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RESUMO 
 

As lectinas consitem em uma classe diversificada de proteínas, capazes de reconhecer 

estruturas glicídicas de forma reversível e com alta especificidade, no entanto sem 

alterar suas estruturas químicas, participando de vários processos celulares 

importantes. Dentre as diferentes famílias de lectinas, as isoladas a partir de 

leguminosas são as mais extensivamente estudadas, havendo sido relatada a 

influências dessas moléculas sobre diversos processos patológicos, incluindo a 

carcinogênese. Notáveis propriedades antitumorais têm sido detectadas para algumas 

lectinas de leguminosas, resultantes da sua habilidade em induzir a morte celular ou a 

autofagia em células cancerígenas, o que atraído atenção para suas possiveis 

aplicações biomédicas. Além disso, algumas lectinas desse grupo especificas para 

galactose/N-acetil-D-galactosamina (Gal/GalNAc) têm se mostrado úteis como 

marcadores histoquímicos na pesquisa do câncer e a caracterização estrutural dessas 

lectinas em complexo com diferentes epítopos cancerígenos vem sendo realizada com 

sucesso. A lectina isolada a partir das sementes da leguminosa Vatairea macrocarpa 

(VML) é uma lectina bem caracterizada específica para Gal/GalNAc capaz de 

reconhecer especificamente o antígeno Tn (GalNAc-α-O-Ser), naturalmente encontrado 

em O-mucinas presentes em diferentes tipos de câncer. As estruturas cristalográficas 

para a VML em complexo com o antígeno Tn e GalNAc foram determinadas com 

resoluções de 1.4 e 1.7 Å, respectivamente. A maioria das lectinas obtidas a partir de 

fontes naturais consiste em misturas de diferentes isoformas, uma característica 

indesejada para aplicações biomédicas. Com base nisso, uma construção 

recombinante para VML (rVML) foi expressa em Escherichia coli, sendo obtida de forma 

solúvel em com alto rendimento. A estrutura cristalina para a rVML, bem como para 

seus complexos com o antígeno Tn, GalNAc e α-Lactose foram determinadas com 

resoluções de 1.7, 2.7, 2 e 1.8 Å, respectivamente, apresentando a mesma estrutura 

geral e padrões de interação que a lectina silvestre. Com o intuito de gerar um perfil 

comparativo entre a VML e outras lectinas de leguminosas capazes de reconhecer o 

antígeno Tn, foram realizadas análises de docking molecular utilizando fragmentos de 

O-mucinas diferentemente decorados com o antígeno Tn. Esse perfil ressalta como 

alterações sutis no elenco ou disposição dos aminoácidos constituintes do sítio de 
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ligação a carboidrato, que talvez não influenciem a capacidade de ligação a 

monossacarídeo, podem impactar diretamente a habilidade dessas lectinas em 

reconhecer antígenos em condições naturais. Adicionalmente aos já caracterizados 

efeitos biológicos relatados para VML, a similaridade entre sua estrutura e perfis de 

interações quando comparadas a outras lectinas comumente utilizadas como 

marcadores histoquímicos (e.g., VVLB4 e SBA), sugerem fortemente a possível 

utilização da VML como uma nova ferramenta na pesquisa do câncer. Esse trabalho 

consiste no primeiro relato de estruturas cristalográficas para uma lectina de 

leguminosa específica para Gal/GalNAc da tribo Dalbergieae. 
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ABSTRACT 
 

Lectins are a very diverse class of proteins able to bind specific sugar structures 

reversibly and with high specificity, but without enzymatically modifying them, triggering 

several important cellular processes. Among the different lectin families, legume lectins 

are the most thoroughly studied and have been widely reported to exhibit a number of 

links to many pathological processes, including carcinogenesis. The remarkable anti-

tumor properties of some legume lectins, resulting from their ability to induce 

programmed cell death and/or autophagocytosis in cancer cells have attracted much 

attention for biomedical applications. Moreover, a few galactose/N-acetylgalactosamine 

(Gal/GalNAc)-binding lectins from this group have proven to be useful markers for 

cancer histochemistry, and the structural characterization of these lectins bound to 

specific cancer epitopes has been carried out successfully. The seed lectin isolated from 

the legume tree Vatairea macrocarpa (VML) is a well characterized Gal/GalNAc-binding 

protein able to specifically recognize naturally occurring O-mucins presenting the 

carcinoma epitope Tn antigen (GalNAc-α-O-Ser). The crystal structures of VML in 

complex with Tn antigen and GalNAc have been determined at the resolution of 1.4 and 

1.7 Å, respectively. Unfortunately, most of lectins obtained from natural sources consist 

in a mixture of forms, which is an undesired feature for biomedical applications. Thus, 

the recombinant form of VML (rVML) was expressed in Escherichia coli, being obtained 

soluble and wih high yielding. The crystal structure for rVML, as well as for the complex 

with Tn antigen, GalNAc and α-Lactose have been determined at resolutions of 1.7, 2.7, 

2 and 1.8 Å, respectively, presenting the same overall structure and binding patterns as 

the wild lectin. Molecular docking analysis of this new structure and other Tn-binding 

legume lectins to O-mucin fragments differently decorated with this antigen provides a 

comparative binding profile among these proteins, stressing that subtle alterations that 

may not influence monosaccharide binding can, nonetheless, directly impact the ability 

of these lectins to recognize naturally occurring antigens. In addition to the specific 

biological effects of VML, the structural and binding similarities between it and other 

lectins commonly used as histological markers (e.g., VVLB4 and SBA) strongly suggest 

that VML can be used as a new tool for cancer research. This is the first report of crystal 

structures of a Gal/GalNAc-binding legume lectin from the Dalbergieae tribe.  
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1.1. Generalidades sobre lectinas 

As lectinas surgiram no cenário científico em 1888 durante estudos realizados 

por Herman Stillmark sobre o princípio tóxico de extratos de sementes de mamona 

(Ricinus comunis). Durante esses estudos ele observou que tais extratos, assim como 

os de outras plantas pertencentes à família Euphorbiacea, apresentavam a capacidade 

de aglutinar eritrócitos de diferentes animais (STILLMARK, 1888). Em 1891, Hellin 

relatou efeitos semelhantes obtidos a partir de extratos tóxicos de sementes de jeriquiti 

(Abrus precatorius). Em 1906, Summer isolou a partir de sementes de Canavalia 

ensiformis uma fração protéica hemaglutinante (ConA) capaz de se ligar também a 

amido, glicogênio e mucinas. Ele observou que tais interações podiam ser inibidas por 

carboidratos de baixo peso molecular, como a sacarose, evidenciando pela primeira vez 

a capacidade dessas moléculas em reconhecer carboidratos (SUMMER & HOWELL, 

1936). Posteriormente, a descoberta de que diferentes aglutininas apresentavam 

predileção por distintos tipos de eritrócitos (LANDSTEINER & VAN DER SCHEER, 

1931) permitiu a Boyd em 1954 propor o termo lectina (do latim legere, escolher) 

(BOYD & SHAPLEIGH, 1954).  

O fato das lectinas não causarem alterações estruturais às moléculas as quais 

se ligam permite também distingui-las de certas enzimas como glicosiltransferases e 

glicosidases, que a baixas temperaturas podem causar hemaglutinação (SHANNON et 

al., 1981). Tendo por base essas considerações, Peumans e Van Damme conceituaram 

lectinas como sendo proteínas de origem não imune que possuem pelo menos um 

único sítio não catalítico capaz de se ligar de forma específica e reversível a mono- ou 

oligossacarídeos (PEUMANS & VAN DAMME, 1995), sendo esta a definição mais 

aceita. Entretanto, lectinas também podem ser definidas como proteínas ou 

glicoproteínas de origem não imune com um ou mais sítios por subunidade, capazes de 

interagir reversivelmente com segmentos glicídicos por meio de pontes de hidrogênio e 

interações Van der Waals (LIS & SHARON, 1998).  

As lectinas apresentam distribuição ubíqua, podendo ser encontradas em todas 

as classes de organismos, desde microorganismos (vírus, bactérias) até plantas e 

animais. São também denominadas de aglutininas por serem capazes de aglutinar 

células (eritrócitos, por exemplo) e glicoconjugados, característica que se deve 
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geralmente a multivalência dessas proteínas. A maior parte das lectinas é específica 

para um pequeno número de açúcares e na maioria dos casos esses açúcares estão 

presentes dentro ou na superfície das células, especialmente na forma de 

glicoconjugados. Dessa forma, podemos englobar as lectinas em dois grupos distintos: 

aquelas capazes de reconhecer monossacarídeo e aquelas que reconhecem apenas 

oligossacarídeos (SHARON & LIS, 2004). Entre os monossacarídeos geralmente 

reconhecidos por lectinas estão a manose, fucose, galactose, N-acetil-D-galactosamina 

(GalNAc) e N-acetil-D-glicosamina (GlicNAc). 

Embora lectinas comumente interajam de forma reversível com carboidratos 

(LIS & SHARON, 1998), seus efeitos biológicos podem variar em vista de pequenas 

alterações estruturais presentes em cada molécula, o que é constatado mesmo para 

lectinas com alto grau de identidade de sequências. Atualmente estas proteínas têm 

mostrado aplicabilidades em diversas áreas científicas, abrangendo áreas que vão 

desde a medicina à agricultura, sendo atualmente consideradas ferramentas 

biotecnológicas básicas em vista de suas várias propriedades, tais como: atividade anti-

inflamatória e pró-inflamatória (FREIRE et al. 2003, BENJAMIN et al., 1997, ASSREUY 

et al., 1997, ALENCAR et al.,2005), atividade inseticida (MACEDO et al., 2007; 

OHIZUMI et al, 2009, BENETEAU et al., 2010), agentes em drug delivery (MOLEMA & 

MEIJER, 1994), efeito vasodilatador (ASSREUY et al., 2009), indução do fenômeno de 

apoptose (BARBOSA et al., 2001), dentre outros. 

Um dos maiores incentivos ao desenvolvimento de pesquisas envolvendo 

lectinas está certamente relacionado à sua capacidade de decodificar informações 

biológicas presentes na estrutura tridimensional de segmentos glicídicos. Dessa forma, 

as lectinas podem ser concebidas como modelos ideais para a análise das interações 

proteína-carboidrato, tendo um papel fundamental em vários processos de 

reconhecimento molecular e sinalização celular (AMBROSI et al., 2005).  

 

1.2. Lectinas Vegetais  

O primeiro relato do isolamento de lectinas a partir de tecidos vegetais data do 

início do século XX, entretanto, a comunidade científica apenas apresentou um maior 

interesse por esta classe de proteínas a partir dos anos sessenta, coincidindo com o 
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nascimento da glicobiologia. Esse interesse foi motivado principalmente pela aplicação 

das lectinas na detecção, isolamento e caracterização de oligossacarídeos, assim como 

na tipagem sanguínea e identificação de glicoconjugados, especialmente 

glicoproteínas. A identificação do fato de que certas condições fisiológicas ou 

patológicas estariam associadas à alterações no padrão de glicosilação presente nas 

superfícies celulares só foi possível por meio da utilização de lectinas. Em vista do 

crescente número de lectinas caracterizadas, provenientes de diferentes fontes e 

detentoras de interessantes atividades biológicas, e muitas vezes de fácil purificação, 

fez com que a comunidade científica começasse a considerá-las importantes moléculas 

bioativas. Classicamente, as lectinas vegetais são consideradas um grupo heterogêneo 

de proteínas, pois, apresentam propriedades bioquímicas e atividades biológicas 

marcadamente diferentes, distintas estruturas moleculares e especificidades de ligação 

(PEUMANS & VAN DAMME, 1995). 

Embora sejam amplamente distribuídas no reino vegetal, abrangendo 

principalmente as famílias Leguminosae, Gramineae, Euphorbiaceae, entre outras, o 

maior número de lectinas caracterizadas atualmente são provenientes da família 

Leguminosae, obtidas principalmente de sementes (SHARON & LIS, 1993; 

PRAKASHKUMAR et al., 1998; LORIS et al., 1998), embora possam ser encontradas 

também em outras partes das plantas, como folhas (RATANAPO et al., 2001), frutos 

(SAMPIETRO et al., 2001), raízes de algumas Convolvulaceae (PEUMANS et al., 1997; 

VAN DAMME et al., 1997) e tubérculos (SUSEELAN et al., 2002). 

Em vegetais, uma das hipóteses mais aceitas sobre o papel das lectinas trata 

sobre uma possível função de defesa em detrimento de simples reservas de nitrogênio. 

Essa hipótese é sustentada pelo fato de muitas dessas proteínas apresentarem a 

capacidade de reconhecer especificamente carboidratos inexistentes em seus vegetais 

de origem, mas abundantes em outros organismos (PEUMANS & VAN DAMME,1995). 

Resistência a proteólise e estabilidade mediante variações consideráveis de 

temperatura e pH (VASCONCELOS & OLIVEIRA, 2004) estão entre as características 

que corroboram essa ideia. Essas propriedades conferem aos vegetais uma maior 

adaptabilidade ao seu meio. Dentre elas, podemos citar: proteção contra insetos 

(VASCONCELOS & OLIVEIRA, 2004), atividade antifúngica (RUDIGER, 1997) e 
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simbiose com bactérias nitrificantes (VAN EIJSDEN et al., 1995). Tais propriedades 

constituem também grande potencial econômico contra pestes, já que, sendo as 

lectinas um produto metabólico primário, seus genes seriam bons candidatos para 

conferir resistência em linhagens transgênicas. A purificação e caracterização de 

lectinas de novas fontes, portanto, podem revelar genes com grande potencial para 

engenharia genética (KAUR et al., 2006; SINGH et al., 2004).  

Apesar de apresentarem importantes papéis no meio externo, as lectinas 

também possuem funções indispensáveis no controle da homeostase vegetal. Dentre 

elas podemos citar o seu clássico papel como reserva de nitrogênio durante o 

desenvolvimento inicial da planta, função acoplada ao possível papel na defesa, uma 

vez que quantidades consideráveis de lectinas presentes na semente podem ajudar a 

evitar que essa seja predada ou danificada, porém, se não requisitadas, são então 

consumidas (PEUMANS & VAN DAMME, 1995). Outro papel das lectinas vegetais 

encontra-se na interação com enzimas, direcionando sua atuação a sítios específicos e 

ao mesmo tempo modulando sua atividade (TAIPALENSUU et al., 1997; WIERZBA-

ARABSKA & MORAWIECKA, 1987). 

 

1.3. Classificação Estrutural das Lectinas Vegetais 

As lectinas vegetais podem ser estruturalmente distinguidas entre si, havendo 

sido proposto por Peumans e Van Damme em 1998 (VAN DAMME et al., 1998) a 

separação dessas proteínas em quatro grandes classes com base em suas estruturas 

gerais (figura 1). Sendo elas: 

• Merolectinas: são lectinas monovalentes, apresentam um único sítio de 

ligação a carboidrato, sendo dessa forma incapazes de causar aglutinação de células 

ou a precipitação de glicoconjugados. A lectina de Hevea brasiliensis, a heveína, é um 

exemplo de merolectina. (VAN DAMME et al., 1998).  

• Hololecinas: são proteínas que apresentam dois ou mais sítios de ligação a 

carboidratos, podendo assim estabelecer ligações cruzadas entre células e 

glicoconjugados, precipitando-os. Um exemplo dessa classe é a lectina de Canavalia 

brasiliensis (ConBr) (SANZ-APARICIO et al., 1997).  

• Quimerolectinas: as lectinas dessa classe apresentam, além dos domínios de 
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ligação a carboidrato, um ou mais domínios independentes e de função biológica 

distinta (ex: atividade enzimática). Podemos citar como exemplo a PPL2, uma lectina 

obtida a partir de sementes de Parkia platycephala, que apresenta de forma 

independente um domínio ligante a quitina e outro com atividade endoquitinásica 

(CAVADA et al., 2006).  

• Superlectinas: apresentam pelo menos dois domínios distintos de ligação a 

carboidratos, entretanto, diferentemente das hololectinas essas proteínas são hábeis a 

reconhecer diferentes sacarídeos (VAN DAMME et al., 1998). Como exemplo, podemos 

citar a lectina do bulbo da tulipa (Tulipa gesneriana), TxLCI, que é formada por dois 

domínios de ligação a carboidrato, reconhecendo manose e N-acetil-D-galactosamina, 

respectivamente; e a lectina da banana (Musa acuminata), que possui dois sítios 

distintos de reconhecimento a laminaribiose e xilose-β1,3-manose-α-O-metil em 

domínios distintos (MEAGHER et al., 2005). 

 

 

Figura 1. Classificação estrutural das lectinas vegetais (Adaptado de Van Damme et al., 1998). DRC: 
domínio de reconhecimento a carboidratos. 
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 Adicionalmente, as lectinas vegetais podem ser classificadas em doze distintos 

grupos com base em seus motivos de ligação a carboidrato, de acordo com o proposto 

por Van Damme e colaboradores (2008), sendo eles: lectinas de leguminosas; lectinas 

de monocotiledôneas ligantes de manose; lectinas homólogas a quitinases da classe V, 

lectinas dotadas de domínios do tipo heveínico; RIPs tipo 2; lectinas relacionadas a 

jacalina; lectinas relacionadas a amarantina, lectinas relacionadas à aglutinina de 

Agaricus bisporus, lectinas dotadas de domínios tipo cianovirina, lectinas relacionadas à 

aglutinina de Euonymus europaeus, lectinas dotadas de domínios do tipo LysM, e 

lectinas relacionadas à aglutinina de Nicotiana tabacum. Esta classificação baseia-se 

em características estruturais e relaciona as distintas afinidades específicas 

apresentadas por essas proteínas. 

 

1.4. Caracterização Estrutural das Lectinas de Leguminosas  

As lectinas de leguminosas representam o grupo mais bem caracterizado 

dentre as lectinas vegetais. A família Leguminosae é dividida em três subfamílias 

distintas, sendo elas: Papilionoideae, Caesalpinioideae e Mimosoideae. A maior parte 

dos trabalhos dentro desse grupo envolvem lectinas obtidas a partir de membros da 

subfamília Papilionoideae, em especial da tribo Phaseolae (MANN, et al., 2001). As 

lectinas de leguminosas constituem uma ampla família de proteínas estreitamente 

relacionadas, a maior parte encontrada exclusivamente em espécies representativas da 

família Leguminosae, entretanto, sequências similares foram encontradas em 

Arabidopsis thaliana (HERVÉ et al., 1999) e Gracilaria fisheri (SUTTISRISUNG et al., 

2011).  

Do ponto de vista estrutural, as lectinas de leguminosas são geralmente 

compostas por duas ou quatro subunidades, iguais ou diferentes, com massa molecular 

em torno de 27 kDa, compostas geralmente de uma cadeia polipeptídica simples com 

cerca de 250 aminoácidos. Essas cadeias geralmente unem-se formando dímeros, que 

por sua vez podem se combinar na formação de tetrâmeros (Figura 2). A união entre os 

diferentes monômeros é mediada por ligações não covalentes como pontes de 

hidrogênio, interações hidrofóbicas e eletrostáticas. Cada uma destas subunidades 

apresenta um único sítio de ligação a carboidratos, além de um ou mais sítio de ligação 
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a íons metálicos, podendo ainda apresentar uma ou duas glicosilações. Entretanto, 

algumas lectinas de leguminosas são exclusivamente diméricas, entre elas as lectinas 

da tribo Vicieae, gêneros Pisum, Vicia, Lathyrus, e Lens. Essas lectinas são formadas 

por duas subunidades iguais e cada uma é constituída por uma cadeia α (5 a 7 kDa) e 

uma β (15 a 19 kDa) unidas por ligações não covalentes (SHARON & LIS, 1989). 

 

Figura 2. Estrutura tridimensional da lectina recombinante de sementes de Dioclea grandiflora (DGL) 
(PDB ID 2JE9) (NAGANO et al., 2008). A – Estrutura monomérica da DGL (sanduíche β / motivo jellyroll) 
representada em cartoon (azul). Íons cálcio e manganês estão representados como esferas (bege e 
verde, respectivamente), enquanto o ligante xman (5-bromo-4-cloro-3-indolil-α-d-manose) está 
representado em sticks (amarelos). B – Estrutura tetramérica da DGL. Os dímeros canônicos estão 
diferencialmente representados em cinza e preto.  
 
 

A estrutura tridimensional das lectinas de leguminosas é caracterizada pela 

presença do motivo proteico conhecido como “jellyroll”, também encontrado em outras 

proteínas e frequentemente associado ao processo de reconhecimento de carboidratos 

(KEITEL et al., 1993; VARELA et al., 1997). Esse motivo possui em suas porções 

anterior e posterior, respectivamente, uma folha β parcialmente estendida de seis fitas e 

uma folha β curvada de sete fitas, antiparalelas e unidas entre si por alças de tamanhos 

variados, formando assim um sanduíche β (Figura 2) (LORIS et al., 1998), estabilizado 

pela presença de dois núcleos hidrofóbicos (BANERJEE et al., 1996). Esse motivo foi 

observado pela primeira vez na estrutura da lectina de Canavalia ensiformis (ConA), 

sendo o mais extensamente observado dentre as lectinas (VIAJAVAN & CHANDRA, 
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1999). Apesar da grande similaridade existente entre as lectinas desse grupo, 

alterações sutis em suas sequências de aminoácidos podem acarretar modificações 

significativas na forma de associação entre os monômeros (Tabela 1) (SINHA et al., 

2007). 

 
 
Tabela 1. Diferentes tipos de interface formados entre monômeros de lectinas de leguminosas 
(adaptado de SINHA et al., 2007). 

Tipo de Interface Ocorrência Representação 

Canônica ou Tipo II 

 
Presente em Lectinas diméricas 

como a PSL, ou tetraméricas como 
ConA e SBA. 

 

X1 Observada no dímero DB58 e nas 
interfaces não canônicas da PHA e 

SBA.  

X2 
Apenas em tetrâmeros, como na 
interface não canônica da ConA e 

DGL.  

X3 Dímeros tipo EcorL. 

 

X4 Dímeros tipos GS4 e GS1. 

 

X5 Observada em dímeros do tipo GS1. 
Assemelha-se a interface X4, 

entretanto, com uma orientação 
diferente.  

Interface não  
usual da PNA 

Lectina de Arachis hypogea (PNA). 

 

 

 



29 

 

Algumas lectinas de leguminosas, como as lectinas extraídas de espécies da 

subtribo Diocleinae, exibem uma oligomerização dependente de pH, onde a proporção 

de dímeros e tetrâmeros pode ser alterada de acordo com pH do meio (CALVETE et al., 

1999; NAGANO et al., 2008). A alteração desse equilíbrio dímero/tetrâmero dependente 

de pH pode influenciar diretamente nas atividades biológicas dessas lectinas, uma vez 

que essas proteínas são capazes de se ligar a receptores glicosilados presentes na 

superfície das membranas de forma mais eficiente quando na forma tetramérica 

(DELATORRE et al., 2006). 

O sanduíche β característico dos monômeros das lectinas de leguminosas 

também pode ser obsevado em lectinas e proteínas presentes em animais, como as 

galectinas e pentraxinas. Apesar de apresentarem a mesma estrutura geral, não existe 

conservação de sequência entre essas famílias de lectinas. Entretanto, a estrutura 

cristalina da proteína ERGIC-53, envolvida na exportação de glicoproteínas a partir do 

retículo endoplasmático em humanos, comprovou a existência em animais de lectinas 

dotadas não apenas da mesma estrutura tridimensional das lectinas de leguminosas, 

mas também de padrões de reconhecimento a carboidratos similares (SHARMA & 

SUROLIA, 1997). A ERGIC-53 apresenta um aspartato central que é precedido por uma 

ligação peptídica cis, característica também presente em lectinas de leguminosas e 

consideradas cruciais para a ligação a carboidratos (SHAANAN & LIS, 1991). 

Descobertas dessa natureza evidenciam que as lectinas de leguminosas são a única 

família de lectinas na qual a evolução divergente a partir de um ancestral comum levou 

a formação de membros em ambos os reinos animal e vegetal (SHARON & LIS, 2003).  

 

1.5. Especificidade  

As lectinas de leguminosas possuem capacidade de interagir com açúcares 

simples e complexos (DAM & BREWER, 2002). Essa interação depende unicamente de 

um sítio de ligação a carboidratos presente na superfície dessas moléculas. Esse sítio 

interage diretamente com um único açúcar simples, daí a sua denominação. Diversos 

grupos de lectinas foram descritos quanto à especificidade por monossacarídeos, 

entretanto, lectinas que compartilham a afinidade primária por um mesmo tipo de 

monossacarídeo podem diferir entre si em relação à afinidade por oligossacarídeos. Em 
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outras palavras, significa que a interação com monossacarídeos é menos complexa, 

portanto, lectinas de leguminosas, embora pertençam a uma mesma família de 

proteínas, apresentam notável divergência de estrutura quaternária e especificidade por 

carboidratos. A elucidação dos mecanismos que tornam essas proteínas aptas a 

reconhecer uma ampla gama de carboidratos enquanto mantêm uma estrutura 

monomérica e tridimensional conservada é a chave para o entendimento da essência 

das interações carboidrato-proteína (KANEDA et al., 2002; BRINDA et al., 2005). 

Algumas lectinas de leguminosas podem ainda interagir com outros tipos de 

moléculas que não carboidratos, tais como a adenina (HAMELRYCK et al., 1998) e o 

ácido aminobutírico (Abu) (DELATORRE et al., 2007). A ligação a essas moléculas 

ocorre através de bolsos hidrofóbicos que se apresentam conservados em muitas 

lectinas de leguminosas e que, devido a isso, podem estar envolvidos em alguma 

função biológica importante (DELATORRE et al., 2007). 

 

1.6. Estrutura dos Sítios de Ligação a Carboidrato  

Os sítios de ligação a carboidrato em lectinas de leguminosas são estruturas 

relativamente simples formadas essencialmente por quatro alças (loops) (LORIS et 

al.,1998; SHARMA & SUROLIA, 1997). Três dessas alças estruturam o sítio de ligação 

(YOUNG & OOMEN, 1992), no qual alguns poucos resíduos semi-invariantes conferem 

capacidade de ligação a monossacarídeos, enquanto a quarta alça é responsável pela 

especificidade da ligação. Esse sítio localiza-se em uma depressão na superfície da 

proteína, e o reconhecimento específico de carboidratos se dá por intermédio de pontes 

de hidrogênio entre a lectina e o açúcar. Também participam do processo de 

reconhecimento interações de Van der Waals estabelecidas entre o anel aromático do 

açúcar e as cadeias laterais de aminoácidos aromáticos e alifáticos. Além do sítio 

primário, frequentemente as lectinas de leguminosas apresentam sítios secundários 

capazes de reconhecer grupos hidrofóbicos ou outras porções da molécula, 

contribuindo assim para a especificidade fina da lectina (HALMELRYCK et al. 1998). 

A conformação ativa do sítio de ligação a carboidrato é mantida por dois íons 

metálicos de transição, cálcio e manganês (BOUCKAERT et al., 1995; LORIS et al., 

1998; BOUCKAERT et al., 2000). Na estrutura da ConA, o sítio de união a Mn2+ 
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denomina-se S1, enquanto do sítio de união a Ca2+ denomina-se S2 (HARDMAN & 

AINSWORTH, 1972). A presença dos íons na lectina é necessária para a manutenção 

da conformação “cis” da ligação Ala207-Asp208, que por sua vez modula a arquitetura 

do sítio de união a carboidrato. Dessa forma, a remoção dos íons metálicos 

compromete o reconhecimento específico de carboidratos por lectinas de leguminosas, 

embora algumas possam manter parcialmente sua capacidade de ligação (LORIS et al., 

2004).  

 

1.7. Processamento Pós-Traducional em Lectinas de Leguminosas 

O processamento pós-traducional mais complexo dentre as lectinas de 

leguminosas é aquele observado para as lectinas da subtribo Diocleinae (tribo 

Phaseoleae) (figura 3A).  

 

 
 
Figura 3. Modificações pós-traducionais características em lectinas de leguminosas. A – Processamento 
característico em lectinas da subtribo Diocleinae (permuta circular). B – Processamento característico de 
lectinas da tribo Vicieae. C – Processamento característico de lectinas da tribo Dalbergieae e Sophoreae. 
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As lectinas desse grupo, assim como em outras leguminosas, são sintetizadas 

primeiramente como precursores glicosilados inativos, que apresentam em suas 

sequências um peptídeo sinal (em torno de 30 aminoácidos) para seu direcionamento 

ao retículo endoplasmático (HERMAN et al, 1985). O oligossacarídeo ancorado a 

porção central do precursor é fundamental para a entrada do mesmo no complexo de 

Golgi, entretanto, uma vez aí compartimentalizado a pro-lectina sofre clivagens 

proteolíticas acopladas a sua deglicosilação (CLAUDE et al., 2005). Esse processo 

acarreta a remoção de uma porção C-terminal de nove aminoácidos e de um peptídeo 

intermediário de 15 aminoácidos, originando as cadeias γ e β, que são em seguida 

unidas novamente numa ordem inversa a que originalmente se encontravam no 

precursor, formando a cadeia α madura. Mesmo a re-ligação das cadeias não sendo 

totalmente eficiente, elas podem interagir entre si de forma não covalente formando a 

cadeia madura da lectina e por isso são co-purificadas em cromatografia de afinidade, 

sendo visualizadas nas eletroforeses (CAVADA et al, 2001). Esse processamento pós 

traducional foi nomeado permutação circular, e é mediado por uma Asn-endopeptidase, 

sendo também observado em outros grupos de proteínas (MIN; JONES, 1994). 

Dentre as leguminosas, apenas a subtribo Diocleinae apresenta processamento 

do tipo permuta circular, entretanto, lectinas pertencentes a outras tribos como 

Dalbergeae e Sophoreae, apresentam processamento realizado por uma Asn-

endopeptidase, gerando cadeias que interagem entre si de forma não covalente para a 

formação da proteína madura. Exemplos dessas lectinas são: VML (detalhado 

posteriormente), isolada de sementes de Vatairea macrocarpa e pertencente a tribo 

Dalbergeae (CALVETE et. al, 1998), LAA isolada de sementes de Luetzelburgia 

auriculata (OLIVEIRA et, al, 2002) e B-SJA-II isolada da casca de Sophora japonica, as 

últimas duas pertencente a tribo Sophoreae.  
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1.8. Lectinas da tribo Dalbergieae 

A tribo Dalbergiae, pertencente à subfamilia Papilionoideae, família 

Leguminosae, compreende 48 gêneros e cerca de 1200 espécies. Até o presente 

momento foram relatadas a presença de lectinas com especificidades distintas em 11 

espécies dessa subtribo (tabela 2). 

 

Tabela 2. Especificidade por açúcares das lectinas da tribo Dalbergieae. 
 

Espécie Especificidade Referência 

Andira fraxinifolia Man RANGEL et al., 2009 

Andira retusa Man NASCIMENTO et al., 2002 

Lonchocarpus araripensis GlcNAc PIRES et al., 2008 

Lonchocarpus carpassa Gal/GalNAc/Glc JOUBERT et al., 1986 

Lonchocarpus sericeus GlcNAc ALENCAR et al., 1999 

Machaerium acutifolium GlcNAc /Glc BEZERRA et al., 2003 

Platymiscium floribundum Man/ GlcNAc PEREIRA-JÚNIOR, 2012 

Platypodium elegans Man/Glc BENEVIDES et al., 2008 

Pterocarpus angolensis Man/Glc LORIS et al., 2003 

Vatairea macrocarpa Gal/GalNAc CAVADA et al., 1998 

 

 

Apesar da tribo Dalbergieae apresentar um número considerável de lectinas 

caracterizadas, apenas duas delas apresentam estruturas tridimensionais 

caracterizadas, sendo elas as lectinas de sementes de Pterocarpus angolensis (PAL) e 

Platypodium elegans (PELa), caracterizadas em suas formas silvestre e recombinante, 

respectivamente (LORIS et al., 2003; BENEVIDES et al., 2012). Ambas apresentam 

estruturas típicas de lectinas de leguminsoas, sendo visualizado um sanduíche β 

dotado de íons metálicos e de um sítio de reconhecimento específico de carboidratos 

(figura 4). Curiosamente, a estrutura da PAL contém um loop clássico de especificidade 

a manose, mas seu loop de ligação a metal se assemelha ao de lectinas com 

especificidade não-relacionada, como Ulex europeus e Maackia amurensis. As 
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interações com manose no sítio de ligação primário são conservadas, mas detalhes da 

extensão desse sítio de ligação a carboidratos difere de outros vistos em complexos a 

carboidratos equivalentes em ConA (figura 5). Essas observações explicam as 

diferenças em seu respectivo perfil de especificidade fina a oligomanoses. (LORIS et 

al., 2004). Outros estudos realizados investigaram a interação entre o sitio de ligação 

de metal, atividade de reconhecimento e ligação a carboidratos, estabilidade e estrutura 

da lectina de P. angolensis. Estes resultados juntos com dados termodinâmicos 

contribuem para o melhor entendimento das interações lectina-carboidrato (GARCIA-

PINO et al., 2006; GARCIA-PINO et al., 2007; BUTS et al., 2006). 

 

 

 

Figura 4. Estrutura geral da lectina recombinante de P. elegans (PELa). A figura representa a formação 
do dímero canônico, onde os monômeros estão representados em cartoon, coloridos em negro e cinza, 
respectivamente. 

 

 

Estudos estruturais de lectinas da tribo Dalbergieae ainda são escassos, o que 

torna limitante a tentativa de se descrever certos mecanismos de ação baseado na 

afinidade diferencial frente a ligantes específicos. Além disso, a presença de isoformas 

e glicoformas impedem o estudo individual de cada espécie, tanto do ponto de vista 

estrutural como da caracterização biológica. 
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Figura 5. Reconhecimento de Man(α1-3)Man e Man(α1-6)Man pela lectina de  Pterocarpus angolensis 
(PAL). A – Visão do sítio de ligação a carboidrato em complexo com Man(α1-3)Man. B – Visão similar do 
complexo PAL-Man(α1-6)Man superposto sobre o complexo ConA-Man(α1-6)Man (Adaptado de LORIS 
et al., 2004).  

 

 

1.9. Lectina de sementes de Vatairea macrocarpa 

O gênero Vatairea, pertencente à família Leguminosae - Faboideae, é exclusivo 

da faixa neotrópica, incluindo apenas sete espécies de leguminosas arbóreas, as quais 

encontram–se distribuídas desde o sul do México até o sudeste do Brasil, abrangendo o 

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Venezuela, Guiana, 

Guiana Francesa, Suriname, Peru e Brasil. O centro de concentração da maior 

variedade desse gênero está situado nas regiões florestais da Amazônia Central. O 

nome do gênero refere-se a um nome popular utilizado na Guiana (CAVADA, et al., 

1998; BARROSO et al., 1991; LIMA, 1982). 

Dentre as espécies florestais amazônicas pertencentes a esse gênero 

destacam-se: Vatairea guianensis, Vatairea fusca, Vatairea erythrocarpa, Vatairea 

paraensis e Vatairea sericeae. Outras espécies do gênero habitam as matas de encosta 

como Vatairea heteroptera. Já no sul do México e América Central destacase a espécie 
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Vatairea lundelli (LIMA, 1982). 

As publicações existentes sobre esse gênero concentram- se em sua maioria 

nas espécies V. guianensis Aubl, V. heteroptera Ducke, Vatairea macrocarpa (Benth) 

Ducke, V. sericea Ducke, e V. paraensis Ducke. 

A V. macrocarpa (Benth) Ducke, é uma espécie nativa do cerrado brasileiro, 

conhecida popularmente como amargoso, maleiteira e angelim do cerrado (figura 6). 

Apresenta copa com ramos terminais pilosos, ferrugíneos e tronco com diâmetros de 

até 30 cm. Possui flores de até 1,5 cm de diâmetro com cinco pétalas de cor rosa, lilás 

ou roxa, sendo duas pétalas fundidas no vexilo ou estandarte, que tem mancha branca. 

Seus frutos são secos e alados, apresentando até 10 cm de comprimento, contendo 

sementes arredondadas e achatadas, uma por fruto (SILVA JÚNIOR, 2005). 

 

 

Filogenia:  

Família Leguminosae (Fabaceae)  

  Subfamília Papilionoideae  

   Tribo Dalbergieae DC.  

    Gênero Vatairea 

      Vatairea. macrocarpa (Benth) Ducke 

 

 

Figura 6. Vatairea macrocarpa. A – Ramo e flores de V. macrocarpa. B – Fruto alado. C – Exsicata 
apresentando ramo e frutos secos. Fonte: http://www.arvores.brasil.nom.br/cerrd/angcerr.htm 

 

http://www.arvores.brasil.nom.br/cerrd/angcerr.htm
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A lectina extraída das sementes de V. macrocarpa (VML) é uma proteína ligante 

a D-galactose/N-acetil-D-galactosamina, formada por quatro subunidades de 26 kDa, 

que formam um tetrâmero em solução independente de pH (RAMOS et al., 2000). Foi 

purificada inicialmente por Cavada e colaboradores em 1995, e seus efeitos biológicos 

incluem a indução da infiltração de leucócitos em edema de pata (ALENCAR et al., 

2004), liberação de mediadores quimiotáticos por macrófagos (ALENCAR et al., 2007), 

aumento da resistência vascular renal, taxa de filtração glomerular e fluxo urinário 

(MARTINS et al., 2005) e migração de neutróficos in vivo por mecanismos indiretos 

(ALENCAR et al., 2003). VML apresenta ainda a capacidade de reconhecer resíduos de 

antígeno Tn, presente naturalmente em mucinas O-glicosiladas, características de 

processos malignos em humanos (DAM et al., 2007). 

VML apresenta um processamento pós-traducional peculiar, onde o precursor 

duplamente glicosilado (Asn111 e Asn183) é clivado na posição Asn114 para formar as 

cadeias γ e β, que então se associam de forma não covalente na formação da cadeia α. 

Esse processo é dependente da deglicosilação do resíduo Asn114, de forma que a 

cadeia γ livre é encontrada unicamente deglicosilada. Entretanto, a cadeia β pode ou 

não sofrer processamento adicional, sendo encontrada na forma glicosilada e não 

glicosilada. Dessa forma, a lectina obtida a partir de sementes apresenta-se como uma 

complexa mistura de formas e fragmentos, com diferentes níveis de glicosilação 

(CALVETE et al., 1998b). 

 

1.10. Aplicações Biológicas de Lectinas  

Em vista de suas propriedades características, principalmente por sua 

habilidade em reconhecer e interagir com glicoconjugados, as lectinas são atualmente 

reconhecidas como importantes ferramentas para a pesquisa em diversas áreas, em 

especial para bioquímica, biologia celular e molecular, imunologia e farmacologia. As 

lectinas têm o potencial de desencadear diferentes efeitos sobre tipos celulares 

específicos, dentre os quais podemos citar: aglutinação, estimulação mitogênica, 

redistribuição de componentes da superfície celular, modificação da atividade de 

enzimas de membrana, inibição do crescimento fúngico, atividade bactericida e 

imunomodulação (LI et al., 2008; KAUR et al., 2006).  
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Lectinas que apresentam especificidade por D-manose ou a N-acetil-D-

glicosamina, possuem uma potencial ação inibitória sobre a proliferação do HIV (human 

immunodeficiency virus) (MOLCHANOVA et al., 2007), não somente prevenindo a 

infecção celular mas também evitando o repasse de vírus de células infectadas para 

linfócitos T não infectados (BALZARINI, 2006). Adicionalmente, essas lectinas podem 

também atuar inibindo a atividade da transcriptase reversa nesses vírus (LI et al., 2008). 

Uma ação aparentemente contrária em relação a vírus é observada para as lectinas de 

Dolichos biflorus e da soja (Glycine max) (SBA) (especificas para D-galactose/N-acetil-

D-galactosamina), que podem promover o aumento da infecção de algumas células por 

determinados vírus, quando estas são tratadas antes ou durante a inoculação viral 

(OGINO et al., 1999).  

Diferentes lectinas apresentam ainda ação contra células bacterianas (GOWDA 

et al., 2008b; GAIDAMASHVILI & VAN STADEN, 2002), protozoários (MOURA et al., 

2006), e contra fungos (FREIRE et al., 2002), evidenciando o potencial dessas 

moléculas para aplicações terapêuticas no futuro.  

A ação antitumoral de lectinas vegetais tem sido observada sobre algumas 

linhagens de células tumorais humanas (LIU et al., 2006; KARASAKI et al., 2001), 

sendo o efeito modulador da resposta imune uma propriedade observada para algumas 

dessas lectinas (GAVROVIC-JANKULOVIC et al., 2008; GHOSH & MAITI, 2007). 

Outras, principalmente as RIPs tipo 2, podem apresentar atividade citotóxica in vitro, 

induzindo a apoptose em determinadas linhagens de células tumorais. Dentre as 

lectinas que já se encontram comercialmente disponíveis (para fins de pesquisa), e que 

apresentam ação citotóxica contra células de mamíferos, podemos citar: ricina (Ricinus 

communis), a abrina (Abrus precatorius) e, em menor intensidade, a Con A e a WGA 

(lectina do trigo). Adicionalmente, lectinas têm sido utilizadas em ensaios histoquímicos 

ou imunohistoquímicos para localização de glicoconjugados em diferentes tecidos 

animais (FRANCESCHINi et al., 2000), bem como para a caracterização da superfície 

de células e tecidos humanos, relacionadas a muitos estágios fisiológicos e patológicos 

distintos (FIEDLER et al., 2007; HEMMORANTA et al., 2007; BABÁL et al., 2006; 

BELTRÃO et al., 2003; BAROU et al., 2002; PEDINI et al., 2002; MEYER et al., 2000). 

Essas proteínas têm sido aplicadas na exploração de tecidos renais em humanos e 
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outros animais, e têm fornecido contribuições importantes para o prognóstico e 

diagnóstico de doenças como o câncer (DANGUY et al., 1998; KABIR, 1998), 

auxiliando na distinção entre o câncer de próstata e a hiperplasia benigna neste órgão 

(BASU et al., 2003), na caracterização de células transformadas em tecidos de mama 

em humanos (BELTRÃO et al., 1998), bem como na detecção de diferentes tipos de 

modificações celulares (KUNSTFELD & PETZELBAUER, 2001), como inflamação e 

alterações associadas à neoplasia (BRINCK et al., 1998) 

Além de seus efeitos sobre diferentes tipos celulares, as lectinas também 

possuem potencial inseticida contra uma variedade de espécies (KAUR et al., 2006; 

DUTTA et al., 2005; LEITE et al., 2005), podendo assim ser utilizadas na produção de 

organismos transgênicos de interesse econômico (MCCAFFERTY et al., 2008; 

KANRAR et al., 2002). Como exemplo, podemos citar a lectina de Galanthus nivalis, 

GNA, que foi fusionada a uma neurotoxina de aranha, SFI1 (Segestria florentina toxin 1) 

inseto-específica. Nesse ensaio a lectina atuou como carreadora da neurotoxina, 

levando-a para a hemolinfa das larvas de lepidópteros; a fusão SFI1/GNA mostrou 

potencial utilização da lectina como pesticida em cultivos de plantas (FITCHES et al., 

2004).  

Devido ao fato de algumas lectinas possuírem habilidade para mediar a 

mucoadesão, citoadesão e citoinvasão de drogas, essas moléculas têm sido também 

exploradas para utilização como sistemas de drug delivery. Do mesmo modo, algumas 

lectinas têm sido incorporadas e também adsorvidas na superfície de nanopartículas, 

apresentando grande potencial para a utilização das mesmas na liberação controlada 

de fármacos administrados oralmente (GABOR et al., 2004). 

 

1.11. Lectinas e Câncer 

A transformação neoplásica está relacionada a alterações na membrana 

celular, principalmente na composição dos carboidratos, que determinam características 

relacionadas a fenômenos de diferenciação e maturação. Muitas vezes, estas 

alterações são mais frequentes em metástases do que no tumor primário, sugerindo 

que estes padrões conferem vantagens seletivas às células tumorais ao longo do seu 

processo de progressão (do tumor primário à formação da metástase) (MORTARA et 
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al., 2005). 

A especificidade de ligação inerente às lectinas vem sendo profundamente 

correlacionada ao câncer, uma vez que a transformação neoplásica das células é 

geralmente associada com alterações nos glicoconjugados da superfície celular, tais 

como alterações na ramificação de carboidratos complexos e ocasionalmente o 

aparecimento de estruturas incomuns (MODY et al., 1995; KAUR et al., 2006; 

SUJATHAN et al., 2009). Dessa forma, lectinas vegetais vêm sendo utilizadas como 

ferramentas simples de reconhecimento tumoral para a diferenciação entre tumores 

malignos e benignos, além de avaliar o grau de glicosilação associada à metástase 

(MODY et al., 1995; KAUR et al., 2006; SUJATHAN et al., 2009). Além disso, as 

lectinas vegetais podem apresentar atividade antitumoral, induzido apoptose 

predominantemente através de vias dependentes de caspases (LIU et al., 2009).  

 

 

Figura 7. Antígenos T ou TF, Tn e Sialil-Tn. 

 

Algumas lectinas de leguminosas específicas para D-galactose e/ou N-acetil-D-

galactosamina têm se mostrado úteis como marcadores histoquímicos para células 

tumorais, como no caso das lectinas de Vicia villosa, Dolichos biflorus, Arachis 

hypogea, entre outras (PLATNNER et al., 2008; SOBRINHO-SIMÕES & DAMJANOV, 

1986). A presença elevada de epítopos contendo resíduos de N-acetil-D-galctosamina é 

uma das assinaturas estruturais características de células tumorais, decorrente de 

alterações nas vias de glicosilação (BROOKS, 2000). Dentre esses epítopos, o 

antígeno Tn (GalNAc-α-O-Ser/Thr) é uma das estruturas mais específicas associadas à 
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tumores em humanos (HAKOMORI, 1989; ZHAO et al., 2008). Presente em mucinas O-

glicosiladas, o antígeno Tn apresenta origem epitelial e é inacessível em tecidos 

saudáveis ou em tumores benignos, entretanto, apresenta-se acessível em 

aproximadamente 90% dos carcinomas, incluindo cânceres de mama, próstata, pulmão 

e pâncreas, havendo sido demonstrada uma correlação direta entre a agressividade 

dos tumores e a presença desse antígeno (SPRINGER, 1997; DESAI, 2000; 

SPRINGER, 1995). A adição a esse antígeno de resíduos de monossacarídeos 

adicionais podem criar outros antígenos mais complexos, como no caso do antígeno de 

Thomsen-Friedenreich (TF ou T antígeno), formado pela adição de um resíduo de 

galactose ao antígeno Tn (Gal-β1-3GalNAc-α-O-Ser/Thr), ou o sialil antígeno Tn (STn 

antígeno), formado pela adição de um resíduo de ácido siálico (Neu5Ac-α-2-6GalNAc-α-

O-Ser/Thr) (figura 7). A adição de resíduos adicionais a esses dissacarídeos dá origem 

às estruturas normalmente encontradas em células saudáveis.  

O antígeno Tn é considerado um marcador biológico de grande potencial para o 

diagnóstico de tumores malignos em vista de sua ampla distribuição e surgimento 

precoce em diferentes tipos de câncer em humanos e animais (ITZKOWITZ et al., 1992; 

TERASAWA et al., 1996; BABINO et al., 2000). Dada a sua habilidade em induzir 

respostas em células T, o antígeno Tn é também sugerido como alvo potencial na 

terapia contra o câncer (CIPOLLA et al., 2002). Além disso, tem sido relacionado 

também ao processo de infecção pelo HIV, ressaltando a necessidade e relevância da 

compreensão das bases moleculares de reconhecimento e ligação a esse antígeno 

(HANSEn, et al., 1991; KULKARNI et al., 2005). 

A análise estrutural de lectinas capazes de reconhecer e ligar especificamente o 

antígeno Tn é de considerável interesse, não apenas para a elucidação do mecanismo 

de interação proteína-antígeno, mas também para o desenvolvimento direcionado de 

moléculas dotadas de novas capacidades de ligação (BABINO et al., 2003). 

Atualmente, dentre as lectinas de leguminosas, estruturas tridimensionais para 

complexos envolvendo o antígeno Tn estão disponíveis apenas para as lectinas de 

Psophocarpus tetragonolobus (WBA I) (KULKARNI et al., 2005) e V. villosa (VVLB4) 

(BABINO et al., 2003), apresentando resoluções de 2.35 e 2.7 Å, respectivamente. A 

diferença mais acentuada entre os dois complexos é observada para a ancoragem da 
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porção serina (grupo seril) do antígeno Tn, sendo detectada para VVLB4 uma ponte de 

hidrogênio adicional envolvendo o resíduo Tyr127, o que auxilia na ancoragem do 

antígeno ao sítio de ligação da lectina (figura 8). Alterações sutis dessa natureza podem 

ser responsáveis pelas diferenças detectadas entre as lectinas capazes de reconhecer 

o antígeno Tn quando utilizadas como marcadores histoquímicos para tumores, apesar 

de todas serem capazes de interagir especificamente com o antígeno (SOBRINHO-

SIMÕES & DAMJANOV, 1986). 

  

 
Figura 8. Estruturas cristalográficas para lectinas de leguminosas ligantes do antígeno Tn. A – 
Coordenação do antígeno Tn no sítio de ligação da lectina VVLB4. B – Coordenação do antígeno Tn no 
sítio de ligação da lectina WBA I. Os antígenos estão representados como sticks coloridos em amarelo e 
laranja para as representações envolvendo a VVLB4 e WBA I, respectivamente. As cadeias 
polipeptídicas principais estão representadas como ribbon, e os resíduos envolvidos na coordenação do 
antígeno estão representados como sticks, coloridos em rosa e cinza, para VVLB4 e WBA I, 
respectivamente. Pontes de hidrogênio estão representadas como traços amarelos. 

 

Esses fatos enfatizam a necessidade de dados estruturais para uma melhor 

compreensão das bases estruturas de ligação entre lectinas de leguminosas e o 

antígeno Tn. Adicionalmente, simulações de docking molecular configuram-se como 

estratégias atrativas na busca por uma melhor compreensão das bases moleculares do 

reconhecimento específico de antígenos complexos, como oligossacarídeos e 

glicoproteínas, por lectinas. Dados dessa natureza serão de grande relevância na 

seleção de lectinas para o reconhecimento de tipos celulares específicos. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivos Gerais 

Caracterizar estruturalmente a lectina de sementes de V. macrocarpa (VML), em 

suas formas silvestre e recombinante, comparando sua estrutura tridimensional a de 

outras lectinas comumente utilizadas como marcadores histológicos.  

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Cristalizar a lectina silvestre em complexo com o antígeno Tn e GalNAc; 

 Clonar o gene sintético para a lectina recombinante; 

 Realizar ensaios de expressão para a obtenção de uma proteína recombinante 

solúvel; 

 Purificar de forma satisfatória a lectina recombinante; 

 Cristalizar a lectina recombinante e seus complexos com o antígeno Tn, GalNAc 

e lactose; 

 Otimizar os cristais obtidos para ambas as formas da lectina, a partir dos 

primeiros resultados; 

 Obter dados de difração para os cristais otimizados; 

 Determinar as estruturas tridimensionais para os complexos cristalizados; 

 Realizar ensaios de docking molecular para a elaboração de um perfil 

comparativo entre a VML e outras lectinas de leguminosas capazes de 

reconhecer o antígeno Tn. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1. Reagentes 

Acrilamida, N′,N′-metilenobisacrilamida, Coomassie brilliant blue (G-250 and R-

250), tetrametiletilenodiamina (TEMED), goma de guar e N-acetil-D-galactosamina 

foram adquiridos junto a empresa Sigma (St. Louis, MO). Antígeno Tn, dodecil sulfato 

de sódio (SDS) e 2-mercaptoetanol foram obtidos junto à empresa Merck (Darmstadt, 

Alemanha). Todos os outros reagentes utilizados ao longo do projeto foram de 

qualidade analítica. 

 

3.2. Purificação da Lectina de Sementes de V. macrocarpa (VML) 

VML foi purificada a partir do extrato protéico total de sementes de V. 

macrocarpa por meio de cromatografia de afinidade em goma de guar (galactomanana). 

A pureza das amostras foi confirmada através de eletroforese em gel de poliacrilamida 

(SDS-PAGE) 12.5 %, seguindo metodologias previamente descritas (CALVETE et al., 

1998a, 1998b). 

 

3.3. Construção do Vetor de Expressão 

Para a produção da lectina em estudo na sua forma recombinante (rVML), foi 

desenhado um gene sintético (Epoch Biolabs, Missouri, TX, USA) com base na 

sequência completa de aminoácidos para a proteína silvestre (UNIPROT P81371), 

dotado de códons otimizados para a expressão em Escherichia coli. Esse gene sintético 

foi originalmente inserido no vetor de expressão pET-32a (Novagen, Darmstadt, 

Germany) e expresso em células de E. coli BL21 (DE3), sendo a proteína recombinante 

comprovadamente solúvel e ativa (ALVES-FILHO et al., 2013), apesar de não 

apresentar um rendimento satisfatório ao longo do processo de purificação. No 

presente trabalho, com o intuito de aumentar a produção da proteína recombinante para 

a realização de ensaios estruturais, a sequência codificante para a rVML foi subclonada 

no vetor de expressão pET-28a (Novagen, Darmstadt, Germany). Esse vetor confere a 

proteína recombinante apenas uma cauda de histidina C-terminal, sem a adição de 

proteínas de fusão ou caudas adicionais para aumento de solubilidade, como no caso 

do vetor pET-32a. 
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O fragmento referente à porção codificante do gene foi inicialmente amplificado 

através da reação em cadeia da polimerase (PCR), onde foram utilizados os inciadores 

rVML_Fw e rVML_Rv, previamente descritos (ALVES-FILHO et al., 2013), dotados de 

sítios de restrição para as enzimas NcoI e XhoI, respectivamente. Em seguida, o 

fragmento amplificado, assim como o vetor pET-28ª, foram digeridos simultâneamente 

com as referidas enzimas (New England BioLabs) em uma reação de 3 horas a 37ºC. 

Para as reações de digestão foram utilizados 2 µg de DNA e 3 unidades de cada 

enzima de restrição, em um volume final de 50 µL. Os produtos das digestões foram 

então submetidos à eletroforese em gel de agarose 1%, sendo as bandas de interesse 

posteriormente excisadas e os produtos nelas contidos purificados por meio do kit 

Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega, Madison, EUA). 

A reação de ligação entre o fragmento amplificado e o vetor pET-28a (1 µg de 

DNA total, na proporção de 6:1) foi realizada pela utilização de 400 unidades da enzima 

T4 DNA Ligase (New England BioLabs, Reino Unido) em um volume de 20 µL, durante 

18 horas a 25ºC. Em seguida, as reações de ligação foram inteiramente utilizadas (20 

µL) para a transformação de 100 µL de células de E. coli TOP10 (Stratagene, La Jolla, 

CA, USA) termocompetentes, através do protocolo de transformação por choque 

térmico em presença de cloreto de cálcio (SAMBROOK et al., 1989). Para cada 

transformação foram utilizadas 100 µL de células competentes em presença de 200 ng 

de DNA plasmidial. Após a transformação as células foram plaqueadas em meio LB 

ágar (lysogeny broth, Lennox) (Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Alemanha), suplementado 

com kanamicina 50 µg/mL, e incubadas a 37ºC por 18 horas. Colônias isoladas foram 

selecionadas aleatoriamente e cultivadas em 5 mL de meio LB contendo kanamicina 

por 18 horas a 37ºC, em agitação de 200 rpm. A partir de cada cultivo foi preparada 

uma cultura estoque em glicerol (armazenada a -80ºC) e realizada a extração do DNA 

plasmidial por meio do kit QIAprep Spin Miniprep Kit (Qiagen, Limburgo, Holanda). 

Clones positivos foram identificados através de sequenciamento de DNA (LGC 

Genomics, Berlin, Germany). 

 

3.4. Expressão Recombinante 

O DNA plasmidial de clones positivos foi utilizado para a transformação de 
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células de E. coli BL21 codon plus (Stratagene, La Jolla, CA, USA), cepa suplementada 

com tRNAs para códons eucarióticos, por meio do método de choque térmico em 

presença de cloreto de cálcio (citado anteriormente). Após o plaqueamento e 

incubação, 10 colônias individuais foram selecionadas aleatoriamente para testes de 

expressão. Esse teste teve por finalidade selecionar o melhor clone para expressão. 

Foram realizados pré-cultivos de 5 mL em meio LB suplementado com kanamicina, que 

permaneceram incubados por 18 horas a 37ºC, em agitação de 200 rpm. Em seguida, 

utilizando 500 µL dos cultivos iniciais, foram realizado novos inóculos em meio LB 

(suplementado com kanamicina), que permanceram em agitação de 200 rpm a 37ºC até 

o cultivo atingir uma densidade óptica na faixa de 600 nm (O.D. 600 nm) de 0.6. 

Atingido esse ponto, foi adicionado a cada cultivo o indutor isopropil-β-

tiogalactopiranosídeo (IPTG) (Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Alemanha), a uma 

concentração final de 0.5 mM, para a indução da expressão recombinante. Após a 

indução os cultivos permaneceram em incubação sob as mesmas condições por 4 

horas. Em seguida, 1 mL de cada cultivo foi coletado e centrigugado a 4.000 g por 10 

minutos para a separação das células do meio de cultivo. As células foram 

ressuspensas em 100 µL do tampão Tris-HCl 50 mM contendo NaCl 150 mM e lisadas 

por meio da técnica de congelamento/degelo (técnica aplicada em vista do pequeno 

volume das amostras) onde as amostras foram instantâneamente congeladas 5 vezes 

consecutivas em presença de nitrogênio líquido e descongeladas em banho maria a 

37ºC. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 20.000 g por 20 minutos, sendo o 

sobrenadante denominado de fração solúvel. O pellet dessas amostras foi em seguida 

lavado com 100 µL do tampão Tris-HCl 50 mM contendo NaCl 150 mM, centrifugado 

nas condições anteriores e ressuspenso em tampão desnaturante (Tris-Hcl pH 6.8, 

2.5% SDS, 0.002% bromofenol Blue, 5% β-mercaptoetanol e 10% glicerol), sendo 

denominado de fração insolúvel. A seleção do melhor clone para expressão em larga 

escala foi feita através da análise das amostras em SDS-PAGE 12%. Após a seleção 

do melhor clone, os mesmos procedimentos foram aplicados para a seleção das 

melhores condições de expressão. As induções foram realizadas em temperaturas de 

15, 20 e 30ºC. Alíquotas para análise foram coletadas após 4, 8 e 20 horas. Em vista da 

possibilidade da formação de corpos de inclusão pela expressão excessiva de 
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proteínas, as mesmas condições foram também testadas sem a adição do indutor 

IPTG. 

Para a expressão em larga escala, foram realizados incialmente pré-cultivos de 

5 mL em meio LB suplementado com kanamicina, que permaneceram incubados por 18 

horas a 37ºC, em agitação de 200 rpm. Em seguida, o volume total do cultivo foi 

utilizado para um novo inóculo em 500 mL de meio LB (suplementado com kanamicina). 

O cultivo permaneceu incubado sob as mesmas condições até atingir uma O.D. 600 nM 

de 0.6. Em seguida, foi aplicada a melhor condição para a expressão da proteína 

recombinante, selecionada anteriormente.  

 

3.5. Purificação da proteína recombinante 

Após a indução da expressão recombinante, as células cultivadas foram 

coletadas por meio de centrifugação a 4.000 g a 4ºC por 10 minutos. Em seguida, as 

mesmas foram ressuspensas em tampão PBS (NaH2PO4 20 mM e NaCl 250 mM) 

sumplementado com 20 mM de imidazol e 5% de glicerol (tampão A). O volume da 

suspensão de células foi ajustado para 10% do volume utilizado para cultivo. Após a 

suspensão e homogeneização, as células foram lisadas por sonicação (Bandelin 

Sonopuls HD 2070) em banho de gelo, pela aplicação de 4 ciclos de 2.5 minutos a 50% 

de potência. O lisado de células foi então centrifugado a 20.000 g a 4ºC por 30 minutos 

para a separação da fração solúvel.  

Para a purificação da proteína recombinante (adicionada de uma cauda de 6 

histidinas C-terminal pela utilização do vetor pET-28a) foi utilizada inicialmente uma 

cromatografia em coluna de níquel imobilizado (Histrap, GE Healthcare), previamente 

equilibrada com tampão A. Para cada cromatografia foram aplicados a coluna 100 mL 

de fração solúvel (equivalente a um cultivo de 1 litro) a um fluxo de 1 mL por minuto. Em 

seguida, a coluna foi lavada com o mesmo tampão até a absorbância a 280 nm 

(Abs280) atingir a linha de base (remoção das proteínas não ligadas). Posteriormente, a 

fração protéica retida na coluna foi eluída pela aplicação de tampão A adicionado de 

500 mM de imidazol e 5% de glicerol, sendo em seguida concentrada em um volume de 

5 mL (Millipore Amicon Ultra, cutoff de 10,000 Da).  

A fração proveniente da primeira etapa de purificação foi então submetida a 
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uma cromatografia de exclusão molecular em uma coluna Superdex 200 16/60 (GE 

Healthcare). Essa etapa teve por objetivo o aprimoramento da pureza da amostra, bem 

como a troca do tampão da mesma para a realização de ensaios estruturais. A coluna 

foi previamente equilibrada com tampão B (ácido L-malico 10 mM, MES 10 mM, Tris 10 

mM, NaCl 250 mM e glicerol 5%) e a amostra aplicada a um fluxo de 0.5 mL por minuto. 

A cromatografia foi analisada com base na Abs280 e as frações com absorbância 

superior a 100 mAU foram coletadas e aplicadas em SDS-PAGE 12%. As frações de 

maior pureza foram reunidas e concentradas a 30 mg/mL, sendo em seguida 

congeladas instantâneamente com o auxilio de nitrogênio líquido e armazenadas em 

freezer a -20ºC até a sua utilização. A concentração das amostras foi averiguada pela 

utilização de um espectrofotômetro Nanodrop (modelo 2000c, Peqlab, Erlangen, 

Alemanha), sendo aplicado o coeficiente de extinção molar para a proteína em estudo, 

determinada com o auxílio do plataforma online Protparam (GASTEIGER  et  al.,  2005) 

com base em sua sequência de aminoácidos. Todas as cromatografias utilizadas ao 

longo do processo de purificação foram realizadas através do sistema ÄKTA avant (GE 

Healthcare), em sala fria a uma temperatura de 4ºC.  

 

3.6. Ensaios de Cristalização 

Com o intuito de realizar uma análise comparativa das bases estruturais de 

ligação a carboidrato foram realizados ensaios de cristalização para as proteínas 

silvestre e recombinante, na ausência e presença de ligantes específicos (co-

cristalização). Foram utilizados como ligantes nos referidos ensaios: D-galactose, α-

lactose, N-acetil-D-galactosamina e o antígeno Tn. Para os ensaios, as concentrações 

das amostras (em presença ou ausência de ligantes) foram ajustadas para 15 e 17.5 

mg/mL, para as proteínas silvestre e recombinante, respectivamente (com base em 

ensaios preliminares de solubilidade).  

Inicialmente, a proteína silvestre liofilizada foi solubilizada em tampão Tris-HCl 

50 mM pH 7.6 e NaCl 150 mM. A proteína recombinante foi descongelada em banho de 

gelo e mantida no tampão B, sendo suplementada com 1mM de CaCl2 e MnCl2, 

respectivamente. Para os ensaios de co-cristalização, os ligantes foram adicionados em 

concentrações 30 vezes superiores as de proteína, permancendo as soluções 



51 

 

incubadas a 25ºC por 30 minutos antes da montagem das placas. Em seguida, gotas de 

1 μL, contituídas de 0.5 μL de solução de proteína e 0.5 μL de solução do reservatório, 

foram montadas em placas Swissci (3 gotas por poço, 96 poços) (Hampton Research) 

utilizando o sistema automático de cristalização Oryx8 (Douglas Instruments), sendo 

aplicada a técnica de gota sentada, utilizando o método da matriz esparsa. Diferentes 

screens de cristalização foram utilizados nos ensaios iniciais, sendo eles: JCSG-plus, 

Morpheus, MIDAS (Molecular Dimensions) e Index screen (Hampton Research). Após a 

montagem das placas, as mesmas foram seladas e incubadas a 20ºC.  

As placas montadas foram semanalmente monitoradas com o auxílio de um 

microscópio, sendo os cristais observados analisados por meio de um difratomêtro 

laboratórial (Bruker AXS Proteum 6000 X-Ray Diffractometer), acoplado a um detector 

MAR 345. Antes da análise os cristais foram imersos em solução crioprotetora (30% 

glicerol), e congelados instantâneamente com o auxílio de nitrogênio líquido. As 

condições nas quais foram observados cristais de proteínas foram anotadas para 

procedimentos de otimização, havendo sido os cristais com resoluções superiores a 3 Å 

armazenados em nitrogênio líquido para posterior envio à linhas de luz síncrontron.  

Diferentes condições foram manualmente preparadas para os ensaios de 

otimização com base na formulação das condições originais, havendo sido aplicadas 

variações referentes ao pH, concetração de sal e agente precipitante. Placas de 

cristalização foram então montadas com o auxílio do sistema automático de 

cristalização Oryx8, seguindo os mesmos procedimentos iniciais. Dentre os cristais 

analisados, aqueles de melhor resolução foram armazenados para posterior envio para 

difração em linhas de luz síncrontron.  

 

3.7. Coleta de dados e resolução da estrutura tridimensional 

Os conjuntos de dados foram coletados no European Synchrotron Radiation 

Facility (ESRF) (Grenoble, Françe) nas linhas de luz ID-29 e ID23-2, em uma 

temperatura de 100 K. Os dados de difração foram integrados com a utilização do 

programa XDS, sendo a integração e o escalonamento dos dados realizados com os 

programas do pacote CCP4 (COLLABORATIVE COMPUTATIONAL PROJECT NO. 4, 

1994). As estruturas foram resolvidas por substituição molecular por meio do programa 



52 

 

PHASER (MCCOY et al., 2007), utilizando como molde um modelo gerado pelo 

programa CHAINSAW com base na estrutura cristalina da lectina de R. pseudoacacia 

(código PDB: 1FNY), que apresenta 66% de identidade com a lectina de sementes de 

V. macrocarpa. CHAINSAW gera um modelo com base no alinhamento das duas 

sequências (modelo e alvo), no qual os aminoácidos não conservados têm suas 

cadeias laterais removidas.  

O modelo incial foi submetido a ciclos de refinamento utilizando máxima 

verossimilhança através do programa Refmac 5 (COLLABORATIVE COMPUTATIONAL 

PROJECT No. 4, 1994). Para isso, ciclos de refinamento de corpo rígido e restrição 

foram aplicados, seguidos de ciclos adicionais de restrição alternados com inspeções e 

correções manuais com o auxílio do programa Coot (EMSLEY & COWTAN, 2004). 

Paralelamente, foram adicionadas moléculas de água, íons metálicos e ligantes 

específicos, seguido de um ciclo final de refinamento de restrição, levando a valores de 

Rfactor e Rfree listados nas tabelas 5, 6 e 7. Após o refinamento, a estereoquímica do 

modelo foi avaliada com o auxílio do programa Procheck. Todas as estruturas foram 

validadas através do servidor de validação do Protein Data Bank (http://wwpdb-

validation.wwpdb.org/validservice/), As figuras representativas dos modelos foram 

geradas com o auxílio do programa Pymol (DELANO, 2002).  

 

3.8. Ensaios de Docking Molecular 

Ensaios de docking molecular foram realizados com o intuito de explorar a 

capacidade da VML em reconhecer antígenos mais complexos comumente 

encontrados na superfície de células cancerígenas. Foram utilizados nas simulações o 

antígeno TF (Galβ1-3-GalNAc-α1-O-Ser/Thr) e diferentes fragmentos de glicoproteínas 

decoradas com o antígeno Tn. As estruturas para os fragmentos foram obtidos a partir 

do Protein Data Bank (estruturas determinadas por ressonância magnética nuclear – 

RMN) (BORGERT et al., 2012), consistindo em sete peptídeos derivados da mucina 

MUC2 (uma mucina naturalmente expressa no intestino humano), contendo três (Ac-

PT*T*T*PLK-NH2 – PDB ID 2LWH, fragmento 1), duas (Ac-PT*T*TPLK-NH2 – PDB ID 

2LHZ, fragmento 2; Ac-PT*TT*PLK-NH2 – PDB ID 2LHY, fragmento 3; Ac-PTT*T*PLK-

NH2 – PDB ID 2LHX, fragmento 4) ou uma (Ac-PT*TTPLK-NH2 – PDB ID 2LI2, 

http://wwpdb-validation.wwpdb.org/validservice/
http://wwpdb-validation.wwpdb.org/validservice/
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fragmento 5; Ac-PTT*TPLK-NH2 – PDB ID 2LI1, fragmento 6; Ac-PTTT*PLK-NH2 – PDB 

ID 2LI0, fragmento 7) unidades de α-O-GalNAc (antígeno Tn) covalentemente ligadas a 

resíduos de treonina (indicados por *). Nessas análises foi utilizado o modelo 

cristalográfico obtido para a lectina silvestre. 

O mesmo conjunto de simulações envolvendo os fragmentos de mucina foram 

também aplicados a cinco outras lectinas de leguminosas também capazes de 

reconhecer o antígeno Tn. Essas análises foram realizadas para a construção de um 

perfil comparativo entre as mesmas e a VML. As lectinas analisadas foram VVLB4 (V. 

villosa), SBA (Glycine max), DBL (D. biflorus), WBA I (P. tetragonolobus) e GSA-I-B4 

(isolectin IV de Griffonia simplicifolia). A lecina de A. hypogea (PNA) foi utilizada como 

controle negativo para a análise da influência de outras porções dos fragmentos de 

mucina, que não as unidades de α-O-GalNAc, na ancoragem das mesmas, tendo em 

vista que esta lectina não reconhece resíduos de GalNAc (RAVISHANKAR et al., 1997). 

Os códigos de acesso para as estruturas das lectinas utilizadas nas análises são: 1N47 

(VVLB4), 1SBF (SBA), 2DVA (PNA), 1LU2 (DBL), 2D3S (WBA1) and 1HQL (GSA-I-B4).  

Os arquivos PDB originais correspondentes às estruturas citadas representam 

complexos entre as mesmas e diferentes ligantes, dentre eles o antígeno Tn. Assim, 

anteriormente as simulações, os aquivos foram modificados para conterem uma única 

cadeia polipeptídica, havendo sido removidos todos os heteroátomos, moléculas de 

água e cadeias protéicas adicionais. Similarmente, os arquivos referentes aos 

fragmentos de mucina foram modificados para conterem um único modelo de RMN. 

As simulações de docking molecular foram realizadas utilizando o programa 

Hex 8.0 molecular graphics (RITCHIE & KEMP, 2000), que utiliza correlação esférica 

polar de Fourier para acelerar o cálculo das interações proteína-ligante. Todas as 

simulações foram realizadas considerando a correlação do tipo de busca como a soma 

entre a forma e forças eletrostáticas. Após o processamento inicial, foi realizada uma 

minimização de energia newtoniana (OPLS minimization algorithm), que calcula a 

energia para cada solução gerada utilizando “suaves” potenciais de Lennard-Jones e de 

interações de hidrogênio. Os centróides para receptor (lectina) e ligante foram mantidos 

a uma distância de 30 Å, previamente às simulações. O número de soluções foi 

ajustado para 50,000. 
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Os resultados foram selecionados com base em análises comparativas com 

modelos cristalográficos de lectinas de leguminosas em complexo com o antígeno Tn, 

antígeno TF e GalNAc. Interações entre as hidroxilas 3-OH e 4-OH dos ligantes e o 

resíduo de ácido aspártico presente no sítio de ligação a carboidrato dessas lectinas 

(e.g. Asp87 para VML, Asp85 para VVLB4 e Asp88 para SBA), consideradas essenciais 

para a ligação a carboidratos (Sharma and Surolia, 1997), foram utilizadas como 

parâmetro na busca por “posicionamentos adequados”, sendo descartados os 

resultados que não atendiam a esse quesito. Posteriormente, os resultados 

selecionados foram ordenados com base em suas teóricas energias de ligação.  

Com base nos resultados obtidos, foi analisada a existência de correlações 

entre os perfis de ligação observados para as diferentes lectinas e os volumes de seus 

respectivos sítios de ligação. O volume dos sítios foi calculado pela utilização do 

servidor online CASTp (Computed Atlas of Surface Topography of proteins) (DUNDAS 

et al., 2006), utilizando na análise os mesmos aquivos PDB modificados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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4.1. Purificação da lectina de sementes de V. macrocarpa 

A lectina de sementes de V. macrocarpa foi purificada como detalhado 

anteriormente na seção 3.2, apresentando um redimento de aproximadamente 6 mg de 

lectina para cada grama de farinha de sementes. A pureza das amostras foi analisada 

por meio de SDS-PAGE 12.5 % (figura 9), sendo obtido o perfil característico para essa 

lectina, caracterizado por uma banda de aproximadamente 27 kDa correspondente a 

cadeia α, e fragmentos de aproximadamente 13 e 14 kDa correspondentes as cadeias β 

e γ, respectivamente. 

 

 

Figura 9. SDS-PAGE 12% referente à purificação da lectina silvestre de sementes de V. macrocarpa. 1 – 
Marcador caseiro, composto por albumina (66 kDa) e pela lectina de sementes de C. brasiliensis (25, 14 
e 15 kDa). 2 a 7 – Frações coletadas a partir de cromatografia de afinidade em coluna de goma de guar. 

 

 

4.2. Produção da proteína recombinante 

As lectinas de leguminosas são comumente de fácil purificação e apresentam 

um alto rendimento, entretanto, podem se apresentar como uma complexa mistura de 

isoformas, como no caso da lectina da casca de Robinia pseudoacacia (RABIJNS et al., 

2001) e Sophora japonica (ZHU et al., 2006). A presença de isoformas naturalmente 

contribui no papel biológico dessas proteínas, ofertando uma estratégia alternativa ou 

uma adaptação evolutiva (ZHU et al., 2006), porém, consiste em uma das maiores 
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desvantagens de se obter lectinas a partir de suas fontes naturais. Com base nisso, a 

produção recombinante de lectinas, principalmente em sistemas bacterianos, torna-se 

uma solução atrativa para esse problema. Essa estratégia pode proporcionar o 

aumento da disponibilidade, homogeneidade, suprimento contínuo e facilitar a 

purificação de lectinas de interesse biomédico e/ou biotecnológico (OLIVEIRA et. al., 

2014).  

Como consequência de seu processamento natural, a lectina de sementes de V. 

macrocarpa é obtida como uma mistura de cadeias α mono- ou duplamente 

glicosiladas, o que somado a presença de seus fragmentos (dentre os quais a cadeia β 

pode estar ou não glicosilada) e de isoformas (detectadas através de degradação de 

Edman e análises genômicas, respectivamente) gera uma população complexa de 

moléculas. Essa heterogeneidade é indesejada para aplicações biotecnológicas, 

sugerindo a produção recombinante dessa lectina como a estratégia mais apropriada 

no desenvolvimento de uma ferramenta biológica.  

 

4.3. Construção do vetor de expressão 

A porção codificante do gene sintético para a lectina recombinante de sementes 

de V. macrocarpa (rVML) foi inicialmente amplificado como descrito na seção 3.3, a 

partir do vetor no qual estava originalmente inserido (pET-32a). Posteriormente, o 

fragmento amplificado foi ligado ao vetor de expressão pET-28a (ambos previamente 

digeridos com enzimas de restrição adequadas), com o auxílio de uma DNA ligase. O 

tamanho do fragmento amplificado e do vetor linearizado, bem como ausência de 

contaminação, foram averiguados por meio de eletroforese em gel de agarose 1% 

(figura 10). 

O produto da reação de ligação foi utilizado para a transformação de células de 

E. coli DH5α por meio do protocolo descrito na seção 3.3. Em seguida, clones 

individuais foram cultivados e submetidos a uma extração de DNA plasmidial, que 

posteriormente foram sequenciados para a confirmação das construções (figura 11). As 

construções confirmadas codificam para uma única cadeia polipeptídica de mesma 

sequência da VML silvestre, adicionada de uma metionina ao seu N-terminal, e uma 

leucina, um ácido glutâmico e seis histidinas ao seu C-terminal (figura 11).  
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Figura 10. Eletroforese em gel de agarose 1% referente à clonagem do gene sintético para rVML. 1 – 
Marcador DNA Ladder 1kb. 3 – Vetor pET-28a linearizado. 4 – Fragmento referente à porção codificante 
do gene para rVML. 

 

(a) >rVML_DNA 

ATGGCCAGCGAAGTGGTGAGCTTTAGCTTTACCAAATTTAACCCGAACCCGAAAGATATTATTCT

GCAGGGCGATGCGCTGGTGACCAGCAAAGGCAAACTGCAGCTGACCAAAGTGAAAGATGGCAAAC

CGGTGGATCATAGCCTGGGCCGCGCGCTGTATGCGGCGCCGATTCATATTTGGGATGATAGCACC

GATCGCGTGGCGAGCTTTGCGACCAGCTTTAGCTTTGTGGTGGAAGCGCCGGATGAAAGCAAAAC

CGCGGATGGCATTGCGTTTTTTCTGGCGCCGCCGGATACCCAGCCGCAGAAAGATGGCGGCTTTC

TGGGCCTGTTTAACGATAGCAACAAAAGCATTCAGACCGTGGCGGTGGAATTTGATACCTTTAGC

AACACCTGGGATCCGAGCGCGCGCCATATTGGCATTAACGTGAACAGCATTGAAAGCATGAAATA

TGTGAAATGGGGCTGGGAAAACGGCAAAGTGGCGAACGTGTATATTAGCTATGAAGCGAGCACCA

AAACCCTGACCGCGAGCCTGACCTATCCGAGCAACGCGACCAGCTATATTGTGAGCGCGAACGTG

GATCTGAAAAGCGCGCTGCCGGAATGGGTGCGCGTGGGCTTTAGCGCGACCAGCGGCCTGAGCCG

CGATCATGTGGAAACCCATGATGTGCTGGATTGGAGCTTTACCAGCACCCTGCAGGCGCCGAGCG

ATGATAGCAACCTCGAGCACCACCACCACCACCACTGA 

 

(b) >rVML_Proteína 

MASEVVSFSFTKFNPNPKDIILQGDALVTSKGKLQLTKVKDGKPVDHSLGRALYAAPIHIWDDST

DRVASFATSFSFVVEAPDESKTADGIAFFLAPPDTQPQKDGGFLGLFNDSNKSIQTVAVEFDTFS

NTWDPSARHIGINVNSIESMKYVKWGWENGKVANVYISYEASTKTLTASLTYPSNATSYIVSANVDLK
SALPEWVRVGFSATSGLSRDHVETHDVLDWSFTSTLQAPSDDSNLEHHHHHHStop 

Figura 11. Sequência obtida para a construção utilizada na expressão da rVML. (a) Sequência 
nucleotídica da porção codificante para a proteína recombinante. (b) Sequência de aminoácidos deduzida 
com base da sequência de nucleotídeos obtida. Diferentes porções nas sequências estão indicadas por 
colorações distintas, sendo elas: (    ) primeira metionina, (   ) sequência de aminoácidos referente à VML, 
(   ) aminoácidos adicionais, (   ) cauda de histidina e (   ) códon de parada.  
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4.4. Expressão recombinante 

Após a confirmação da construção pET-28a::rVML, o DNA plasmidial extraído a 

partir de clones positivos de células E. coli DH5α foi utilizado para a transformação de 

células de E. coli BL21 codon plus. Em seguida, 10 colônias individuais foram 

selecionadas e cultivas para a seleção do melhor clone para expressão. A seleção foi 

feita com base em um procedimento básico de indução, descrito na seção 3.4. Após a 

indução e extração de proteínas, foram analisadas tanto as frações solúveis quanto 

insolúveis de cada cultivo, entretanto, apenas diferenças sutis foram observadas (figura 

12). 

 

Figura 12. SDS-PAGE 12% referente à seleção do melhor clone para expressão. 1 – Marcador molecular 
(Pierce Unstained Protein Molecular Weight Marker). 2 – VML Silvestre (controle positivo). 3 – Extrato 
total de proteínas de células de E. coli BL21 codon plus não transformadas (controle negativo). 4 – 
Fração solúvel do clone 1. 5 – Fração insolúvel do clone 1. 6 – Fração solúvel do clone 2. 7 – Fração 
insolúvel do clone 2. 8 – Fração solúvel do clone 3. 9 – Fração insolúvel do clone 3. 10 – Fração solúvel 
do clone 4. 11 – Fração insolúvel do clone 4. 12 – Fração solúvel do clone 5. 13 – Fração insolúvel do 
clone 5. 

 

Uma vez selecionado o melhor clone, foram realizados ensaios para a escolha 

da melhor condição para a expressão recombinante, como detalhado na seção 3.4. 

Dentre as condições analisadas, o melhor perfil de expressão (maior concentração de 

proteína recombinante solúvel) foi obtido mediante a adição de IPTG a uma 
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concentração final de 0.5 mM, sendo mantida uma agitação orbital de 150 rpm por 20 

horas a 30ºC. Em seguida, foram preparados para indução cultivos de 500 mL, a partir 

dos quais as células foram coletadas, mediante centrifugação, e armazenadas a -20ºC 

até o momento da extração de proteínas.  

 

4.5. Purificação da proteína recombinante 

A proteína recombinante foi obtida a partir dos lisados celulares dos cultivos 

acima descritos. As células armazenadas a -20ºC foram descongeladas em banho de 

gelo e em seguida ressuspensas em tampão A. Após a lise por sonicação, as amostras 

foram extensivamente centrifugadas para a obtenção da fração solúvel. Em seguida, a 

referida fração foi coletada e imediatamente utilizada para a purificação da proteína 

recombinante, sendo o restante do material (fração insolúvel) descartado. As amostras 

foram mantidas em banho de gelo ou em sala fria a 4ºC durante todo o seu manuseio.  

 

4.5.1. Cromatografia de Afinidade em Coluna de Níquel 

A proteína recombinante foi purificada por meio de dois passos cromatográficos. 

O primeiro passo consistiu em uma cromatografia em coluna de níquel imobilizado 

(histrap), tendo em vista a fusão da proteína recombinante a uma cauda de seis 

histidinas (histag), localizada em sua porção C-terminal. Após a aplicação da fração 

solúvel a coluna, e da remoção das proteínas não ligadas, a fração retida foi eluída por 

meio da aplicação de gradiente de imidazol (0 – 500 mM) (figura 13). 

Cromatografias em colunas de níquel imobilizado são muitas vezes utilizadas 

como o único passo para a purificação de proteínas recombinantes fusionadas a 

caudas de histidina, entretanto, a presença visível de contaminantes eluídos juntamente 

com a proteína de interesse tornam necessários passos extras de purificação (figura 

14). No caso de lectinas recombinantes, cromatografias de afinidade em coluna de 

açúcar imobilizado poderiam ser utilizadas de forma ideal para a purificação, entretanto, 

os elaborados passos de preparação de amostras por meio de diálises, antes e após a 

cromatografia, agregam desvantagens consideráveis ao processo.  
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Figura 13. Cromatografia Histrap. Cromatograma referente à aplicação de 100 mL de extrato solúvel de 
culturas de E. coli BL21 codon plus induzidas em coluna de níquel imobilizado. As frações retida e não 
retida, bem como o gradiente de imidazol utilizado para a eluição da amostra, estão indicados. 

 

 

Figura 14. SDS-PAGE 12% referente à cromatografia em coluna de níquel imobilizado (Histrap). 1 – 
Marcador molecular (Pierce Unstained Protein Molecular Weight Marker). 2 – VML Silvestre (controle 
positivo). 3 – Extrato total de proteínas de células de E. coli BL21 codon plus não transformadas (controle 
negativo). 4 – Fração solúvel contendo rVML. 5 – Fração não retida após aplicação (P1). 6, 7, 8 e 9 – 
Frações retidas na coluna de níquel, eluídas com gradiente de imidazol. 
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4.5.2. Cromatografia de Exclusão Molecular 

O passo cromatográfico seguinte consistiu em uma cromatografia de exclusão 

molecular em coluna Superdex S200 16/60 (GE Healthcare) (figura 15). Foram aplicada 

a coluna as frações coletadas na cromatografia de afinidade em níquel, concentradas 

em um volume de 5 mL. Essa cromatografia permitiu não apenas atingir o grau de 

pureza desejado, como simultaneamente possibilitou a troca do tampão no qual a 

proteína estava inserida (tampão A adicionado de imidazol) pelo tampão B (com o qual 

a coluna havia sido previamente equilibrada), selecionado para as estratégias de 

cristalização.  

 

 

Figura 15. Cromatografia de exclusão molecular. Cromatograma referente à aplicação das frações 
coletadas na cromatografia de afinidade em níquel em uma coluna Superdex S200 16/60. 

 

As frações eluídas foram coletadas analisadas por SDS-PAGE 12 % (figura 16) 

e concentradas por meio de centrifugação a uma concentração de 30 mg/mL, sendo em 

seguida congeladas com o auxílio de nitrogênio líquido e armazenadas a -80ºC até o 

uso. O rendimento obtido ao fim do processo de purificação foi de aproximadamente 90 
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miligramas de proteína recombinante solúvel para cada litro de cultura induzido. A 

adição de glicerol aos tampões utilizados nas cromatografias teve por finalidade 

suavizar o processo de agregação de proteínas ao longo da purificação, tendo sido 

aplicado com sucesso. De forma similar, o congelamento instantâneo das amostras foi 

realizado para evitar a perda de proteínas como consequência da formação de cristais 

de gelo.  

 

 

Figura 16. SDS-PAGE 12% referente à cromatografia de exclusão molecular em coluna Superdex 200 
16/60. 1 – Marcado molecular (Pierce Unstained Protein Molecular Weight Marker). 2 – VML silvestre 
(controle positivo). 3 a 13 – Frações referentes à eluição da proteína recombinante (rVML). 

 

4.6. Ensaios de cristalização 

Apesar de haverem sido utilizados diferentes screens de cristalização nos 

testes iniciais, cristais difratáveis foram observados apenas nos ensaios envolvendo 

condições pertencentes ao Index screen da Hampton Research. Ambas as proteínas, 

silvestre e recombinante, foram utilizadas em ensaios para a obtenção de suas 

estruturas nas formas apo (sem adição de metais), metalizada, e metalizada em 
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complexo com ligantes. Como descrito anteriormente, foram utilizados os seguintes 

ligantes: D-galactose, α-lactose, GalNAc e antígeno Tn. As condições nas quais foram 

observados os melhores resultados (Index screen), bem como as resoluções 

aproximadas dos cristais (figura 17), são descritas na seguir (tabela 3). 

 
 
Tabela 3. Condições de cristalização selecionadas para otimização. As resoluções aproximadas para os 
melhores cristais observados, bem como as condições nas quais cresceram e o tempo médio para sua 
detecção, estão listadas para todos os ensaios de cristalização. 

Proteína Tempo médio Melhor condição (Index screen) Resolução 

VML
1
 apo  3 meses 68 ~ 5 Å 

VML + metais - nd
3
 - 

VML + metais + D-galactose - nd - 

VML + metais + α -lactose - nd - 

VML + metais + GalNac  1 dia 1 ~ 2 Å 

VML + metais + antígeno Tn  1 dia 1 ~ 2 Å 

rVML
2
 apo  3 semanas 49 ~ 4 Å 

rVML + metais  2 semanas 38 ~ 7 Å 

rVML + metais + D-galactose 2 semanas 75 ~ 7 Å 

rVML + metais + α-lactose 2 semanas 90 ~ 5 Å 

rVML + metais + GalNac  1 dia 1 ~ 2 Å 

rVML + metais + antígeno Tn 1 dia 1 ~ 2 Å 

1
 Lectina silvestre de sementes de V. macrocarpa. 

2
 Lectina recombinante de sementes de V. macrocarpa. 

3
 Não detectado. 

 

Ensaios de otimização foram realizados para a obtenção cristais de maior 

qualidade, para posterior coleta de dados, onde as condições acima citadas foram 

alteradas manualmente, de forma a inserir pequenas variações em três parâmetros 

distintos: faixa de pH (com variação de 1 unidade entre os extremos), concentração de 

agente precipitante e concentração de sal, de forma combinada ou aleatória. Essas 

pequenas alterações permitiram o crescimento de cristais de alta qualidade, que foram 

em seguida coletados, armazenados de forma adequada, e enviados para coleta de 

dados em linhas de luz síncrontron. As variações elaboradas para cada condição, bem 
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como suas formulações originais, são também detalhadas a seguir (tabela 4). 

 

Figura 17. Cristais obtidos para os testes iniciais de cristalização. A – Cristais em placas observados 
para a VML + metais, utilizando a condição 68 do Index screen. B – Cristais em placas observados para 
a rVML + metais + α-Lactose, utilizando a condição 90 do Index screen. 

 

Tabela 4. Estratégia de otimização. As formulações originais para cada condição de cristalização, bem 
como as variações inseridas para alguns componentes específicos, estão detalhadas a seguir. 

Ensaio 
Condição Original / Condição Otimizada 

Componente Concentrações pH 

rVML apo 

Bis-Tris 0.05 M / 0.05 M 
6.5 / 6.05 - 

6.95 Cloreto de Cálcio 0.1 M / 0.1 M 

2-metil-2,4-pentanediol 22.5% / 22.5 - 25% 

rVML + metais 

Tris-HCl 0.05 M / 0.05 M 
8.5 / 8.05 - 

8.95 Trimetilamina 0.1 M / 0.1 M 

PEG mono-metil-éter 10% / 8 - 12% 

rVML + metais + D-galactose 

Formato de magnésio 
triidratado 0.05 M / 0.025 - 0.1 M  -  

PEG 3350 7.5% / 3 - 12% 

rVML + metais + α-lactose 
HEPES 0.05 M / 0.05 M 7.0 / 7.05 - 

7.95 Jeffamine 15% / 10 - 20% 

rVML + metais + GalNAc 
Ácido cítrico 0.05 M / 0.05 M 

3.5 / 3.05 - 
3.95 

rVML + metais + antígeno Tn 

VML + metais + GalNAc 
Sulfato de amônia 1 M / 0.75 - 1.25 M 

VML + metais + antígeno Tn 

 

Durante os ensaios de cristalização foi possível observar diferenças marcantes 

entre os testes envolvendo a lectina silvestre e a lectina recombinante. Em geral, a 

lectina silvestre apresentou sucesso inferior, havendo sido detectados cristais apenas 

para três dos seis ensaios iniciais realizados, dos quais apenas dois puderam ser 
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otimizados e enviados para coleta de dados. Em contrapartida, foram detectados 

cristais para todos os ensaios envolvendo a lectina recombinante. Essa diferença 

provavelmente está associada ao fato da lectina silvestre ser composta na verdade por 

uma população heterogênea de moléculas, como anteriormente discutido, dificultando o 

processo de precipitação ordenado necessário para a formação de cristais. Esse fato 

ressalta a utilidade da produção recombinante de proteínas de interesse biotecnológico 

na análise de suas potencialidades como ferramentas biomédicas ou para pesquisa.  

 

 

Figura 18. Cristais obtidos após ensaios de otimização. A – nVML + metais + antígeno Tn. B – nVML + 
metais + GalNAc. C – rVML + metais + antígeno Tn. D – rVML + metais + GalNAc. E – rVML + metais + 
Lactose. F – rVML + metais. 

 

Adicionalmente, também foi observado o crescimento acelerado de cristais para 

ambas as formas da lectina mediante a adição de GalNAc ou do próprio antígeno Tn 

(GalNAc-α-Ser) (tabela 4 e figura 18). Esse efeito pode ser compreendido como a 

consequência de pequenas alterações alostéricas que comumente ocorrem mediante a 

ancoragem de ligantes, refletindo uma maior afinidade da lectina por essas moléculas 

em comparação às outras também utilizadas nos ensaios de cristalização (D-galactose 

e α-Lactose). 
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4.7. Coleta de dados, estatísticas e refinamento das estruturas 

Todos os conjuntos de dados foram coletados a uma temperatura de 100 K nas 

linhas de luz ID29 e ID23-2 do European Sincrontron Radiation Facility (ESRF), em 

Grenoble, França. Embora tenham sido obtidos cristais difratáveis para oito diferentes 

ensaios de cristalização (tabela 4), apenas seis conjuntos de dados puderam ser 

trabalhados. Os cristais referentes ao ensaio envolvendo rVML em complexo com D-

galactose não apresentaram padrões de difração satisfatórios, não havendo sido 

coletados dados dos mesmos. Adicionalmente, apesar da coleta de dados referentes à 

rVML em sua forma desmetalizada, a baixa qualidade dos mesmos não permitiu a 

determinação da sua estrutura tridimensional. Dessa forma, foram processados ao todo 

seis conjuntos de dados, referentes aos seguintes ensaios de cristalização: VML - 

GalNAc, VML - Antígeno Tn, rVML - metais, rVML - GalNAc, rVML - Antígeno Tn e rVML 

- α-Lactose. Os parâmetros estatísticos referentes aos processamentos estão 

apresentados de forma resumida nas tabelas 5, 6 e 7, sendo apresentados de forma 

íntegra nas tabelas 12 a 17 da seção Anexos. 

 

 
Tabela 5. Conjunto dos principais parâmetros estatísticos e de refinamento para as estruturas VML – 
GalNAc e VML – Antígeno Tn. 

Conjunto de Dados VML – GalNAc VML – Antígeno Tn 

Parâmetro 
  

Coleta de Dados 
  

Grupo Espacial I222 I222 

Parâmetros da Célula Unitária (Å) 
  

a 56.26 56.08 

b 85.52 85.81 

c 129.42 129.06 

Moléculas por Unidade Assimétrica 1 1 

Refinamento 
  

Faixa de Resolução (Å) 42.76 – 1.74 42.90 – 1.40 

Rfactor/Rfree(%) 16.1 / 18.8 14.4 / 16.1 

Ramachandran plot 
  

Resíduos em regiões mais favorecidas (%) 98 97 

Resíduos em regiões permitidas (%) 2 3 

Resíduos em regiões generosamente permitidas (%) 0 0 
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Tabela 6. Conjunto dos principais parâmetros estatísticos e de refinamento para as estruturas rVML – 
metais e rVML – GalNAc. 

Conjunto de Dados rVML – metais  rVML – GalNAc 

Parâmetro     

Coleta de Dados     

Grupo Espacial P321 I222 

Parâmetros da Célula Unitária (Å)     

a 96.08 56.35 

b 96.08 86.11 

c 85.09 129.02 

Moléculas por Unidade Assimétrica 2 1 

Refinamento     

Faixa de Resolução (Å) 83.22 – 1.75 47.15 - 2.70 

Rfactor/Rfree(%) 16.3 / 20.1 20.5 / 24.4  

Ramachandran plot     

Resíduos em regiões mais favorecidas (%) 97 95.6 

Resíduos em regiões permitidas (%) 3 4 

Resíduos em regiões generosamente permitidas 
(%) 0 

0.4 

 

 
Tabela 7. Conjunto dos principais parâmetros estatísticos e de refinamento para as estruturas rVML – 
Antígeno Tn e rVML – α-Lactose. 

Conjunto de Dados rVML – Antígeno Tn  rVML – α-Lactose 

Parâmetro   
 

Coleta de Dados   
 

Grupo Espacial I222 C121 

Parâmetros da Célula Unitária (Å)   
 

a 56.09 152.65 

b 86.02 97.43 

c 128.88 78.67 

Moléculas por Unidade Assimétrica 1 4 

Refinamento   
 

Faixa de Resolução (Å) 71.55 - 1.97 82.05 – 1.82 

Rfactor/Rfree(%) 20.6 / 25.9 15.7 / 19.5 

Ramachandran plot   
 

Resíduos em regiões mais favorecidas (%) 96 97 

Resíduos em regiões permitidas (%) 3.5 3 

Resíduos em regiões generosamente permitidas (%) 0.5 0 
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4.8. Estrutura geral da lectina silvestre de sementes de V. macrocarpa 

 

As estruturas cristalinas referentes à VML em complexo com o antígeno Tn e 

GalNAc foram obtidas em resoluções de 1.4 e 1.7 Å, respectivamente. Cada modelo 

cristalográfico contém: uma molécula dos respectivos ligantes ancorada ao sítio de 

ligação a carboidrato em cada monômero, assim como dois íons metálicos (Ca²⁺ e 

Mn²⁺) e uma molécula de citrato localizada próxima ao sítio de ligação a carboidrato. 

Adicionalmente, íons sulfato são encontrados em cada modelo, sendo quatro para o 

complexo VML – antígeno Tn e dois para VML – GalNAc. Os modelos apresentam boa 

estereoquímica, com a maioria dos resíduos (a exceção de prolinas e glicinas) 

apresentando ângulos diedrais pertencentes às regiões mais favorecidas e permitidas 

do gráfico de Ramachandran (LASKOWSKI et al., 1993). 

VML é caracterizada como um tetrâmero, contendo 240 aminoácidos por 

monômero (CALVETE et al., 1998b), dentre os quais 229 e 230 apresentam clara 

densidade eletrônica nos complexos com o antígeno Tn e GalNAc, respectivamente. A 

estrutura monomérica da VML apresenta o enovelamento característico de lectinas de 

leguminosas, consistindo em um sanduíche β, formado por uma folha estendida de seis 

fitas e uma folha curvada de sete fitas conectadas por alças de tamanhos variados 

(LORIS et al., 1998). 

Para ambos os modelos, complexos com o antígeno Tn e GalNAc, a unidade 

assimétrica da estrutura cristalina é formada por uma única subunidade (monômero), 

sendo o tetrâmero apresentado nas estruturas formado por operações de simetria. Com 

base nisso, o servidor PISA (KRISSINEL & HENRICK, 2007) foi utilizado para a 

confirmação do postulado arranjo tetramérico. Através dessa análise, foi constatado 

que o tetrâmero da VML é composto por dois dímeros do tipo DB58 (interface tipo X1) 

(BUTS et al., 2001) arranjados de forma oposta, formando uma grande cavidade central 

(figura 19). O perfil de dimerização previsto pelo servidor PISA é corroborado pela 

presença da assinatura estrutural Ser-Tyr-Ile-Val-Ser nas proximidades do resíduo 186, 

anteriormente reportado como característico de dímeros dessa natureza (BRINDA et al., 

2004). A cavidade central do oligômero é formada por meio de interações entre as fitas 

externas das folhas estendidas de cada monômero, originando uma interface do tipo 2 
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(ou canônica). Esse arranjo quaternário é também observado em outras lectinas de 

leguminosas, como RbpL (lectina da casca de R. pseudoacacia) (RABIJNS et al., 2001), 

VLLB4 (isolectina IV de V. villosa) (BABINO et al., 2003), PHA (aglutinina de Phaseolus 

vulgaris) (HAMELRYCK et al., 1996), DBL (lectina de D. biflorus) (HAMELRYCK et al., 

1999) e SBA (lectina de soja, Glycine max) (DESSEN et al., 1995). A natureza 

hidrofílica dessa cavidade pode ser constatada pela clara densidade eletrônica para 

inúmeras moléculas de água que recobrem toda a sua superfície interna. 

 
Figura 19. Estrutura geral da VML silvestre em sua forma tetramérica. A – Tetrâmero da VML, formado 
por operações de simetria. As cadeias peptídicas estão representadas em cartoon coloridos em azul 
(dímero A) e vermelho (dímero B). B – Sítio de ligação a carboidrato da VML contendo a representação 
do mapa de omissão da densidade eletrônica contornada a 1.5 σ para o antígeno Tn. Íons cálcio e 
manganês estão representados como esferas coloridas em branco e laranja, respectivamente. 

 

Os sítios de ligação a carboidrato e a metais apresentam-se conservados entre 

lectinas de leguminosas (LORIS et al., 1998). Para VML, o sítio de ligação a carboidrato 

consiste em uma cavidade rasa na superfície da proteína formada por quatro alças 

distintas: Glu78-Asp86, Ala94-Thr113, Asp126-His136 e Ser212-Thr220. Os quatro 

resíduos-chave (Asp87, Gly105, Phe127 e Asn129) aos quais se atribui a capacidade 
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de ligação a carboidrato ocupam posição similar em comparação a outras lectinas de 

leguminosas. Da mesma forma, no sítio de ligação a metais a coordenação do íon Ca²⁺ 

é feita pela carbonila da cadeia principal do resíduo Phe127 e pelas cadeias laterais 

dos resíduos Asp125, Asn129 e Asp132, enquanto a coordenação do íon Mn²⁺ é feita 

pelos grupos carboxila das cadeias laterais dos resíduos Glu123, Asp125 e Asp132, 

assim como pelo grupo imidazol do resíduo His137. As esferas de coordenação dos 

íons metálicos é completada pela presença de duas águas estruturais ligadas a cada 

íon, como claramente observado na densidade eletrônica (figura 20). A presença de 

metais divalentes provoca mudanças na orientação da cadeia lateral e estabiliza a 

ligação peptídica Ala86–Asp87. A isomerização é provocada por uma ponte formada 

entre o íon Ca²⁺, uma molécula de água e o grupo carbonila da cadeia peptídica de 

Asp87. 

 

 

Figura 20. Representação do sítio de ligação a metais da VML silvestre. A cadeia polipeptídica está 
representada em ribbon, enquanto resíduos de interesse estão destacados como linhas. Moléculas de 
água estão representadas como esferas vermelhas e a coordenação dos íons representada por traços 
amarelos. 

 

Como descrito anteriormente, VML apresenta um processamento pós-

traducional peculiar, no entanto, não foram observadas densidades eletrônicas 

correspondentes a N-glicosilações associadas aos resíduos Asn114 e Asn183. Além 
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disso, baixas densidades são observadas entre os resíduos Asn111 e Gln118, o que 

pode ser causado por uma intrínseca flexibilidade desse segmento, indicando que a 

forma cristalizada seria a da dupla cadeia livre de glicosilações.  

 

4.9. Interações VML – GalNAc  

O conjunto de interações estabelecido entre VML e GalNAc está representado 

na figura 21. O anel piranosídico é estabilizado por interações hidrofóbicas 

estabelecidas com os resíduos Phe127 e Leu213. A hidroxila 3-OH estabelece pontes 

de hidrogênio com os grupos NH, ND2 e OD1 dos resíduos Gly105, Asn129 e Asp87, 

respectivamente. Já a hidroxila 4-OH interage com os grupos OD2 e NH dos resíduos 

Asp87 e Leu213. Adicionalmente, interações de hidrogênio são formadas entre a 

hidroxila 6-OH e o grupo OG do resíduo Ser214, bem como entre a carbonila do grupo 

N-acetil da GalNAc e o grupo NH do resíduo Gly105. Os resíduos Phe106 e Trp130 

criam ainda um bolsão hidrofóbico que permite a acomodação do grupo N-acetil ligado 

ao C-2 da GalNAc, uma característica comum entre lectinas de mesma especificidade 

que a VML. 

 

Figura 21. Representação da ancoragem da GalNAc no sítio de ligação a carboidrato da VML silvestre. A 
– Representação do mapa de omissão da densidade eletrônica contornada a 1.5 σ para a GalNAc, 
disposta sobre o sítio de ligação. A cadeia polipeptídica está representada como superfície. B – Rede de 
interações de hidrogênio estabelecidas com GalNAc. A cadeia principal da VML está representa em 
ribbon (cinza) e os resíduos relevantes estão representados em linhas (cinza). Pontes de hidrogênio 
estão representadas como traços amarelos e as distâncias estão representadas em angstrons (Å). 
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4.10. Interações VML – antígeno Tn  

Para VML, o conjunto de interações estabelecido entre o sítio de ligação a 

carboidrato e o antígeno Tn são as mesmas estabelecidas com a GalNAc. 

Adicionalmente, a presença de três águas estruturais é claramente distinguida na 

densidade eletrônica e parecem atuar na estabilização do complexo. Uma delas, W75 

(water 75, do inglês), estabelece uma ponte aquosa entre o oxigênio do grupo N-acetil 

do antígeno Tn a carbonila da cadeia peptídica do resíduo Asp103. As outras moléculas 

de água atuam estabilizando a estrutura do próprio antígeno Tn. W17 e W21 

estabelecem pontes aquosas entre o oxigênio O5 e a hidroxila 6-OH, e entre essa 

mesma hidroxila e a carboxila do grupo seril, respectivamente (figura 22). 

 

 

Figura 22. Representação LIGPLOT das interações de hidrogênio e de van der Waals estabelecidas 
entre a VML e o antígeno Tn. 
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Considerando a condição de cristalização, quatro íons sulfato estão presentes 

no modelo cristalográfico, dois dispostos próximos ao sítio de ligação a carboidrato e 

outros dois interagindo com o resíduo Arg215. Um dos sulfatos localizados próximos ao 

sítio de ligação a carboidrato estabelece interações de hidrogênio com o nitrogênio 

amida do grupo N-acetil, hidroxila 1-OH e a amônia do grupo seril, pertencentes ao 

antígeno Tn, ligando esses grupos ao NH e ND2 dos resíduos Thr130 e Asn129 da 

VML, respectivamente. Provavelmente, esse sulfato estaria substituindo uma água 

estrutural adicional, uma vez que se configura como a única ligação entre o grupo seril 

do antígeno Tn e o sítio de ligação a carboidrato da lectina (figura 23). 

 

 

Figura 23. Representação da ancoragem do antígeno Tn no sítio de ligação a carboidrato da VML 
silvestre. A – Representação do mapa de omissão da densidade eletrônica contornada a 1.5 σ para o 
antígeno Tn, disposto sobre o sítio de ligação. A cadeia polipeptídica está representada como superfície. 
B – Rede de interações de hidrogênio estabelecidas com o antígeno Tn. Algumas interações estão 
omitidas para uma melhor visualização. A cadeia principal da VML está representa em ribbon (cinza) e os 
resíduos relevantes e o íon sulfato estão representados em sticks (cinza). Pontes de hidrogênio estão 
representadas como traços amarelos. 
 

 

4.11. Sítio de ligação ao citrato 

Em ambos os complexos cristalográficos, está claramente destacada a 

densidade eletrônica para uma molécula de citrato, localizada adjacente ao sítio de 
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ligação a carboidrato (figura 24). Originalmente, esse citrato esta presente na condição 

de cristalização na qual os cristais para ambos os complexos foram crescidos, sendo 

visualizado apenas nessa única posição em toda a proteína. Esse sítio secundário é 

formado por três alças distintas, incluindo Glu78-Asp87, Asp125-His137 e Lys152-

Ala161, dentre as quais Asp125-His137 também está envolvida na estruturação do sítio 

de ligação a carboidrato. 

 

 

Figura 24. Representação em superfície dos sítios de ligação a citrato e a carboidrato. A representação 
do mapa de omissão da densidade eletrônica contornada a 1.5 σ é apresentada para a molécula de 
citrato (sticks verdes), enquanto o antígeno Tn está representado como sticks negros. 

 

 

A coordenação dessa molécula é primariamente realizada por pontes de 

hidrogênio. As hidroxilas 4-OH e 7-OH do citrato estão ligadas ao grupo NH do resíduo 

Ser128, enquanto a hidroxila 3-OH interage com o grupo carbonila do resíduo Ser134. 

Outra interação de hidrogênio é detectada entre a hidroxila 2-OH e o grupo NH do 

resíduo Thr85. Adicionalmente, seis águas estruturais estão ligadas à molécula de 

citrato, dentre as quais, quatro estabelecem pontes aquosas entre as hidroxilas dessa 

molécula e os resíduos Ser128, Pro133, Ser134, Ala135 e His137 da VML (figura 25). 
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Similar ao ancoramento do antígeno Tn, outro íon sulfato é detectado ligado ao citrato, 

provavelmente substituindo uma sétima água estrutural, a qual estabeleceria uma ponte 

aquosa adicional com o resíduo His217, baseado na posição do íon. 

 

 

Figura 25. Sítio de ligação ao citrato. A coordenação específica da molécula é auxiliada pela presença de 
seis moléculas de água estruturais. A cadeia principal da VML está representa em ribbon (cinza) e os 
resíduos relevantes estão representados em linhas (cinza). Pontes de hidrogênio estão representadas 
como traços amarelos e as distâncias estão representadas em angstrons (Å). A representação do mapa 
de omissão da densidade eletrônica contornada a 1.5 σ é representativo da qualidade do modelo. 

 

 

4.12. Estrutura geral da lectina recombinante de sementes de V. 

macrocarpa 

Foram obtidos modelos cristalográficos para a lectina recombinante de 

sementes de V. macrocarpa (rVML) em sua forma metalizada (similarmente a lectina 

silvestre), bem como para seus complexos com GalNAc, antígeno Tn e α-Lactose, 

apresentando resoluções de 1.7, 2.7, 2 e 1.8 Å, respectivamente. A semelhança da 

lectina silvestre, os modelos para os complexos envolvendo GalNAc e o antígeno Tn 

foram obtidos a partir de cristais crescidos nas mesmas condições, apresentando 
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também em suas unidades assimétricas um único monômero, ao qual encontram-se 

ancorados os respectivos ligantes, dois íons metálicos (Ca2+ e Mn2+) e uma molécula de 

citrato disposta próxima ao sítio de ligação a carboidrato. Já o modelo obtido para 

rVML-metais (metalizada sem ligantes adicionais) apresenta em sua unidade 

assimétrica dois monômeros arranjados na forma de dímeros do tipo DB58, aos quais 

encontram-se ancorados íons metálicos, bem como duas molécula de glicerol, 

dispostas nos sítios de ligação a carboidrato. Essas moléculas de glicerol são 

provenientes do tampão C no qual as amostras foram originalmente purificadas, 

apresentando coordenações similares em ambos os sítios de ligação (figura 27A). O 

modelo referente ao complexo com α-Lactose apresenta em sua unidade assimétrica 

quatro monômeros dispostos na forma de tetrâmero, onde cada um deles apresenta-se 

ligado à íons metálicos e a uma molécula de α-Lactose. Esse tetrâmero também pode 

ser gerado para os outros modelos por meio de operações de simetria, sendo formado 

pela união de dois dímeros tipo DB58 dispostos de forma oposta, como relatado 

também para a lectina silvestre.  

 

 
Figura 26. Representação do sítio de ligação a metais da VML recombinante. A cadeia polipeptídica está 
representada em ribbon, enquanto resíduos de interesse estão destacados como linhas. Moléculas de 
água estão representadas como esferas vermelhas e a coordenação dos íons representada por traços 
amarelos. 
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Os modelos apresentam boa estereoquímica, com a maioria dos resíduos (a 

exceção de prolinas e glicinas) apresentando ângulos diedrais pertencentes às regiões 

mais favorecidas e permitidas do gráfico de Ramachandran (LASKOWSKI et al., 1993). 

A estrutura monomérica da rVML também apresenta o enovelamento característico de 

lectinas de leguminosas, consistindo em um sanduíche β, formado por folhas 

conectadas por alças de tamanhos variados (LORIS et al., 1998). O sítio de ligação a 

metais apresenta a mesma disposição de resíduos observada para a lectina silvestre, 

onde a coordenação do íon Ca2+ é realizada pelos resíduos Phe127, Asp125, Asn129 e 

Asp132; enquanto a coordenação do íon Mn²⁺é feita pelos resíduos Glu123, Asp125 e 

Asp132, sendo as esferas de coordenação completadas pela presença de duas 

moléculas de água estruturais para cada íon (figura 26). Os modelos para os diferentes 

complexos envolvendo a rVML apresentam estruturas praticamente idênticas, apesar 

de haverem sido obtidos de cristais dotados de grupos espaciais distintos (tabelas 6 e 

7), indicando uma mínima influência do empacotamento cristalino sobre a conformação 

real da molécula.   

 

 
Figura 27. Representação do sítio de ligação a carboidrato da VML recombinante. A – Representação do 
mapa de omissão da densidade eletrônica contornada a 1.5 σ para uma molécula de glicerol disposta 
sobre o sítio de ligação. A cadeia polipeptídica está representada como superfície.  B – Alça localizada 
no ponto de união entre as cadeias γ e β da lectina silvestre. As cadeias peptídicas para as formas 
silvestre e recombinante da VML estão representadas em cartoon, coloridos em negro e amarelo, 
respectivamente. Os resíduos visualizados apenas para a rVML estão representados com sticks 
amarelos. 

 

De forma geral, a estrutura da lectina recombinante apresenta-se idêntica a da 

lectina silvestre, com exceção de alguns pequenos detalhes advindos de sua produção 
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na forma de cadeia única, bem como pela adição de resíduos adicionais em ambas as 

extremidades da proteína. Havíamos suposto anteriormente nos modelos para a lectina 

silvestre que ausência de densidade eletrônica para os resíduos do intervalo Asn111-

Gln118 seria decorrente da flexibilidade inserida nessa porção da proteína em vista do 

seu processamento pós-traducional, uma vez que separação das cadeias γ e β ocorre 

por meio de uma clivagem entre os resíduos Asn111 e Asp112. Entretanto, na maioria 

dos modelos para a lectina recombinante podemos observar claramente a densidade 

eletrônica para essa porção da proteína, provavelmente devido a sua maior 

estabilidade, tendo em vista a sua síntese na forma de cadeia única (figura 27B). 

 

 

Figura 28. Estrutura geral da rVML em sua forma tetramérica (determinada por operações de simetria). 
As cadeias peptídicas estão representadas em cartoon coloridos em verde (dímero A) e cinza (dímero B). 
 
 

Outra diferença que pode ser observada quando comparamos as estruturas das 

lectinas silvestre e recombinante é relativa à suas porções C-terminais. Da mesma 

forma que os resíduos situados próximos ao ponto de clivagem entre as cadeias, não é 

observada densidade eletrônica para os últimos seis resíduos situados no C-terminal da 

lectina silvestre (Pro235-Ser236-Asp237-Asp238-Ser239-Asn240), provavelmente 
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também em vista da sua flexibilidade. A ausência desses resíduos nos modelos 

cristalográficos permite a formação de uma cavidade central que liga os dois lados do 

tetrâmero, como também observado para outras lectinas, como SBA (DESSEN et al, 

1995) (figura 28). Entretanto, a construção para a lectina recombinante produz uma 

proteína acrescida de oito resíduos ao seu C-terminal, sendo um resíduo de asparagina 

e um ácido glutâmico, seguidos de seis resíduos de histidina (histag). De forma 

interessante, não é possível observar densidade eletrônica para esses resíduos 

adicionais em nenhum dos modelos cristalográficos, entretanto, para dois monômeros 

no modelo do complexo entre rVML e α-Lactose é possível observar a densidade 

eletrônica referente aos seis resíduos terminais da rVML, provavelmente em vista da 

estabilidade gerada nessa porção pelo acréscimo de resíduos. Os resíduos terminais 

são projetados em direção ao outro monômero constituinte do dímero tipo DB58, 

formando uma espécie de “barra” que bloqueia parcialmente o acesso à cavidade 

central do tetrâmero (figura 29).  

 

 

Figura 29. Representações em superfície da forma tetramérica da VML. A – Tetrâmero observado para a 
estrutura cristalina da VML silvestre em complexo com GalNAc. Nesse modelo a cavidade central é 
claramente observada em vista da ausência de densidade para os últimos seis resíduos C-terminais (Pro-
Ser-Asp-Asp-Ser-Asn). B – Tetrâmero observado para a estrutura cristalina da VML recombinante em 
complexo com α-Lactose. A cavidade central é observada parcialmente obstruída pelos resíduos 
terminais que não puderam ser visualizados para a lectina silvestre.  
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A interação desses resíduos com o monômero vizinho ocorre principalmente 

por interações de van der Waals e hidrofóbicas, havendo sido detectada apenas uma 

ponte de hidrogênio envolvendo o resíduo Asp238, o que corrobora a flexibilidade do C-

terminal (figura 30). A presença desses resíduos provavelmente não permite a 

passagem de moléculas grandes através da cavidade central do tetrâmero, o que 

explicaria a presença exclusiva de moléculas de água revestindo essa cavidade na 

lectina silvestre, tendo em vista aí a presença de grupos químicos que poderiam servir 

para a ancoragem de outras moléculas, como observado para algumas lectinas. 

 

 

Figura 30. Representação dos resíduos presentes no C-terminal da rVML que não puderam ser 
visualizados para a lectina silvestre em vista da flexibilidade intrínseca dessa extremidade. A cadeia 
polipeptídica está representada como cartoon (cinza), e os nove últimos resíduos do C-terminal estão 
representados como sticks (cinza). Pontes de hidrogênio estão representadas como traços amarelos. 

 

 

4.13. Interações rVML – Antígeno Tn / GalNAc / Lactose 

O sítio de ligação a carboidrato da rVML apresenta a mesma constelação e 

disposição geral de resíduos observados para a lectina silvestre, sendo composto pelos 

resíduos Asp87, Gly105, Phe127, Asn129, Leu213 e Ser214 (figura 31). Para rVML, a 

coordenação da GalNAc e do antígeno Tn envolve as mesmas interações estabelecidas 
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pela lectina silvestre, entretanto, podemos observar que os comprimentos de ligações 

equivalentes em ambos os modelos pode variar (tabelas 8 e 9). Esse fato 

provavelmente decorre de pequenas alterações na disposição dos resíduos 

constituintes do sítio de ligação. Isso pode ser causado por diferentes fatores, como o 

enovelamento diferenciado da proteína recombinante na ausência de qualquer 

processamento, como a inserção de glicosilações ou clivagens.  

 

 

Figura 31. Representação da ancoragem da GalNAc no sítio de ligação a carboidrato da VML 
recombinante. A – Representação do mapa de omissão da densidade eletrônica contornada a 1.5 σ para 
a molécula de GalNAc disposta sobre o sítio de ligação. A cadeia polipeptídica está representada como 
superfície. B – Rede de interações de hidrogênio estabelecidas com GalNAc. Algumas interações estão 
omitidas para uma melhor visualização. A cadeia principal da VML está representa em ribbon (roxo) e os 
resíduos relevantes estão representados em sticks (roxo). Pontes de hidrogênio estão representadas 
como traços amarelos. 

 

 

No modelo referente ao complexo com o antígeno Tn, é possível verificar a 

presença de um íon sulfato envolvido na coordenação da molécula, da mesma forma 

como observado para a lectina silvestre (figura 32). Entretanto, apesar de ambos os 

modelos apresentarem as mesmas interações na ancoragem do antígeno, a orientação 

do grupo seril varia entre os modelos. Como discutido antes, variações na orientação 

dessa porção da molécula são observadas em complexos envolvendo diferentes 

lectinas, como entre os complexos formados pela VVLB4 e a WBA I. Essa variação 

decorre da grande flexibilidade exibida pelo grupo seril, que pode assumir diferentes 
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conformações para alcançar uma maior estabilidade, muitas vezes coordenada por 

águas estruturais. Entretanto, vale ressaltar que essa flexibilidade observada é inerente 

a forma livre do antígeno Tn, uma vez que em mucinas naturais esse grupo estaria 

envolvido na formação de ligações peptídicas. 

 

Tabela 8. Comprimentos de ligação e grupos envolvidos na formação de pontes de hidrogênio para a 
ancoragem do antígeno Tn, GalNAc e α-Lactose ao sítio de ligação a carboidrato da VML recombinante. 

VML Recombinante 

Antígeno Tn 

Antígeno Tn / Átomo VML Átomo/Residuo Ligação (Å) 

O1 O4 / SO4
2+ 3.37 

3-OH ND2 / Asn129 2.74 

3-OH N / Gly105 3.18 

3-OH OD1 / Asp87 2.59 

4-OH OD2 / Asp87 2.58 

4-OH N / Leu213 3.29 

6-OH OG / Ser214 2.6 

7-OH N / Gly105 3.16 

N2 (N-acetyl) O4 / SO4
2+ 2.93 

N (Ser) O4 / SO4
2+ 2.31 

   
N-acetil-D-galactosamina 

GalNAc / Átomo VML Átomo/Residuo Ligação (Å) 

3-OH ND2 / Asn129 2.95 

3-OH N / Gly105 3.11 

3-OH OD1 / Asp87 2.66 

4-OH OD2 / Asp87 2.87 

4-OH N / Leu213 3.19 

6-OH OG / Ser214 2.69 

7-OH N / Gly105 2.56 

   
α-Lactose 

α-Lactose / Átomo VML Átomo/Residuo Ligação (Å) 

3-OH ND2 / Asn129 3.05 

3-OH N / Gly105 3.06 

3-OH OD1 / Asp87 2.54 

4-OH OD1 / Asp87 3.29 

4-OH OD2 / Asp87 2.57 

4-OH N / Leu213 3.11 

6-OH OG / Ser214 2.62 
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Tabela 9. Comprimentos de ligação e grupos envolvidos na formação de pontes de hidrogênio para a 
ancoragem do antígeno Tn e GalNAc ao sítio de ligação a carboidrato da VML silvestre. 

VML Silvestre 

Antígeno Tn 

Antígeno Tn / Átomo VML Átomo/Resíduo Ligação (Å) 

1-OH O4 / SO4
2+ 3.07 

3-OH ND2 / Asn129 3.15 

3-OH N / Gly105 2.89 

3-OH OD1 / Asp87 2.53 

4-OH OD2 / Asp87 2.6 

4-OH N / Leu213 3.1 

6-OH OG / Ser214 2.65 

7-OH N / Gly105 2.95 

N2 (N-acetyl) O4 / SO4
2+ 3.09 

N (Ser) O4 / SO4
2+ 3.02 

   
N-acetil-D-galactosamina 

GalNAc / Átomo VML Átomo/Resíduo Ligação (Å) 

3-OH ND2 / Asn129 3.15 

3-OH N / Gly105 2.89 

3-OH OD1 / Asp87 2.53 

4-OH OD2 / Asp87 2.6 

4-OH N / Leu213 3.1 

6-OH OG / Ser214 2.65 

7-OH N / Gly105 2.95 

 

 

A coordenação da α-Lactose acontece de forma diferenciada em relação aos 

outros ligantes observados. Devido a ausência de substituintes ligados ao C-2, apenas 

as hidroxilas 3-OH, 4-OH e 6-OH estão envolvidas na formação de pontes de 

hidrogênio para ancoragem da molécula. Pela análise do modelo, podemos concluir 

que uma contribuição significativa para a ligação da α-Lactose ao sítio de ligação da 

rVML  provem das interações hidrofóbicas estabelecidas entre o anel piranosídico do 

resíduo de galactose e a cadeia lateral do resíduo Leu213, bem como de interações 

hidrofóbicas e de van der Waals formadas entre o resíduo de glicose e resíduos Leu213 

e Ser214 (figura 33). 
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Figura 32. Representação da ancoragem do antígeno Tn no sítio de ligação a carboidrato da VML 
recombinante. A – Representação do mapa de omissão da densidade eletrônica contornada a 1.5 σ para 
o antígeno Tn, disposto sobre o sítio de ligação. A cadeia polipeptídica está representada como 
superfície. B – Rede de interações de hidrogênio estabelecidas com o antígeno Tn. Algumas interações 
estão omitidas para uma melhor visualização. A cadeia principal da VML está representa em ribbon (roxo) 
e os resíduos relevantes e o íon sulfato estão representados em sticks (roxo). Pontes de hidrogênio estão 
representadas como traços amarelos. 
 

 

Figura 33. Representação da ancoragem da α-Lactose no sítio de ligação a carboidrato da VML 
recombinante. A – Representação do mapa de omissão da densidade eletrônica contornada a 1.5 σ para 
a molécula da α-Lactose disposta sobre o sítio de ligação. A cadeia polipeptídica está representada como 
superfície. B – Rede de interações de hidrogênio estabelecidas com a α-Lactose. Algumas interações 
estão omitidas para uma melhor visualização. A cadeia principal da VML está representa em ribbon (roxo) 
e os resíduos relevantes estão representados em sticks (roxo). Pontes de hidrogênio estão 
representadas como traços amarelos.  
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4.14. Análises de docking molecular envolvendo lectinas de 

leguminosas 

A análise por meio de docking molecular das interações estabelecidas entre 

VML e o antígeno TF revelou uma rede de interações de hidrogênio não usual, na qual 

estão envolvidas as hidroxilas 3-OH e 4-OH do resíduo de galactose no antígeno TF e a 

cadeia lateral do resíduo Asp87 da VML (figura 34), bem como a hidroxila 4-OH e o 

grupo NH do resíduo Leu213. Esse perfil de interações difere daquele anteriormente 

predito (também por docking) para a ligação de D-galactose ao sítio de ligação a 

carboidrato da VML (RAMOS et al., 1999), que envolveria as hidroxilas 3-OH, 4-OH e 6-

OH do monossacarídeo, entretanto, esse fato poderia ser atribuído ao processo de 

acomodação do antígeno TF, favorecendo contatos hidrofóbicos adicionais entre o 

grupo N-acetil dessa molécula e o bolsão hidrofóbico formado pelas cadeias laterais 

dos resíduos Phe106 e Trp131 (figura 34). Essa modificação não permite a formação 

de pontes de hidrogênio entre a hidroxila 6-OH do antígeno e o resíduo Ser214, a qual 

é considerada essencial para a estabilização do anel piranosídico, como relatado aqui 

para as ligações do antígeno Tn e da GalNAc. Essas evidências ressaltam que a 

ancoragem de antígenos mais complexos não reside exclusivamente na capacidade da 

lectina em acomodar o monossacarídeo terminal, mas também na sua habilidade em 

prover uma coordenação adequada para grupos adjacentes a ele. Um exemplo 

ilustrativo seria a PNA, uma lectina de leguminosa comumente utilizada como marcador 

histológico e capaz de ligar-se de forma específica ao antígeno T (Galβ1-3GalNAcα) 

(RAVISHANKAR et al., 1997). O modelo cristalográfico para PNA em complexo com o 

antígeno T mostra que a coordenação do resíduo de galactose é feita de forma similar a 

observada para GalNAc e a predita coordenação para D-galactose no sítio de ligação 

da VML. A coordenação observada para PNA é favorecida por contatos hidrofóbicos 

estabelecidos entre o grupo N-acetil do resíduo de GalNAc presente no antígeno T e as 

cadeias laterais dos resíduos Ile101 e Leu212 da PNA, respectivamente. Esses 

contatos não são observados para VML. Dessa forma, o antígeno T (ou TF) tenderia a 

ser estabilizado por meio de interações entre o seu grupo N-acetil e as cadeias laterais 

dos resíduos Phe106 e Trp131, que formam a cavidade hidrofóbica presente no sítio de 

ligação, como descrito anteriormente. Esse processo induziria uma alteração no perfil 
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de interações de hidrogênio quando comparada à ligação do monossacarídeo livre. 

Adicionalmente, PNA apresenta um resíduo de glutamato na posição 129 que previne 

esse processo de acomodação do grupo N-acetil, como observado para VML, 

auxiliando na coordenação apropriada no antígeno T. Dessa forma, a ausência de 

grupos adicionais que favoreçam a coordenação apropriada dos antígenos T e/ou TF, 

como descrito anteriormente, tornariam a VML inadequada para prospecção desses 

antígenos em amostras celulares quando compara a outras lectinas de leguminosas, 

como PNA, apesar de sua habilidade em reconhecer especificamente o antígeno Tn. 

A análise de dados cristalográficos referentes à lectinas de leguminosas indica 

que a coordenação adequada do antígeno Tn em seus respectivos sítios de ligação 

depende diretamente de dois fatores, sendo eles: (i) o estabelecimento de pontes de 

hidrogênio envolvendo as hidroxilas 3-OH e 4-OH do resíduo de GalNAc e o resíduo de 

ácido aspártico presente no sítio de ligação e; (ii) a estabilização do grupo N-acetil por 

meio de contatos hidrofóbicos (ROUGÉ et al., 2011). Adicionalmente, baseado no 

modelo cristalográfico da PNA e nos resultados obtidos para as simulações de docking 

molecular envolvendo a VML, podemos propor que uma coordenação adequada dos 

antígenos T e TF por lectinas de leguminosas envolveria o estabelecimento de contatos 

hidrofóbicos adicionais para a estabilização do anel piranosídico do resíduo de GalNAc, 

tendo em vista que o resíduo de galactose ocuparia a posição terminal no antígeno e 

estaria coordenado no sítio de ligação como descrito anteriormente. Da mesma forma, 

seria necessária a acomodação de seu grupo N-acetil por resíduos diferentes daqueles 

que normalmente o fariam quando GalNAc estivesse coordenada no sítio de ligação em 

sua forma livre (Phe106 e Trp131). A predita interação entre VML e o antígeno TF 

satisfaz penas um desses critérios na acomodação de ambas as piranoses (Gal-

GalNAc), o que poderia explicar a sua baixa energia de interação teórica em 

comparação ao observado para os ensaios de docking envolvendo VML e o fragmento 

de MUC2, assim como a previamente observada baixa afinidade da VML por mucinas 

não tratadas (enzimaticamente) (fully decorated) (DAM et al., 2007). 
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Figura 34. Ensaios de docking molecular envolvendo a VML. A – Docking utilizando antígeno TF. B – 
Docking utilizando o fragmento 1 de MUC2. A cadeia principal da VML está representa em ribbon (cinza), 
resíduos relevantes estão representados em linhas (cinza), o antígeno TF e o fragmento 1 estão 
representados como sticks (verde e roxo, respectivamente). A posição do antígeno Tn (obtida do modelo 
cristalográfico) está representada em linhas negras. Pontes de hidrogênio estão representadas como 
traços amarelos e as distâncias estão representadas em angstrons (Å). 

 

Para acessar as bases estruturais do processo de reconhecimento por lectinas 

de leguminosas de glicoproteínas de ocorrência natural, contendo o antígeno Tn, foram 

realizados simulações de docking molecular envolvendo seis diferentes lectinas (VML, 

VVL4, SBA, DBL, WBA1 e GSA-I-B4), reconhecidamente capazes de se ligarem ao 

antígeno Tn livre, e fragmentos da mucina MUC2. Os resultados obtidos revelam que 

quase nenhum dos fragmentos contendo entre um e dois resíduos do antígeno Tn 

foram posicionados de maneira adequada nos sítios de ligação das lectinas em análise, 

a exceção do fragmento 6, que foi capaz de se ligar ao sítio de ligação a carboidrato da 

VVLB4 (Ebinding = -297.2 Kcal/mol) (figura 35).  

No caso da VML, dentre os sete fragmentos de MUC2 analisados, apenas o 

fragmento 1, dotado de três resíduos de antígeno Tn, apresentou o antígeno do resíduo 

Thr5 disposto no sítio de ligação a carboidrato da lectina com a mesma orientação 

observada para o antígeno livre, estabelecendo o esperado padrão de pontes de 

hidrogênio envolvendo as hidroxilas 3-OH, 4-OH e 6-OH (figura 34). A conservação 

desse padrão de interações resultou numa energia de ligação teórica de -351.3 

Kcal/mol (tabela 10). 
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Figura 35. Coordenação dos fragmentos de MUC2 nos sítios de ligação das lectinas VVLB4 e SBA, 
preditos por docking molecular. A – Coordenação do fragmento 6 no sítio de ligação da VVLB4. 
Interações de hidrogênio estão representadas como traços amarelos, enquanto interações de van der 
Waals entre a hidroxila 6-OH e o resíduo Asn214 como traços roxos. A alteração conformacional sofrida 
por essa hidroxila no fragmento 1 permite a formação de uma ponte de hidrogênio com o resíduo de 
asparagina (B), estando relacionada a maior energia de interação desse fragmento comparado ao 
fragmento 6 (-356.6 e -297.2 Kcal/mol, respectivamente). C – Coordenação do fragmento 1 no sítio de 
ligação da SBA. Nas representações A e C, as cadeias laterais de resíduos de leucina estão omitidas 
para uma melhor visualização. 

 

As lectinas VVLB4 e SBA também apresentaram o mesmo resíduo de α-O-

GalNAc do fragmento 1 posicionado de forma similar em seus sítios de ligação, onde as 

hidroxilas 3-OH e 4-OH do antígeno estabelecem interações de hidrogênio com os 

resíduos de ácido aspártico presentes no sítio de ligação a carboidrato (Asp85 para 

VVLB4 e Asp88 para SBA) (figura 35). Para DBL, o antígeno é observado numa 

conformação diferente, estabelecendo apenas uma ponte de hidrogênio através da 

hidroxila 4-OH com o resíduo Asp85, o que provavelmente ocorre para evitar choques 

estéricos entre a glicoproteína e a lectina. Para WBA1 e GSA-I-B4, a ausência de 

posicionamentos adequados do antígeno Tn em seus respectivos sítios de ligação pode 

ser relacionado ao maior volume dos mesmos quando comparado às outras lectinas 

analisadas (tabela 10). Esse volume maior implicaria numa cavidade mais profunda, o 

que poderia prejudicar o posicionamento adequado de resíduos de monossacarídeos 

presentes em ligantes mais complexos. No caso da PNA, nenhum dos fragmentos 

testados foi posicionado no sítio de ligação a carboidrato de forma satisfatória, como 

esperado em vista da sua inaptidão em ligar-se a resíduos de GalNAc. Assim, os 
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resultados obtidos para os ensaios de docking molecular entre as lectinas de 

leguminosas ligantes do antígeno Tn e os diferentes fragmentos de MUC2 indicam uma 

correlação entre os volumes dos sítios de ligação e a habilidade dessas lectinas em 

interagir com fragmentos de O-mucinas. Os menores volumes detectados para VML, 

VVLB4 e SBA permitem que o antígeno Tn presente nos fragmentos interaja com os 

sítios de ligação de maneira similar a sua forma livre. As diferenças observadas entre 

os volumes dos sítios de ligação parecem impactar diretamente a capacidade de 

ligação em lectinas de leguminosas, desempenhando um papel importante na 

determinação de suas atividades biológicas (BEZERRA et al., 2011). 

 

Tabela 10. Energias de ligação teórica obtida para os ensaios de docking molecular entre diferentes 
lectinas de leguminosa e o fragmento 1 de MUC2. As energias de interação para os complexos 
envolvendo PNA, DBL, WBA I e GSA-I-B4 não estão listadas em vista da ausência de resultados 
obtidos com base nos critérios determinados para os ensaios de docking. 

Lectina  Energia de Ligação Teórica (Kcal/mol) Volume (Å
3
) Nº de Contatos 

VML -351.3 71.6 27 

VVLB4 -356.6 94.4 34 

SBA -366.7 80 37 

PNA
a
 - 100.2 - 

DBL - 130.1 - 

WBAI - 186.8 - 

GSA-I-B4 - 144.4 - 

a 
Controle negativo. 

 

A análise dos complexos formados entre o fragmento 1 e as lectinas VML, 

VVLB4 e SBA, revelaram ainda que suas altas energias teóricas de ligação (tabela 10) 

provavelmente não estariam relacionadas apenas à ligação do antígeno Tn ao sítio de 

ligação a carboidrato. De fato, contatos adicionais entre o fragmento de mucina e outros 

resíduos presentes nas lectinas são observados (figura 36). Três diferentes grupos de 

interações hidrofóbicas (clusters), denominados I, II e III, são observados para cada 

complexo. O grupo I envolve contatos entre os resíduos aromáticos presentes nos sítios 

de ligação a carboidrato das lectinas, responsáveis pela estabilização do anel 

piranosídico do antígeno Tn ligado ao resíduo Thr5 do fragmento 1 (Phe127 para VML, 

Phe128 para SBA e Tyr127 para VVLB4), e o grupo N-acetil do primeiro resíduo de 
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antígeno Tn do fragmento, ligado a Thr3. O grupo II é formado pelos contatos entre o 

resíduo Thr4 do fragmento 1 e o resíduo de triptofano nas lectinas que auxilia na 

estabilização do grupo N-acetil no resíduo de GalNAc (Trp132 para SBA e Trp131 para 

VVLB4). O complexo envolvendo a VML não apresenta esse grupo de interações em 

vista da larga distância separando esses grupos, cerca de 6.7 Å. Finalmente, os 

contatos do grupo III são estabelecidos entre o resíduo Leu7 do fragmento 1 e dois 

resíduos hidrofóbicos presente nos sítios de ligação a carboidrato das lectinas 

(Phe106/Leu213 para VML; Tyr107/Leu214 para SBA; e Phe104/Leu213 para VVLB4). 

Adicionalmente, esse grupo pode exibir diferentes interações para alguns dos 

complexos. Para VML, o resíduo de Leu7 presente no fragmento 1 também interage 

com o resíduo Trp131, não sendo essa interação observada para os outros complexos. 

No caso da SBA, o mesmo resíduo no fragmento 1 interage com os resíduos His104 e 

Ala105 na lectina. Já para VVLB4 não são observados contatos adicionais.  

De maneira interessante, esses três grupos de interações aparentam estar 

diretamente relacionados às energias teóricas de ligação obtidas durante os ensaios de 

docking molecular. A ausência do grupo II para VML parece ser responsável pela sua 

menor energia de interação quando comparada a VVLB4 e SBA. Por outro lado, além 

dos três grupos de interações discutidos, as interações adicionais estabelecidas entre o 

resíduo Leu7 no fragmento 1 e a SBA seriam responsáveis pela sua energia de ligação 

superior. No caso da VVLB4, a presença do grupo de interações II e a ausência de 

contatos adicionais envolvendo o resíduo Leu7 do fragmento 1 são condizentes com o 

valor intermediário de sua energia de ligação. O número total de interações 

estabelecidos entre as lectinas e o fragmento 1 também corroboram as diferenças de 

energia (tabela 10), uma vez que um número maior levaria a uma maior energia de 

interação (COZZINI & DOTTORINI, 2004). Esse resultado está de acordo com a maior 

afinidade detectada para VML e SBA com relação à glicoproteínas (DAM et al., 2007), 

também justificando a falta de posições adequadas para a interação entre essas 

lectinas e os demais fragmentos de MUC analisados. 
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Figura 36. Grupos de contatos hidrofóbicos (clusters) estabelecidos nos complexos entre as lectinas 
analisadas e o fragmento 1 de MUC2. As representações para os grupos II e III estão separadas por uma 
linha sólida azul, enquanto o grupo I está representado isoladamente. As cadeias peptídicas para VML, 
VVLB4 e SBA estão representadas como linhas e ribbon coloridos em laranja, verde e roxo, 
respectivamente. 

 

 

4.15. Análise estrutural comparativa entre lectinas de leguminosas 

ligantes do antígeno Tn 

Quando comparada as outras duas estruturas disponíveis para lectinas de 

leguminosa em complexo com o antígeno Tn (WBA I e VVLB4), o perfil de interações 

estabelecido entre VML e o antígeno Tn apresenta algumas diferenças (figura 37). 

Dentre elas, a mais marcante é a ponte de hidrogênio estabelecida entre a hidroxila 6-

OH no antígeno Tn e o resíduo Ser214, a qual não é observada para VVLB4 ou WBA I. 

Na VVLB4, o resíduo Asn214 está disposto na mesma posição no sítio de ligação a 

carboidrato, entretanto, a orientação de sua cadeia lateral não permite a formação de 

pontes de hidrogênio entre esse resíduo e o antígeno Tn. No caso da WBA I, apesar de 

também apresentar um resíduo de serina na posição 214, a alça Thr210-Asp225 

apresenta comprimento maior em comparação a VML, afastando esse resíduo do 

antígeno e impedindo a formação de interações. 
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Como previamente reportado para VVLB4, as interações de hidrogênio entre o 

grupo N-acetil do antígeno Tn e o resíduo Gly105 da VML são favorecidas pela 

presença de um segundo resíduo de glicina da posição 104. DBL e RpbAI também 

apresentam uma glicina em posição equivalente. A presença de resíduos volumosos 

nessa posição, como no caso da Tyr106 em EcorL, promovem uma diferente orientação 

do ligante no sítio de ligação a carboidrato, contribuindo para diferenças no perfil de 

afinidade específica dessas lectinas (BABINO et al., 2003; KULKARNI et al., 2005). 

Adicionalmente, alguns resíduos exercem importante influência sobre a 

coordenação do ligante no sítio de ligação, contribuindo com interações hidrofóbicas e 

de van der Waals, como no caso de Phe106 e Trp131 pra VML, os quais permanecem 

conservados na VVLB4 e WBA I, entretanto, Phe106 é substituído por Tyr106 na WBA 

I. Além disso, VML apresenta o resíduo His217 disposto próximo à hidroxila 6-OH do 

antígeno Tn (3.35 Å), enquanto WBA I possui em posição similar His86, apesar desse 

resíduo apresentar uma orientação diferenciada, afastando-o do antígeno (3.57 Å). No 

caso da VVLB4, esse resíduo de histidina é substituído pelo resíduo Val217, o qual 

encontra-se posicionado a uma distância de 3.33 do antígeno Tn (BABINO et al., 2003; 

KULKARNI et al., 2005). 

Similar ao observado para WBA I, VML não interage diretamente com o grupo 

seril do antígeno Tn (KULKARNi et al., 2005). Para ambos os complexos, esse motivo é 

mantido em uma orientação similar coordenada por pontes aquosas. Por outro lado, o 

resíduo Phe127 na WBA I é substituído por uma tirosina na VVLB4, permitindo assim o 

estabelecimento de uma ponte de hidrogênio direta entre a porção amônia do grupo 

seril pertencente ao antígeno Tn e a hidroxila da cadeia lateral do resíduo Tyr127. A 

estrutura da VVLB4 apresenta um tetrâmero em sua unidade assimétrica, sendo 

observadas pontes de hidrogênio diretas entre a lectina e o grupo seril do antígeno Tn 

em apenas três dessas subunidades, estando esse mesmo grupo interagindo com os 

resíduos Asn128 e Asn129 da lectina por meio de pontes aquosas na subunidade 

restante. Esse fato reflete a flexibilidade do motivo seril na forma livre do antígeno Tn 

(BABINO et al., 2003). Como previamente postulado, moléculas de água podem 

desempenhar um papel duplo em casos similares, estabilizando uma conformação 

específica do ligante por meio de pontes de hidrogênio com grupos hidroxila ou mesmo 
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outros átomos de oxigênio na estrutura do ligante, ou ainda por meio de pontes 

aquosas entre o ligante e a proteína (WEISS & DRICKAMER, 1996). A porção amônia 

do grupo seril do antígeno Tn estaria envolvida na formação de ligações peptídicas em 

moléculas de mucina, restringindo assim a sua flexibilidade. Curiosamente, nenhuma 

interação foi detectada entre o resíduo Thr5 do fragmento 1 de MUC2 e o resíduo 

Tyr127 da VVLB4 durante as simulações de docking molecular. 

 

 

Figura 37. Análise comparativa entre os sítios de ligação da VML, VVLB4 e WBA I. A – 
Sobreposição comparativa entre os sítios d eligação da VML e VVLB4. B – Resíduos diferenciados 
presentes em ambos os sítios de ligação. As distâncias moleculares estão medidas em angstrons (Å) e 
representadas como linhas pontilhadas vermelhas e negras, para VML e VVLB4, respectivamente. C – 
Sobreposição comparativa entre os sítios d eligação da VML e WBA I. 

 

A análise de modelos cristalográficos para diferentes lectinas de leguminosas 

capazes de ligar o antígeno Tn confirmam um padrão de interações comum para a 

ligação do resíduo de monossacarídeo, como esperado para lectinas de leguminosas 

específicas para GalNAc. Entretanto, nem todos os resíduos de aminoácidos são 

conservados nos sítios de ligação, o que somado as suas diferentes orientações pode 

levar a diferenças significativas na especificidade fina de interação dessas lectinas com 

antígenos complexos. Os resíduos envolvidos na estabilização do anel piranosídico 

apresentam considerável variação, em sua maior parte envolvendo resíduos aromáticos 

e/ou alifáticos. Para VML e SBA, resíduos de fenilalanina e leucina apresentam uma 

disposição conservada. Já VVLB4 apresenta resíduos de tirosina e leucina, enquanto 
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DBL apresenta dois resíduos de leucina desempenhando essa função. Em 

contrapartida, WBA I exibe apenas o conservado resíduo de fenilalanina na posição 

126, não havendo outro resíduo aromático ou alifático auxiliando na estabilização do 

anel piranosídico. Ao invés disso, contatos adicionais são estabelecidos entre as 

cadeias peptídicas dos resíduos Gly211 e Asp212, como consequência do elongamento 

dessa alça, o que aumenta consideravelmente o volume do sítio de ligação, como 

mencionado anteriormente. Para GSA-I-B4, a mesma alça que se apresenta elongada 

para WBA I está agora reduzida em comparação a outras lectinas de leguminosas 

ligantes de GalNAc, o que não permite a formação de nenhum contato adicional para a 

estabilização do anel piranosídico. Nesse caso em particular, o resíduo aromático 

responsável por essa função é um triptofano na posição 133. 
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5. CONCLUSÕES 
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 Lectinas de leguminosas que apresentam a capacidade de reconhecer o 

antígeno Tn vêm sendo utilizadas como marcadores histológicos e possuem um grande 

potencial na terapia contra o câncer, sendo a sua caracterização de considerável 

interesse; 

 O padrão de interação diferenciado entre VML e o antígeno TF tornariam a VML 

inadequada para prospecção desse antígeno quando compara a outras lectinas, como 

PNA, apesar de sua habilidade em reconhecer especificamente o antígeno Tn; 

 A análise de dados cristalográficos indica que a coordenação do antígeno Tn 

depende diretamente de dois fatores, sendo eles: (i) o estabelecimento de pontes de 

hidrogênio envolvendo as hidroxilas 3-OH e 4-OH do resíduo de GalNAc e o resíduo de 

ácido aspártico presente no sítio de ligação e; (ii) a estabilização do grupo N-acetil por 

meio de contatos hidrofóbicos (ROUGÉ et al., 2011);  

 Adicionalmente, baseado nos resultados obtidos para as simulações de docking 

molecular podemos propor que uma coordenação adequada dos antígenos T e TF 

envolveria: (i) o estabelecimento de contatos hidrofóbicos adicionais para a 

estabilização do anel piranosídico do resíduo de GalNAc; e (ii) a acomodação de seu 

grupo N-acetil por resíduos diferentes de Phe106 e Trp131 (VML); 

 Os resultados obtidos indicam uma correlação entre o volume dos sítios de 

ligação e a capacidade das lectinas analisadas em interagir com fragmentos de O-

mucinas, podendo desempenhar um papel importante na determinação de suas 

atividades biológicas; 

 A caracterização estrutural da VML ressalta a sua similaridade com outras 

lectinas comumente utilizadas como marcadores histoquímicos para células tumorais, o 

que somado aos seus efeitos biológicos bem caracterizados, fazem da VML uma nova 

ferramenta em potencial para a pesquisa do câncer;  

 Essa possibilidade é ampliada em vista do sucesso obtido na produção dessa 

lectina em sua forma recombinante, apresentando alto rendimento e livre de isoformas 

ou glicoformas; 

 A lectina recombinante (rVML) apresentou os mesmos perfis de interação na 

ligação ao antígeno Tn e a GalNAc observados para a lectina silvestre, atestando a sua 

adequabilidade como ferramenta para pesquisa; 
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 VML é a primeira lectina ligante de Gal/GalNAc da tribo Dalbergieae a ter sua 

estrutura tridimensional resolvida, contribuindo para uma melhor compreensão das 

bases moleculares de reconhecimento proteína-carboidrato;  

 As próximas etapas no processo de validação da VML como ferramenta biológica 

envolveriam análises calorimétricas comparativas entre as formas silvestre e 

recombinante, bem como testes histoquímicos.  
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Tabela 11. Estatísticas de coleta de dados, refinamento e qualidade do conjunto VML – GalNac. 

 
Conjunto de Dados VML - GalNAc 

Coleta de Dados 
 

Linha de Luz ID29 ESRF 

Comprimento de onda (Å) 0.872 

Grupo Espacial I222 

Parâmetros da Célula Unitária (Å) 
 

a 56.26 

b 85.52 

c 129.42 

Número Total de Reflexões 177.402 

Número de Reflexões Únicas 32.066 

Moléculas por Unidade Assimétrica 1 

Limites de Resolução (Å) 47.1 – 1.74 (1.84 – 1.74) 

Rmerge (%) 12.3 (54) 

Completeza (%) 99.1 (94.3) 

Multiplicidade 5.5 (5.4) 

(I)/σ 13.8 

Substituição Molecular 
 

Phaser 
 

Z-score (rotation function) 5.5 

Z-score (translation function) 8.8 

Refinamento 
 

Faixa de Resolução (Å) 42.76 – 1.74 

Rfactor/Rfree(%) 16.1/18.8 

Número de Resíduos na Unidade Assimétrica 229 

Número de Moléculas de Água 141 

Fatores de Temperatura 
 

B fator médio para a cadeia completa (Å²) 15 

RMSD de Valores Ideais 
 

Comprimento de ligação (Å) 
 

Ângulo de ligação (graus) 
 

Ramachandran plot 
 

Resíduos em regiões mais favorecidas  (%) 98 

Resíduos em regiões permitidas (%) 2 

Resíduos em regiões generosamente permitidas (%) 0 
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Tabela 12. Estatísticas de coleta de dados, refinamento e qualidade do conjunto VML - Antígeno Tn. 

 
Conjunto de Dados VML – Antígeno Tn 

Coleta de Dados 
 

Linha de Luz ID29 ESRF 

Comprimento de onda (Å) 0.915 

Grupo Espacial I222 

Parâmetros da Célula Unitária (Å) 
 

a 56.08 

b 85.81 

c 129.06 

Número Total de Reflexões 401.994 

Número de Reflexões Únicas 61.516 

Moléculas por Unidade Assimétrica 1 

Limites de Resolução (Å) 46.94 – 1.40 (1.47 – 1.4) 

Rmerge (%) 6 (26) 

Completeza (%) 99.4 (96.2) 

Multiplicidade 6.5 (6.3) 

(I)/σ 18.5 

Substituição Molecular 
 

Phaser 
 

Z-score (rotation function) 6.4 

Z-score (translation function) 9.1 

Refinamento 
 

Faixa de Resolução (Å) 42.90 – 1.40 

Rfactor/Rfree(%) 14.4/16.1 

Número de Resíduos na Unidade Assimétrica 233 

Número de Moléculas de Água 230 

Fatores de Temperatura 
 

B fator médio para a cadeia completa (Å²) 13.5 

RMSD de Valores Ideais 
 

Comprimento de ligação (Å) 0,028 

Ângulo de ligação (graus) 2,335 

Ramachandran plot 
 

Resíduos em regiões mais favorecidas (%) 97 

Resíduos em regiões permitidas (%) 3 

Resíduos em regiões generosamente permitidas (%) 0 
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Tabela 13. Estatísticas de coleta de dados, refinamento e qualidade do conjunto rVML – metais. 

 
Conjunto de Dados rVML – metais 

Coleta de Dados 
 

Linha de Luz ID29 ESRF 

Comprimento de onda (Å) 0.915 

Grupo Espacial P321 

Parâmetros da Célula Unitária (Å) 
 

a 96.08 

b 96.08 

c 85.09 

Número Total de Reflexões 461.932 

Número de Reflexões Únicas 46.202 

Moléculas por Unidade Assimétrica 2 

Limites de Resolução (Å) 48.04 – 1.75 (1.84 – 1.75) 

Rmerge (%) 0.042 (0.589) 

Completeza (%) 99.9 (99.3) 

Multiplicidade 10 

(I)/σ 3 

Substituição Molecular 
 

Phaser 
 

Z-score (rotation function) 3.4 

Z-score (translation function) 9.0 

Refinamento 
 

Faixa de Resolução (Å) 83.22 – 1.75 

Rfactor/Rfree(%) 16.3/20.1 

Número de Resíduos na Unidade Assimétrica 470 

Número de Moléculas de Água 199 

Fatores de Temperatura 
 

B fator médio para a cadeia completa (Å²) 28 

RMSD de Valores Ideais 
 

Comprimento de ligação (Å) 0,028 

Ângulo de ligação (graus) 2,335 

Ramachandran plot 
 

Resíduos em regiões mais favorecidas (%) 97 

Resíduos em regiões permitidas (%) 3 

Resíduos em regiões generosamente permitidas (%) 0 



117 

 

Tabela 14. Estatísticas de coleta de dados, refinamento e qualidade do conjunto rVML – Antígeno Tn. 

 
    

Conjunto de Dados rVML – Antígeno Tn 
 

Coleta de Dados 
  

Linha de Luz ID29 ESRF 
 

Comprimento de onda (Å) 0.915 
 

Grupo Espacial I222 
 

Parâmetros da Célula Unitária (Å) 
  

a 56.09 
 

b 86.02 
 

c 128.88 
 

Número Total de Reflexões 136.723 
 

Número de Reflexões Únicas 22.033 
 

Moléculas por Unidade Assimétrica 1 
 

Limites de Resolução (Å) 46.99 - 1.97 (2.07 - 1.97) 
 

Rmerge (%) 0.11 (0.52) 
 

Completeza (%) 97.7 (85.3) 
 

Multiplicidade 6.2 (5.8) 
 

(I)/σ 10.0 (2.8) 
 

Substituição Molecular 
  

Molrep 
  

wRfac/Score (%) 44.3/73.8 
 

Refinamento 
  

Faixa de Resolução (Å) 71.55 - 1.97 
 

Rfactor/Rfree(%) 20.6/25.9 
 

Número de Resíduos na Unidade Assimétrica 234 
 

Número de Moléculas de Água 131 
 

Fatores de Temperatura 
  

B fator médio para a cadeia completa (Å²) 29.0 
 

RMSD de Valores Ideais 12 
 

Comprimento de ligação (Å) 0,014 
 

Ângulo de ligação (graus) 1488 
 

Ramachandran plot 
  

Resíduos em regiões mais favorecidas  (%) 96.0 
 

Resíduos em regiões permitidas (%) 3.5 
 

Resíduos em regiões generosamente permitidas (%) 0.5 
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Tabela 15. Estatísticas de coleta de dados, refinamento e qualidade do conjunto rVML – GalNac. 

 
    

Conjunto de Dados rVML - GalNAc 

 Coleta de Dados 
 

 Linha de Luz ID29 ESRF 

 Comprimento de onda (Å) 0.915 

 Grupo Espacial I222 

 Parâmetros da Célula Unitária (Å) 
 

 a 56.35 

 b 86.11 

 c 129.02 

 Número Total de Reflexões 22.707 

 Número de Reflexões Únicas 7.221 

 Moléculas por Unidade Assimétrica 1 

 Limites de Resolução (Å) 47.15 - 2.70 (2.83 - 2.70) 

 Rmerge (%) 0.11 (0.39) 

 Completeza (%) 81.7 (84.8) 

 Multiplicidade 3.1 (3.2) 

 (I)/σ 6.4 (2.3) 

 Substituição Molecular 
 

 Molrep 
 

 wRfac/Score (%) 38.3/72.4 

 Refinamento 
 

 Faixa de Resolução (Å) 47.15 - 2.70 

 Rfactor/Rfree(%) 20.5/24.4 

 Número de Resíduos na Unidade Assimétrica 233 

 Número de Moléculas de Água 31 

 Fatores de Temperatura 
 

 B fator médio para a cadeia completa (Å²) 38.9 

 RMSD de Valores Ideais 
 

 Comprimento de ligação (Å) 0,012 

 Ângulo de ligação (graus) 1,396 

 Ramachandran plot 
 

 Resíduos em regiões mais favorecidas  (%) 95.6 

 Resíduos em regiões permitidas (%) 4.0 

 Resíduos em regiões generosamente permitidas (%) 0.4 
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Tabela 16. Estatísticas de coleta de dados, refinamento e qualidade do conjunto rVML – α-Lactose. 

 
Conjunto de Dados rVML – α-Lactose 

Coleta de Dados 
 

Linha de Luz ID23-2 ESRF 

Comprimento de onda (Å) 0.872 

Grupo Espacial C121 

Parâmetros da Célula Unitária (Å) 
 

a 152.65 

b 97.43 

c 78.67 

Número Total de Reflexões 314.995 

Número de Reflexões Únicas 100.813 

Moléculas por Unidade Assimétrica 4 

Limites de Resolução (Å) 82.05 – 1.84 

Rmerge (%) 0.081 (0.262) 

Completeza (%) 99.4 (98.6) 

Multiplicidade 3 

(I)/σ 3 

Substituição Molecular 
 

Phaser 
 

Z-score (rotation function) 9.4 

Z-score (translation function) 10.7 

Refinamento 
 

Faixa de Resolução (Å) 82.05 – 1.82 

Rfactor/Rfree(%) 15.7/19.5 

Número de Resíduos na Unidade Assimétrica 950 

Número de Moléculas de Água 706 

Fatores de Temperatura 
 

B fator médio para a cadeia completa (Å²) 16 

RMSD de Valores Ideais 
 

Comprimento de ligação (Å) 0,028 

Ângulo de ligação (graus) 2,335 

Ramachandran plot 
 

Resíduos em regiões mais favorecidas (%) 97 

Resíduos em regiões permitidas (%) 3 

Resíduos em regiões generosamente permitidas (%) 0 


