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RESUMO 

 

As lectinas são proteínas que contêm pelo menos um domínio não catalítico 

que lhes permite reconhecer seletivamente e se ligar de uma forma reversível a 

glicanos específicos. A Frutalina é uma lectina obtida a partir das sementes de 

Artocarpus incisa, conhecida popularmente como fruta-pão. O isolamento foi 

realizado por cromatografia de afinidade em coluna de Agarose-D-Galactose e 

sua caracterização demonstrou que a Frutalina é uma glicoproteína, 

principalmente α-D-galactose ligante, mas que também reconhece α-D-

Manose. Possui 2,1% de carboidratos e apresenta, em seu perfil de SDS-

PAGE,  duas bandas protéicas com massas moleculares aparentes de 12 e 15 

kDa, sendo uma proteína oligomérica, encontrando-se como tetrâmero apenas 

em pH alcalino, com massa molecular aparente de 60 kDa. Massas diversas 

em torno de 16 kDa foram observadas nos espectros deconvoluídos em 

espectrometria de massas, o que corrobora a presença de isoformas. Este 

trabalho mostra a cristalização e análises dos dados obtidos por difração de 

raios-x para determinação da estrutura tridimensional desta lectina, e para isso 

foram realizados ensaios de cristalização da Frutalina isolada a partir das 

sementes maduras, na presença do ligante (α-D-galactose) e na sua forma apo 

(sem ligantes). Os cristais de Frutalina cresceram principalmente em poços de 

pH 8,5 contendo PEG como precipitante e etileno-glicol e os melhores cristais 

apareceram após uma semana de maturação, sendo difratados a uma 

resolução máxima de 1,81 Å. A melhor solução para o grupo espacial, 

considerando eixos e planos de simetria, foi obtida para o grupo espacial I2 

com a obtenção de um Rfactor de 38,6% e LLG de 19,9. A estrutura da 

Frutalina apresenta, em cada unidade monomérica, um β prisma simétrico, com 

três grupos de 4 folhas beta, cada. O sítio de reconhecimento a carboidratos, é 

semelhante ao da Jacalina, e envolve o N-terminal da cadeia α, demonstrando, 

na região, um enovelamento característico de lectinas da família Moraceae. O 

sítio de ligação da Frutalina consiste numa cavidade próxima ao N-terminal da 

cadeia α, formada por quatro resíduos-chave: Gly25, Tyr146, Trp147 e Asp149. 

As bases de interação com o ligante são relacionadas ao número de 

interações, que ocorrem entre a hidroxila do C1 e o resíduo Tyr146, a hidroxila 

do C3 e o resíduo Gly25, a hidroxila do C4 e os resíduos de Gly25 e Asp149 e 
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a hidroxila do carbono 6 aos resíduos Tyr146, Trp147 e Asp149. Algumas 

hidroxilas da α-D-Galactose também utilizam de interações com moléculas de 

água estruturais, para buscar estabilidade no sítio de reconhecimento a 

carboidratos. O grande número de interações corrobora com a grande 

afinidade que a Frutalina têm a galactose e à sua grande capacidade de 

aglutinação, além de proporcionar uma análise das dimensões da lectina em 

relação ao ligante, onde se visualiza que o sitio de ligação é muito maior que o 

açúcar, o que pode justificar a preferência que a Frutalina costuma apresentar 

por glicoconjugados de maior massa molecular, proporcionando maior encaixe, 

e maior número de interações químicas entre um glicoconjugado maior. 

  

Palavras-chave: Lectina; Frutalina; Artocarpus incisa; Estrutura; Interação; 

Galactose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

ABSTRACT 

 

Lectins are proteins containing at least one non-catalytic domain that allows 

them to recognize and selectively bind a reversible specific glycans. Frutalin is a 

lectin obtained from Artocarpus incisa seeds, popularly known as breadfruit. 

The isolation was performed by affinity chromatography on column of Agarose-

D-Galactose and their characterization shows that frutalin is a glycoprotein 

mainly α-D-galactose ligand, because it also recognizes epimers of α-D-

mannose. It has 2.1% of carbohydrates and presents, in its SDS-PAGE profile, 

two protein bands with apparent molecular masses of 12 and 15 kDa, with an 

oligomeric protein, lying as tetramer only in alkaline pH, with apparent molecular 

mass of 60 kDa. Several masses around 16 kDa was observed in deconvoluted 

spectra in Mass Spectrometry, which confirms the presence of isoforms. This 

work shows the crystallization and analysis of data obtained by x-ray diffraction 

to determine the three-dimensional structure of this lectin, and that were 

performed crystallization trials of frutalin isolated from the mature seeds in the 

presence of ligand (D-galactose) and the way apo (no binders). The frutalin 

crystals have grown primarily in wells of pH 8.5 containing PEG as precipitant 

and ethylene glycol and the best crystals appeared after one week of 

maturation being diffracted to a maximum resolution of 1.81 Å. The best 

solution, for the space group, considering axes and planes of symmetry, has 

been obtained for the I2 space group, with the construction of an Rfactor of 

38.6% and LLG = 19.9. The structure of frutalin presents in each monomeric 

unit, a symmetrical β-prism with three groups of four beta strands each. The 

carbohydrate recognition site is similar to the jacalin, and involves the N-

terminus of the α chain, showing, in the region, a characteristic folding of the 

Moraceae family. The frutalin binding site cavity is near the N-terminus of the α 

chain formed by four key residues Gly25, Tyr146, Asp149, and Trp147. The 

bases of interaction with the binder are related to the number of interactions 

occurring between the C1 hydroxyl and Tyr146 residue, C3 hydroxyl and Gly25 

residue, C4 hydroxyl and Asp149/Gly25 residues, and C6 hydroxyl and 

Tyr146/Trp147/Asp149 residues. Some hydroxyls of α-D-galactose also utilize 

interactions called structural waters, to seek stability in the carbohydrate 
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recognition site. The large number of interactions agrees with the high affinity 

that frutalin has with galactose and its great capacity for agglutination, in 

addition to providing an analysis of the dimensions of the lectin in relation to the 

binder, which may justify  the preference that frutalin tends to present  by higher 

molecular weight glycoconjugates, and that happens due to the most fitting, and 

the greatest number of chemical interactions among a larger glycoconjugate. 

  

Keywords: Lectin; frutalin; Artocarpus incisa;  structure; interaction; Galactose. 

 

 

 



12 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
 

Figura 01 - Estrutura tridimensional da Jacalina...............................................32 

Figura 02 - Estrutura tridimensional da KM+ ....................................................34 

Figura 03: Estrutura tridimensional do monômero da KM+..............................35 

Figura 04: Folha e fruto de Artocarpus incisa...................................................37 

Figura 05: Sementes de Artocarpus incisa L....................................................42 

Figura 06: Coluna de D-Galactose ..................................................................43 

Figura 07: Sistema de eletroforese (Ruby SE600 da Biolab)...........................46 

Figura 08: Representação do experimento de cristalização............................48 

Figura 09: Farinha de Sementes de Fruta-pão após tratamento......................52 

Figura 10: Cromatograma de afinidade............................................................53 

Figura 11: SDS-PAGE 12,5% referente à purificação da Frutalina..................54 

Figura 12: Eletroforese Bidimensional..............................................................55 

Figura 13: Espectro de Massas deconvoluído..................................................58 

Figura 14: Cristais de Frutalina apo (sem ligantes)..........................................59 

Figura 15: Cristais de Frutalina na presença de D-Galactose..........................59 

Figura 16: Cristais de FTL otimizados..............................................................62 

Figura 17: Estrutura tridimensional da Frutalina monomérica..........................64 

Figura 18: Cadeias α e β do Monômero de Frutalina.......................................66 

Figura 19: Estruturas tridimensionais da Frutalina e da Jacalina.....................67 

Figura 20: Interações entre D-Galactose e Jacalina.........................................69 

Figura 21: Sítio de Reconhecimento a Carboidrato da Frutalina......................70 

Figura 22: Estrutura do Tetrâmero de Frutalina com o Ligante........................72 

Figura 23: Superfície molecular da Jacalina.....................................................73 

Figura 24: Interações entre α-D-Manose e KM+..............................................74  

Figura 25: Estrutura detalhada dos SRC de Moraceaes..................................75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

LISTA DE TABELAS 
 
 
 

Tabela 01 -  Especificidade de ligação de lectinas vegetais.............................30 

Tabela 02 -  Protocolo para confecção do gel de poliacrilamida.......................44 

Tabela 03 -  Dados de obtenção do melhor cristal de Frutalina (apo) .............60 

Tabela 04 -  Dados de obtenção do melhor cristal de Frutalina (com D-Gal)...61 

Tabela 05 -  Coleta de dados............................................................................63 

Tabela 07 -  Comprimentos de ligação e grupos envolvidos no SRC...............70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
 

Asp – Aspartato 

CRD – Domínio de Reconhecimento a carboidrato 

Da - Daltons  

DTT – Ditiotreitol 

FTL – Frutalina 

GalNac -  N-acetilgalactosamina 

Gly – Glicina 

HIV – Vírus da Imunodeficiencia adquirida 

IgA1 – Imunoglobulinas A1 

KM+ - Lectina manose-ligante das sementes de Jaca 

LLG - Log likelihood Gain 

Mr – Massa molecular relativa 

NaCl – Cloreto de Sódio 

nanoUPLC-ESI – Cromatógrafo líquido de ultra-performance acomplado a um 

eletrospray 

PEG – Polietilenoglicol 

pH – Potencial Hidrogeniônico 

PHA – lectina de Phaseolus vulgaris 

RIP – Proteínas inativadoras do Ribossomo 

RMN – Ressonancia Magnética Nuclear 

RT-PCR – Reação em cadeia de polimerase com transcriptase reversa 

SDS-PAGE – Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de Dodecil 

sulfato de sódio 

SRC – Sítio de Reconhecimento a Carboidrato 

TCD4+ - Linfócito T auxiliar 

Trp – Triptofano 

Tyr – Tirosina 

VFA -  lectina de Vicia faba  

WGA - lectina do germe do trigo 

 

 
 



15 

 

SUMÁRIO 

 

 

1.  INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 16 

1.1.  Lectinas Vegetais .............................................................................................. 16 

1.1.1.  Histórico ......................................................................................................... 16 

1.1.2. Definição ......................................................................................................... 19 

1.1.3. Classificação ................................................................................................... 22 

1.1.4. Atividades Biológicas das Lectinas Vegetais ................................................... 24 

1.1.5. Aplicações das Lectinas Vegetais ................................................................... 26 

1.2.  Lectinas Jacalina-Relacionadas ........................................................................ 30 

1.3.  FRUTALINA ...................................................................................................... 36 

2.  OBJETIVOS ......................................................................................................... 42 

2.1.  Objetivo Geral ................................................................................................... 42 

2.2.  Objetivos Específicos ........................................................................................ 42 

3.  MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................... 43 

3.1.  Materiais ............................................................................................................ 43 

3.2.  Metodologia ....................................................................................................... 43 

3.2.1.  Isolamento e Purificação da Frutalina ............................................................ 43 

3.2.2.  Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE)...................................... 44 

3.2.3.  Eletroforese Bidimensional (2D-SDS-PAGE) ................................................. 45 

3.2.4.  Seleção e processamento dos spots para ESI-MS ........................................ 46 

3.2.5.  Espectrometria de Massas ............................................................................. 47 

3.2.6.  Cristalização ................................................................................................... 48 

3.2.7.  Difração de Raios-X e Processamento ........................................................... 49 

3.2.8.  Substituição Molecular e Refinamento Cristalográfico ................................... 50 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO  ........................................................................... 52 

4.1.  Isolamento e Purificação da Frutalina ............................................................... 52 

4.2.  Eletroforese Bidimensional (2D-SDS-PAGE) .................................................... 54 

4.3.  Espectrometria de Massas ................................................................................ 56 

4.4.  Obtenção e Otimização dos Cristais de Frutalina ............................................. 58 

4.5.  Difração de Raios-X .......................................................................................... 61 

4.6.  Estrutura Geral da Frutalina .............................................................................. 64 

5.  CONCLUSÃO ....................................................................................................... 76 



16 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. LECTINAS VEGETAIS 

 

1.1.1. Histórico 

 

Anteriormente chamadas de aglutininas, as lectinas formam um 

grupo de proteínas e/ou glicoproteínas, distribuídas amplamente na natureza, 

sem atividade enzimática, com capacidade de se ligar de maneira reversível e 

específica a carboidratos sem alterar a estrutura covalente das ligações 

glicosídicas dos sítios de ligação (GABIUS et al., 2002). É possível distinguir as 

lectinas das imunoglobulinas, que reconhecem especificamente antígenos, 

eventualmente sacarídeos, ou dependem de estímulo para serem sintetizadas 

(LORIS, 2002). 

Dentro de uma fundamentação histórica, é relatado que todo o 

conhecimento sobre lectinas foi fundamentado por degraus científicos, 

marcados por fatos que impulsionaram novas descobertas, e tudo isso se 

iniciou com Bower, em 1854, com sua emulsão alcoólica de Ricinus communis, 

contendo ricina. (BOWER, 1854), que impulsionou pesquisas de diversos 

autores e deu início ao que hoje se denomina lectinologia.  

Após os estudos pioneiros realizados por Krich (1857), Tuson 

(1864), Werner (1870), Ritthausen (1882), Bubnov (1883), Warden e Waddel 

(1884), Bruyllant e Vannerman (1884) e Dixon (1887), foi possível estabelecer 

uma base sólida para o estudo de novas lectinas, a partir das elucidações que 

foram geradas sobre o fator tóxico das lectinas (Ricina e Abrina, inicialmente), 

que, inicialmente, eram justificados erroneamente. E esta etapa inicial, foi dado 

o nome de “período pré-hemaglutinante” e fundamentou o marco inicial da 

lectinologia: a hemaglutinação (MOREIRA, 1998). 

Stillmark (1888) determinou a capacidade de aglutinação da Ricina e 

proporcionou dados importantes para os outros marcos científicos do período, 

realizados por Power e Cambier (1890), Erlich (1890), Hellin (determinando a 

atividade hemaglutinante da Abrina, em 1891), Siegel (1893) e Elfstrand 
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(1897). Estas inúmeras caracterizações foram sucedidas por ensaios que são 

fundamentais até hoje no estudo e na prospecção de lectinas, as inibições de 

aglutinação, seja por reversão pelo calor, como descrito por Landsteiner 

(1902), quanto por afinidade a outros ligantes, como pode ser observado nos 

trabalhos de Kraus (1902) e Landsteiner & Raubitscheck (1909). Desta forma, 

vários outros trabalhos foram considerados marcos na história das lectinas, 

como os de Kayser (1903), Nogushi (1903) e Ford (1907) que iniciaram ensaios 

utilizando microorganismos e crustáceos, Guyot (1908), Wienhaus (1909), 

Woronsow (1910) e Dorset & Henley (1917) que fizeram as primeiras 

aplicações biotecnológicas de lectinas, com ensaios envolvendo células 

humana e elaboração de fármacos, além de vários outros autores que 

proporcionaram dados fundamentais até hoje (MOREIRA, 1998). 

No “período aglutinante” teve como marco importante, a implantação 

do termo hemaglutinina, por Elfstrand (1898), e evolução implantada na 

imunologia, já que um dos maiores cientistas da imunologia, na época, Paul 

Erlich (1891), reconheceu que as propriedades das lectinas as tornavam 

modelos de antígeno altamente úteis para a elaboração de soluções para 

problemas imunológicos, pois eram mais fáceis de preparar, mais estáveis e ao 

serem injetadas em animais, produziam anticorpos capazes de inibir tanto a 

atividade tóxica quanto a atividade hemaglutinante e complementou seus 

estudos iniciais envolvendo lectinas com provas sobre especificidade, sobre 

indução de sistemas de defesa contra a toxicidade de algumas lectinas e até 

mesmo envolvendo a transmissão desta imunidade de mãe pra filho (SINGH; 

SARATHI, 2012). 

Os avanços nos estudos envolvendo lectinas tiveram uma 

efervescência com as aplicações práticas de Dorset & Henley (1916) e em 

seguida tiveram um período de estagnação científica, pois, no período após a 

primeira guerra mundial, o interesse por estas proteínas diminuiu, deixando os 

questionamentos sobre função fisiológica inertes. Em seguida contribuições 

significantes foram estabelecidas por Sumner (1919) e Sumner & Graham 

(1925), utilizando uma das lectinas que, hoje, é referência, por ser altamente 

caracterizada, a Concanavalina A (SUMNER; HOWELL, 1936).  

Ainda no “período de dormência”, outros estudos notáveis foram 

desenvolvidos por Tshuchihashi (1923) envolvendo cobre metálico como 
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inibidor de atividades biológicas da ricina, por Fugiwara (1923), ao desenvolver 

novas metodologias de purificação utilizando adsorção, por Karrer (1924) com 

a primeira caracterização do perfil aminoacídico, com Marcusson-Begum 

(1926) e Von Eisler & Von Portheim (1927) ao encontrarem lectinas em 

tubérculos e com Siever (1927) ao iniciar as tentativas de utilização das 

lectinas como ferramenta biotecnológica, na tipagem sanguínea (MOREIRA, 

1998). 

Em seguida uma nova fase na lectinologia se inicia, e este 

“renascimento” foi marcado pelas contribuições de Sugishita (1935) e Johnson 

(1944), utilizando lectinas de origem animal, e por Boyd (1947), Boyd & 

Reguera (1949) e Renkonen (1948) que estabeleceram que lectinas vegetais 

também tem especificidade por grupos sanguíneos, assim como tinha sido 

notado em lectinas de origem animal (SHARON; LIS, 1989). Além destas 

contribuições, marcos históricos e grandes caracterizações foram realizadas 

por Liener (1949), Jaffé (1949), Bird (1951), Levine (1955), Rigas & Osgood 

(1959), Nowell (1960), Osawa & Akyia (1961), Aub (1963), Bird (1964), 

Johnson (1964), Muelenaere (1964) e Burger & Goldberg (1967). Neste mesmo 

período de grandes avanços, é importante ressaltar a contribuição de Watkins 

& Morgan (1952), que demonstraram a inibição de lectinas por açúcares 

simples, complementando estudos preliminares realizados por Sumner & 

Howell (1936), fato que fundamenta experimentos de inibição até hoje, seja por 

ensaios manuais de inibição em placa, até mesmo em técnicas sofisticadas 

como a Ressonância Plasmônica de Superfície. Outro marco relevante foi a 

contribuição de  Boyd & Sharpleigh (1954), que introduziram no contexto 

científico o termo “lectina”. (BOYD; SHARPLEIGH, 1955). 

Os estudos envolvendo especificidade se aprofundaram a partir do 

momento que vários pesquisadores começaram a realizar prospecções 

sistemáticas de lectinas de várias espécies do mesmo gênero, e detectaram 

diferenças entre as especificidades, que podem ser diferenciadas em grupos 

(RENKONEM, 1948) e até mesmo em subgrupos (OLIVEIRA et al., 1989). 

Estas especificidades foram se aprofundando, e possibilitaram a associação 

dos grupos sanguíneos a bases químicas de glicanos específicos, e isso foi 

demonstrado por Krupe (1950), Koulumies (1950) e Morgan & Watkins (1953). 
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Após todo o período de descobertas e caracterização, notou-se que, 

apesar da existência comprovada de atividade hemaglutinante em mais de uma 

centena de plantas, pouquíssimas lectinas haviam sido isoladas e parcialmente 

purificadas, e daí iniciou-se um período com número significante de isolamento 

e purificações, marcado pelas contribuições de Liener (1953), Rigas e Osgood 

(1959), Funatsu (1960), Osawa e Akiya (1961) e principalmente após o 

isolamento da ConA, por Agrawall & Goldstein (1965), que estabeleceu a 

cromatografia de afinidade como método de impulso no estudo das lectinas, 

possibilitando o isolamento da lectina de ervilha (ENTLICHER et al., 1969) e 

lentilha (TICHA et al., 1970), além de lectinas com especificidades diferentes, 

na década seguinte. Este período também teve como grande marco a primeira 

lectina isolada no Brasil, oriunda das sementes de Phaseolus vulgaris 

(MOREIRA; PERRONE, 1977). 

Com a chegada dos anos 80, a lectinologia se voltou para aplicação 

de lectinas como ferramentas biotecnológicas, e se iniciou com o emprego da 

lectina de soja no transplante de medula óssea, se estendendo a 

desenvolvimento de métodos de dosagem, utilização em suportes para 

cromatografia de afinidade nos mais diversos sistemas e, na mesma década, 

foi realizada clonagem da lectina de ervilha em Escherichia coli. Estas 

aplicações, juntamente aos diversos avanços obtidos em relação ao 

isolamento, entendimento das especificidades, possibilitam até hoje uma 

perspectiva de elucidação das diversas hipóteses sobre o papel fisiológico das 

lectinas e tornam possíveis as aplicações de lectinas como ferramentas para 

resolução de diversos problemas da sociedade, dentro do ponto de vista 

médico e biotecnológico. 

 

 

 

1.1.2. Definição 

 

As lectinas são proteínas que contêm pelo menos um domínio não 

catalítico que lhes permite reconhecer seletivamente e se ligar de uma forma 

reversível a glicanos específicos que podem estar presentes de forma livre ou 
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fazem parte de glicoproteínas e glicolípidos (VAN DAMME et al., 2011). 

Lectinas têm a capacidade única de discriminar estruturas glicoconjugadas 

complexas sem alterar o padrão molecular dos glicoconjugados 

(HIRABAYASHI et al., 2011).  

Várias lectinas foram caracterizados em quase todos os grupos de 

organismos, incluindo vírus, mas são particularmente proeminentes em 

sementes de plantas, especialmente em leguminosas. 

Os estudos envolvendo a ricina foram o ponto de partida da 

lectinologia. Muitas outras proteínas foram isoladas com a mesma habilidade 

de aglutinar eritrócitos in vitro, sendo denominadas hemaglutininas ou 

fitoaglutininas, pois nessas fases iniciais da lectinologia, acreditava-se que 

essas proteínas eram exclusivas do reino vegetal. (SHARON; LIS, 2004) 

 Com base nos conceitos estabelecidos por diversos autores, é 

proposto que para ser considerada uma lectina, uma proteína precisa satisfazer 

três critérios:  

· Ser uma proteína ou glicoproteína capaz de se ligar reversivelmente a 

carboidratos, excluindo, desta forma, todas as outras moléculas 

distintas, que por outras razoes sejam capazes de interagir com 

carboidratos e causar aglutinação celular. 

· As lectinas são distintas das imunoglobulinas: no início do estudo das 

lectinas elas eram tidas como substâncias tipo anticorpo e isto fazia 

referência à aparente especificidade de ligação e não à similaridade 

estrutural. Por mais que os dois grupos de proteínas tenham 

especificidade de ligação, as imunoglobulinas necessitam de estímulo 

antigênico para serem sintetizadas e isto pôde delimitar as duas classes 

de proteínas. 

· Não há modificação estrutural nos açucares, ao se ligarem às lectinas: 

assim ficam excluídas todas as enzimas capazes de gerar modificações 

em carboidratos. Esta é uma importante ressalva uma vez que existem 

glicosidases capazes de causar aglutinação celular (GABIUS. 2001). 

A localização nas células vegetais das lectinas pode ser em corpos 

proteicos (ou vacúolos de estocagem) que são pequenos vacúolos que 
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sofreram diferenciação para serem capazes de estocar proteínas durante a 

maturação da semente e hidrolisá-las durante períodos de crescimento 

(CHRISPEELS, 1984). Mas, já foram identificadas lectinas que estão presentes 

no citoplasma, núcleo (VAN DAMME et al, 2004) além de também ocorrerem 

no espaço intercelular (ETZLER et al., 1986).  

Após o grande aprofundamento a nível estrutural, funcional e 

biotecnológico das lectinas, pode-se dizer que elas são conhecidas por sua 

habilidade em aglutinar células, especialmente eritrócitos, provocando o 

fenômeno da aglutinação (REYNOSO-CAMACHO et al, 2003).  São 

geralmente ricas em aminoácidos ácidos e básicos e pobres em aminoácidos 

contendo enxofre, sendo que a maioria é glicoproteína com conteúdo de açúcar 

variável (BOLETI, 2003). 

O ensaio de atividade hemaglutinante ainda é o mais amplamente 

utilizado para monitorar a atividade da proteína durante o decorrer dos 

experimentos. Pesquisas demonstraram que as lectinas vegetais são também 

capazes de aglutinar outros tipos celulares como linfócitos, espermatozoides, 

plaquetas, bactérias e células tumorais (CASTILLO-VILLANUEVA et al.. 2007). 

Na prospecção por proteínas com atividade lectínica, foi possível 

perceber que as lectinas têm sido encontradas em quase todos os organismos, 

incluindo plantas, vertebrados, invertebrados e bactérias (MEJÍA; PRISECARU, 

2005). Nas plantas as lectinas são predominantemente abundantes nas 

sementes (CARLINI; GROSSI-DE-SÁ, 2002). Nas sementes de Leguminosas, 

por exemplo, as lectinas chegam a constituir 10 % do total das proteínas 

(ETZLER, 1986).  

Uma sugestão de origem genética comum para algumas lectinas é o 

padrão de semelhança entre diferentes lectinas obtidas de uma família de 

plantas simples, de legumes, por exemplo. Por essa razão, as lectinas podem 

ser agrupadas em famílias que tem sua estrutura primaria conservada. Já em 

nível de propriedade físico-química a ser considerada, a maioria das lectinas 

vegetais apresenta como propriedade geral a presença de um íon metálico, 

para estabilizar os sítios de ligação dos carboidratos (VAN DAMME et al., 

1998). 

Por serem proteínas com altas taxas de expressão em plantas e que 

se caracterizam pela ação sobre outros organismos vivos, as lectinas 
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continuam sendo estudadas, ganhando grande importância científica e prática 

em diversos campos do conhecimento em pouco mais de um século após seu 

descobrimento.  

 

 

1.1.3. Classificação 

 

Com a fundamentação estrutural discutida por diversos autores, é 

possível dividir as lectinas em quatro grandes grupos: merolectinas, 

hololectinas, quimerolectinas e superlectinas (VAN DAMME et al. 1998), e citar 

o grupo adicional que foi proposto quatro anos depois: o grupo da multilectinas 

(MONTEIRO-MOREIRA, 2002). 

O grupo das merolectinas as define como proteínas formadas por 

uma única cadeia polipeptídica, possuindo apenas um sitio de ligação a 

carboidratos. Com isto, são incapazes de aglutinar células ou precipitar 

glicoconjugados. Pode-se citar como exemplos de lectinas pertencentes a este 

grupo a heveína e as proteínas monoméricas de orquídeas que se ligam à 

manose.  

O grupo das hololectinas é caracterizado por compreender proteínas 

que apresentam dois ou mais sítios de ligação a carboidratos, os quais são 

idênticos e ligam o mesmo açúcar ou outro estruturalmente similar. Devido à 

presença de múltiplos sítios ligantes a carboidratos nas hololectinas, pode-se 

dizer que são capazes de aglutinar células e de precipitar glicoconjugados. A 

maioria das lectinas de plantas já estudadas se enquadra no subgrupo das 

hololectinas.  

O grupo das quimerolectinas abrange proteínas de fusão compostas 

por um domínio ligante a carboidrato e outro domínio não relacionado, que 

pode ter uma atividade catalítica bem definida, mas que atue 

independentemente do domínio ligante a carboidrato. Exemplos desse grupo 

são as quitinases e RIPs tipo II, de plantas. 

 As superlectinas são consideradas um tipo especial de 

quimerolectinas, pois são proteínas de fusão com dois domínios 

estruturalmente diferente e ligantes a carboidratos e reconhecem açúcares não 

relacionados (VAN DAMME et al. 1998). A superlectina TxLCI isolada de 
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bulbos de tulipa é exemplo de lectina pertencente a este grupo (CAMMUE et al. 

1986). 

Monteiro-Moreira propôs, em 2002, um novo grupo de lectinas 

chamado de multilectina, pelo fato da Frutalina, uma lectina das sementes de 

Artocarpus incisa  ser classificada como α-D-galactose ligante, mas também 

interagir, por mais que fracamente, com α-D-manose. Este grupo foi definido 

como proteínas constituídas de domínios ligantes a carboidratos que são 

idênticos ou homólogos, entretanto reconhecem açúcares estruturalmente não 

relacionados, ou seja, são lectinas de especificidade múltipla. As lectinas 

galactose-ligante de Artocarpus integrifólia (Jacalina) e de A. incisa (frutalina) 

são exemplos desse grupo. No entanto, considerando a classificação anterior 

(PEUMANS; VAN DAMME, 1995) a Frutalina também pode ser caracterizada 

como uma hololectina.  

Também é possível estabelecer uma classificação em sete famílias 

(VAN DAMME, 1998): lectinas de leguminosas, lectinas de monocotiledôneas 

ligantes a manose, lectinas com domínio heveinico, proteínas inativadoras de 

ribossomos (RIPs) tipo 2, lectinas relacionadas à jacalina; amarantina e lectinas 

de floema de Curcubitaceae.  

Evidências têm sustentado a ideia de que quando as plantas são 

estimuladas por fatores bióticos e abióticos específicos, elas respondem por 

meio da expressão de lectinas nucleares ou citoplasmáticas. A localização e a 

regulação da expressão destas lectinas indicam que as mesmas estão 

envolvidas em interações proteína-carboidrato endógenas específicas (VAN 

DAMME et al.. 2004).  

Os estudos sobre o papel fisiológico das lectinas, nos últimos anos, 

tomaram evidente que estas desempenham papéis importantes nas plantas:  

a) Podem atuar como proteínas de defesa contra patógenos e 

herbívoros, pois se acredita que são dirigidas contra glicanos externos e, 

portanto, estão destinadas a interagir com outros organismos no 

reconhecimento ou em fenômenos relacionados à defesa (MURDOCK; 

SHADE, 2002; VAN DAMME et al., 2004). 

b) Também podem atuar como proteínas de armazenamento que 

serão mobilizadas para o crescimento e desenvolvimento do vegetal. Nessa 

situação, geralmente, ocorrem em altas concentrações em sementes e tecidos 
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de armazenamento vegetativo ou são encontradas em organelas subcelulares 

de armazenamento:  

c) Podem, ainda, apresentar propriedades citotóxicas, antifúngicas, 

inseticidas e antinematóides in vitro ou in vivo, e, comumente: são tóxicas para 

animais superiores (TRINDADE, 2006). 

A resistência extremamente elevada à proteólise e à ampla faixa de 

pH, mesmo quando estão fora de seu ambiente natural, é urna das 

características mais importantes das lectinas vegetais, compatível com a 

função de defesa proposta.  

Outros processos que podem ter participação lectínica são: 

regulação fisiológica, transporte de carboidratos, estimulação mitogênica e 

reconhecimento de bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero Rhizobium 

(CASTILLO-VILLANUEVA et al., 2005). Nesta situação, é possível citar que 

várias lectinas de plantas, principalmente das leguminosas, são conhecidas por 

conseguirem estabelecer uma relação simbiótica com bactérias do solo 

pertencentes ao gênero e de outros microrganismos capazes de fixar o 

nitrogênio atmosférico, fazendo com que estas plantas fiquem independentes 

de suprimento externo de nitrogênio (SHARON; LIS, 2003).  

 

 

1.1.4. Atividades Biológicas das Lectinas Vegetais 

 

Ao se consultar as definições de atividade biológica das lectinas, 

pode-se perceber que não existe uma função biológica universal para todas 

elas, mas é possível notar que elas podem assumir atividades diferentes de 

acordo com seu ligante: papéis exógenos se as lectinas se associarem a 

ligantes externos, que é uma situação visível nas atividades antifúngicas contra 

fitopatógenos. A segunda possibilidade, é que as lectinas podem assumir 

papéis endógenos se interagirem com ligantes do próprio organismo, como 

ocorre ao auxiliar a deposição de proteínas de reserva nos corpos protéicos 

(TRINDADE, 2006). 

Numa perspectiva de analisar o papel endógeno, estudos realizados 

com a lectina de germe de trigo e a de batata mostraram que as mesmas 

ativaram uma fosfatase endógena de suas respectivas plantas, sugerindo que 
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as lectinas podem não apenas se ligar a enzimas, mas também modificar sua 

atividade (RÜDIGER, 2001).  

O mecanismo de defesa das plantas constitui-se basicamente de um 

sistema ativo e um passivo, e isso se dá porque as plantas não possuem 

sistema imunológico para protegê-las dos ataques de bactérias e demais 

microrganismos O sistema ativo é, basicamente, uma reação hipersensitiva 

que necrosa rapidamente o local infectado, sintetizando, no local, proteínas 

específicas e compostos de baixo peso molecular com atividade antibiótica. Já 

o sistema passivo de defesa, é feito de barreiras físicas, adaptações 

morfológicas e um sistema bioquímico com compostos tóxicos, proteínas e 

lectinas, que contém uma propriedade fundamental às proteínas de defesa: 

extrema estabilidade á condições que normalmente inativariam outras 

proteínas (variação de pH, aquecimento e estabilidade á ação de enzimas 

proteolíticas). Dentre essas proteínas relacionadas com a defesa, podemos 

citar os inibidores de proteases, quitinases e glucanases, proteínas 

inativadoras de ribossomos (RIP), inibidores de alfa-amilase, proteínas 

antifúngicas e tioninas. 

A ação das lectinas na defesa de plantas é representada 

principalmente pelas “Proteínas Inativadoras de Ribossomos” (RIPs) tipo II, 

cuja toxicidade é letal aos animais superiores. Ao adentrar a célula, as RIPs 

clivam o RNA ribossômico impedindo a síntese de proteínas, causando sua 

morte. No caso da lectina de Phaseolus vulgaris, o mecanismo se dá pelo 

ataque às células ciliadas do intestino, em seguida a lectina é endocitada pelas 

células epiteliais induzindo uma atividade metabólica que causa hiperplasia e 

hipertrofia intestinal e essa irritação força o animal a procurar uma outra fonte 

de alimento (PEUMANS; VAN DAMME, 1995). Também são encontradas 

lectinas em outras partes dos vegetais, como as de rizoma e de bulbo. Estas 

lectinas sobrevivem ás condições altamente desnaturantes do sistema 

digestivo dos animais e ligam-se á mucosa intestinal, causando sérias 

irritações. 

As lectinas que se acumulam em grandes quantidades, 

provavelmente combinam um papel relacionado à defesa (VAN DAMME et al., 

1998), e propõe-se também que, devido à ampla distribuição em vegetais, 

lectinas podem estar envolvidas em papéis de defesa dos vegetais contra 
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ataques de fungos. A ligação das mesmas nos constituintes da parede celular 

do fungo pode interferir no seu crescimento (RÜDIGER, 2001).  

As atividades biológicas da Frutalina estão relacionadas ao seu 

padrão de glicosilação e pode-se dizer que é uma molécula relevante para 

aplicações biomédicas, especialmente devido às suas propriedades anti-

tumorais notáveis (OLIVEIRA et al., 2011), além de ser um ótimo biomarcador 

tumoral (OLIVEIRA et al., 2009), mostrar eficiência na diferenciação entre 

tecidos humanos normais e patológicos, através da identificação de hiperplasia 

prostática benigna e carcinoma prostático (FIGUEIREDO, 2011), mostra-se 

capaz de identificar neoplasias da tireóide (MILHOME, 2008) e apresentar  

efeitos imunomoduladores (BRANDO-LIMA et al., 2005, 2006). A Frutalina 

também já foi relatada por ser  responsável por efeitos gastroprotetores 

(VASCONCELOS et al., 2012), ter citotoxicidade (OLIVEIRA et al. 2011), 

interagir com glicomembranas (NOBRE et al., 2010) e quimiotaxia (BRANDO-

LIMA et al., 2005). 

 

 

1.1.5. Aplicações das Lectinas Vegetais 

 

As lectinas vegetais são vistas no contexto científico como 

ferramentas, pois são de fácil isolamento e manuseio, e até mesmo a sua 

produção de forma recombinante é viável para que elas sejam usadas em 

diversas áreas, dentre elas a medicina, a biologia celular, biologia molecular e 

a bioquímica. E essa aplicação pode ser exemplificada na purificação e 

caracterização de glicoconjugados de superfície celular, na análise dos 

mecanismos envolvidos na glicosilação, na tipagem sanguínea, até o emprego 

na medicina: no diagnóstico e terapia na pesquisa sobre as neoplasias 

(RÜDIGER, 2001; GABIUS, 2002; VAN DAMME et al., 1998) e até mesmo na 

identificação de cepas de microrganismos. Elas têm dado suporte a estudos 

moleculares, estruturais, genéticos, de patologia, de fisiologia vegetal e muitos 

outros, através do detalhamento das interações proteína-proteína e proteína-

carboidrato. 

Diversos autores contribuíram com uma lista de aplicações das 

lectinas vegetais, que hoje é extensa (SHARON; LIS, 2004). Algumas das 
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aplicações biotecnológicas são: detecção de epítopos tipo carboidrato de 

glicoconjugados em placas de cromatografia de camada delgada e blots; 

utilização em matrizes cromatográficas para isolamento e purificação de 

glicoconjugados; quantificação de atividade de enzimas (glicosiltransferases ou 

glicosidases) através da detecção dos produtos da reação enzimática com 

lectinas;  modulação da proliferação e status de ativação celular; detecção de 

doenças relacionadas com alterações na síntese de glicanos, assim como nas 

neoplasias e nas expressões proteômicas gerais das situações de alteração da 

homeostase corporal; marcador celular com finalidade diagnóstica (por 

exemplo, agentes infecciosos); diagnóstico e terapêutica do câncer e doenças 

auto-imunes; estimulação mitogênica de linfócitos e produção de linfocinas; 

investigação de estruturas de carboidratos complexos ria superfície de células 

e partículas subcelulares de animais, bactérias e vírus; tipagem, identificação e 

estudos estruturais dos grupos sangüíneos e até mesmo como agentes 

defensivo de pragas na Agricultura (TRINDADE, 2006). Nesta aplicabilidade 

contra pragas, o que fundamenta a interação entre lectinas e o micro-

organismo é o fato que de que elas são as únicas proteínas vegetais, com 

exceção a algumas enzimas, capazes de se ligar à glicoconjugados presentes 

na superfície de micro-organismos, presentes no trato intestinal de insetos e de 

animais herbívoros. Pode-se utilizar como exemplo, o caso das lectinas 

ligantes de quitina que são capazes de interagir com este carboidrato que é 

tipicamente encontrado na parede celular de fungos e no exoesqueleto de 

invertebrados. 

Dentre as demais funções que podem ser atribuídas às lectinas, é 

possível citar: elongação da parede celular e regulação de crescimento, 

transporte e armazenamento de carboidratos e sua fixação na planta, 

reconhecimento dos receptores de membrana, morfogênese embrionária, 

mitose induzida na formação celular e protoplasto, fagocitose e proteção 

celular, exercendo função enzimática ou funcionando como proteína de 

reserva, e por fim, participando da proteção de plantas contra patógenos e 

predadores (CHRISPEELS; RAIKHEL, 1991). 

As lectinas vegetais têm sido utilizadas em cromatografias de 

afinidade (imobilizadas) não só para o isolamento, mas como para a 

demonstração da natureza glicoproteica de receptores de hormônios, 
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neurotransmissores, fatores de crescimento, imunoglobulinas e compostos 

relacionados (HOWELLS et al., 1982). Desta forma, a imobilização de lectinas 

em colunas proporcionam cromatografias relacionadas não apenas com 

propósitos preparativos, de isolamento de glicoproteínas de membrana, mas 

também como um método analítico para separar glicopeptideos que diferem 

pouco na composição e estrutura de carboidratos. As lectinas mitogênicas 

também podem ser utilizadas para cariotipagem, determinação de sexo e 

detecção de cromossomos defeituosos devido a fácil visualização dos 

cromossomos nas células estimuladas (SHARON: LIS, 1989).  

A atividade antiviral foi algo estudado por Keyaerts e colaboradores 

(2007) e, no caso, a atividade antiviral de lectinas de plantas com diferentes 

especificidades conta o coronavirus da síndrome respiratória aguda grave 

(SARS-CoV) e o vírus da peritonite infecciosa felina (FIPV). E pode-se dizer 

que a maior atividade anti-coronavirus foi detectada predominantemente entre 

as lectinas manose-ligantes (KEYAERTS, 2007). 

O contexto da saúde pública no Brasil deixa clara a necessidade de 

prospecção de novos métodos de diagnóstico e terapia do câncer, e as lectinas 

também estão envolvidas nesta temática. Os primeiros relatos referentes ao 

reconhecimento de células cancerosas pelas lectinas foram feitos na década 

de 1960 (AUB et al., 1963). Para fundamentar esta utilização, os autores 

sugeriram que a diferença entre as células normais e as células cancerosas 

residia na sua superfície, ou seja, que alterações nas propriedades da 

superfície celular habilitariam as células cancerosas a continuar se 

multiplicando e se desprender do seu sítio primário, espalhando-se pelo corpo, 

visando alojar-se em um novo meio e se desenvolver. Este fenômeno é a base 

da neoplasia, e o corpo humano já tem uma lectina voltada para a detecção 

destas glicoproteínas. As galectinas humanas tem uma atividade bem 

estabelecida, de detectar resíduos de β-D-Galactose de células e impedir que 

essas se espalhem e iniciem processos neoplásicos, porém algumas situações 

patológicas fazem com que as células se modifiquem a nível de membrana e 

tenham seus glicanos convertidos a α-D-galactose, o que não é detectado 

pelas galectinas e conseqüentemente fazem com que o indivíduo sofra as 

conseqüências do crescimento celular desordenado. Com base neste 

mecanismo, lectinas vegetais como a Frutalina, são utilizadas como ferramenta 
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de detecção in vitro destas glicoproteínas defeituosas (BEZERRA, 2014). No 

estudo do câncer humano, as lectinas vegetais têm sido utilizadas como 

ferramentas para revelar alterações na glicosilação de glicoconjugados. Como 

exemplo para fundamentar essa proposta, pode-se citar que a lectina de Vicia 

faba (VFA) estimulou a diferenciação morfológica e reduziu o fenótipo maligno 

de células cancerosas de cólon. A importância desta especificidade se deve ao 

fato de que a maioria destes glicoconjugados estão relacionados ao 

comportamento tumoral quanto ao processo de metástase e a invasividade 

(JORDINSON et al., 1999).   

Diversos estudos têm sugerido uma forte relação entre certos 

padrões de ligação das lectinas e seu comportamento biológico em vários 

tumores. Já os possíveis mecanismos do efeito antitumoral das lectinas 

vegetais podem ser devido à melhora no sistema imunológico do hospedeiro e 

a correlação entre lectina e câncer não se limita a diagnósticos e 

reconhecimentos, as lectinas vegetais têm apresentado atividade 

quimiopreventiva em estudos envolvendo câncer, tanto in vitro quanto in vivo, 

além de estudos de casos humanos. Estas proteínas estão sendo empregadas 

e analisadas como agentes terapêuticos em estudos de tratamento de câncer 

(MEJÍA; PRISECARU. 2005). 

É possível notar que dentre as diversas aplicabilidades 

biotecnológicas, o ponto de vista alimentar é descartado, e alguns estudos 

fundamentam esta o comportamento incompatível das lectinas vegetais ao 

contexto alimentar, por exemplo, algumas lectinas são altamente resistentes a 

hidrolise enzimática no trato gastrointestinal. Estudos mostraram que a WGA, 

lectina do germe de trigo, pode ser recuperada intacta e biologicamente ativa 

em amostras fecais de indivíduos que haviam sido alimentados com dietas 

contendo germe de trigo. Em ratos alimentados com dietas contendo lectina 

pura de Phaseolus vulgaris (PHA) foi recuperado, nas fezes, um teor de 90% 

das frações ingeridas, ainda na forma ativa (PUSZTAI et al., 1990). 

Dependendo da lectina presente em cada alimento ingerido, a intensidade do 

processo toxico pode variar entre estados de completa ausência 

sintomatológica ate a morte por ingestão de diminutas quantidades, neste caso 

se encontram as RIPs, que são conhecidas como potentes agentes citotóxicos. 

(PEUMANS; VAN DAMME, 1995). 
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1.2.  LECTINAS JACALINA-RELACIONADAS 

 

A expressão “jacalin-like lectins” ou “lectinas jacalina relacionadas”, 

é utilizada como coletivo para todas as lectinas que possuem relação estrutural 

e evolucionária com a jacalina (VAN DAMME et al. 1998). A família das lectinas 

jacalina relacionadas são dividas em dois subgrupos de acordo com a sua 

especificidade: as lectinas manose-ligantes e lectinas galactose-ligantes. Os 

membros desta família apresentam diferenças em suas estruturas moleculares, 

especificidades por carboidratos e localização celular. O subgrupo das 

galactose-ligantes tem sido encontrado apenas na família Moraceae, mas as 

manose-ligantes são amplamente distribuídas no reino das plantas. 

 

Tabela 01: Especificidade de ligação de lectinas vegetais a 

carboidratos, adaptado de Van Damme et al. (1998) 

 

 

 

A lectina contida no extrato salino da semente de A. integrifolia 

denominada de Jacalina é a proteína majoritária na espécie. É uma 

glicoproteína que contém entre 7 e 10% de carboidratos em sua estrutura e sua 

atividade não depende da presença de cátions metálicos, como ocorre com 

algumas lectinas. Lectinas muitos semelhantes à jacalina também têm sido 
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isoladas de sementes de Artocarpus incisa (Frutalina) (MOREIRA et al. 1998), 

A. altilis, A. champeden, A. integer, A. lakocha, A. tonkinensis (BLASCO et al., 

1996). 

. A Jacalina tornou-se uma importante ferramenta biotecnológica 

devido à sua peculiaridade em ligar-se especificamente a imunoglobulinas (IgA) 

humanas (SELL, 2000), e trabalhos descreveram que dentre essa classe de 

anticorpos, a jacalina precipitava somente aqueles da subclasse IgA1. A 

capacidade hemaglutinante da Jacalina se estende a eritrócitos humanos, de 

camundongos, búfalos, patos, pombos e a afinidade da Jacalina é considerada 

alta para os resíduos galactose e N-acetilgalactosamina (GalNac) interligados 

nas posições β1-3 (Gal1-3GalNAc).  

Autores afirmam que a Jacalina possui habilidade de induzir a 

mitose celular de linfócitos (células sanguíneas do sistema imune) ou de 

promover a ativação policlonal de linfócitos B e estudos propuseram a 

descoberta que esta lectina também possui capacidade de induzir a 

proliferação das células TCD4+, que além de exercerem a função de organizar 

a imunidade celular, correspondem a receptores do tipo 1 do vírus da 

imunodeficiência adquirida (HIV). Dentre as atividades mais citadas, destaca-se 

a capacidade que a jacalina mostrou de ser capaz de inibir in vitro a infecção 

de células T pelo HIV, firmando-se como ferramenta biotecnológica contra uma 

das maiores problemáticas da saúde mundial (TRINDADE et al., 2006). 

Quanto à sua estrutura, a jacalina é formada por quatro 

subunidades, associadas entre si por meio de interações não-covalentes. 

Possui massa molecular em torno de 66 kDa. Com uma sequência de 

aminoácidos que demonstra que cada subunidade consiste de 2 cadeias: uma 

cadeia α com 133 resíduos de aminoácidos, ligada não covalentemente a uma 

cadeia β com 20 ou 21 resíduos de aminoácidos (Figura 01).  
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Figura 01: Estrutura tridimensional da Jacalina (1JAC) na sua forma 

tetramérica, representada em cartoon e representação do ligante (D-Galactose) 

em ribbons vermelhos (Adaptado de SANKARANARAYANAN, 1996) 

 

 

A análise estrutural da jacalina demonstrou que a estrutura cristalina 

do domínio de reconhecimento a carboidrato, também conhecido como CRD, 

proporciona um sítio primário e dois sítios secundários de interação com o 

ligante. O sítio de ligação para carboidrato é relativamente grande, 

acomodando monossacarídeos que possuam grupamento hidroxila em 

diferentes conformações (SANKARANARAYANAN et al., 1996). 

O conceito de pré-pro-proteína se aplica à Jacalina, já que ela 

consiste inicialmente, de um peptídeo sinal seguido por um pro-peptídeo de 39 

resíduos de aminoácidos, cadeia beta com 20 resíduos, ligada a um peptídeo 

de ligação com quatro resíduos, e a cadeia alfa com 133 resíduos. Desta 

forma, é proposto que a Jacalina seja sintetizada no retículo endoplasmático e 

processada co-traducionalmente pela remoção do peptídeo sinal. O pro-

peptídeo resultante é transportado para os corpos proteicos. No decorrer deste 

transporte, o pro-peptídeo é clivado em três diferentes sítios, resultando na 

remoção do pro-peptídeo N-terminal e da excisão do peptídeo de ligação. As 



33 

 

cadeias alfa e beta permanecem unidas por meio de ligações não-covalentes e 

formam o protômero da jacalina (YANG et al., 1993).  

As lectinas jacalina-relacionadas têm um aspecto positivo na 

evolução dos seus estudos, já que é possível utilizar a estrutura tridimensional 

da jacalina, facilitando processos como modelagem por homologia, dentre 

outros estudos com base comparativa. A estrutura tridimensional da jacalina foi 

resolvida por cristalografia e análises de difração de raios-X 

(SANKARANARAYANAN et al.. 1996) e conseqüentemente possibilitou a 

resolução de estruturas co-cristalizadas com ligantes (BOURNE, 2002).  

A nível estrutural, pode-se dizer que cada protômero de Jacalina 

consiste de um B-prisma triplo simétrico, constituído a partir de três folhas B de 

quatro fitas. Das doze fitas, onze são formadas pela cadeia alfa e apenas uma 

pela cadeia beta. Quatro subunidades estão associadas não covalentemente 

formando um tetrâmero. As cadeias betas ocupam a região central do 

tetrâmero e desempenham um papel muito importante na associação das 

quatro subunidades. O sítio ligante de carboidrato é único, e presente no 

protômero formado por Gly1, Tyr122 Trp123 e Asp125 da cadeia alfa que cria um 

sistema complexo de nove ligações de hidrogênio com oxigênio presentes nas 

hidroxilas dos carbonos C3, C4 e C6 da galactose. A liberação da Gly1 da 

cadeia alfa, após o processamento proteolítico da pro-jacalina em cadeias alfa 

e beta, é essencial para a formação do sitio ligante de galactose e requer a 

correta excisão do peptídeo de ligação (ASTOUL et al., 2002). Esta excisão 

não acontece em outra lectina jacalina-relacionada, pertencente a família 

Moraceae, denominada KM+ (Figura 02) e que, devido essa não-excisão, é, 

exclusivamente, manose-ligante (ROSA, 1999).  
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Figura 02: Estrutura tridimensional da KM+ (1J4T) na sua forma tetramérica, 

representada em “cartoon” e representação do ligante (D-Manose) em fitas 

coloridas (Adaptado de PRATAP, 2002) 

 

 

A  lectina KM+, proveniente das sementes de Artocarpus integrifolia, 

é uma lectina manose-ligante, contém 149 resíduos de aminoácidos/mol, é 

constituída de 4 cadeias polipeptídicas de 16 kDa e foi descrita e comparada 

com outros membros da família Moraceae (ROSA, 1999). Foi purificada por 

cromatografia de afinidade em D-galactose e D-manose imobilizadas e 

apresentou três isoformas, que foram separadas por cromatografia líquida de 

alta eficiência em fase reversa, obtidas sempre em proporção consistente de 

60:10:30. A estrutura primária da lectina foi caracterizada combinando uma 

estratégia de clivagens químicas  e enzimática (tripsina, endoproteinases Lys-C 

e Asp-N). Os fragmentos peptídicos isolados tiveram sua estrutura primária 

caracterizadas através de sequenciamento de aminoácidos por degradação de 

Edman e a região N-terminal bloqueada foi caracterizada por espectrometria de 

massa (ROSA, 1999). 

A lectina KM+ apresenta alta identidade (52%) com a Jacalina,  e 

isso permitiu que no processo de determinação estrutural da KM+ por técnicas 

cristalográficas, as coordenadas atômicas de Jacalina fossem utilizadas para 

produzir um molde tridimensional para KM+, consistindo de três motivos em 
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chave grega formando uma estrutura como um prisma triangular, β-prisma 

(Figura 03).  

Dentre as atividades biológicas e biotecnológicas da KM+ é 

importante citar que foi relatada ação indutora de migração de neutrófilos, 

exercendo efeito quimioatraente direto por haptotaxia e esta atividade está 

associada ao sítio de reconhecimento de carboidrato da molécula, uma vez que 

é bloqueada seletivamente em presença de manose. As atividades biológicas 

descritas para KM+ sugerem uma possível função antitumoral.  

 

 

Figura 03: Estrutura tridimensional do monômero da KM+, mostrando as 

folhas-beta enumeradas, o motivos diferenciados por cores e a posição do 

SRC (linker region), que demonstra a existência de um peptídeo de ligação. 

Este peptídeo proporciona impedimento estérico entre o Asp141 e qualquer 

hidroxila que não seja axial, como na D-manose (Adaptado de ROSA, 1999). 

 

 

 

O tamanho e a conformação do sítio ligante de carboidrato são as 

principais diferenças estruturais entre as lectinas galactose-ligantes, como a 

jacalina e as manose-ligantes. Devido à clivagem proteolítica do peptídeo de 
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ligação entre as cadeias alfa e beta, o tamanho do sítio ligante de carboidrato 

da jacalina é mais estendido do que de seus homólogos manose específicos, 

que permanecem com seus protômeros intactos. Devido essa maior 

conformação e tamanho do sítio, a especificidade da jacalina não é restrita a 

galactose, mas se estende a epímeros como glucose e manose. O tamanho 

relativamente grande do sitio ligante de carboidrato permite que a Jacalina 

acomode monossacarídeos com diferentes conformações hidroxil e mostraram 

evidências de que a estrutura da Jacalina é suficientemente flexível para 

conferir diferentes especificidades com carboidratos para uma única lectina 

(HOULÈS ASTOUL. 2002). Estes dados cristalográficos foram confirmados ao 

serem associados com ensaios de quantificação da afinidade, altamente 

sensíveis e conclusivos, como a ressonância plasmônica de superfície 

(BOURNE, 2002).  

 

 

1.3.  FRUTALINA 

 

A Frutalina é obtida a partir das sementes de Artocarpus incisa, 

conhecida popularmente como fruta-pão, que pertence à família Moraceae, 

classe Magnoliadae e subclasse Hemaneliadae, sendo encontrada por todo 

Brasil. Esta família é formada, aproximadamente, por 75 géneros e 1550 

espécies tropicais, sendo que poucas ocorrem nas regiões temperadas. No 

Brasil, a espécie é cultivada da região norte até o sudeste, mas com 

incidências relatadas no nordeste (BRAGA, 1976).  Também conhecida como 

Artocarpus altilis, é encontrada também em regiões subtropicais e tropicais.  

O gênero Artocarpus é composto, aproximadamente, por 50 

espécies e, dentre estas, há várias que contêm lectinas em suas sementes que 

já foram isoladas e caracterizadas. A primeira delas foi isolada de sementes de 

A. integrifólia (jaca), em 1977 (MOREIRA e AINOUZ, 1977), ficando 

posteriormente conhecida como Jacalina, sendo a lectina mais estuda deste 

género e de toda família.  

A espécie A. incisa é uma árvore de médio porte, podendo atingir 15 

metros de altura, de raízes profundas e caule de casca cinzenta e lisa com 80 a 

90 cm de diâmetro, folhas grandes de 30 a 90 cm de comprimento por 30 a 45 
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cm de largura, alternadas em simples, coriáceas, curvadas na base, recortadas 

em 5 a 7 lobos, raramente inteiras, de cor verde escura. Suas flores são sem 

pétalas e muito pequenas Seus frutos são diferenciados em duas variedades 

de fruta-pão. A variedade apyrena não possui sementes ou se as possui são 

atrofiadas (variedade não seminífera) e é conhecida popularmente como 

“Fruta-pão de massa” e a variedade com sementes, conhecidas como “fruta-

pão de caroço”, possui fruto que pesa até 1 Kg, com epiderme formando 

protuberâncias hexagonais, massa ou polpa em pequena quantidade, 

envolvendo em média 80 sementes (Figura 04).  

 

Figura 04: Folha e fruto de Artocarpus incisa, recém coletados após maduros, 

em Maranguape-CE. 

 

 

Os primeiros estudos com a variedade seminífera de A. incisa 

culminam no isolamento de uma lectina (MOREIRA; OLIVEIRA, 1983), que foi 

posteriormente denominada frutalina (MOREIRA et al., 1998). 
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O isolamento e caracterização foram realizados por cromatografia de 

afinidade em coluna de galactomanana de Adenanthera pavonina. A Frutalina 

(FTL) é uma glicoproteína, principalmente α-D-galactose ligante (pois também 

reconhece epímeros de α-D-Manose), que possui 2,1% de carboidratos em sua 

estrutura, e demonstra um elevado percentual de aminoácidos ácidos, 

hidroxilados e hidrofóbicos e baixo teor de aminoácidos sulfurados (MOREIRA 

et al., 1998); 

Dentre as suas características, é importante dizer que a frutalina 

apresenta duas bandas proteicas com massas moleculares aparentes de 12 e 

15 kDa quando submetida à eletroforese em gel de poliacrilamida sob 

condições desnaturantes (PAGE-SDS), na presença e ausência de β-

mercaptoetanol, evidenciando assim que esta lectina não apresenta pontes 

dissulfeto (MONTEIRO-MOREIRA, 2002). A frutalina é uma proteína 

oligomérica, encontrando-se como tetrâmero apenas em pH alcalino, com 

massa molecular aparente de 60 kDa. Massas diversas em torno de 16 kDa 

foram observadas nos espectros deconvoluídos em Espectrometria de Massas 

(MONTEIRO-MOREIRA, 2015) o que corrobora com a presença de isoformas. 

A presença de isoformas se dá pelo fato da Frutalina ser geralmente obtida de 

fonte natural, o que agrava a sua homogeneidade, dificultando ensaio 

biológicos, incluindo a cristalografia de proteínas e RMN (MOREIRA et al., 

1998). 

A Frutalina é uma molécula tetramérica composta por quatro 

monômeros idênticos, ligadas por ligações fracas. Cada monômero contém 

duas cadeias, a cadeia α (com aproximadamente 14Kda) e uma cadeia β (2 

kDa), parcialmente glicosilada.  

A estrutura primária da frutalina é composta pela cadeia alfa com 

133 resíduos de aminoácidos e pela cadeia beta com 20 resíduos, o que 

possibilita a evidencia de uma grande similaridade à Jacalina. A estrutura 

secundária desta lectina é formada predominantemente por folhas β 

antiparalelas. Sua caracterização a nível estrutural já teve estudos 

preliminares, dentre eles, o processo de renovelamento foi avaliado após 

desnaturação térmica e química (CAMPANA, 2002).   

A Frutalina é uma lectina Jacalina-relacionada, pois tem relação 

estrutural com a Jacalina, e dentro do ponto de vista que busca comparações 
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entre as duas lectinas, pode-se citar que atividades biológicas distintas foram 

observadas entre as duas lectinas, como a atividade de hemaglutinação mais 

elevada observada para a Frutalina em comparação com Jacalina (NOBRE et 

al., 2010). 

Alinhando as seqüências de aminoácidos da frutalina com outras 

lectinas isoladas de moráceas observou-se que a frutalina apresenta em torno 

de 40% de identidade com a KM+, lectina manose-ligante de Artocarpus 

integrifólia, 76% com a lectina de Maclura pomifera e 98% com a Jacalina 

(NEPOMUCENO, 2008). Como a estrutura primária da frutalina é muito 

semelhante a da jacalina, existe uma grande possibilidade de que a estrutura 

tridimensional da Frutalina seja bem próxima a da jacalina (MONTEIRO-

MOREIRA, 2002). 

Foi estudado o efeito do pH na estrutura quaternária da Frutalina e 

sua estabilização pelo açúcar ligante. Na ausência do ligante, a lectina 

apresentou-se na forma tetramérica a pH 10,0, com Mr de 60 kDa. O mesmo 

não ocorreu em valores de pH mais baixos (8,0 e 6,0), onde a lectina 

apresentou massa molecular aparente que corresponde à forma dimérica da 

lectina. A mesma se encontrou sob a forma monomérica a pH 2,6 e 4,0. No 

entanto, quando este experimento foi realizado na presença de D-galactose 0,2 

M, um comportamento diferente foi verificado. Em valores de pH 2,6 e 4,0, 

observou-se uma estabilização da estrutura quaternária da frutalina, uma vez 

que foi verificado um equilíbrio entre as formas dimérica e tetramérica. Em 

valores de pH 6,0 e 8,0, a lectina apresentou-se na forma tetramérica. Em pH 

10,0 a frutalina apresentou massa molecular aparente ligeiramente maior que a 

Mr do tetrâmero, e este comportamento foi independente da presença de 

açúcares (MONTEIRO-MOREIRA, 2002). 

É possível concordar com a evidência de que a presença do açúcar 

contribui na estabilização da estrutura quaternária da frutalina quando esta é 

submetida a diferentes valores de pH, fato evidenciado em 2002, quando foram 

realizados estudos de desenovelamento e renovelamento da frutalina e 

mostraram a necessidade da presença da D-galactose para que a lectina, após 

passar por um processo de desnaturação, fosse renaturada (CAMPANA et al., 

2002). 
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Devido à sua especificidade anomérica por α-D-galactose, diversas 

atividades biológicas da frutalina foram descritas.  Dentre essas atividades, é 

importante destacar que esta lectina mostrou-se eficaz na identificação de 

lesões malignas de mama. A marcação em tecidos neoplásicos foi 

predominantemente membranar, apresentando menor intensidade no 

citoplasma. Não houve marcação no tecido normal ou estroma (FERREIRA, 

2002). 

Em 2003, a avaliação do uso da frutalina no estudo de lesões 

benignas e malignas de tireoide humana mostrou que houve intensa marcação 

da membrana de carcinoma papilar e houve marcação citoplasmática de 

moderada a forte. Não houve marcação membranar de estroma ou células 

normais, nem de lesões benignas (MILHOME, 2003). 

Partindo destas diversas evidências, considera-se que a ligação da 

frutalina a receptores da superfície celular elícita uma série de respostas 

biológicas. Respostas exemplificáveis com experimentos envolvendo indução 

da migração de neutrófilos na cavidade pleural de ratos, indução da quimiotaxia 

e reorganização do citoesqueleto de actina em neutrófilos humano e ativação 

mitogênica de linfócitos humanos. Estes efeitos foram inibidos quando 

realizados na presença de galactose, sugerindo que o reconhecimento seja 

carboidrato específico (BRANDO-LIMA et al., 2006). 

Os modelos gerados pela amplificação dos produtos de RT-PCR 

geraram clones de frutalina que apresentavam mutações entre si, pode-se 

dizer que essas mutações, modeladas por homologia, não alteram os sítios de 

ligação a carboidratos, e sugerem a presença de isoformas (NEPOMUCENO, 

2008). 

A dificuldade de separação das isoformas das lectinas, por técnicas 

convencionais, tem feito com que as propriedades funcionais e atividades 

biológicas das lectinas sejam definidas por uma mistura de proteínas. As 

diferenças das sequências entre as isoformas podem causar um efeito 

significante na atividade biológica da molécula. Com base nisto, torna-se 

necessário o estudo comparativo futuro entre as isoformas teoricamente 

expressas por clones de genes, obtidos por RT-PCR e as isoformas reais 

isoladas por meios cromatográficos.  
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Este trabalho mostra a cristalização e análises dos dados obtidos 

por difração de raios-x para determinação da estrutura tridimensional desta 

lectina, e para isso foram realizados ensaios de cristalização da Frutalina 

isolada a partir das sementes maduras, na presença do ligante (α-D-galactose) 

e na sua forma apo (sem ligantes). Os cristais foram submetidos a difração de 

raios-x com o objetivo de estabelecer a resolução de sua estrutura 

tridimensional. 

No campo da cristalografia, várias técnicas foram criadas e 

otimizadas para a cristalização de macromoléculas, como as proteínas, e 

dentre elas destaca-se a difusão a vapor em gotas sentadas (sitting drop) e 

gotas suspensas (hanging drop), e o principio básico destas técnicas consiste 

na busca pela transição de fase, da proteína em solução para um estado 

cristalino ordenado. Esta agregação se dá pela abstração das moléculas de 

água pelos agentes precipitantes (BACHEGA, 2008). 

Este trabalho é um pré-requisito para compreender e fornecer bases 

para novos estudos biológicos e químicos das interações entre FTL e seus 

ligantes e fundamentar todas as atividades biológicas e biotecnológicas desta 

lectina (MONTEIRO-MOREIRA et al., 2015). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Caracterizar, estruturalmente, a lectina α-D-galactose ligante 

obtida das sementes maduras de Artocarpus incisa, Frutalina, na sua forma 

nativa, comparando-a a outras lectinas da família Moraceae e estabelecendo 

as bases moleculares de interação com o ligante. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

· Obter cristais difratáveis da Frutalina nativa na sua forma apo (sem 

ligantes) e na presença do ligante D-galactose; 

· Otimizar os cristais obtidos para ambas as formas da Frutalina (apo e 

co-cristalizada) a partir dos primeiros resultados; 

· Difratar e coletar os dados para os cristais otimizados; 

· Determinar as estruturas tridimensionais para a Frutalina e para o 

complexo Frutalina-D-Galactose; 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Materiais 

 

Os material vegetal foi coletado em Maranguape, no Ceará, de plantas adultas, 

os equipamentos utilizados foram todos do Núcleo de Biologia Experimental da 

Universidade de Fortaleza, e os reagentes foram cedidos pelo Curso de 

Farmácia da Universidade de Fortaleza, no Laboratório de Análise Proteômica. 

 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. Isolamento e Purificação da Frutalina 

 

As sementes de Artocarpus incisa foram coletadas em Maranguape-

CE, de frutos maduros, e fatiadas para maior exposição à acetona, que fez a 

devida delipidação e desidratação (Figura 05). Em seguida foi necessária 

trituração com moinho de laminas para obtenção do pó, e peneiramento para 

obtenção da farinha homogênea.  

A farinha obtida foi  exposta a extração em NaCl 0,15 M por 1 h sob 

agitação, numa proporção de 5 g de farinha para 50 mL de solução salina. 

 

Figura 05: Sementes de Artocarpus incisa L. obtidas do fruto maduro (Estágio 

4), prontas para tratamento e preparo da farinha. 
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Para isolamento da Frutalina, foi utilizada a cromatografia de 

afinidade em coluna de agarose-D-galactose (Figura 06). Foi aplicados o 

extrato bruto das sementes, filtrado e centrifugado. Foi utilizado fluxo de 0,5 

ml/min, o que permitiu uma eficiente interação da lectina com a superfície de 

contato da matriz cromatográfica. Após a repetição de, aproximadamente, 50 

cromatografias, executadas segundo a metodologia estabelecida por Moreira e 

colaboradores (1998), os picos II (ligantes) foram dialisados, liofilizados e 

aliquotados para análise da pureza por SDS-PAGE, de acordo com Laemmli 

(LAEMMLI, 1970) e análise de ESI-MS.  

Após a purificação a atividade hemaglutinante da fração obtida foi 

testada frente a hemácias humanas, do tipo A+, incubando 50 µL da fração 

obtida, com volume igual de suspensão 2 % de hemácias em microplacas com 

96 poços, à temperatura ambiente e a atividade hemaglutinante foi avaliada 

visualmente. 

 

 

3.2.2. Eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-

PAGE) 

 

Para determinação da pureza da fração obtida no pico retido na 

coluna de Agarose-D-galactose, houve o preparo de uma alíquota da Frutalina 

liofilizada para SDS-PAGE. Após polimerização completa dos géis de 15 %, 

com aproximadamente 10 cm de altura, o aparato foi preenchido 

completamente com tampão de corrida, contendo SDS, glicina 192 mM e Tris 

25 mM, e em seguida a amostra foi aplicada em poços de 1 cm de largura e 

capacidade para 50 µL de amostra. A corrida durou aproximadamente 4 h, 

numa corrente de 20 mA, utilizando um sistema vertical de mini-géis (NeoBio 

SE260), baseada em metodologias descritas previamente (CALVETE et al., 

1998). 
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Tabela 02: Protocolo para confecção do gel de poliacrilamida 

Componente Gel de Separação 

15% 

Gel de concentração 

3% 

Acrilamida 30% / Bisacrilamida 

0,8% 

7,33 mL 600,00 µL 

Tris-HCl 2M pH 8,8 2,75 mL 251,00 µL 

SDS 10% 146,30 µL 40,00 µL 

Água ultrapura 4,35 mL 3,50 mL 

Persulfato de Amônio 10% 90,00 µL 33,40 µL 

TEMED 16,70 µL 6,70 µL 

 

 

3.2.3. Eletroforese Bidimensional (2D-SDS-PAGE) 

 

Para determinação da quantidade de isoformas e excisão das 

manchas proteicas para digestão Tríptica, 10 mg da amostra de Frutalina 

liofilizada foram dissolvida em 100 μl de uréia 7 M / tiouréia 2 M, e quantificada, 

com base no método de Bradford (CALVETE et al., 1998), por 

espectrofotometria em NanoVue (GE Healthcare). A partir dos resultados das 

dosagens, foi possível encontrar o volume de amostra contendo a massa de 

proteínas desejada (300ug) a ser diluída em solução de hidratação [uréia 7 M, 

tiouréia 2 M, DTT 1%, CHAPS 1%, IPG buffer 3-10 2% (v/v) e azul de 

bromofenol 0,02% (m/v)] para um volume final de 400 μl (JUNQUEIRA, 2005). 

Utilizou-se o sistema de hidratação por 16 h em contato com os géis de 

gradiente de pH imobilizado (tiras de IPG). As tiras de IPG tinham 13 cm de 

comprimento e a faixa de pH foi de 3-10.  

A focalização isoelétrica foi realizada no equipamento EttanTM 

IPGPhor III (GE-Healthcare), utilizando o seguinte programa: 1o passo, 200 V 

por 1 h; 2o passo, 500 V por 1 h; 3o passo, 5000 V por 2:30 h; e 4o passo, 

10000 V até atingir 18.000 Volts horas totais. A focalização foi mantida à 

temperatura constante de 20 ºC. Após a focalização, as tiras de IPG foram 

equilibradas sob agitação em solução de equilíbrio (Tris-HCl 50 mM, pH 7,0, 

contendo glicerol 30%, uréia 6 M, SDS 2% e azul de bromofenol) contendo 

DTT 1% por 20 min para a redução das proteínas e, em seguida, alquiladas 
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com iodoacetamida 2,5%, por 20 min. Terminado o equilíbrio, as tiras foram 

mergulhadas em tampão de corrida por 10 segundos para livrá-las do excesso 

de solução de equilíbrio.  

As tiras equilibradas foram postas no topo de géis de poliacrilamida 

(26 x 20 cm) e fixadas com agarose 0,5% em tampão de corrida. A segunda 

dimensão foi realizada em sistema vertical Ruby SE600 da Biolab (Figura 07), 

em gel 17,5%. O sistema foi alimentado por uma fonte EPS 601 Power Supply 

(GE Healthcare).  

A corrida da segunda dimensão transcorreu em duas etapas: na 

primeira, foi aplicada corrente de 20 mA/gel, durante 30 min, visando a 

compactação das proteínas que estavam difusas para a lateral (0,5 cm) da tira 

IPG, e, na segunda, 40 mA/gel até que o indicador (azul de bromofenol) saísse 

do gel, o que levou aproximadamente 9:30 h. Durante todo o processo, o 

sistema de refrigeração da cuba foi monitorado, pois a transição de íons entre 

os dois tampões de corrida faz com que o gel comece a resistir a corrente, 

esquentando e comprometendo a migração protéica e até mesmo ocasionando 

a difusão das manchas proteicas.  

Terminada a corrida, os géis foram corados com Coomassie Blue 

Coloidal G-250, após uma fixação com solução contendo Metanol 40% e Ácido 

Acético 10% (durante 12 h), lavagem com Solução de Etanol 30% e Ácido 

fosfórico 2% e adição do corante. 

 

 

3.2.4.  Seleção e Processamento dos Spots para Espectrometria de 

Massas 

 

Após a Eletroforese bidimensional, o gel foi escaneado utilizando o 

programa LabScan v. 5.0 (GE Healthcare), no ImageScanner (Amersham 

Biosciences) com sistema integrado de transparência. As imagens foram 

analisadas no programa ImageMaster 2D Platinum 6.0 (GE-Healthcare) e os 

spots foram identificados e marcados por uma combinação de detecção 

automática das manchas protéicas (spots), feita pelo programa, e detecção 

manual. Pelo programa foram estimados os pontos isoelétricos e as massas 

moleculares de cada mancha protéica. 
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Todas as proteínas reveladas com Coomassie Brilhante Blue foram 

retiradas dos géis bidimensionais com auxílio de um bisturi e transferidas para 

tubos eppendorfs de 1 mL, onde foi realizada a digestão com tripsina de acordo 

com procedimentos já estabelecidos (HELLMAN et al., 1995), porém, com 

algumas alterações. Os “spots” foram descorados em solução de bicarbonato 

de amônio 25 mM/acetonitrila 50%, em pelo menos 3 lavagens de 30 min, e 

desidratados, duas vezes, com acetonitrila 100% por 5 min. O solvente 

remanescente foi removido dos pedaços dos géis em concentrador de amostra 

Speed Vac (Savant). Os spots foram reidratados com 15 μl de solução de 

bicarbonato de amônio 50 mM e depois adicionados 20 µL de bicarbonato de 

amônio 25 mM contendo 0,2 μg de tripsina, após 1 h a 4 °C. A digestão foi 

realizada em estufa a 37 ºC, por 16 h. Em seguida, os peptídeos trípticos foram 

extraídos dos géis com solução de acetonitrila 50% e ácido trifluoracético (TFA) 

5%, com auxílio de um sonicador, por 30 min (JUNQUEIRA, 2005). 

 

 

3.2.5. Espectrometria de Massas (LC/MS) 

 

A corrida das amostras no espectrômetro de massas  foi realizada 

utilizando um espectrômetro de massa SYNAPT HDMS (Waters, Manchester, 

Reino Unido), acoplado a um sistema de nanoUPLC-ESI.  

A amostra foi diluída para 1mg/mL em 0,1% (v / v) de ácido fórmico. 

Um microlitro da amostra foi usado para realizar um cromatografia de fase-

reversa utilizando um gradiente de 3% a 70% (v / v) de acetonitrila durante 30 

minutos com ácido fórmico a 0,1% (v: v) a uma taxa de fluxo de 300nl / min em 

uma coluna BEH C4.  

Os dados de MS adquiridos foram processados usando uma técnica 

que prioriza a obtenção de máxima entropia (MaxEnt) para obter um espectro 

deconvoluído (FERRIGE e SEDDON, 1991). 
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3.2.6. Cristalização 

 

A Frutalina purificada foi dissolvida, aproximadamente, em 6,0 mg / 

mL em Tris-HCl 20 mM, pH 7,5, e para a co-cristalização na presença do 

ligante, a D-galactose foi adicionada à solução de Frutalina na proporção de 

1:4, buscando proporcionar 4 moléculas de D-Galactose para cada tetrâmero 

da proteína, e ambas as soluções permaneceram incubadas a 25 ºC por 30 

min antes da montagem das placas. As soluções foram centrifugadas à 

temperatura ambiente, em 10.000 x g durante 10 min e os sobrenadantes 

foram utilizados para ensaios de cristalização de gota suspensa. Nas placas, 

foram adicionados 400 µL de cada condição estabelecidas pelos Kits de 

Prospecção de Meios de Cristalização, específicos para o método de difusão a 

vapor, e acima do reservatório uma placa de vidro foi aficionada contendo uma 

gota suspensa de 3 µL, composta por 1,5 µL da Frutalina a 6 mg/mL e 1,5 µL 

retirado do reservatório, respeitando a proporção padrão (1:1), tanto na 

amostra de Frutalina apo (sem ligantes) quanto na Frutalina contendo D-

Galactose (Figura 08). 

 

Figura 08: Representação do experimento de cristalização por difusão a vapor 

"hanging drop". A gota contendo a proteína contem a mesma solução do 

reservatório do poço, porém, com metade da concentração, desta forma, tende 

a perder solvente lentamente, até que as concentrações da gota e do poço se 

equilibrem (Adaptado de BACHEGA, 2008) 

 

 

 Inicialmente, 146 condições de cristalização foram montadas e 

analisadas manualmente para realizar o experimento de cristalização (Index 

Screen I e II e Index Set I e II, Hampton Research, CA, EUA). Os cristais foram 
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cultivados em placas de Limbro, à temperatura de 293 K pelo método de 

difusão a vapor (JANCARIK; KIM, 1991).  

A cristalização de biomoléculas é considerada, até hoje, um 

procedimento empírico, pois depende de inúmeros parâmetros físicos, como: 

tempo, temperatura e pressão, assim como parâmetros químicos, como: 

homogeneidade e pureza da amostra, ponto isoelétrico, agente precipitante, pH 

e força iônica. Devido a Frutalina ser uma molécula complexa e aos inúmeros 

parâmetros envolvidos, a determinação teórica das condições de cristalização 

é improvável, desta forma, torna-se necessária a busca pela combinação mais 

favorável destes multiparâmetros envolvidos na cristalização (BACHEGA, 

2008). 

Simultaneamente a estes ensaios manuais, duas placas de 96 poços 

foram também preparadas por um robô HoneyBee 961 usando Kits Morpheus e 

INDEX HT com a mesma concentração de proteína nas duas amostras, 

solubilizadas na mesma solução tampão e adicionadas, no poço, à solução do 

Kit, na mesma proporção (1:1), porém, neste equipamento, utilizam-se gotas 

“sentadas” em placas específicas do robô. 

Após a identificação dos meios ideais para a obtenção dos cristais 

de Frutalina apo e Frutalina com D-Galactose, diferentes condições foram 

manualmente preparadas para otimização com base nas formulações originais, 

com alterações realizadas em uma das variáveis, a concentração. Desta forma, 

o meio de cristalização foi reproduzido com reagentes analíticos, e a proteína 

teve sua concentração alterada em ambas as amostras, cobrindo uma faixa de 

3 a 9 mg/mL. Assim, cristais maiores e de melhor qualidade foram cultivados à 

temperatura de 293 K por uma semana (Frutalina apo) e quinze dias (Frutalina 

com D-Galactose) antes de serem submetidos à difração por raios-x e coleta 

dos dados. 

 

 

3.2.7. Difração de Raios-X e Processamento 

 

Os dados de difração de raios-x foram coletados no Instituto de 

Física de São Carlos, no Laboratório de Cristalografia e Biofísica do Campus II, 

em um comprimento de onda de 1,5418 Å utilizando uma fonte de raios-x 
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Rigaku Micromax-007 HF acoplado a uma placa detectora de imagens 

RigakuRaxis IV++.  

Os dados cristalográficos da Frutalina foram coletados à temperatura 

de 293 K, e foram indexados, integrados e escalonados usando o software 

Imosflm (BATTYE et al., 2011) e Aimless (EVANS; MURSHUDOV, 2013). 

A análise do conteúdo da célula cristalina nativa foi executada 

utilizando o Coeficiente de Matthews (MATTHEWS, 1968), calculado pelo 

programa Matthews_coeff (CCP4). Esta análise visa a determinação do 

número de subunidades e porcentagem de solvente na unidade assimétrica. 

Inicialmente, era reportado que, na maioria dos casos, o coeficiente de 

Matthews varia entre 1,7 e 3,5 A3/Dalton, e, freqüentemente, assume valores 

em torno de 2,11 A3/Da, com unidades assimétricas de cristais de proteínas 

contendo por volta de 40% a 60% de solvente. Para encontrar os possíveis 

grupos espaciais para o cristal de Frutalina, a substituição molecular foi 

realizada com a utilização do programa PHASER (McCOY et al., 2007) e para 

isso, as coordenadas da Jacalina foram utilizadas como modelo inicial (PDB: 

3P8S). 

 

 

3.2.8. Substituição Molecular e Refinamento Cristalográfico 

 

A substituição molecular envolve a determinação de seis 

parâmetros, metade relacionados à rotação e a outra metade relacionados a 

translação, e estes parâmetros são responsáveis pela descrição da maneira 

como a molécula molde deve ser orientada dentro da célula unitária do cristal 

da molécula alvo. Inicialmente, a teoria sugere que apenas realizando uma 

busca simples neste espaço de seis dimensões poderia determinar a correta 

posição da molécula alvo, resultando na melhor concordância entre os fatores 

de estrutura observados e calculados, porém, com as ferramentas 

computacionais atuais, esta busca é de extrema dificuldade, mesmo com os 

computadores mais modernos, com exceção de alguns casos em que há 

redução do número de parâmetros devido a simetria do cristal. Desta forma, 

estratégias baseadas no método de Patterson dividem os dados e criam um 
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mapa de vetores interatômicos, possibilitando que ferramentas computacionais 

realizem a substituição molecular com eficiência (ROSSMANN; BLOW, 1962). 

Após a substituição molecular, utilizando o molde da Jacalina (98% 

de identidade com a Frutalina), um modelo aproximado para a estrutura da 

Frutalina foi obtido, porém, fatores de estrutura calculados com base nesse 

molde geralmente discordam dos fatores realmente observados e o índice de 

concordância entre esses fatores de estrutura calculados e observados é 

conhecido como Rfactor, um parâmetro fundamental a ser analisado.  

O refinamento é fundamental para a determinação da estrutura pois 

consiste nos ajustes necessários ao modelo para se chegar o mais próximo 

possível do acordo entre os fatores de refinamento (Rfactor e Rfree). O Rfree 

indica a qualidade do modelo gerado, e é calculado através de uma 

porcentagem das reflexões separadas propositalmente durante o 

escalonamento (entre 5 e 10%). Estas reflexões não são utilizadas para o 

refinamento, e por isso o Rfree é sempre maior que o Rfactor. Resumidamente, 

pode-se dizer que o Rfree é uma ferramenta de monitoramento do processo de 

refinamento, que permite a identificação de um "over refinement" no modelo 

estabelecido (BACHEGA, 2008). 

Durante o processo, foram monitorados Rfactor e Rfree, na 

expectativa de que eles realmente diminuíssem e atingissem os padrões 

observados por outros autores, que respeitam uma proporção empírica 

aproximada de 10% do valor da resolução. Como a resolução das estruturas 

difratadas foi de aproximadamente 1,8 A, o esperado durante o processo de 

refinamento, era um Rfree próximo de 0,18 ao final do refinamento. 

As figuras representativas de ambos os modelos obtidos foram 

geradas com o auxílio do programa Pymol (DELANO, 2002) e as duas 

estruturas foram validadas através do servidor de validação do Protein Data 

Bank (HTTP://wwwpdb-validation.wwpdb.org/validservice/).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. Isolamento e Identificação da Frutalina 

 

A lectina α-D-galactose ligante de sementes de A. incisa foi isolada e 

purificada como detalhado em 3.1, segundo metodologia estabelecida por 

Moreira e colaboradores (1998), apresentando um rendimento de 

aproximadamente 4 mg de Frutalina para cada grama de farinha das sementes. 

A farinha apresenta-se bastante homogênea após trituração em moinho de 

lâminas (Figura 09). 

 

Figura 09: Farinha de Sementes de Fruta-pão. 

 

 

 Para obtenção de uma quantidade relevante de Frutalina, foram 

necessárias, aproximadamente, 50 cromatografias de afinidade, aplicando 20 

mL do extrato bruto, filtrado e centrifugado, proporcionando a obtenção de 400 
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mg de lectina isolada. A lectina é obtida em apenas um passo cromatográfico, 

e a cromatografia de afinidade é muito eficiente neste isolamento (Figura 10). 

  

Figura 10: Cromatografia de afinidade: Cromatograma relativo à aplicação do 

extrato-bruto de semente de Fruta-pão (Artocarpus incisa) em NaCl 0,15 M, 

com uma D.O. de 2,000, em coluna de D-Galactose imobilizada em agarose de 

5 mL, num fluxo de aproximadamente 0,5mL/min, eluída com uma solução 0,2 

M de D-Galactose em NaCl 0,15 M. 

 

 

A amostra dialisada foi submetida a liofilização em balão de 1 L e a 

soma de todos os dialisados proporcionou, aproximadamente, 400 mg de 

Frutalina. A pureza da amostra foi analisada por meio de SDS-PAGE 12,5% 

(figura 07), sendo obtido o perfil característico para essa lectina, caracterizado 

por uma banda de aproximadamente 15,5 kDa correspondente aos monômeros 

potencialmente mais glicosilados e outra banda de 12 kDa correspondente ao 

monômeros potencialmente menos glicosilados. 
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Figura 11: SDS-PAGE referente à purificação da Frutalina: à esquerda – 

marcador molecular; à direita – bandas relativas à Frutalina (MOREIRA et al., 

1998) 

 

 

 

 

4.2. Eletroforese Bidimensional (2D-SDS-PAGE) 

 

O gel foi corado com Coomassie Blue Coloidal G-250, após uma 

fixação com solução contendo Metanol 40% e Ácido Acético 10% (durante 12 

h), lavagem com Solução de Etanol 30% e Ácido fosfórico 2% e adição do 

corante.  

Foi possível detectar vários spots com intensidades e resoluções 

diferentes, demonstrando uma predominância de spots na região de massa 

entre 16 kDa e 12 kDa (Figura 12). 

Todos os spots foram marcados e processados com o auxílio da 

detecção automática e da detecção manual, de softwares, assim como descrito 

em 3.4. 
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Figura 12: Eletroforese Bidimensional em Gel de Poliacrilamida 15% com 

Frutalina previamente fracionada por focalização isoelétrica, corado com 

Comassie Blue Coloidal G-250. 

 

 

Os spots foram removidos, tratados e lavados com soluções 

contendo acetronitrila e bicarbonato de amônia, reduzidos com DTT e 

alquilados com Iodoacetamida, assim como descrito em 3.5.  

A interpretação do programa demonstra pontos isoelétricos e 

massas diferentes para cada spot, o que evidencia que todos os spots que 

migraram para a região entre 16 e 12 kDa são referentes à migração isoelétrica 

de isoformas de Frutalina que constituíam as duas bandas eletroforéticas 

características de Frutalina em SDS-PAGE convencional. 

Todos os spots foram submetidos à ESI-MS após cromatografia de 

fase-reversa em UPLC e a análise estatística dos peptídeos encontrados 
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sugere que todos são relativos a Frutalina, o que evidencia a confirmação da 

presença de isoformas desta mesma lectina. 

Com base nisto, sugere-se que, durante a maturação das sementes 

de Artocarpus incisa L., a planta recebe estímulos e sinalizações para tradução 

diferencial desta lectina, para que essa diferenciação favoreça uma atividade 

biológica que satisfaça as reais necessidades da planta naquele estágio 

(NEPOMUCENO, 2008). 

Como foram utilizada sementes maduras de A. incisa, é possível 

sugerir que as isoformas relativas ao último estágio de maturação estejam mais 

abundantes no extrato protéico, e conseqüentemente, na Frutalina isolada. Isso 

propõe uma evidência de que ao submeter Frutalina purificada a partir de 

sementes maduras a ensaios de cristalização, a isoforma predominante será a 

relativa ao ultimo estágio de maturação, e este clone foi previamente 

seqüenciado por RT-PCR (NEPOMUCENO, 2008), proporcionando mais um 

material de comparação ao que foi obtido por cristalografia e substituição 

molecular. 

A análise e caracterização das isoformas pode elucidar grandes 

informações e aprofundamentos no estudo das lectinas vegetais, esclarecendo 

atividades biológicas, reconhecimento a ligantes, processamentos proteolíticos 

diferenciais em uma mesma espécie, assim como evidenciado em outras 

lectinas de Moraceaes, e até mesmo para sugerir os motivos que levam a uma 

espécie expressar, diferencialmente, uma mesma lectina, durante seu processo 

de maturação. 

 

 

4.3. Espectrometria de Massas 

 

Evidências mostram que a Frutalina é expressa na sua forma nativa 

numa mistura de isoformas, que se diferenciam entre si, em alguns casos, por 

variações no perfil aminoacídico (NEPOMUCENO, 2008), mas que 

experimentalmente, pode-se sugerir que variam, principalmente, em relação à 

modificações pós-traducionais.  

A SDS-PAGE mostrou um padrão semelhante Jacalina, um perfil 

lectinico com duas bandas, de 15,5 e 12 kDa, aproximadamente (Figura 11) e 
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pode-se sugerir que, como relatado anteriormente, as bandas correspondem à 

fração glicosilada (15 kDa) e a fração ligeiramente glicosilada ou não-

glicosilada (12 kDa), respectivamente (OLIVEIRA et al., 2008). Além dessas 

afirmações, o espectro de massas da Frutalina purificada, após deconvolução, 

mostrou massas diferentes em torno de 16,5 kDa, o que corrobora com a 

presença de isoformas do mesmo monômero e confirma que a amostra está 

realmente pura, contém uma mistura de isoformas de uma mesma lectina 

(Figura 13).  

Estudos comprovam que a melhor condição para submeter uma 

proteína a ensaios de cristalização, é quando esta proteína é produzida em 

sistemas bacterianos, na sua forma recombinante, aumentando sua 

disponibilidade, homogeneidade e possibilitam um suprimento contínuo para 

ensaios (OLIVEIRA, 2014). Porém, os estudos envolvendo Frutalina buscam a 

elucidação das bases moleculares que sustentam as atividades biológicas e 

biotecnológicas desta molécula, que é utilizada na sua forma nativa. Com base 

nisto, pode-se dizer que, de acordo com as análises de SDS-PAGE e ESI-MS a 

amostra de Frutalina isolada está adequada para ensaios de cristalografia para 

determinação da etapa final de caracterização da molécula, a determinação de 

sua estrutura tridimensional e a comprovação visual da tese que sustenta a 

interação com o ligante.  
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Figura 13: FLT foi purificada por cromatografia de afinidade como descrito em 

3.1. A pureza da proteína foi analisada por SDS-PAGE e ESI-MS. SDS-PAGE 

mostrou padrão de massa com duas bandas de 15,5 e 12 kDa, enquanto que 

os espectros intactos deconvoluídos de Frutalina mostraram massas em torno 

de 16 kDa. 

 

 

 

4.4. Obtenção e Otimização dos Cristais de Frutalina 

 

Inicialmente, os ensaios de cristalização, tanto com a Frutalina na 

sua forma silvestre, quanto para  a Frutalina co-cristalizada na presença do 

ligante (D-Galactose) deram várias condições com cristais, em todos os kits 

utilizados: Index Screen (Hamptons Research), Index Set I e II e Morpheus. Os 

cristais de Frutalina apo (sem adicionais de metais e ligantes) cresceram 

principalmente em poços de pH 8,5 contendo PEG como precipitante (12,5% 

PEG 1000 e 12,5% PEG 2250) e etileno-glicol (Figura 14), enquanto que os 

cristais de Frutalina que receberam a adição de D-Galactose na proporção de 

1:4 (proteína:ligante) cresceram principalmente em poços de pH 6,5 contendo 
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PEG como precipitante (25% de PEG 3350) e 0,2M de Sulfato de Lítio.  (Figura 

15). 

 

Figura 14: Cristais de Frutalina apo (sem ligantes) obtidos inicialmente após 

prospecções: Esquerda: Cristal obtido na condição E9 do Morpheus; Direita: 

Cristal de obtido na condição F7 do Index I. 

 

 

Figura 15: Esquerda: Cristais de Frutalina na presença de D-Galactose (1:4) 

obtidos inicialmente após prospecções; Centro: Cristal obtido na condição F7 

do Index I; Direita: Cristal obtido na condição G3 do Index I; Esquerda - Cristal 

obtido na condição F8 do Index II. 

 

   

A identificação de um baixo percentual de cristalização, ao notar-se 

que, em um grande numero de meios, a lectina cristaliza em poucas condições 

acontece devido à composição da lectina, que contém uma população 

heterogênea de moleculas (isoformas), dificultando o processo de precipitação 
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ordenado necessário para a formação de cristais. Outro fato que é possível de 

se observar, é que a mesma molécula cristalizou em mais condições quando 

foi submetida a interação com o ligante, e esse efeito pode ser justificado como 

consequência de pequenas alterações alostéricas que ocorrem comumente 

devido a ancoragem de ligantes (SOUSA, 2014).  

Após identificação de cristais, ensaios de otimização foram 

realizados para a obtenção de cristais melhores e maiores, para posterior 

coleta de dados, onde foi adotada a estratégia de otimização em uma variável 

(concentração da proteína: 3, 6 e 9 mg/mL) e os melhores cristais apareceram 

após uma semana de maturação, para a Frutalina apo, em forma de placas, na 

condição  0,1 M de ácido cítrico de pH 3,5, contendo PEG 3350 como agente 

precipitante (Tabela 3), proporcionando uma dimensão máxima de 0,1 x 0,15 x 

0,03 milímetros, enquanto que a Frutalina na presença do ligante teve seu 

crescimento principalmente evidenciado na condição de  0,2 M Sulfato de Lítio 

Monoidratado, 0,1 M Bis-Tris pH 6,5 e 25% de polietilenoglicol 3350 (Tabela 4), 

proporcionando uma dimensão máxima de 0,06 x 0,12 x 0,08 milímetros 

(Figura 16). 

 

 

Tabela 3: Dados de obtenção do melhor cristal de Frutalina (apo) 

Cristalização – Frutalina apo  

Método Difusão a Vapor 

Tipo de Placa Limbro 

Temperatura 293 K 

Concentração da Proteína 6.0 mg/mL 

Solução Tampão da Proteína Tris-HCl 20mM pH 7.5 

Solução do Reservatório 0,1 M de Ácido Cítrico pH 3.5 

contendo PEG 3,350 

Volume e Proporção da Gota 1,5 µL (1:1) 

Volume do Reservatório 400 µL 
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Tabela 4: Dados de obtenção do melhor cristal de Frutalina (na 

presença de D-Galactose 1:4) 

Cristalização – Frutalina com D-Galactose (1:4) 

Método Difusão a Vapor 

Tipo de Placa Limbro 

Temperatura 293 K 

Concentração da Proteína 3.0 mg/mL 

Solução Tampão da Proteína Tris-HCl 20mM pH 7.5 

Solução do Reservatório 0,2 M de Sultato de Lítio pH 6,5 contendo 

PEG 3350 

Volume e Proporção da Gota 1,5 µL (1:1) 

Volume do Reservatório 400 µL 

 

 

4.5 Difração de Raios-X 

 

Ambos os cristais de Frutalina foram difratados como descrito em 

3.5., tornando possível a obtenção de uma resolução máxima de 1,81 Å 

(Frutalina apo) e 1,65 Å (Frutalina com Galactose), usando um ânodo giratório 

Rigaku Micromax-007 HF, fonte de raios-x. Todas as 400 imagens foram 

obtidas por um detector Rigaku Raxis IV ++ e, em seguida, foram indexadas, 

integradas e dimensionadas. 
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Figura 16: Cristais de FTL: Esquerda: Frutalina apo cultivada e expostas, por 

uma semana, a uma solução contendo ácido cítrico pH 3,5, contendo PEG 

3350 como agente precipitante; Direita: Frutalina na presença de D-Galactose 

(1:4) exposta por 15 dias a uma solução contendo Sulfato de Lítio pH 6,5, 

contendo PEG 3350 como agente precipitante.  

 

 

 

Para a Frutalina apo, foi obtido o coeficiente de Matthews foi VM = 

2,53 Å³ / Dalton com um teor de solvente de 51,47%, assumindo 4 monômeros 

por unidade assimétrica. A melhor solução para determinar o grupo espacial, 

considerando eixos e planos de simetria, foi obtida para o grupo espacial I2 

com um Rfactor de 38,6% e LLG (“Log likelihood Gain”) de 19,9. Para a 

Frutalina na presença do ligante (D-Galactose), o coeficiente de Matthews foi 

VM = 2,48 Å³ / Dalton, assumindo 4 monômeros por unidade assimétrica. 

Neste caso, a melhor solução, a nível de grupo espacial, considerando eixos e 

planos de simetria, também demonstrou-se relativa ao grupo espacial I2, o que 

já era esperado, com um Rfactor de 16,58% e LLG de 19,15.  Vale ressaltar 

que o Rfacter da substituição molecular é diferente do Rfactor do refinamento. 

Dentre os parâmetros observados na validação do cristal, o LLG 

indica o número de vezes que a solução encontrada é melhor, ao ser 
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comparada com uma solução aleatória. O valor deve ser positivo em ambas as 

operações, caso contrário o modelo obtido não deve ser considerado 

(BARBOSA, 2012). Um resumo das estatísticas de coleta de dados é 

apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Coleta de dados da Difração  

 (Valores do escudo externo em parêntese)  

Coleta de Dados e Processamento 

Fonte de Difração Rigaku Micromax-007 HF 

Comprimento de Onda 1.5418 Â 

Temperatura 100 K 

Detector Rigaku Raxis IV++ 

Faixa de Rotação por Imagem 0.5º 

Faixa de Rotação Total 200º 

Grupo Espacial I2 

a, b, c 76.17Â, 74.56Â, 118.98Â 

α, β, γ 90.0º, 96.56º, 90.0º 

Faixa de resolução 27.02A – 1.81 (1.85 -1.81)A 

Número total de Reflexões 240259 (12493) 

Número de Reflexões Únicas 59769 (3386) 

Plenitude (Completeness) 99.8 (97.00%) 

Redundância 4.0 (3.7) 

I/σ(I) 10.3 (2.6) 

Rr.i.m. 4.9 (27.1) 

 

 

Baseado nesses parâmetros de cristalização e nessas estatísticas 

de coleta, torna-se possível a apresentação dos melhores cristais da Frutalina 

na forma apo e na presença do ligante, o que possibilitou a utilização do 

programa PHASER para fornecer uma solução para uma substituição 

molecular clara e precisa, que pode ser visualizada em alta resolução como 

monômero (Figura 17) e como tetrâmero (Figura 19), para discussão e 

comparação com as estruturas de outras lectinas de Moraceaes e elucidação 

sobre as interações com os ligantes. 
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4.5. Estrutura geral da Frutalina 

 

A Frutalina é caracterizada como um tetrâmero contendo 153 

aminoácidos por monômero (MOREIRA, 1998). A estrutura monomérica da 

Frutalina apresenta enovelamento característico de uma das lectinas das 

Moraceaes, Jacalina, (SANKARANARAYANAN, 1996) e tem suas duas 

cadeias bem representadas graficamente (Figura 18) após substituição 

molecular e refinamento. 

 

Figura 17: Estrutura tridimensional da Frutalina: Monômero representada em 

cartoon. 

 

 

O modelo criado por substituição molecular recebeu a sequência 

aminoacídica obtida por RT-PCR, equivalente a um dos clones de Frutalina, 

obtidos de uma semente madura (NEPOMUCENO, 2008), mas após o 

refinamento, alguns aminoácidos mostraram-se incompatíveis com a nuvem 

eletrônica e as adaptações geraram a seqüência real, confirmada pela difração 

de raios-x:  
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> 4WOG (Frutalina) 

AEQSGKSQTVIVGPWGAQVSTSSNGKAFDDGAFTGIREINLSYNKETAIGDF

QVIYDLNGSPFVGQNHTSFITGFTPVKISLDFPSEYIIEVSGHTGKVSGYVVVR

SLAFKTNKKTYGPYGVTSGTPFNLPIENGLIVGFKGSIGYWLDYFSMYLSL 

 

Esta seqüência, após realizados os ajustes, teve identidade de 

quase 100% com a seqüência obtida por RT-PCR, relativa a uma das quatro 

isoformas expressas no último estágio de maturação das sementes de A. incisa   

(NEPOMUCENO, 2008).  

A estrutura cristalina referente à Frutalina na sua forma nativa foi 

obtida com resolução de 1,8 A e o modelo apresenta boa estereoquímica, com 

a maioria dos resíduos apresentando ângulos diedrais pertencentes às regiões 

mais favorecidas e permitidas (LASKOWSKI, 1993). 

Outra característica possível de se observar na Frutalina em sua 

forma monomérica, é a confirmação das duas cadeias aminoacídicas (Figura 

18), que ao contrário da KM+, não conta com um “loop” de aminoácidos que 

faz a ligação entre essas cadeias. Isso altera substancialmente o sítio de 

reconhecimento a carboidratos, tornando aquela região mais flexível e expondo 

mais alguns aminoácidos.  

 

Figura 18: Representação das Cadeias α e β da Estrutura Monomérica da 

Frutalina: Vermelho – Cadeia alfa; Verde – Cadeia beta. 
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A lectina manose-ligante, KM+, tem sua especificidade atribuída a 

essa maior rigidez, ocasionada pela permanência deste peptídeo, pois o 

mesmo não é eliminado durante a expressão, nem após. Já a Jacalina tem 

flexibilidade e afinidade semelhantes à Frutalina, em relação a atividades 

biológicas, mas, estruturalmente, é possível visualizar que essa semelhança 

entre as duas lectinas vai além do perfil aminoacídico. Segundo Bourne e 

colaboradores (2002), ensaios de ressonância plasmônica de superfície, 

juntamente a ensaios de cristalografia que deram a estrutura tridimensional da 

Jacalina na presença dos ligantes, a múltipla especificidade da Jacalina se dá 

devido a formação de um “bolsão” de interação a hidroxilas, o que permite que 

epímeros de galactose também possam interagir com o SRC. Com base 

nessas comparações, é possível sugerir que a Frutalina sustente essa 

hipótese, e que a sua múltipla especificidade, descrita por Moreira e 

colaboradores (2002), seja atribuída à flexibilidade no sítio de reconhecimento 

a carboidratos, pois durante a expressão da proteína, juntamente à 

modificações pós-traducionais e possíveis proteólises (assim como na 

Jacalina), a eliminação deste peptídeo sinal dá origem a um novo N-teminal e 

um novo C-terminal à seqüência, originando duas cadeias e diminuindo a 

rigidez do SRC.  

De maneira semelhante à Jacalina, a Frutalina também apresenta, 

em cada unidade monomérica, um β prisma simétrico, com três grupos de 4 

folhas beta, cada. O sítio de reconhecimento a carboidratos, também é 

semelhante, e envolve o N-terminal da cadeia α, que como descrito 

anteriormente (SANKARANARYANAN, 1996), é gerado por modificações pós-

traducionais que envolvem uma proteólise, fundamental para conferir a 

especificidade por carboidratos, que no caso da Frutalina e Jacalina, é múltipla. 

Este novo tipo de enovelamento é característico da família Moraceae 

(CONSTANCIO, 2005). 

O sítio de ligação da Frutalina, de maneira geral, é semelhante ao 

das lectinas de Moraceaes e consiste numa cavidade próxima ao N-terminal da 

cadeia α, formada por quatro resíduos-chave: Gly25, Tyr146, Trp147 e Asp149. 

Baseada nessa estrutura monomérica e nas prováveis simetrias 

entre monômeros, é possível estabelecer a estrutura tridimensional da Frutalina 
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na sua forma tetramérica, o que confirma grande semelhança com a estrutura 

tetramérica da Jacalina, o que já era esperado devido a enorme identidade 

entre os perfis aminoacídicos (Figura 19). Pode-se sugerir também, que as 

interações entre os monômeros se dão, principalmente, por interações de 

London e de Van der Waals, tendo em vista a inexistência de interações mais 

fortes, que seriam detectadas em SDS-PAGE, como as ponte dissulfeto. O 

ensaio de eletroforese em gel de poliacrilamida resulta no mesmo perfil 

eletroforético na presença e na ausência de β-mercaptoetanol, o que não 

aconteceria na presença de interações como pontes dissulfeto. 
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Figura 19: Estrutura tridimensional da Frutalina e da Jacalina em cartoon 

colorido e amarelo, respectivamente.  

 

 

 

Na estrutura tridimensional do complexo Jacalina-α-D-galactose, oito 

pontes de hidrogênio são formadas diretamente entre aminoácidos do SRC e 

as hidroxilas ligadas aos carbonos, principalmente os das posições C3 e C6 do 

açúcar (Figura 20), enquanto na Frutalina, dez interações são observadas em 

relação ao ligante (Figura 21).  
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Figura 20: Ilustração das interações entre a D-Galactose e o sítio de 

reconhecimento a carboidrato da Jacalina (PRATAP et al., 2002). 

 

 

Observando o ligante, é possível listar interações que conectam a 

hidroxila do C1 ao resíduo Tyr146, a hidroxila do C3 ao resíduo Gly25, a 

hidroxila do C4 aos resíduos de Gly25 e Asp149 e a hidroxila do carbono 6 aos 

resíduos Tyr146, Trp147 e Asp149 (Tabela 07). Além das interações com os 

resíduos de aminoácidos, algumas hidroxilas da α-D-Galactose também 

utilizam de interações com moléculas de água denominadas de moléculas de 

águas estruturais, para buscar estabilidade no SRC, e como já foi previamente 

postulado, moléculas de água podem desempenhar um papel duplo, 

estabilizando uma conformação específica do ligante por meio de pontes de 

hidrogênio com grupos hidroxila ou outros átomos de oxigênio na estrutura do 

ligante, ou ainda por meio de pontes aquosas entre o ligante e a proteína 

(WEIS & DRICKAMER, 1996).  O grande número de interações corrobora com 

a grande afinidade que a Frutalina têm a galactose e à sua grande capacidade 

de aglutinação.  
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Figura 21: Sítio de Reconhecimento a Carboidrato da Frutalina: Verde: Cadeia 

polipeptídica da lectina; Vermelho: Ligante (D-galactose); Amarelo: Pontes de 

Hidrogênio; “X” vermelho: Moléculas de Água 

 

 

 

O número total de interações entre uma lectina e o ligante é um dos 

fatores principais para a energia de ligação, uma vez que um número maior 

levaria a uma maior energia de interação (COZZINI e DOTTORINI, 2004). 
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Tabela 07: Comprimentos de ligação e grupos envolvidos na formação 

de pontes de hidrogênio para a ancoragem da α-D-Galactose ao SRC da 

Frutalina (W: moléculas de água estruturais) 

α-D-Galactose Resíduo (FTL) Ligação (A) 

C1-OH Tyr146 3,4 

C2-OH W1 / W2 3,0 / 3,5 

C3-OH Gly25 2,9 / 3,0 / 2,8 

C3-OH W2 / W3  3,0 / 2,8 

C4-OH Gly25  2,9 

C4-OH Asp149  3,2 

C4-OH Asp149  2,6 

C6-OH Tyr146 3,1  

C6-OH Trp147 2,9  

C6-OH Trp147  3,1 

C6-OH Asp149 2,8 

   

 

 

Ao observar as dimensões entre a lectina e o ligante, visualiza-se 

que o sitio de ligação é muito maior que o açúcar (Figura 22), o que corrobora 

com a preferência que a Frutalina costuma apresentar por glicoconjugados de 

maior massa molecular, contendo resíduos expostos com os açúcares que tem 

afinidade, em comparação ao monossacarídeo (OLIVEIRA, 2009) e isso se dá 

ao maior encaixe, e ao maior número de interações químicas entre um 

glicoconjugado maior. 
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Figura 22: Estrutura do Tetrâmero de Frutalina com o Ligante (D-Galactose); 

Ampliação: representação da omissão da densidade eletrônica do SRC-ligante. 

 

 

 

Algo semelhante observa-se no complexo Jacalina-Metil-α-D-

galactose ao perceber que a superfície do SRC é substancialmente maior que 

o monômero encontrado na estrutura cristalina (Figura 23) o que confirma essa 

predileção da Jacalina por glicoconjugados de maior massa molecular. Essa 

maior afinidade, no caso da Jacalina, é comprovada não somente pela 

estrutura, mas pela combinação dos dados obtidos pela estrutura cristalina com 

os dados obtidos por ensaios de Ressonancia Plasmonica de Superfície, onde 

foram detectadas constantes de afinidade maiores em glicoconjugados 

contendo D-Galactose e D-manose expostas (BOURNE, 2002). 
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Figura 23: Superfície molecular da Jacalina: Cinza escuro: área equivalente ao 

sítio de ligação ao carboidrato da Jacalina; Cinza claro: cadeia β da Jacalina; 

Ribbons: Manose ligada ao sítio (Adaptado de BOURNE, 2002) 

 

 

 

As diferenças observadas entre os volumes dos sítios de ligação 

demonstram impactar diretamente na capacidade de ligação em lectinas de 

leguminosas, desempenhando um papel importante na determinação de suas 

atividades biológicas.  

Comparando o SRC da Frutalina com os de outras lectinas de 

Moraceaes, pode-se sugerir que o sítio se assemelha bastante com o da 

Jacalina, pois existem resíduos equivalente em ambas lectinas, como o Asp149 

da Frutalina em relação ao Asp125 da Jacalina, que realiza duas interações de 

hidrogênio, uma com a hidroxila do C3 e outra com a Hidroxila do C4. Com 

base nessas interações, pode-se sugerir que a Frutalina é compatível com um 

epímero de D-galactose, por exemplo, D-Manose,  já que em D-Manose a 

hidroxila do C4 é equatorial ao invés de axial, e a interação também seria 

permitida pelo Asp149. Esta flexibilidade não acontece em uma outra lectina da 

família das Moraceaes, KM+, que é especificamente manose-ligante devido a 
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presença de um peptídeo, responsável por conectar as cadeias α e β, 

inexistente na Jacalina e na Frutalina, e o resíduo de Gly14 é o responsável por 

esse impedimento estérico.  

As bases moleculares que sustentam este sitio menos flexível e as 

interações de hidrogênio entre o SRC da KM+ e os manosídeos (Figura 24) 

servem para intensificar o papel fisiológico do “peptídeo de ligação” entre as 

supostas cadeias α e β da KM+ (ROSA, 1998). Com base nestas três 

situações, fica evidenciado que a múltipla especificidade da Frutalina é 

permitida pelo resíduo de Asp149, assim como acontece na Jacalina, e a 

proteólise de excisão do peptídeo de ligação, evidenciada nas duas lectinas é o 

que as difere da KM+, que passa a ser exclusivamente manose-ligante (Figura 

25). 

 

Figura 24: Ilustração das interações entre a α-D-Manose e o sítio de 

reconhecimento a carboidrato da KM+ (PRATAP, 2002). 
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Figura 25: Estrutura detalhada dos SRC de Moraceaes: 1 - Jacalina mostrando 

o ligante α-D-galactosídeo e o ligante α-D-manosídeo (amarelo) interagindo por 

pontes de hidrogênio (vermelho) na estrutura cristalina do complexo Jacalina-

Metil-α-D-Galactose com a participação do Asp125. Na ligação do Asp125 com 

a manose, o resíduo assume uma nova conformação com novas pontes de 

hidrogênio (amarelo). A rotação do Asp125 é possível devido a ruptura que 

existe entre a cadeia α e β; 2 - SRC da KM+: neste caso o Asp141 sofre 

impedimento estérico pela Gly14 do "peptídeo de ligação" entre as duas 

cadeias, representado pela linha vermelha pontilhada. (Adaptado de ROSA, 

1999) 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

· A caracterização estrutural de lectinas de leguminosas é fundamental para 

elucidação das bases moleculares que sustentam suas inúmeras 

aplicabilidades biotecnológicas, principalmente na terapia e diagnósticos do 

câncer, já que são vastamente utilizadas como marcadores histológicos; 

· A análise dos dados cristalográficos propõe uma diferenciação entre as 

lectinas caracterizadas da família Moraceae: a existência de modificações 

pós-traducionais e proteólises pode aumentar ou diminuir a especificidade 

da lectina, pois a excisão de peptídeos pode separar cadeias 

aminoacídicas que propiciam uma maior flexibilidade do SRC, assim como 

a presença de peptídeos pode trazer impedimentos estéricos ao SRC; 

· Ao analisar o sítio de reconhecimento a carboidratos da Frutalina, em 

comparação ao sítio de outras lectinas da família Moraceae, pode-se 

concluir que o tamanho do SRC é algo relevante ao se propor bases 

moleculares sobre atividades biológicas, pois é notório que, assim como na 

Jacalina, um SRC substancialmente maior que o monossacarídeo sugere 

uma maior afinidade a glicoconjugados de maior massa molecular; 

· A elucidação da estrutura tridimensional da Frutalina ressalta sua 

similaridade com a Jacalina, e ambas são comumente usadas como 

marcadores histoquímicos para células tumorais, cientificamente, e isso, 

somado aos seus efeitos biológicos bem caracterizados, podem 

estabelecer a Frutalina como uma ferramenta biotecnológica bem mais 

confiável; 

· Novas etapas no processo de validação da Frutalina como ferramenta 

biotecnológica seriam relacionadas à caracterização da rFrutalina, obtida a 

partir de sistemas bacterianos, para comparação com a estrutura da lectina 

nativa, isolamento e caracterização das isoformas da Frutalina nativa e 

análise das afinidades de todas as variáveis por técnicas precisas e 

avançadas, como a Ressonancia Plasmonica de Superfície; 
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