocadas entre moléculas, células e organismos 

[MISQUITH et al., 1994]. 

 

1.2 - Lectinas de Leguminosas 

 

1.2.1 - Características e Estruturas 

 

Cerca de 500 lectinas vegetais foram estudadas, no entanto, seu papel fisiológico na 

planta, permanece pouco esclarecido permanecendo ainda como alvo de estudos. Algumas 

proposições são feitas como: 

 A maioria das lectinas no vegetal está dirigida para o reconhecimento de 

açúcares exógenos à planta, tais como galactose e lactose, portanto, destinadas 

à interação com vários organismos, quer seja no seu reconhecimento ou em 

eventos relacionados à defesa vegetal [VAN DAMME et al, 2004a]. Lectinas 

podem estar presentes em grandes quantidades na planta, variando de 1 a 10% 

do peso total das proteínas existentes em diferentes órgãos do vegetal e 

possivelmente combinam um papel de defesa, contra fitopatógenos ou 

herbivorismo, com uma função de estocagem [VAN DAMME et al, 1998]. 
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 Lectinas vegetais estão aptas a desempenhar papeis fisiológicos importantes, 

quer seja de forma sistêmica ou mesmo intracelular atuando como mediadoras 

de interações proteína-carboidrato [VAN DAMME et al, 2004B]. 

 As lectinas podem ter papel que vão além de capacidade de reconhecer 

carboidratos, podendo atuar como transportadores de moléculas como 

hormônios e outros metabólitos ditos secundários [DELATORRE et al, 2007]. 

 

Embora sejam conhecidas aproximadamente 500 lectinas vegetais, apenas cerca de 

200 estruturas tridimensionais de lectinas são conhecidas e foram depositadas em bancos de 

dados sendo estas oriundas tanto de vegetais, quanto animais, bactérias e de vírus. Destas 200 

estruturas, mais da metade são de origem vegetal, talvez por serem mais facilmente obtidas 

em virtude dos diferentes locais de armazenagem, da abundância relativa e ainda devido à 

utilização de métodos relativamente simples para purificação destas [VAN DAMME et al, 

2004b; VAN DAMME et al, 1998; PRATAP et al, 2002]. 

Geralmente, as lectinas vegetais são distribuídas em todo o vegetal e são isoladas de 

diferentes partes: sementes [LATHA et al., 2006] em maior proporção e em outros tecidos 

vegetais em menores proporções, tais como folhas [COELHO & SILVA, 2000], cascas [INA 

et al., 2005], raízes [WANG & NG, 2006] e flores [SUSEELAN et al, 2002]. As lectinas 

obtidas dos diferentes órgãos, por sua vez, não são necessariamente idênticas em estrutura ou 

especificidade de ligação a carboidratos, quando comparadas àquelas lectinas dos órgãos de 

estocagem [RÜDIGER, H, 1998]. As lectinas de plantas que são produzidas em órgãos de 

estocagem que se encontra em sementes, na maioria, mas também tubérculos, bulbos e raízes, 

dependendo da planta dominam os estudos em lectinologia devido a sua elevada abundância 

na planta. 

Dentre as famílias vegetais, a que mais possui estudos em lectinologia é a 

Leguminosae. Contudo, várias lectinas de outras famílias têm sido frequentemente isoladas e 

caracterizadas como, por exemplo, lectinas de Solanaceae [PEUMANS et al., 2003], 

Cucurbitaceae [PLA et al., 2004], Amaranthaceae [PORRAS et al, 2005], Cactaceae 

[ZENTENO et al, 1995], Euphorbiaceae [WITITSUWANNAKUL et al, 1998], Labiateae 

[FERNÁNDEZ-ALONSO et al, 2003], Moraceae [MOREIRA et al, 1998] e Urticaceae 

[KAVALALI et al, 2003]. 

A ConA, obtida das sementes de Canavalia ensiformis  pertencente a Família 

Leguminosae, tribo Phaseoleae, subtribo Diocleinae, foi a primeira lectina a ser isolada e 

seqüenciada tendo posteriormente sua estrutura tridimensional determinada por cristalografia 
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de raios X. A ConA é uma lectina D-glicose/D-manose específica. Possui um monômero com 

237 resíduos de aminoácidos. Desde sua obtenção, essa proteína é a mais bem caracterizada 

por estudos bioquímicos e biofísicos [CAVADA et al., 2001]. 

A partir do isolamento de ConA, outras lectinas com propriedades físicas e estruturais 

similares tem sido purificadas e caracterizadas de outras espécies da subtribo Diocleinae, 

como por exemplo as lectinas de Canavalia brasiliensis, (ConBr) [MOREIRA & CAVADA, 

1984], Canavalia bonariensis, (CABO) [CAVADA et al., 1996a], Cratylia floribunda, (CFL) 

[OLIVEIRA et al., 1991], Dioclea guianensis, (DGuiL) [VASCONCELOS et al., 1991], 

Dioclea violacea, (DVioL) [MOREIRA et al., 1996], Dioclea virgata, (Dvir) 

[DELATTORE,. et al, 2011] entre outras. 

 

1.3 - Sistemas de Classificação 

 

Existem diferentes sistemas ou métodos pelos quais as lectinas podem ser 

classificadas. Tradicionalmente, são classificadas conforme similaridades em sua sequência 

de aminoácidos e suas estruturas terciárias. No entanto, também podem ser classificadas com 

base em sua especificidade para carboidratos, arranjo estrutural tridimensional e 

características topológicas tanto do sítio de reconhecimento a carboidratos (CRD) quanto para 

a existência de diferentes sítios para outros ligantes não glicídicos em combinação 

[DEVARAJAN & SONAVANE, 2003]. Visando a identificação e agrupamento das lectinas 

pelos mecanismos de reconhecimento a carboidrato é preferencial considerar as características 

topológicas do CRD. Este critério baseado no arranjo tridimensional é importante, já que a 

topologia define a categoria de atividade da lectina, pois a acessibilidade do ligante ao sítio de 

reconhecimento determina mecanismos de reconhecimento distintos. Sendo assim, tais 

proteínas podem ser divididas em dois grupos principais [ELGAVISH & SHAANAN, 1997]:  

 Lectinas de transporte: como as transportadoras periplasmática presentes em 

bactérias e as enzimas. Nessas os sítios ligantes de açúcar estão situados mais 

internos à estrutura (englobando o ligante completamente). 

 Lectinas com sítio ligante na superfície protéica: apresentam um sítio 

glicídico mais externo formando uma depressão ou cavidade superficial para 

acomodar o ligante. Nesse grupo, encontramos grande parte das lectinas 

conhecidas, divididas em famílias clássicas de acordo com sua procedência ou 

mesmo especificidades glicídicas (tabela 1). 
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Tabela 1 – Classificação em famílias de lectinas vegetais com sítio de reconhecimento a carboidratos 
na superfície. Modificado a partir [SHARON, 1993]. 

Lectinas 

vegetais 
Especificidade 

Massa 

Molecular 

monomérica 

(kDa) 

Número/ 

Monômeros 

Sítios/ 

monômero 

Ligações 

Dissulfeto 

Íons 

Coordenados 

       

Legumes Diversa 25-30 2 ou 4 1 - Ca+2, Mn+2 

Cereais GlcNAc 

AcNeu 

18 2 2 ++ - 

GlcNAc: N-acetilglicosamina; AcNeu:Ácido N-acetilneuroamínico. 

 

A grande maioria das lectinas de plantas apresenta especificidade por carboidratos 

simples conhecidos como monossacarídeos ou complexos denominados oligossacarídeos e 

glicanos, os quais podem ser de origem vegetal ou não, como N-acetilglicosamina e ácidos N-

glucurônico, galacturônico, xilurônico, L-idurônico, siálico e N-acetilmurâmico [VAN 

DAMME et al., 1998]. 

As lectinas podem apresentar afinidade por monossacarídeos ou oligossacarídeos 

dependendo de sua especificidade de ligação [SHARON & LIS, 1990] podendo ser algumas 

quase exclusivas para oligossacarídeos. Desse modo, as lectinas podem ser classificadas com 

especificidade para monossacarídeo ou para oligossacarídeo (Tabela 2) [PEUMANS & VAN 

DAMME et al., 1998]. 
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Tabela 2 – Famílias de lectinas de plantas: ocorrência e especificidade  

Família 
Ocorrência (número de 

lectinas identificadas) 
Especificidade 

Leguminosae >100 

Manose/glicose; Fucose; 

Gal/GalNAc; (GlcNAc)n; Ácido 

Siálico 

Ligadoras a quitina >100 (GlcNAc)n GlcNAc 

Ligadoras a manose de 

monocotiledôneas 
>50 

Manose 

Cucurbitaceae <10 (GlcNAc)n 

Amaranthaceae <10 GlcNAc 

Jacalina <10 Gal/GalNAc Manose/maltose 

RIP Tipo 2 >20 
Gal/GalNAc 

Siag2-6Gal/GalNAc 

Gal: galactose; GalNAc: N-acetilgalactosamina; GlcNAc: N-acetilglicosamina 

 

As estruturas de oligossacarídeos exibidos na superfície das células, incorporadas à 

matriz extracelular, e anexados à glicoproteínas secretadas podem apresentar papéis 

estruturais, mediar o movimento de glicoconjugados na superfície celular, agir como 

marcadores que medeiam eventos de reconhecimento entre células e entre célula-matriz ou 

ainda codificando informações biológicas para diferentes mecanismos de interação [DODD et 

al, 2001; LIS & SHARON, 1984; LIS & SHARON, 1986]. A ligação de carboidratos por 

proteínas geralmente requer um reforço na afinidade para atingir seus efeitos biológicos. Isto 

é especialmente verdadeiro para os receptores, sejam de origem extra ou intracelulares e 

também para moléculas que participam na primeira linha de defesa imunitária. Para tais fins, a 

natureza muitas vezes utiliza um modo de reforço da afinidade que surge a partir de múltiplas 

interações entre as proteínas de ligação e os carboidratos ligantes. As características de 

ligação para açúcares das lectinas são dadas por aminoácidos situados em loops que formam o 

CRD para ligação específica a sacarídeos [LEE & LEE, 2000]. 

O CRD é uma região altamente conservada em lectinas ConA-like, ou seja 

semelhantes a concanavalina A. O papel dos aminoácidos conservados na interação de 

monossacarídeos com lectinas tem sido amplamente relatado. A existência de variações do 

comprimento, sequência, e conformações dos cinco loops formadores do sítio de ligação 
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determinam a especificidade para mono e oligossacarpideos [SHARMA & SUROLIA, 1997; 

LORIS et al., 1998]. 

A especificidade de ligação existe em virtude das diferentes capacidades e formas de 

organização estrutural dos carboidratos e os modos destes interagirem com os diferentes 

arranjos posicionais dos aminoácidos no sítio de ligação da lectina. A diversidade nas 

configurações oligossacarídicas é derivada de um pequeno número de monômeros glicídicos. 

A diversidade estrutural dos glicanos se deve à configuração anomérica das unidades 

glicosídicas e a ocorrência de cadeias laterais. De modo genérico, os arranjos com quatro 

diferentes monossacarídeos resultam em 35.560 tetrassacarídeos distintos, já entre 4 

aminoácidos ou nucleotídeos podem ser formados apenas 24 arranjos estruturais distintos. 

Outras diversidades estruturais ocorrem devido a ligações do tipo covalentes de diferentes 

grupos funcionais, tais como grupos sulfato, fosfato, acetil, entre outros. Fatos estes possíveis 

pelos seguintes aspectos: 

 O tipo de ligação glicosídica pode ser alfa (g) ou beta (く) no carbono 

anomérico; 

 Arranjos posicionais das hidroxilas nos monossacarídeos adjacentes; 

  Ocorrência de ligações do tipo 1-2, 1-3, 1-4, ou 1-6 da cadeia glicídica através 

de ligações entre monômeros; 

 Ligação “N” ou “O” – osídica e consequente flexibilidade da ligação 

glicosídica. 

Os eventos acima citados permitem a geração de uma ampla gama de possibilidade de 

reconhecimento topológico das lectinas em relação aos carboidratos, e assim a informação 

biológica e sua decodificação ocorre de modo não linear, fato este não existente na 

transmissão do código genético. A consequência direta é a formação de complexos com 

organizações estequiométricas precisas e específicas como condição mínima para eventos 

biológicos pós-ligação [GABIUS et al, 1996; GABIUS et al, 1997; KALTNER & 

STIERSTORFER, 1998; LORIS, 2002; IRAZOQUI et al, 2005]. 

A arquitetura global das lectinas varia amplamente nos diferentes padrões estruturais, 

no entanto sua capacidade de ligação a carboidratos é atribuída ao CRD, que foi denominado 

inicialmente por Kurt Drickamer em 1988. Cada CRD em um dado grupo de lectinas 

apresentam um padrão constante e altamente conservado de resíduos de aminoácidos 

[DRICKAMER, 1988; KILPATRICK, 2002].  
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Um mesmo CRD pode apresentar diferenças estequiométricas e orientação espacial 

em seus resíduos, o que aumenta sua variabilidade estrutural e plasticidade no reconhecimento 

de carboidratos sejam eles unidades monoméricas ou glicanos complexos [DELATORRE et 

al, 2006; BEZERRA et al, 2011]. A consequência direta disto é a capacidade que lectinas de 

uma mesma família exibem para reconhecimento e diferentes especificidades a carboidratos, 

em virtude dos contatos em regiões distintas ou partes de uma mesma estrutura complexa do 

carboidrato levando a diferentes atividades biológicas [CALVETE et al, 1998; CALVETE et 

al, 1999; NEUMANN et al, 2004; SOL et al, 2006; BEZERRA, G. A. et al, 2007; GARCIA-

PINO, 2007]. 

A capacidade de reconhecimento e consequente seletividade entre lectina-carboidrato 

ocorre via pontes de hidrogênio tendo a participação de grupos hidroxila da cadeia lateral dos 

resíduos de aminoácidos da lectina ou grupos amida da cadeia principal com grupos hidroxila 

do carboidrato, forças de Van der Waals e através das porções hidrofóbicas do açúcar ligante 

e segmentos de aminoácidos aromáticos principalmente envolvendo triptofano e fenilalanina, 

por intermédio de interações metálicas por cátions divalentes [ELGAVISH & SHAANAN, 

1997; VARKI et al, 1999]. A presença de moléculas de água no sito de ligação para 

carboidratos ou próximos a este permite a formação de pontes de hidrogênio entre o 

carboidrato e a lectina, podendo equivaler aos grupos ligantes de hidrogênio da proteína 

mimetizando a função dos grupamentos hidroxila e sendo assim aceita como parte da 

arquitetura estrutural do sítio de ligação. É possível ainda haver interação entre aminoácidos 

da lectina e carboidratos carregados, como observado para interação com o ácido siálico a 

partir de seu grupamento carboxilato e derivados com aminoácidos carregados positivamente 

na cadeia lateral, como arginina [WEIS & DRICKAMER, 1996; VIJAYAN & CHANDRA, 

1999]. 

A grande maioria das lectinas de origem vegetal pode ser classificada em sete famílias 

de proteínas que estão relacionadas estrutural e evolutivamente [VAN DAMME et al, 1998], 

sendo estas:  

 Amarantinas; 

 Lectinas do floema de cucurbitáceas; 

 Lectinas com domínio heveína; 

 Lectinas relacionadas à jacalina; 

 Lectinas de monocotiledôneas que ligam manose; 

 Lectinas de leguminosas e  
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 Proteínas inativadoras de ribossomos do tipo 2. 

 

Dentre as sete famílias supracitadas, a das lectinas de leguminosas é a melhor 

caracterizada sendo extensivamente estudada dentre outros motivos devido sua presença em 

legumes comestíveis comuns como feijão, soja e amendoim, nos quais elas podem agir como 

fatores antinutricionais [MURDOCK et al, 2002]. Esta família de lectinas tem como 

característica a presença de íons cálcio e manganês interagindo com aminoácidos altamente 

conservados, os quais participam da ligação a carboidrato.  

Essas lectinas podem ser glicosiladas e estruturalmente compostas pela associação de 

2 a 4 monômeros, estando estes unidos por ligações de hidrogênio e forças de Van der Waals, 

permitindo assim, que a molécula possa agir funcionalmente com vários sítios de ligação. 

Suas especificidades de reconhecimento para carboidratos são dependentes dos dobramentos 

estruturais tridimensionais da proteína, bem como dos seus sítios de ligação que são 

conservados quando analisados do ponto de vista da sequência de aminoácidos [PEUMANS 

& VAN DAMME et al, 1998] necessários à integridade dos sítios de ligação dos monômeros 

protéicos e posicionamento dos resíduos para que ocorra adequada ligação proteína-

carboidrato [SPILATRO et al, 1996]. 

 

1.4 - Organização Estrutural 

 

O arranjo estrutural quaternário das lectinas de leguminosas se encontra naturalmente 

como dímeros e/ou tetrâmeros, onde o arranjo monomérico destas associações é mais 

pronunciadamente conservado em sua estrutura secundária e terciária. As variabilidades em 

suas associações quaternárias representam um mecanismo evolutivo comum para a criação de 

diversificação estrutural e funcional entre as lectinas exibindo um mesmo dobramento 

terciário [LORIS, 2002; PRABU et al, 1999; CHANDRA et al, 2001]. Há ainda a 

manutenção de um equilíbrio entre os estados dímero-tetrâmero dependente de pH, fato este 

que pode ser considerado importante em virtude da capacidade potencial que as lectinas 

possuem para serem além de uma fonte de reserva protéica poderem transportar moléculas 

associadas a partir de seu arranjo quaternário [HUET et al, 1978; DELATORRE et al, 2007]. 

A forma estrutural quaternária típica das lectinas de leguminosas é chamada de 

“dímero canônico” (do inglês Canonical Legume Lectin Dimer). Este é constituído por uma 

estrutura conservada de doze folhas く-pregueadas trançadas, como resultado da associação de 

dois monômeros sejam estes idênticos ou não, constituídos de seis folhas く-pregueadas 
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entrelaçadas [LORIS et al, 1998]. Antes da dimerização, processamentos pós-traducionais dos 

monômeros podem ocorrer para que as interações entre os monômeros sejam favorecidas. 

O grau de conservação da estrutura terciária das lectinas de leguminosas é tão bem 

definido que há uma classe de enovelamento própria, que recebe o nome de enovelamento das 

lectinas de leguminosas [MANOJ & SUGUNA, 2001]. De acordo com os trabalhos de Loris e 

colaboradores, 1998; Brinda e colaboradores, 2004 e Hardman e colaboradores, 1972, o 

monômero de lectinas de leguminosas é composto por 3 folhas-く de fitas antiparalelas unidas 

por uma série de loops. As duas maiores folhas-く formam o que se chama “sanduíche” no 

qual a folha maior composta por 6 fitas antiparalelas é geralmente denominada de folha-く das 

costas ou postriores (“back く-sheet”) e a outra de folha-く frontal (“front く-sheet”). Este 

“sanduíche” se apresenta pouco mais aberto em uma das extremidades onde se encaixa a 

terceira e menor folha-く (5 fitas く antiparalelas), perpendicular à folha das costas e 

compartilhando fitas-く retorcidas com a folha-く das costas (Figura 3). O principal núcleo 

hidrofóbico do monômero está localizado entre as folhas-く das costas e frontal. Pode haver 

uma pequena região em conformação g-hélice e cerca de 50 % dos resíduos do monômero 

estão em regiões de loops. Um destes loops (um “っ-loop” contendo um resíduo conservado 

de glicina do sítio de ligação a monossacarídeo) se dobra sobre a folha-く frontal, resultando 

num segundo núcleo hidrofóbico entre a folha-く frontal e este loop. Na lectina ConA em 

conformação tetramérica, bem como em outras lectinas de leguminosas há água em sua 

cavidade central e esta região é dita ser relacionada à ligação de vários compostos não-

polares, tais como a auxina ácido く-indolacético e ácido g- aminobutírico [ROBERTS et al, 

1983; DELATORRE et al, 2007]. 

  

Figura 3 – Representação esquemática generalizada do monômero de lectinas de leguminosas obtida 

do modelo estrutural do monômero da concanavalina A. Imagem tridimensional em diagrama de 

Ribbon com destaque para o resíduo cis-aspartato Asp208 mostrado em diagrama bola-bastão e os 

íons cálcio e manganês estão representados em preto e cinza. Imagem da direita em diagrama de 

topologia para enovelamento. As cores são as mesmas da imagem da esquerda e representam a 
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estrutura com 6 fitas antiparalelas das costas em preto, 7 fitas em cinza claro e 5 fitas em cinza escuro. 

Representação extraída e modificada a partir de Loris et al, 1998. 

 

Nas leguminosas de um modo geral, os íons estão fazendo quatro ligações com a 

proteína e duas moléculas de água. Uma destas faz ainda ligação ponte entre o íon e o 

grupamento carbonila do Asp208, para concanavalina A, precedida por ligação cis-peptídica. 

A capacidade de interação com carboidratos requer ao menos a participação de três resíduos, 

sendo estes, o Asp208, Asn14 que mantém sua posição devido à interação direta com o íon 

cálcio e o NH da ligação peptídica da Arg228, em outras lectinas de leguminosas apresentam 

uma glicina, que se mantém coordenada pela interação com o íon cálcio através da molécula 

de água (Figura 4). Outras interações essenciais envolvem interações de Van der Waals entre 

resíduos aromáticos como Tyr12 na ConA, mas frequentemente Phe e em alguns casos Leu ou 

Cys e o anel do sacarídeo. Outras interações envolvem um segmento do loop que se dobra 

sobre a folha-く frontal formada pelos resíduos de aminoácidos Thr97-Glu102 na ConA 

[LORRIS et al, 1998]. 

  

Figura 4 - Representações esquemáticas da ligação de íons e carboidrato à lectinas de 
leguminosas. Imagem da esquerda mostrando o sítio de ligação duplo da ConA. Os átomos de 

carbono estão em branco, nitrogênio em cinza claro e oxigênio em cinza escuro. Os dois íons então 

indicados em cinza no centro da figura. Grupos funcionais essenciais para ligação de carboidratos 

estão destacados por uma caixa em cinza claro. Moléculas de água estão indicadas como wat. A figura 

da direita representa os resíduos do sítio de ligação a monossacarídeos da ConA ligados à manose 

(Man). Fonte: LORIS et al, 1998. 

 

Quando em arranjo tetramérico, as lectinas de leguminosas não apresentam simetria 

radial, em virtude dos posicionamentos dos monômeros serem diferentes uns dos outros. Estes 

em geral possuem basicamente dois planos de simetria e sendo assim ditos dímeros de 

dímeros [BRINDA et al, 2004]. Os tipos de interações podem ser diferenciados tomando 

como base a orientação e posicionamento entre suas folhas-く das costas, e de seus 
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monômeros. Os arranjos de interface entre os dímeros das lectinas oligoméricas são: canônico 

tipo-II, X1, X2, X3 e X4, (figura 5) além de uma interface não usual verificada em PNA, que 

decorrente disto possui apenas um plano de simetria [MANOJ et al, 2001]. 

 

 

 

Figura 5 - Representações esquemáticas de diferentes tipos de interações entre monômeros 
encontradas em lectinas de leguminosas. Imagens da esquerda mostrando folhas-く das costas 

envolvidas nos tipos de interfaces diméricas. A folha-く das costas de cada monômero é identificada 

por cores diferentes. Imagens da direita mostrando folhas-く das costas em lectinas tetraméricas. 

Subunidades 1 e 2 formando interfaces canônicas tipo-II são mostradas em negro. Subunidades 3 e 4 

estão em cinza. Lectinas tetraméricas esquematizadas: Canavalia ensiformis – ConA; C. brasiliensis – 

ConBr; Dolichos lablab – DIAB; Dioclea grandiflora – DGL; Glycine max – Soy bean agglutinin 

(SBA); Phaseolus vulgaris – PHAL; Ulex europaeus –UEAII; Dolichos biflorus – DBL; Maackia 

amurensis – MAL; Arachis hypogea – Peanut Agglutinin (PNA). Esquemas modificados a partir de 

MANOJ e colaboradores 2001. 

 

1.5 - Obtenção de Lectinas 

 

Diferentes métodos são utilizados para purificação de proteínas. Um método usual é a 

utilização de extratos obtidos a partir da agitação de uma amostra da planta com uma solução 

tamponante: salina para isolamento de uma lectina da semente de Erythrina speciosa, 

[KONOZY et al, 2003], como na obtenção de uma lectina de Talinum fruticosum, [LEITE, 

J.F.M et al, 2009], dos tubérculos de Helianthus tuberosus [SUSEELAN et al, 2002], e da 

entrecasca de Hevea brasiliensis [WITITSUWANNAKUL et al, 1998], Sambucus racemosa, 

[ROJO et al, 2003], e Morus nigra [ROUGÉ et al, 2003].  

Iniciamente é preparado um extrato bruto, submetido à extração sob vários períodos de 

tempo, pH e condições de temperatura sob agitação constante estabelecidas para cada 

proteína. A partir do extrato bruto, podem-se utilizar diferentes métodos para o isolamento 

protéico entre eles podemos citar: fracionamento de proteínas com sais, tal como o sulfato de 

amônio, altamente hidrofílico, que possui capacidade de remover a camada de solvatação das 



16 

 

proteínas fazendo com que as mesmas se precipitem [DELATORRE et al, 2006]. As lectinas 

parcialmente purificadas pelo tratamento salino são geralmente submetidas ao processo de 

diálise em membranas semipermeáveis, método a partir do qual há separação de 

macromoléculas por diferenças de peso molecular de acordo com o poro da membrana; 

ficando retidas as proteínas dentro da membrana enquanto outros constituintes moleculares 

menores como carboidratos ou sais presentes na amostra, passam para a solução solvente 

[THAKUR et al, 2007]. Outros métodos como fracionamento por solubilidade, obtendo as 

prolaminas, glutelinas ácidas e básicas, albuminas e globulinas são utilizados. 

As lectinas também podem ser ainda purificadas por homogeneidade através dos 

métodos cromatográficos de afinidade onde os fatores variantes deste método são 

principalmente as matrizes que são utilizadas, cuja escolha é dependente de suas 

especificidades a carboidratos [SUN et al, 2006], de troca iônica que apresenta carga positiva 

ou negativa; fase reversa onde a interação proteína /matriz é feita por hidrofobicidade 

[SANTI-GADELHA et al, 2006, ] ou de gel filtração que separa as proteínas por  tamanho 

molecular [MOURA et al, 2006]. Cromatografia de afinidade é a técnica mais amplamente 

utilizada para o isolamento das lectinas do gênero Diocleae como é o caso da Dioclea virgata 

e tem como princípio para separação a habilidade das lectinas se ligarem especificamente e de 

modo não covalente a suportes polissacarídicos. A proteína a partir deste processo é obtida 

com alto grau de pureza, alterando-se as condições de pH, força iônica ou pela eluição com 

uma solução contendo um competidor [PEUMANS & VAN DAMME, 1998].  

 

1.6 - Lectina de Dioclea virgata - DvirL 

 

Sementes de plantas pertencentes a família Leguminosae são ricas em lectinas 

podendo sua concentração ser maior que 10% do nitrogênio total de extratos de sementes 

maduras [ETZLER, 1986]. Ao que concerne a estrutura, as lectinas de leguminosas são uma 

família de proteínas homólogas. Esta homologia é maior entre as lectinas de espécies mais 

proximamente relacionadas, como as agrupadas na mesma Tribo ou Subtribo [CAVADA et 

al, 1993]. 

A subtribo Diocleinae é formada por 13 principais gêneros, tendo alguns destes sido 

mais bem caracterizados e estudados a partir do isolamento de suas lectinas, com destaque 

para as plantas dos gêneros: Canavalia, Cratylia e Dioclea [CAVADA et al, 2001]. Embora a 

subtribo Diocleinae seja um grupo de proteínas similares estruturalmente, a lectina obtida a 

partir da planta Dioclea virgata (DvirL) que pertence a essa subtribo apresenta diferente 
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intensidade de resposta em testes de atividades biológicas. Foi demonstrado inclusive que, 

além desta característica citada possui maior eficiência em algumas respostas quando 

comparado com as atividades obtidas para a ConA. As propriedades biológicas mais bem 

estudadas com lectinas da subtribo Diocleinae incluem a estimulação mitogênica e indução da 

produção de interferon- em linfócitos humanos (BARRAL-NETTO et al, 1992), liberação de 

histamina (GOMES et al, 1994), efeitos edematogênicos (BENTO et al, 1993), estimulação 

de macrófagos e acumulação de leucócitos (RODRIGUEZ et al, 1992) e indução de produção 

de óxido nítrico (BEZERRA et al, 2011). 

Em experimentos de atividade hemaglutinante a maioria das lectinas de Diocleinae 

tem sua eficiência reduzida ou mesmo bloqueada quando testadas com diferentes açúcares 

simples, tais como glicose, manose e alguns de seus derivados. Já a DvirL se mostra interagir 

preferencialmente e de modo mais forte e eficiente com as estruturas glicídicas complexas 

semelhantes as apresentadas na matriz de Sephadex do que com açúcares simples, mesmo 

estes estando em altas concentrações [CAVADA et al, 1996b]. 

As lectinas Diocleinae apresentam estruturas multiméricas compostas de monômeros 

com uma massa em torno de 25,5 a 30,0 kDa, apresentam também a característica de 

equilíbrio entre estado dimérico e tetramérico dependente de pH [CALVETE et al, 1999; 

NAGANO et al, 2008]. São normalmente formadas por 2 ou 4 subunidades, a principal é a 

subunidade g e a partir desta pode haver outras duas subunidades: く e  formadas pela 

fragmentação da primeira. Esta lectina possui 237 resíduos de aminoácidos e um único sítio 

de reconhecimento a carboidratos por monômero que é estabilizado pela presença dos íons 

divalentes Ca
2+

 e Mn
2+

, estes por sua vez são imprescindíveis para a obtenção de afinidade 

máxima pelo açúcar ligante e consequente capacidade de hemaglutinação e estando ambos 

situados em sítio próprio em cada monômero [SANZ-APARICIO et al, 1997] e sendo assim 

agrupadas como metaloproteínas. Há ainda ao menos uma cavidade hidrofóbica que interage 

com ligantes não polares, como fitohormônios e todas essas lectinas apresentam como 

especificidade principal de reconhecimento os carboidratos D-manose e D-glicose [CAVADA 

et al, 2001]. O arranjo quaternário é como dímeros de dímeros, apresentando assim uma 

conformação em tetrâmero. O CRD está situado na concavidade da folha く -“sanduiche” 

tendo os íons Ca
2+

 e Mn
2+

 situados logo abaixo deste sítio e estabilizando as cadeias laterais 

dos aminoácidos participantes do sítio de ligação e são formados pela presença de diversos 

loops como na maioria das lectinas (Figura 6). 
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Figura 6 – Ilustração da DvirL, proteína presente em sementes da espécie Dioclea virgata. Loops 

formando o CRD. Código PDB: 3RS6. 

 

Os trabalhos de Cavada e colaboradores, 2001; Figueiredo e colaboradores, 2009 e 

Gadelha e colaboradores, 2005, permitem afirmar que havendo pequenas mudanças na 

estrutura primária, como a de apenas um resíduo, é possível mudar completamente o 

dobramento estrutural de um dado seguimento da lectina e assim também modificar as 

propriedades e eficiências das respostas biológicas. A mutação de resíduos não relacionados 

ao CRD permite um comportamento diferenciado na capacidade de reconhecimento e na 

resposta de indução de produção de óxido nítrico em modelos experimentais a partir de arcos 

aórticos de ratos pré-contraídos. 

Assim sendo, compreender como se dão os mecanismos de reconhecimento de 

carboidratos pelos seus sítios ligantes em diferentes lectinas de leguminosas pode ser uma 

ferramenta muito valiosa para elucidação de como são estabelecidos as interações e 

comunicações entre diferentes sistemas moleculares tanto em sistemas vegetais como animais 

e entre os dois. 

 

1.7 - Cristalografia de Raios X 

 

A partir de 1959 quando a primeira estrutura protéica, a da mioglobina, foi resolvida 

por Kendrew e colaboradores, até os dias de hoje [BERMAN et al, 2000], várias proteínas 

tiveram sua estrutura resolvida com propriedade permitindo assim uma verdadeira revolução 

sobre o entendimento do que são e de como podem atuar as proteínas nos sistemas biológicos. 
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Graças à resolução estrutural tridimensional é possível compreender os princípios básicos da 

arquitetura protéica em virtude da determinação das coordenadas atômicas e que estão hoje 

depositadas em bancos de dados de estruturas como, por exemplo, o Protein Data Bank 

acessado a partir do endereço www.rcsb.org/pdb/. O entendimento da relação entre estrutura 

primária e função de proteínas constitui uma área em constante expansão dentro da 

bioquímica de macromoléculas biológicas. A aplicação de diferentes métodos para a 

resolução de estruturas tridimensionais de macromoléculas faz com que varie bastante o 

tempo necessário para a finalização da resolução da estrutura. A forma mais tradicional e 

empregada técnica de resolução de macromoléculas é a cristalografia de raios X. 

[BLUNDELL & JOHNSON, 1976; DRENTH, 1994]. 

Uma das etapas cruciais da resolução de estruturas de macromoléculas por 

cristalografia de raios X é a obtenção de cristais que permitam a obtenção de um bom padrão 

de difração de raios X. Esses cristais devem ser obtidos a partir do processo de cristalização.  

O cristal de macromolécula não costuma exceder 1mm
3
 e é bastante sensível quanto à 

manutenção do seu estado cristalino, isto devido ao fato deles conterem alta concentração de 

solvente podendo chegar até 75 % do volume do cristal [DE AZEVEDO et al, 2003] e em 

virtude das fracas interações dentro da rede cristalina que são mantidas por forças 

hidrofóbicas e ligações de hidrogênio. Assim sendo, é necessário para a obtenção dos cristais 

de macromoléculas que estejam em um ambiente saturado de solvente, sendo necessário 

manter tal condição, haja vista que do contrário acarretará em desidratação conduzindo a 

destruição do cristal pela ocorrência de quebra das fracas forças de coesão existentes. A 

suscetibilidade do cristal se dá ainda frente a variações físicas e/ou químicas como pH, 

temperatura, vibração entre outras. A existência de solvente dentro do cristal cria canais ou 

poros que são extremamente úteis quando se quer testar se substâncias podem ou não se ligar 

ao cristal através de processo de difusão, o que chamamos de co-cristalização e 

consequentemente serem difratadas juntamente com o cristal protéico. Com o advento de 

métodos de cristalização a partir de compostos binários entre proteínas e ligantes, houve a 

abertura de uma nova área do conhecimento chamada drug design. 

A palavra cristal deriva do grego krustallos que significa gelo puro. Os cristais de 

macromoléculas biológicas como os de proteína são arranjos translacionais de átomos nas três 

dimensões do espaço, são quimicamente bem definidos, possuem altíssimo grau de pureza e 

pode polarizar a luz, isto em virtude de serem formados a partir de aminoácidos em 

configuração L. Segundo Ducruix & Giegé, 1992 cristais podem ser definidos como uma 

ordenação perfeita e infinita dos seus blocos componentes, ou unidades assimétricas, que se 
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arranjam em simetrias já definidas. A célula unitária é na realidade a unidade mínima de 

volume uniforme que define a estrutura de uma proteína e sobre a qual ocorrem repetições 

translacionais. Uma célula unitária possui como característica a existência de três vetores, a 

saber: “a”, “b” e “c” que possuem a função de definir as arestas da célula e que a partir destes 

vetores são formados os ângulos g, く e . 

Cristais protéicos são estruturas de dimensões finitas, podendo assim ser utilizados 

seus fragmentos como sementes através das quais é possível se obter “novos” cristais por 

ordenação o sobreposição de mais proteína seguindo a simetria do cristal original (semente). 

Suas células unitárias não raramente chegam a possuir dimensões de 1000 ┭ [USHA et al, 

1984].  

Cada uma das faces de um cristal pode ser descrita com relação a três eixos não 

coplanares, através de inteiros pequenos chamados de h, k e l. Estes índices não só descrevem 

as faces cristalinas, mas incluem ainda os grupos de planos paralelos que compõem o retículo 

cristalino. Sendo assim, os feixes obtidos a partir da difração de um cristal são na verdade 

feixes refletidos por esses planos [GKUSKER & TRUEBLOOD, 1985]. É graças à formação 

cristalina regular dos cristais que se pode utilizá-los a partir da técnica de difração de raios X 

e assim determinar tridimensionalmente sua estrutura protéica. 

São vários os passos existentes para a obtenção da estrutura de uma proteína. Primeiro 

é preciso cristalizar a proteína, de modo que seja possível ter um cristal de tamanho e 

qualidade suficientes para serem submetidos ao processo de difração de raios X. Para 

determinar a estrutura é preciso que se conheçam os fatores de estrutura e os ângulos de fase 

relacionados. Contudo, não é possível mensurar os dados sobre ângulos de fase e, 

consequente impossibilidade de determinação direta da estrutura protéica, fato este chamado 

de perda de fase. Visando a resolução deste empecilho foi criado o método de substituição 

molecular, a partir do qual se faz uso de um modelo pré-determinado como base de apoio para 

a sobreposição entre as estruturas resolvida e a investigada [DRENTH, 1994]. 

Para que o processo de cristalização seja adequado e suficiente para os passos 

posteriores da resolução da estrutura é preciso que haja o que se chama de nucleação, seguida 

de crescimento do cristal e finalizando com a parada do crescimento cristalino. A fase de 

nucleação é onde ocorre a formação dos primeiros agregados ordenados. É comum a 

formação de núcleos cristalinos em condições de supersaturação, que pode ser alcançada pela 

evaporação lenta do solvente ou pela variação de alguns dos parâmetros como temperatura, 

pH e força iônica, mas se deve salientar que também devido a supersaturação é recorrente 

haver formação de agregados amorfos. A parada do crescimento cristalino pode ocorrer: em 
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virtude do defeito no processo de crescimento, pela falta de material protéico no meio ou 

ainda devido ao envelhecimento da proteína. Durante o processo de cristalização a transição 

de fase atinge um nível energético desestabilizado que só melhora após a passagem da 

amostra para o estado sólido da matéria. Assim sendo há uma diversidade de fatores tais 

como: pureza da amostra, solubilidade e supersaturação, temperatura, pH e sais que podem 

determinar a eficiência do processo de cristalização de macromoléculas [BERGFORS, 1999]. 

 

1.7.1 - Produção de Cristais 

 

1.7.1.1 - Método da Difusão de Vapor 

 

A primeira vez em que a técnica de difusão de vapor foi utilizada para cristalização de 

uma macromolécula biológica data de 1969, com a cristalização de uma molécula de ácido 

ribonucléico transportador (tRNA) [VON HIPPEL & SCHLEICH, 1969]. Este processo 

consiste em obter em um ambiente fechado uma situação de supersaturação de soluto, fato 

este conseguido em virtude da evaporação lenta do solvente presente na solução. A técnica 

consiste em utilizar uma gota formada com volumes iguais da proteína a ser cristalizada e da 

solução de cristalização que é formada por um sal, tampão e agente precipitante. Essa gota é 

posta para ser equilibrada frente à solução de cristalização situada dentro do poço contendo os 

mesmos componentes, mas de concentração muito maior do que a encontrada na gota. A 

partir do princípio de difusão de espécies voláteis há a formação de pressão de vapor entre a 

gota e a solução do poço que tende a provocar equilíbrioem suas concentrações e consequente 

redução do volume da gota que, por sua vez, gera a supersaturação do soluto. Isto induz a 

proteína a assumir um estado energético mais estável, que só é alcançado à medida que esta 

passa do estado coloidal para o estado sólido como precipitado ou forma cristalina.  

 

1.7.1.2. - Método da Matriz Esparsa 

 

O princípio básico da difusão de vapor é a utilização de uma solução tampão com um 

agente precipitante e um sal. A combinação de diferentes constituintes da solução do poço em 

diferentes concentrações permitiu a cristalização da grande maioria das proteínas com 

estrutura tridimensional conhecidas. O crescente número de proteínas obtidas por 

cristalografia foi conseguido se usando um pequeno número de condições de cristalização que 

se assemelham entre si quanto ao número de aditivos utilizados. A diversidade destes aditivos 
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é bem limitada se comparada com a quantidade de proteínas cristalizadas nessas utilização 

dessas condições [CARTER & CARTER, 1979]. 

A partir do levantamento bibliográfico de diferentes protocolos de cristalização e 

levando em consideração testes realizados, a Dr
a
 Jaru Jancarick e colaboradores propuseram 

em 1991 um grupo de diferentes condições através das quais é possível a obtenção de cristais 

protéicos, quer seja se usando diretamente suas condições propostas, quer seja por 

modificações realizadas a partir destas primeiras [JANCARICK & KIM, 1991]. 

A técnica da matriz esparsa leva em consideração a variação de três parâmetros 

básicos no processo de cristalização que são: pH e tampões, aditivos e agentes precipitantes 

construídos de modo multifatorial. Para o pH foram utilizados diferentes tampões nas faixas 

de 4,6; 5,6; 6,5; 7,5 e 8,5; Os agentes precipitantes escolhidos foram 2-propanol para o agente 

volátil, 2-metil-2,4-pentanediol (MDP) e polietileno glicol (PEG) que atuam alterando a 

solubilidade e viscosidade da solução; e diferentes sais que atuam competindo pelos grupos 

carregados da superfície protéica e os íons em solução, de modo que tende a evitar a 

precipitação da proteína [JANCARICK & KIM, 1991]. 

 

1.7.1.3 - Diagrama de Fases 

 

A solubilidade de uma macromolécula biológica é dependente de diferentes 

parâmetros. É possível determinar a importância de um dado parâmetro a partir da geração de 

um diagrama bidimensional. Este por sua vez pode representar a solubilidade da 

macromolécula em uma solução como sendo um parâmetro variável em detrimento aos 

demais parâmetros que são mantidos constantes. Esse diagrama bidimensional é representado 

na figura 7 e é formado por: 



23 

 

 

Figura 7 - Esquema de diagrama de fase para solubilidade protéica 

 

 Curva de solubilidade: representa os níveis limites entre as diferentes zonas de 

supersaturação e hiposaturação. Estando a proteína abaixo da curva ela não 

poderá ser cristalizada por se encontrar em um ambiente de baixa saturação. 

Estando acima, pode haver formação de cristais por estar à molécula em 

supersaturação. A supersaturação pode ser divida em zonas que representam: 

Zona de precipitação, onde a macromolécula se separa da solução assumindo 

estado amorfo devido ao excesso de proteína; Zona de nucleação, onde há 

formação de cristais; Zona metaestável, uma região sobre a qual pode não 

haver nucleação mesmo estando supersaturada. No entanto é possível gerar 

cristais nessa zona se esta sofrer uma modificação ou perturbação mecânica. É 

comum no caso de se atingir essa zona a utilização de cristais como semente 

para o processo de cristalização seguir. A técnica que faz uso desse princípio é 

chamada de seeding e pode ser utilizando “macro cristais”- macroseeding que 

são introduzidos na solução ou microseeding, que utiliza a introdução de vários 

diminutos cristais. 

 

1.8. - Difração de Raios X e Suas Fontes 

 

Raios X são constituídos por radiação eletromagnética, assim como a luz, contudo, as 

ondas estão situadas entre os comprimentos na faixa de 1000 a 1 ┭, ou seja, bem mais curto 

do que o comprimento de onda da luz visível. Os raios X foram descobertos por Roentgen em 
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1895. Já a técnica de difração de raios X foi desenvolvida em meados de 1910 por Von Laue, 

Friedrich e Knipping, que trabalhando com cristais descobriram a existência de redes 

cristalinas nestes. Os raios X podem ser produzidos a partir de diferentes origens:  

 A geração a partir de tubos de raios X, os níveis de alta energia são mantidos 

em virtude da existência de eletrodos que atraem elétrons em direção ao ânodo. 

No ponto de impacto há a geração de raios X, no caso da utilização do metal 

cobre como ânodo, este apresenta como característica a emissão de raios X 

com comprimento de onda de 1,5 ┭ e por isso é muito utilizado para 

cristalografia de proteínas. 

 A partir da radiação síncroton por meio da qual podem ser também produzidos 

ondas em comprimentos de onda na faixa do ultravioleta e infravermelho. Este 

tipo de radiação é originado a partir de elétrons que são acelerados em órbitas 

circulares a velocidade próxima a da luz. Após os elétrons serem desviados e 

consecutivamente desacelerados há emissão de radiação eletromagnética, cuja 

energia é dependente da velocidade da partícula. Podendo ser utilizadas para 

diversos fins [McREE, 1993]. 

A única fonte de radiação síncroton da América do Sul está situada no Brasil, cidade 

de Campinas - São Paulo, o Laboratório Nacional de Luz Síncroton que possui diferentes 

estações de trabalho dentre as quais são utilizadas para experimentos de cristalografia de raios 

X as intituladas MX1 e MX2. 

 

1.8.1 - Padrão de Difração 

 

A difração de raios X a partir de cristais protéicos resulta da incidência dos raios X 

oriundos das fontes geradoras em uma rede cristalina acarretando seu espalhamento. Os 

elétrons ordenados em volta do núcleo atômico possuem arranjo regular e periodicidade 

translacional fazendo com que haja superposição dos espalhamentos dos raios X formando 

áreas de interferência construtiva e destrutiva conforme a diferença de fase, resultando em 

padrão de difração (figura 9) [DELATORRE, 2001].  
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Figura 8 - Padrão de difração obtido de um cristal a partir da lectina DvirL da planta Dioclea virgata. 

 

Após a irradiação do cristal por um feixe de raios X, as ondas espalhadas são captadas 

e coletadas por uma placa de captura de imagens. Mas, para obter a imagem estrutural de uma 

proteína, é preciso que se conheça a intensidade de cada raio difratado e em que fase se 

encontra, porém este último dado é perdido durante a coleta das imagens. Em experimentos 

de difração de raios X o que é medido é o conjunto de intensidades que se refere a cada um 

dos índices de reflexões e suas relativas posições. A ausência de informação sobre a fase na 

coleta é conhecida como problema de fase e pode ser solucionada pelo método de substituição 

molecular. 

 

1.9 - Substituição Molecular 

 

É uma técnica aplicada com a finalidade de auxiliar a determinação inicial da estrutura 

tridimensional da proteína. Consiste em utilizar uma molécula similar com alto grau de 

homologia como modelo inicial visando sanar o problema de fase. Para resolver a estrutura é 

preciso encontrar a orientação do modelo na célula unitária, localizar os posicionamentos 
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atômicos e validar a qualidade do conjunto. Para isto é necessária a utilização de um conjunto 

de dados de difração de raios X [SCHWARZENBACHER et al, 2004]. A escolha do modelo 

para a substituição molecular é baseada em similaridades na sequência primária de 

aminoácidos que são mensuradas a partir de levantamento prévio feito com o auxílio do 

programa BLAST [ALTSCHUL et al, 1990]. 

 

1.10 - Refinamento Estrutural 

 

É utilizado para calcular e construir o mapa de densidade eletrônica que nada mais é 

senão a organização posicional da cadeia polipeptídica com uma dada sequência de 

aminoácidos. Existem limitações para a interpretação do mapa de densidade eletrônica como, 

por exemplo, erros nos ângulos das fases e resolução dos dados de difração que são 

intrinsecamente dependentes da qualidade do cristal. Portanto, um mapa de densidade pode 

ser obtido com alta ou baixa resolução de difração o que pode dificultar ou facilitar a 

sobreposição dos modelos e consequente resolução estrutural, haja visto que um mapa de 

baixa resolução permite, no máximo uma visão do contorno do aminoácido enquanto que, se 

o mapa é de alta resolução é possível enxergar os arranjos e ligações entre os aminoácidos. 

O refinamento cristalográfico auxilia a resolução da estrutura protéica por permitir 

serem encontradas as concordâncias entre os fatores de estrutura observados e calculados. 

Estes fatores são as amplitudes de difração que foram experimentalmente observadas (Fobs) e 

as calculadas com base no modelo (Fcalc). A diferença entre as duas é representada pelo fator 

R (Rfator) e pode ser calculado pela fórmula abaixo e representa o grau de concordância entre 

as amplitudes observadas e as calculadas. Podendo ser usado como meio de mensurar o 

refinamento. 

 

 

O processo de refinamento é feito tendo como base valores estabelecidos como 

padrões. Se forem usados aspectos energéticos para se aproximar desse valor, este 

refinamento é de restrição. As coordenadas dos átomos são variáveis, já os ângulos existentes 

entre os aminoácidos são os fatores de restrição. Durante o processo de refinamento é 

utilizado um parâmetro estatístico chamado R-free que consiste em um intervalo de 5 a 10% 
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das reflexões que é retirado do refinamento e funciona como um controle através do qual pode 

ser verificado se os valores de R-fator são aceitáveis e verdadeiros para o modelo estrutural. 
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2 – OBJETIVOS 

 

2. 1 – Geral 

 

Análise estrutural do domínio de reconhecimento a carboidratos da lectina DvirL de 

Dioclea virgata e sua correlação na indução da produção de óxido nítrico 

 

2. 2 – Específicos 

 

 Determinar as diferenças existentes entre as estruturas tridimensionais nativa e 

complexada com X-manose da lectina DvirL de Dioclea virgata, usando cristalografia 

de raios X; 

 Avaliar as implicações da estrutura tridimensional da DvirL para as funções biológicas 

de lectinas, por meio de ensaios biológicos; 

 Analizar a estrutura do domínio de reconhecimento a carboidratos da DvirL, usando 

ferramentas computacionais; 

 Traçar a correlação de modificações posicionais de aminoácidos do domínio de 

reconhecimento a carboidratos da DvirL na indução da produção de óxido nítrico; 

 Postular sobre como variações observadas no domínio de reconhecimento de 

carboidratos influenciam sua capacidade de afinidade para glicanos, por meio de 

alinhamento estrutural da DvirL nativa e complexada 
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3 - CONCLUSÃO 

 

As atividades biológicas atribuídas às lectinas são decorrentes da diversidade 

estrutural destas moléculas, da capacidade de ligação a carboidratos específicos e das 

características das ligações químicas. Em virtude dos sítios específicos de ligação aos 

carboidratos, estes são capazes de interagir com várias moléculas presentes nos fluidos 

biológicos e receptores de superfície celular. Nossos resultados trazem grande contribuição 

sobre a existência de uma relação entre o volume do CRD e a capacidade de induzir a 

produção de óxido nítrico, bem como, sobre o posicionamento relativo da Tyr12, Arg228 e 

Leu99 que também interferem com a capacidade das lectinas Diocleinae para interagir com 

glicanos. As diferentes atividades biológicas induzidas pela lectinas são devidos a disposição 

dos resíduos de aminoácidos nos sítios de ligação de carboidratos, bem como as 

conformações estruturais das regiões subseqüentes que tenham a capacidade de influenciar as 

interações sítio-ligante. Portanto, a capacidade de lectinas Diocleinae na indução da produção 

de óxido nítrico são dependentes do rearranjo no CRD, a reconfiguração de resíduos chave 

para a interação aumenta a afinidade com dissacarídeos. Lectinas com o resíduo Arg228 na 

posição proximal, são melhores indutoresr de produção de óxido nítrico, podendo substituir os 

ligantes naturais e ativar as células, através dos diferentes caminhos de sinalização 

intracelular. As evidências experimentais do uso de lectinas vegetais como sondas para 

auxiliar o entendimento das funções biológicas ou usadas como drogas vêm sendo provada a 

cada ano, ficando evidente a importância do estudo dos mecanismos de ação destas. 
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a b s t r a c t

The lectin of Dioclea virgata (DvirL), both native and complexed with X-man, was submitted to X-ray
diffraction analysis and the crystal structure was compared to that of other Diocleinae lectins in order to
better understand differences in biological properties, especially with regard to the ability of lectins to
induce nitric oxide (NO) production. An association was observed between the volume of the carbo-
hydrate recognition domain (CRD), the ability to induce NO production and the relative positions of
Tyr12, Arg228 and Leu99. Thus, differences in biological activity induced by Diocleinae lectins are related
to the configuration of amino acid residues in the carbohydrate binding site and to the structural
conformation of subsequent regions capable of influencing siteeligand interactions. In conclusion, the
ability of Diocleinae lectins to induce NO production depends on CRD configuration.

� 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

1. Introduction

Lectins are proteins/glycoproteins with at least one noncatalytic
domain binding reversibly to specific monosaccharides or oligo-
saccharides. By binding to carbohydrate moieties on the cell
surface, lectins participate in a range of cellular processes without
changing the properties of the carbohydrates involved [1].

Some of the most common and important uses of lectin
carbohydrate binding specificity are identification of blood sero-
types, preparation of bone marrow for transplantation and recog-
nition of mammalian cell types [2e4].

Lectins of the Diocleinae subtribe (Leguminosae; Papilionoideae;
Phaseoleae) are among the most extensively investigated. As
observed by several investigators, these lectins are highly homol-
ogous in structure but differ considerably with regard to biological
activity [5].

As reported for Concanavalin A (ConA, extracted from
Canavalia ensiformis, the jack bean), Diocleinae lectins are

glucose/mannose-specific [6]. ConA is the best known member
of the leguminosae lectins due to a wealth of biological
applications made possible by its carbohydrate binding prop-
erties [7].

Ramos and coworkers [8] investigated the fine sugar speci-
ficity of five Diocleinae lectins of the genera Canavalia, Dioclea
and Cratylia in relation to specific carbohydrates and glycopro-
teins and found discrepancies which they attributed to the
presence of fragmented subunits in the quaternary structure.
Legume lectins weighing 25e30 kDa are usually composed of 2
or 4 subunits. The main a-subunit comprises 237 amino acid
residues and two other subunits, b and g (natural fragments of
the a-subunit). The quaternary structure of these lectins feature
a unique, highly conserved carbohydrate binding site (CBS) as
well as conserved metal binding sites for divalent cations (Ca2þ

and Mn2þ). The monomers are bound by non-covalent interac-
tions in dimers stabilized as tetramers. This has been described
as a rigid b-sandwich containing six b sheets (back) and a curved
b-sandwich containing seven b sheets (front) plus one smaller
b sheet with five strands [9,10]. The CBS is located on the
concave side on the rigid b-sandwich, next to the metal binding
site, and consists of diverse loops with different degrees of
variability [11].
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Despite minor differences in primary and three-dimensional
structure, it remains unclear why Diocleinae lectins differ so
much with regard to biological properties [5,12,13].

Knowledge of the recognition mechanism of the CBS, acquired
through X-ray crystallographic studies, and of the specific interac-
tions between the CBS and different sugars and glycans, can help
establish correlations between binding activity on the cell surface
and biological activities in a range of physiological systems.

Lectin was extracted from the seeds of Dioclea virgata (DvirL),
a Brazilian vine species known locally as “cipó-pixuma” [14]. In
a previous study [15], DvirL was submitted to molecular charac-
terization and crystallization, resulting in the determination of 50
residues of the N-terminal sequence and in the formation of
tetragonal crystals which diffracted to a maximum resolution of
2.9 Å. However, the data were not sufficient to solve the crystal
structure.

In the present study, we performed an X-ray diffraction analysis
of DvirL, both native and complexed with X-man (5-bromo-4-
chloro-3-indolyl-a-D-mannose), and correlated the structural data
obtained for the carbohydrate recognition domain (CRD) with data
from other Diocleinae lectins, highlighting structural aspects rele-
vant to understanding the ability of Diocleinae lectins to induce
nitric oxide production in isolated aorta.

2. Materials and methods

2.1. Protein purification and hemmaglutinating activity (HA)

D. virgata seeds were collected at municipality of João Pessoa in
Paraíba state in Northeast of Brazil. The seeds were ground to a fine
powder in a coffee mill and the soluble proteins were extracted at
298 K by continuous stirring with 0.15 M NaCl [1:10(w:v)] for 4 h,
followed by centrifugation at 10,000 � g at 277 K for 20 min.
Protein purification was carried by the affinity chromatography
protocol previous described by Delatorre and co workers [16] using
Sephadex G-50 column (10 � 50 cm). Briefly, the column was
previously equilibrated with 0.15 M NaCl containing 5 mM CaCl2
and 5 mMMnCl2 and the unbound material was eluted with 0.15 M
NaCl at a flow rate of 45 mL h�1 until the absorbance at 280 nm of
the effluent stabilized at 0.05. The retained fractionwas eluted with
0.1M glycine buffer pH 2.6 and dialyzed exhaustively against Milli-
Q� water. This fraction was freeze-dried and used for further
experiments.

HA was determined in plates by double serial dilutions. Each
well received 25 mL 0.1 M TriseHCl buffer pH 7.6 containing 0.15 M
NaCl. A 25 mL aliquot of supernatant was added to the first well of
the column. Subsequently, 50 mL suspension of 2% rabbit or ABO
human erythrocytes suspension treated with trypsin, papain or
neither, containing 0.15 M NaCl, was added to each well. HA was
measured after 30 min of incubation at 37 �C and 30 min of incu-
bation at room temperature. HA was expressed as a titer (the
reciprocal value of the highest dilution testing positive) per mg of
protein. The X-Man (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-a-D-mannose,
SigmaeAldrich, USA) specificity was determined by comparing the
ability to inhibit HA. DVirL was incubated with the compound at
37 �C for 30 min prior to determination of the inhibition titer. The
initial concentration of the carbohydrate tested was 100 mM.
Results were expressed as the minimum concentration of sugar
required to inhibit HA.

2.2. Protein structure determination

The purified native lectin freeze-dried was resuspended in
1 mM TriseHCL buffer pH 7.0 containing 5 mM CaCl2 and 5 mM
MnCl2 in a final concentration of 10 mg.mL�1. X-Man complexed

lectin was obtained by resuspension of freeze-dried native
purified lectin in Milli-Q� water containing 3 mM of X-Man
(SigmaeAldrich, USA - 12 mM stock solution in DMSO) in a final
concentration of 12 mg.mL�1. Both, native and X-Man complexed
lectin were incubated at 310 K for 1 h before the crystallization
assays.

DvirL crystals were obtained as described by Delatorre [16].
After a week, suitable native crystals for diffraction experiments
were obtained on lithium sulfate concentrations from 0.1 to 0.5 M
and PEG 8000 from 10 to 12% and complexed crystals grew in 0.5M
ammonium sulfate, 0.1 M sodium citrate tribasic dihydrate pH 5.6
and 1.0 M lithium sulfate monohydrate.

X-ray data were collected from a single crystal cooled to
a temperature of 100 K. Crystals were soaked in a cryoprotectant
solution made of water (70%) and PEG 400 (30%) to avoid ice
formation and were submitted to data collection at a wavelength of
1.42 Å using a synchrotron-radiation source [MX1 station, Labo-
ratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), Campinas, Brazil]. The
data were indexed and scaled as reported previously [16].

The structures were solved by molecular replacement with
MolRep [17] using the lectin of Dioclea rostrata (PDB code: 2ZBJ)
[18] as search model. The crystallographic refinement was carried
out in cycles of maximum-likelihood refinement using Refmac 5
[19].

The DvirL molecular models were submitted to a few cycles of
rigid body refinement to verify the relative position of the rigid
groups, followed by restrained refinement and correction and/or
substitution of amino acid side chains using 2Fo-Fc. The electron
density maps were generated and visualized using Coot [20]. Water
molecules were added to the refined DvirL structures using Coot
and inspection was done with difference Fourier maps and
stereochemical criteria. Finally, the structures were submitted to
restrained isotropic refinement and the quality of the DvirL models
was assessed with the software Procheck [21]. The final DvirL
models were visualized with Coot [20] and PyMOL [22]. The atomic
coordinates of DvirL, both native and complexed with X-man, were
labeled as 3RRD and 3RS6, respectively, and deposited in the
Protein Data Bank.

2.3. Superposition of carbohydrate recognition domains and site
volume calculation

The CRD was characterized by primary sequence analysis using
the software Blast [23]. The three-dimensional structures of the
Diocleinae lectins DvirL, Dros, Dgui, Dviol and Dgran were super-
imposed using the software Coot [20] and PyMOL [22]. The
hydrogen bonds were quantified with Coot [20]. The volume of
each CRD was calculated by the program Q-SiteFinder [24]

2.4. Biological assays

2.4.1. Animals
Male Wistar rats (250e300 g) were kept in cages (6 in each) in

a controlled environment (circadian cycle, 25 �C, food and water ad
libitum). The experimental protocols were approved by the Insti-
tutional Animal Care and Use Committee of the State University of
Ceará (UECE, Fortaleza, Ceará, Brazil) under No. 10130208-8/40,
following the recommendations of the Guide for the Care and Use
of Laboratory Animals of the US Department of Health and Human
Services (NIH publication No. 85e23, revised 1985).

2.4.2. Mechanical activity in aortic rings
Animals were euthanized by stunning, followed by prompt

excision and cleaning of the thoracic aorta. Ring segments
(3e5mm)weremounted for tension recording (2 g) in 10mL organ
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baths filled with modified Tyrode solution (in mM: 136 NaCl, 5 KCl,
0.98 MgCl2, 2 CaCl2, 0.36 NaH2PO4, 11.9 NaHCO3, and 5.5 glucose) at
37 �C, 95% O2 and 5% CO2 (pH 7.4). In all experiments, the aortic
rings were challenged with 60 mM KCl after 45 min of equilibrium
to assure tissue viability. The contractile response was measured
using a force transducer coupled to a pre-amplifier and comput-
erized data acquisition system (DATAQ).

2.4.3. Lectin-induced relaxation
Cumulative concentration curves of DvirL (1e100 mg/mL) were

registered at the contraction plateau induced by 0.1 mM phenyl-
ephrine (PHE) in either endothelized or de-endothelized aorta. De-
endothelization was achieved by mechanical rubbing of the
internal aortic surface. The endothelium was considered intact
when the relaxation response to 1 mM acetylcholine was above 75%
of the PHE induced tone [25]. Control animals received the same
amount of Tyrode. To investigate the mechanism of lectin-induced
relaxation, 100 mM L-NAME (a nitric oxide synthase inhibitor) was
added to tissues with intact endothelium 30 min prior treatment
with PHE.

3. Results and discussion

3.1. Protein purification and ligand specificity

DvirL was purified by affinity chromatography in a single step
purification and the hemaglutination assay permitted to deter-
mine the hemaglutination titer of 256 HU. This title was inhibited
with a minimum concentration of 3.125 mM of X-Man. This
characteristics of affinity by a dextran column and this inhibition
concentration for a modified mannose are wildly described to
Diocleinae lectins, such as ConA [6] and Canavalia brasiliensis
lectin e ConBr [5].

3.2. General structure

Like ConA, the crystal structure of DvirL consists of three chains
(a, b and g) [16]. It is expressed as a pre-pro-protein (N-terminal
signal peptide þ g-chain þ linker peptide þ b-chain þ C-terminal
signal peptide) cleaved into a g-product and b-product. The active
protein (a-chain) is formed by the fusion of the two smaller chains
(b and g) in inverse order, without the signal peptides and the
linker peptide [26,27]. On mass spectrometry, the a-chain has
a molecular mass of 25,412 � 2 Da. The b-chain fragments and the

Fig. 1. Dioclea virgata lectin (DvirL) carbohydrate binding site. (a) Binding of X-man molecule in the carbohydrate binding site of DvirL. (b) X-man 2FoeFc electron density map
contoured at 2.0 s.

Table 1

X-ray data collection, final refinement statistics and structure analysis of the crystal
structure of the lectin of Dioclea virgata (DvirL).

Parameter X-Man Native

Data collection
Beamline wavelength (Å) 1.42 1.42
Space group I222 I222
Unit cell parameters (Å)
A 64.5 61.89
B 86.6 87.67
C 90.2 88.78
Total reflections 444,008 92,983
Number of unique reflections 23,748 9094
Molecules per Asymmetric Unit 1 1
Resolution Limits (Å) 21.33 (1.80) 33.35 (2.45)
Rmergea (%) 5.6 (38.9) 11.6 (22.6)
Completeness (%) 99.7 (99.3) 96.7 (77.9)
Multiplicity 9.9 4.6
I/sigma (Average) 8.4 (1.8) 5.2 (3.1)
Refinement
Resolution range (Å) 20.93/1.80 33.36/2.46
Rfactorb 0.184 0.184
Rfreec 0.227 0.226
Number of residues in asymmetric unit 237 237
Number of water molecules 163 76
Temperature factors (Å)
Average B value for whole protein chain 21.317 15.642
RMS deviations
Bond length (Å)
COUNT 1863 1799
RMS 0.027 0.018
WEIGHT 0.022 0.022
Bond angle (degree)
COUNT 2554 2453
RMS 2.992 1.675
WEIGHT 1.962 1.943
Ramachandran plot
Residues in most favored regions (%) 98.25 94.30
Residues in additional allowed regions (%) 1.75 5.70
Residues in generously allowed regions (%) 0 0

Values in parenthesis represent the high resolution shell.

a Rmerge ¼

P
hkl

P
ijIðhklÞ � hIðhklÞiij

P
hkl

P
ihIðhklÞii

where I(hkl)i is the intensity of ith

measurement of the reflection h and I(hkl) is the mean value of the I(hkl)i for all I
measurements.

b Rfactor ¼
jFobsj � jFcalcj

jFobsj
.

c Calculated with 5% of the reflections omitted from refinement.
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g-chain fragments weigh 12,817Da � 2 and 12,612Da � 2, respec-
tively. The final protein monomer consists of 237 amino acid resi-
dues folded as a b-sandwich [28].

The DvirL diffraction analysis revealed that both the native
crystal and the X-Man-complexed form are orthorhombic and
belong to space group I222. The corresponding Matthews coeffi-
cients were 2.56 and 2.53 Å3

$Da�1, indicating the presence of
a monomer in the asymmetric unit of both structures [29]. Native
DvirL and X-Man-complexed DvirL contain 76 and 163 water
molecules, respectively, one calcium ion and one manganese ion.
The X-Man molecule is placed in the CBS (Fig. 1a). The cell
parameters were: a ¼ 65.4 Å, b ¼ 86.6 Å and c ¼ 90.2 Å (native

structure), and a ¼ 61.89 Å, b ¼ 87.67 Å and c ¼ 88.78 Å (X-Man-
complexed structure). The stereochemical quality of the structure
was assessed with a Ramachandran plot. The results of the final
refinement statistics and structure analysis of the native and X-
man-complexed DvirL crystal structure are shown in Table 1.

The monomer is prior a jelly-roll domain, consisting of b-sheets
connected by turns and loops. The biological assembly is a tetramer
composed by dimers of canonic dimers which structurally charac-
terize DvirL as a ConA like lectin in accordance with the oligomeric
characterization of legume lectins [10]. Monomers contains
manganese and calcium ions in the vicinity of the saccharide-
binding site and the amino acids involved in metal binding (Mn2þ

Table 2

H-bond distances in Ǻ between the oxygen molecule of X-man and the atoms of the carbohydrate binding site in DvirL.

Oxygen Amino acid residues

DvirL Tyr12eOH Asn14-ND2 Leu99-N Tyr100-N Asp208-OD1 Asp208-OD2 Arg228-N
O-3 e e e e e e 2.7
O-4 e 3.1 e e 2.2 3.2 2.9
O-5 e e 3.2 e e e e

O-6 e e e 3.2 e e e

N-1 3.1 e e e e e e

Fig. 2. Dioclea virgata lectin induces relaxation in endothelialized aortic rings pre-contracted with phenylephrine via nitric oxide. Typical traces showing the effects of DvirL
(1e100 mg/mL) in de-endothelized (a) and endothelized (b) aortic rings pre-contracted with PHE. (c) Data comparing the responses of DvirL in de-endothelized and endothelized
aortic rings pre-contracted with phenylephrine. (d) Data comparing the effect of DvirL (10e100 mg/mL) on phenylephrine-induced contraction of endothelized aortic rings in
absence or presence of L-NAME (100 mM). Values are expressed as mean � SEM. * ¼ p < 0.05 versus control; # ¼ p < 0.05 versus lectin alone; PHE ¼ Phenylephrine (0.1 mM);
ACh ¼ Acetylcholine (1 mM); KCl ¼ Potassium chloride (60 mM); ‘W’ ¼ washing of the preparation with Tyrode’s solution; “TN” ¼ control group receiving Tyrode’s solution (same
volume as lectin preparation); DvirL ¼ lectin of D. virgata.
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and Ca2þ) are conserved, and the structures of the binding sites
showed similarities with those of other legume lectins. The calcium
ion coordination (Asp10, Tyr12, Asn14 and Asp19) induces a trans-
cis peptide bond isomerization between Ala207-Asp208. The
manganese binding also establishes some coordination interactions
(Glu8, Asp10, Asp19 and His24) to stabilize the carbohydrate
binding site. The main amino acid residues of the carbohydrate
binding site (Asn14, Leu99, Tyr100, Asp208 and Arg228) participate
in establishes hydrogen bonds and Van derWaals interactions with
X-Man in DvirL complexed structure.

X-man was properly placed in the CBS of the complexed struc-
ture, as shown by the 2FoeFc electron density map (Fig. 1b). The
mannose residue is directed to the site and stabilized by a network
of seven H bonds connecting oxygen atoms O-3, O-4, O-5 and O-6 of
the mannoside to residues Asn14, Leu99, Tyr100, Asp208, Arg228
(Table 2). The indolyl group is stabilized by interaction with the
hydroxyl group of Tyr12 and several Van der Walls interactions
with the hydrophobic subsite, involving the residues Tyr12, Leu99
and Tyr100.

As a common trait, Dioclea lectins display no electron density in
unstable regions of the structure, usually loops 117e123 and
149e151. However, in DvirL only loop 117e123 is unstable. All other
regions are stable and consistent with the amino acid sequences.

3.3. Biological assays

PHE induced tonic contractions in aortic rings in the absence
and presence of endothelium, with an amplitude of 0.649 � 0.35 g
(n ¼ 9; Fig. 2a) and 0.613 � 0.249 g (n ¼ 10; Fig. 2b), respectively.
DvirL (IC50 ¼ 10.47 � 4.66 mg/mL) relaxed pre-contracted

endothelized aortic rings by 53.04 � 10.8% and 69.85 � 7.1%,
respectively, at 10 mg/mL (initial concentration) and 30 mg/mL
(maximal effect) (Fig. 2b and c). Increasing concentration of DvirL
from 30 mg/mL to 100 mg/mL did not enhance relaxation
(76.57 � 10.35%). No relaxation was observed for de-endothelized
samples (Fig. 2a and c).

The influence of endothelium-derived nitric oxide, the main
endothelium-derived relaxant factor, on the effect of DvirL was also
evaluated. In aortic rings pre-incubated with L-NAME, an inhibitor
of nitric oxide synthase, PHE induced contractions with an ampli-
tude of 0.851 � 0.356 g (n ¼ 5). L-NAME blocked the relaxation
effect of DvirL at 10, 30 and 100 mg/mL (Fig. 2d), showing that nitric
oxide participates in the lectin relaxation. Another Diocleinae lec-
tins also induced aorta relaxation with nitric oxide participation
[13,30].

DvirL did not affect tissue responsiveness in any protocol: by the
end of each experiment, the contractile response to KCl was similar
to the initial tone (Fig. 2a and b).

3.4. CRD and biological activity

Co-crystallization of DvirL was tested using an inhibitory
carbohydrate (mannose linked with the cluster X). Crystal was
obtained of the lectin in complex with a derivative of mannose (5-
bromo-4-chloro-3-indolyl-a-D-mannose) suitable for making an
electron density map. The sugar-binding specificity of this lectin
towards mannose, an abundant building block of surface-exposed
glycoconjugates of viruses, bacteria and fungi, suggests a relation
with defense against pathogens.

Mannose-binding affinity and biological properties are directly
related to scaffolding and protein structure of binding sites for
carbohydrates (eg, b-sheet sandwich of leguminous lectins, b-barrel
of monocots) [31] and to the different quaternary structures formed
from identical subunits (or monomers) [32]. The number and
spatial arrangement of carbohydrate binding sites confers distinct
biological properties to different oligomers with the same nominal
carbohydrate binding specificity.

The ability of ConA-like lectins to induce nitric oxide production
is variable (Table 3) [30,33]. Based in the present data and in other
unpublished from our laboratory, in which lectins from genus
Dioclea showed lower IC50 compared to lectins isolated from the
genus Canavalia, we suggest that Dioclea lectins are more potent
nitric oxide inducers than Canavalia lectins. Interestingly, the
structural behavior of the lectin of Canavalia maritima (ConM) is

Table 3

Relaxant activity of lectins from subtribe Diocleinae in rat aorta contracted with
phenylephrine.

Lectin Maximal effect IC50 (mg/mL) Nitric oxide
participation

ConBr** 74% (100 mg/mL) 32.98 � 3.66 Yes
CGL** 108% (100 g/mL) 32.96 � 4.92 Yes
ConM* 110% (30 mg/mL 9.80 � 0.60 Yes
ConA* 85% (100 mg/mL) 26.18 � 5.70 n.d.
DvirL 70% (30 mg/mL) 10.47 � 4.66 Yes

Lectins of C. brasiliensis (ConBr), C. gladiata (CGL), C. maritima (ConM), C. ensiformis
(ConA) and D. virgata (DvirL). Gadelha et al. 2005 (*) and Assreuy et al., 2009 (**).
N.d.:not determined.

Fig. 3. Structural alignement of DvirL crystal structures (DvirL X-Man and DvirL Native) and ConM complexed with trehalose. (a) Superposition of DvirL X-Man (red) and ConM
Trehalose (yellow). Notice that in both lectins Arg228 adopts a similar orientation. (b) Superposition of DvirL Native (green) and DvirL X-Man (red). The Arg228 adopts a proximal
orientation in native molecule and a distal orientation in complexed molecule. The Arg228 in distal orientation translocates the Tyr12 to the center of carbohydrate binding site. (For
interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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anomalous for the genus: a simple mutation substituting Pro202
for Ser202 reconfigures the topology of the CRD, making it struc-
turally close to the CRD of lectins of the genus Dioclea [32].

In the CRD of native DvirL, Leu99 and Arg228 are closer to each
other and Leu99 and Asn14 are further apart than in ConM. The
topology of ConM complexed with trehalose and of DvirL com-
plexed with X-man is different from the topology of the respective
native structures based on the r.m.s.d for main chains and side
chains. The comparison between these two complexed structures
reveals many differences in the arrangement of the loops involved
in carbohydrate recognition (Fig. 3a). The relative distance between
key residues (Table 4) is fundamental for the connection with
disaccharides. Inweak nitric oxide inducers of theDiocleinae family,
the relative distance between the residues diverges from the ideal
measure.

In trehalose-ConM, the second glucose ring is stabilized with an
H-bond by the OHmolecule of Tyr12 [32]. The same is observed for
DvirL, in which Tyr12 stabilizes the X-man ring. A comparison of
the two structures reveals the important role Tyr12 plays in
stabilizing sugar conjugates, allowing DvirL to act as a potential
ligand for mannose disaccharide derivatives, despite having
a greater affinity for monosaccharides.

In a study on lectins of the genus Canavalia, Bezerra and
coworkers [33] found an association between the volume of the
CRD and its ability to induce NO production. The authors concluded
that there is an ideal volume range for proteineglycan interaction,
making some lectins better NO inducers than others. Several co-
crystallization tests of ConBr complexed with disaccharides were
performed butdin support of the authors’ hypothesisdhigh-
accuracy X-ray diffraction analysis revealed no proteineligand
complex. In other Dioclea lectins, biological activity also depends on
CRD volume. The volume is known for the following types:
Dgui ¼ 138 Å3 (PDB code 2JDZ), DvirL ¼ 134 Å3 (PDB code 3RS6),
DRL ¼ 157 Å3 (PDB code 2ZBJ) and DVL ¼ 179 Å3 (PDB code 2GDF).

Differences in the CRD before and after binding to X-man are
evident (Fig. 3b). In complexed DvirL, residue Arg228 is located
away from the center of the CRD, the site is enlarged along the
longitudinal axis, and the structure is narrowed along the trans-
verse axis due to the approximation of Tyr12, allowing better
interaction with endothelial cell surface glycans. Because the
structure is expanded in one direction and contracted in another,
native and complexed DvirL do not differ substantially in volume.

The fact that DvirL is a better NO inducer than other Dioclea
lectins may be explained by the strategic location of the residues,
that allows a greater numberof interactionswith thefirst saccharide
unit and the approaching Tyr12, facilitating contact with the glycan.
In Diocleinae CRDs with greater distances between Arg228 and
Leu99, and between Arg228 and Tyr12, interactions are numerous
enough to stabilize a second carbohydrate unit. In lectins with large
CRD volume, the residue Arg228 is positioned distally on the CRD,
allowing interactionwithonlyoneglycosideunit. Such lectinsdonot
display the Tyr12 pattern and have affinity for monosaccharides.

Tetrameric biological assembly of legume lectins is as important
as the volume of the CDR in determining the potential to induce

nitric oxide production. Lectins present dimeretetramer equilib-
rium depends on pH and those which have a composition of dimers
and tetramers at pH between 7.0 and 8.0 are less efficient in
inducing nitric oxide production. Dgui lectin has pH-dependent
dimeretetramer equilibrium [18], and although the volume site is
very close to the DVirL, Dgui does not present the same efficiency in
stimulates NO production.

4. Conclusion

Our results indicate an association between CRD volume, olig-
omerization and the ability to induce NO production. In addition,
the relative position of Tyr12, Arg228 and Leu99 were found to
interfere with the ability of Diocleinae lectins to interact with
glycans, explaining differences in biological properties despite their
considerable homology. In conclusion, biological activities induced
by lectins depend on the configuration of the amino acid residues in
the carbohydrate binding site and on the structural conformation of
surround regions capable of influencing siteeligand interactions.
Thus, the ability of Diocleinae lectins to induce NO production
depends on CRD reconfiguration, increasing the affinity for disac-
charides. Summarizing, lectins with Arg228 in the proximal posi-
tion have greater affinity for glycans and are therefore better NO
inducers.
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