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42 kDa, que aglutina os eritrócitos, e estimula os linfócitos (Gebaur et  al., 1979; 
Falasca et  al., 1979). A determinação completa, da sequência aminoacídica da 
cadeia-α (52 resíduos) revelou homologias com as subunidades-α das lectinas de 
Pisum sativum, Lens culinaris, Vicia faba, e Vicia sativa, com uma excepção para a 
última, que contém uma serina adicional no terminal N (Gebauer et  al., 1981).  
 
 

1.4- Lectinas  
 

1.4.1- Definição   
 
     São definidas como proteínas que se ligam, de um modo estável, a hidratos de 
carbono de origem não imunológica, capazes de aglutinar células ou precipitar 
complexos de hidratos de carbono, sem qualquer tipo de actividade enzimática para os 
que são alvo da sua ligação (Goldstein et al., 1980). Este reconhecimento entre 
proteínas e hidratos de carbono é de importância fundamental em muitos processos 
biológicos como infecções virais, bacterianas, a micoplasma e a parasitas e, ainda, na 
marcação de células e componentes solúveis, fertilização, metástases cancerígenas e 
no crescimento e diferenciação celular.   
     A actividade de lectina em sementes de plantas foi demonstrada, pela primeira vez, 
em 1888 por Stillmark  (1888).  
 

 
1.4.2- Lectinas de leguminosas 
 
     São constituídas por uma vasta família de proteínas homólogas, das quais o 
exemplo mais estudado é o da concanavalina A (Parkin et  al., 1996).  
 
1.4.2.1- Ocorrência e localização 
 
     As lectinas encontram-se geralmente distribuídas por toda a planta, se bem que a 
maior percentagem se encontra nos orgãos de reserva. Outras partes da planta, como 
as folhas, caule, raízes e flores contêm também lectinas (Van Damme e Peumans, 
1990), apesar de existirem em quantidades diminutas, o que torna os órgãos de 
reserva como a principal fonte para o seu estudo. As sementes podem conter lectinas  

 46



                                                                                                                                 I.1- Introdução                               
.                                                                                                                

    47

correspondentes a 2% do seu peso seco, podendo, no entanto, esta percentagem ser 
bastante inferior (Tabela I-1.4).   
     A localização intracelular das lectinas foi alvo de debate durante muitos anos, 
estando agora, dum modo geral aceite, que as lectinas “típicas” estão localizadas em 
órgãos de reserva e estão inclusas num tipo especial de vacúolos chamados de 
vacúolos de reserva proteica (van Driessch, 1988; Neuhaus e Rogers, 1998). 
 
 
 
Tabela I-1.4- Teor em lectinas de algumas sementes de Leguminosae 
 
 
Espécie                                                                               Lectina 
                                                                                            mg/100 g semente seca 

 Canavalia ensiformis,  (“Jack bean”) 
Vicia cracca, (lectina I (α-GalNAc), ervilhaca) 
Phaseolus vulgaris, (feijão vermelho)  
Glycine max, (soja) 
Arachis hypogaea, (amendoim) 
Phaseolus lunatus limensis, (feijão de lima) 
Wisteria floribunda, (glicínia) 
Vicia cracca, (lectina II (α-Man/Glc), ervilhaca) 
Pisum sativum, (ervilha) 
Dolichos biflorus, (faveira) 
Lens culinaris, (lentilha) 
Bauhinia  purpurea, (“purple bauhinia”) 

 

Ulex europaeus, (tojo) 

2100 
1400 
1200 
  3 00 
   190 
   170 
   160 
   150 
   140 
   110 
     60 
     28 
       9 

Os nomes que estão mencionados entre aspas (“), não têm tradução para português. 
 
(adaptado de Freier  et  al., 1985) 
 
 
 
 
1.4.2.2- Propriedades físico-químicas 

 
     Apesar das diferenças notórias encontradas na especificidade para os hidratos de 
carbono, as lectinas partilham propriedades moleculares comuns (Lis e Sharon, 1986): 
são compostas usualmente por 2 (ou 4) subunidades com massas moleculares de 25 a 
30 kDa. Muitas são glicoproteínas e metaloproteínas contendo Ca2+ e Mn2+. O número 
de centros de  ligação ao monossacárido é de um por subunidade, possuindo cada 
subunidade uma especificidade idêntica de açúcar. A maioria  das lectinas contêm, 
ainda, hidratos de carbono. Os hidratos de carbono ligados ligados ao terminal amina 
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incluem, a N-acetilglucosamina, a manose, a xilose e a L-fucose. Estes açúcares não 
contribuem, no entanto, nem para a ligação específica da lectina ao hidrato de carbono, 
nem  para a  actividade  biológica da  lectina (Sharon e Lis, 1990). As   lectinas  contêm  
ainda, um teor elevado de aminoácidos acídicos e hidroxiaminoácidos,  
comparativamente ao baixo teor em aminoácidos sulfurados. Devido à extensa 
homologia de sequências encontrada entre as lectinas, a sua organização estrutural é 
similar (Sharon e Lis, 1989). O elemento principal da  estrutura secundária são as folhas 
pregueadas. O conteúdo α-helicoidal é baixo ou praticamente inexistente. 
     Algumas lectinas podem existir em mais do que uma forma (isolectinas), que se 
distinguem electroforeticamente (exemplo, Phaseolus vulgaris). 
 
 
1.4.2.3- Sequência de estrutura primária 
 
     Cerca de 10 a 20% dos resíduos de aminoácidos são conservados. Lectinas da 
mesma tribo podem exibir homologia substancial (cerca de 60% nas lectinas do 
género Viciae) a moderada (cerca de 30% nas lectinas do Phaseolus vulgaris). A 
região de ligação da lectina ao metal é fortemente conservada, excepções para duas 
proteínas do Phaseolus vulgaris, o inibidor da α-amilase e a arcelina (Moreno e 
Chrispeels,1989; Mirkov et al., 1994 e Loris et al., 1998), assim como para os 
aminoácidos, que participam em ligações de hidrogénio ou interacções hidrofóbicas, 
com o monossacárido, no centro de ligação (Lis e Sharon, 1998). 
 
 

1.4.3- Estrutura 
 
1.4.3.1- O monómero 

 
      Os monómeros de lectinas de leguminosas estão estruturalmente bem 
conservados. Consistem em três folhas pregueadas-β: uma folha posterior (constituída 
por 6 fitas), uma anterior (constituída por 7 fitas) e uma folha mais pequena, também 
chamada de folha-S (constituída por 5 fitas), que formam entre si um encaixe que 
constitui o centro de ligação para o hidrato de carbono, no qual a zona de ligação do 
carbohidrato é inserida (Fig.I-1.2). A região mais hidrofóbica localiza-se entre a folha 
posterior e a anterior. Não existem hélices-α e 50% dos resíduos estão na região do 
“loop”. O “loop”, que contém um resíduo de glicina conservado no centro de ligação ao 
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glúcido enrola por cima da folha anterior, formando uma segunda zona hidrofóbica 
entra a folha anterior e este “loop”. Esta mesma arquitectura e topologia é encontrada 
numa grande variedade de hidratos de carbono que reconhecem, ou são 
reconhecidos, por determinadas proteínas, como as galactinas (Lobsanov et al., 1993). 
     A actividade biológica das lectinas, que se manifesta pela sua ligação aos hidratos 
de carbono, está dependente de catiões, como o Ca2+ e iões metálicos de transição, 
que, estão extremamente conservados em todas as estruturas de lectinas. Um 
exemplo bem estudado é o da concanavalina A, que ilustra a ligação do Ca2+ e iões 
metálicos de transição, mediante resíduos de aspartato (Fig.I-1.2). A    desmetalização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               

A 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.I-1.2- Monómero de lectina de leguminosa. (a) Diagrama de fitas do monómero de 
concanavalina A. O resíduo cis-aspartato, Asp208, está representado por bola e bastonete 
enquanto o manganês e cálcio estão representados por esferas cinzenta e preta, respectivamente. 
A folha posterior, constituída por 6 fitas está, marcada de preto, a folha anterior, constituída por 
7 fitas, está marcada de cinza, e a folha pequena, folha-S, está marcada a cinza escuro. (b) 
Diagrama topológico do enovelamento do monómero da lectina de leguminosa. O código de 
identificação das folhas é idêntico ao descrito em (a). Os terminais C- e N- são os encontrados 
para a concanavalina A. A posição destes terminais, da maioria das lectinas, está indicado por 
uma seta. O local de clivagem entre as cadeias-β e as cadeias-α da lectina da Viciae está 
indicado por um asterisco. (adaptado de Loris et  al.,1998) 
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desta proteína, que afecta principalmente o ião Ca2+, resulta num desbobinamento 
parcial da região de ligação do metal, parecendo ainda que a conformação de alguns 
“loops” está dependente do contacto provocado pelo empacotamento. Após a 
desmetalização, mas na presença de alguns metais de transição, poderão originar-se 
formas de con-A abertas (desenoveladas), contrárias às formas fechadas originadas 
pela sua ligação aos metais e, principalmente estabilizadas pelo Ca   2+.

 
 
 
1.4.3.2- Estrutura quaternária 

 
     A maioria das lectinas de leguminosas, já conhecidas, tem uma estrutura que se 
chama habitualmente de “dímero canónico”. Este dímero, descrito pela primeira vez 
para a concanavalina A e para a lectina de ervilha, é caracterizado por 12 fitas largas 
de folhas pregueadas-β, que resultam da associação posterior, de dois conjuntos de 6                             
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.I-1.3-  Sobreposição da região de ligação ao metal na concanavalina  A holo 
(cinzento) e apo (preto). 
(adaptado de Loris et  al.,1998) 
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folhas  (Fig.I-1.3) (Edelman et  al., 1972). Existem, no entanto, outros dímeros que não 
correspondem à estrutura canónica, como é o caso, por exemplo, da  lectina da árvore 
de coral (Erythrina corallodendron) (Shannan e Sharon, 1991) e da lectina IV da 
Griffonia simplicifolia (Delbaere et  al., 1993).  A comparação destas  estruturas com o 
dímero canónico é ilustrado pela Fig.I-1.4. 

 

Tetrâmero da aglutinina de 
amendoim 

            Dímero da lectina GS4 

Dímero da lectina da árvore  
de coral Dímero canónico 

 
Fig.I-1.4-  Alguns dímeros de lectinas de leguminosas e o tetrâmero da aglutinina de 
amendoim. Para uma compreensão mais fácil, um dos monómeros está sempre com a mesma 
orientação. 
(adaptado de Loris et  al.,1998) 

 
 
1.4.3.3- Relação entre a estrutura de nível quaternário e a especificidade para o 
oligossacárido  
 
     As lectinas de plantas exibem grande diversidade de especificidade para os 
hidratos de carbono, desde terem maior afinidade de ligação para oligossacáridos e 
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glicoproteínas do que para açúcares simples (Lis e Sharon, 1998; Ye et al., 2001), 
precipitando glicoproteínas e ainda oligossacáridos ramificados multivalentes (Brewer 
e Bhattachayya, 1986). A ligação de lectinas multivalentes à superfície da célula 
origina muitas vezes, ligações cruzadas e agregação de glicoproteínas específicas e, 
ainda, de receptores glicolipídicos, que poderão estar associados a respostas 
biológicas como a actividade mitogénica e a variados sinais de processos biológicos 
de tradução.   
     A formação de ligações homogéneas entre lectinas, pode em parte explicar a 
natureza multimérica das lectinas. Diferentes lectinas possuem diferentes tipos de 
estrutura de nível quaternário, independente da sua especificidade para 
monossacáridos. Para a mesma lectina, alterações na estrutura de nível terciário 
originam alterações de sequência, o que resulta em grandes variações na estrutura 
quaternária, com grande repercussão na ligação ao hidrato de carbono.  
 
 

1.4.4- Processamento pós-traducional 
 
     As lectinas de leguminosas são sintetizadas segundo a via normal que seguem 
todas as proteínas que são excretadas ou conservadas em vesículas intracelulares 
(van Driessch, 1988). A biossíntese dá-se durante a maturação da semente. As 
lectinas são geralmente sintetizadas no retículo endoplasmático como um precursor 
(prolectina) que, após remoção dum péptido-sinal N-terminal (constituído por 20 a 30 
resíduos de aminoácidos) é   pós-traducionalmente   processado na proteína madura 
(Fig.I-1.5). Este processamento poderá consistir em: 

 clivagem proteolítica da cadeia precursora (Higgins et  al., 1983); 
  corte da extremidade C-terminal (Etzler, 1994);      
  remoção de hidratos de carbono ligados covalentemente (Sheldon e  Bowles, 

1992) ou, contrariamente, poderá ocorrer N-glicosilação; 
  eventuais ligações aos terminais C-  ou N-, originais (Carrington et  al., 1985). 

 
     Dependendo de cada lectina, estes precursores poderão, ou não, ter actividade de 
ligação aos hidratos de carbono. 
 
 
 

 52



                                                                                                                                 I.1- Introdução                               
.                                                                                                                

    53

 

Polipéptido 
nativo

Pro-ConAPrepro-ConA 

Sinal 
peptídico

Protómero 
ConA nativa 

Passe possível 

Protómero 
uma- cadeia 
nativa 

Protómero 
duas- cadeias 
nativas 

Prelectina Vacúolo 

Preprolectina Prolectina

RE 

N-glicanos Propéptido

Golgi 

Auxiliar  
explicativo 

 
Fig.I-1.5- Representação esquemática da biossíntese, modificações co- e pós-traducional, e 
topogénese de lectinas de leguminosas. 
(adaptado de Van Damme et  al., 1998) 
 
 
 

1.4.5- Base molecular da especificidade de ligação aos açúcares 
 
     Nas lectinas, os resíduos envolvidos na ligação aos hidratos de carbono estão 
distribuídos por vários “loops”. Uma vez mais a concanavalina A, baseada nas 
homologias com diferentes lectinas, serviu de modelo ao estudo da especificidade dos 
receptores para diferentes hidratos de carbono. Tornou-se, assim, possível distribuir 
as diferentes lectinas por classes de especificidade aos hidratos de carbono. 
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1.4.5.1- Variabilidade no centro de ligação ao hidrato de carbono 
 
     O comprimento da cadeia polipeptídica, envolvida na ligação ao hidrato de carbono 
tem importância ao nível do número de domínios de ligação entre a lectina, e o hidrato 
de carbono.  
     As moléculas de água, na interacção lectina-hidrato de carbono, têm uma 
importância crucial, uma vez que se situam em posições definidas do centro de 
ligação, bem conservado, da proteína ao hidrato de carbono. As moléculas de água 
podem, ainda, actuar por substituição dos hidroxilo dos açúcares interactuantes, ao 
nível  do centro de combinação primário da proteína ao hidrato de carbono 
(Ravishankar et al., 1997). Um exemplo da contribuição da água na ligação da lectina 
ao hidrato de carbono, é dado mais uma vez, pela concanavalina A em que os iões 
metálicos, Ca2+ e Mn2+, estão ligados, cada um deles, às cadeias laterais de quatro 
resíduos de aminoácidos da lectina e a duas moléculas de água que, por sua vez, 
estão ligadas à proteína por ligações de hidrogénio. Este papel desempenhado pela 
água é exibido pelas lectinas de leguminosas com especificidade de açúcar 
galactose/N-acetilgalactosamina (Gal/GalNAc). 
   
 

1.4.6- Classificação das lectinas  
 
1.4.6.1- Com base na especificidade de ligação aos açúcares 
 
     Inicialmente, as lectinas foram classificadas com base na especificidade para os 
diferentes grupos sanguíneos e, subsequentemente, pela potência com que um 
monossacárido poderia inibir a sua actividade aglutinante ou de precipitação de um 
glicoconjugado. Posteriormente, a concanavalina A (com base nas homologias com 
diferentes lectinas) serviu de modelo ao estudo da especificidade dos receptores para 
diferentes hidratos de carbono. Esta será a classificação adoptada no decurso do 
desenvolvimente prático desta tese. 
     A estrutura do açúcar é, sem dúvida, de importância fundamental no 
estabelecimento da ligação entre este e a proteína. A especificidade a nível de 
monossacáridos parece dever-se a resíduos de local conservado na proteína, ligados 
aos açúcares por pontes de hidrogénio e, ainda, a uma variedade de “loops” que 
determinam o local exacto de ligação ao monossacárido. Estudos realizados por 
Sharma e Surolia (1997) permitiram discriminar nas lectinas quatro regiões diferentes 
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de resíduos envolvidos na formação dos “loops” responsáveis pela ligação ao hidrato 
de carbono: “loops” A, B, C e D. Quando os resíduos conservados no “loop” são a Asp 
e Gly (ou Arg) os “loops” designam-se por A e B, respectivamente. Os resíduos de Asn 
e resíduos hidrofóbicos (Tyr, Phe, Trp ou Leu) estão presentes nos “loops” C. Quando 
as interacções são de outro tipo, geralmente com os átomos do esqueleto central 
polipeptídico da lectina, o “loop” designa-se por D, parecendo ser este o “loop”, quer 
pelo tamanho, quer pelo tipo de sequência, que mais contribui na diferenciação da 
especificidade para os açúcares, pela lectina. Este tipo de  interacções completam as 
bases do reconhecimente dos monossacáridos pelas lectinas (Fig. I-1.6). 
     Lectinas que pertencem ao mesmo grupo de especificidade podem exibir 
especificidade anomérica, interagindo quer com o anómero α, quer com o anómero β 
do monossacárido. Variações na posição C-2 no monossacárido podem ser toleradas 
por algumas lectinas (exemplo, lectinas específicas para a manose podem interagir  
com a glucose e com a N-acetilglucosamina). Algumas lectinas toleram variações na 
posição C-3 do açúcar, mas a configuração do C-4, no que se refere à posição do 
grupo hidroxilo é crítica, pelo que lectinas específicas para a manose não reconhecem 
a galactose.  
     Muitos dos grupos polares (grupos hidroxilo e átomos de oxigénio do anel do 
açúcar) do açúcar ligado à lectina participam na formação de ligações de hidrogénio 
com os grupos carbonilo e amida do esqueleto central da cadeia polipeptídica. Apesar 
de os açúcares serem moléculas altamente polares, a disposição espacial dos grupos 
hidroxilo deixa zonas hidrofóbicas na superfície do açúcar, as quais contribuem muito 
para a afinidade e para a especificidade da lectina para o açúcar, por meio de 
interacções  não-polares (forças Van der Waals) (Toone,1994). A família de lectinas de 
leguminosas, conta com duas excepções, no que respeita à actividade de 
reconhecimento da proteína, para o hidrato de carbono, a arcelina (proteína de defesa 
encontrada na semente) e o inibidor da α-amilase, ambas provenientes do Phaseolus 
vulgaris (Mirkov et  al., 1994). Estas proteínas não possuem locais conservados de 
ligação aos metais, pelo que não conseguem estabelecer ligação com os glúcidos, o 
que as torna disfuncionais para o conceito de lectina.  
 
i. Lectinas glucose/manose (grupo I) 

 
     São o segundo grupo maioritário. Neste tipo de lectinas, as interacções com os 
monossacáridos envolvem ligações de hidrogénio com resíduos muito bem 
conservados: um aspartato (Asp208, no caso da con-A) e uma asparagina, Asn14, que 
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interage directamente com o cálcio e com o grupo  –NH do resíduo Arg208. As 
interacções Van der Waals são, também, essenciais na interacção com os resíduos 
aromáticos (Tyr12 na con-A, mas por vezes, também, Phe, Leu ou Cys) e o anel dos 
açúcares. Pode, ainda, ocorrer outro tipo de interacções que envolvem um segmento 
de “loop” (Thr97-Glu102), no qual a conformação e o comprimento são variáveis entre 
as lectinas de leguminosas cuja estrutura é conhecida e que não estão em contacto 
com o ião cálcio. 
     A análise de sequência revela que todas as lectinas glucose/manose têm um “loop” 
D, cuja sequência revela sete falhas de resíduos (Fig.I-3.6) e que contribui pelo menos 
com três pontes de hidrogénio, todas  envolvidas  com  os grupos  –NH do esqueleto 
central da estrutura da lectina. Também o “loop” C, dependendo do seu tamanho e das 
falhas existentes na sua sequência, serve para fazer a subdivisão desta classe de 
lectinas. 
 
i.i. Lectinas galactose/N-acetil-galactosamina (grupo II) 
 
      Grupo a que pertence a maioria das lectinas. São lectinas que têm em comum, no 
seu centro de ligação primário ao açúcar um “loop” D com um comprimento superior 
ao existente na manose, glucose ou L-fucose (Fig.I-3.6). Todas as lectinas deste 
grupo, já cristalizadas, apresentam um resíduo de acido aspártico conservado no 
“loop” A, que reconhece o C3-OH equatorial e o C4-OH axial da galactose.  
 
i.i.i. Lectinas N-acetilglucosamina (grupo III) 
 
     São poucas as lectinas que pertencem a este grupo. A BPA (Bauhinia purpúrea 
aglutinina), lectina da Bauhinia purpúrea, entre outros açúcares complexos, tem 
especificidade para β-gal-3-4-glcNac (Wu et  al., 2004).  
 
i.v. Lectinas L-fucose (grupo IV) 
 
     Constituem um grupo muito reduzido. Nestas lectinas, apesar de existirem 
diferenças na sequência do “loop” D, a sua dimensão permanece conservada. Este 
exibe uma falha de  seis resíduos (Fig.I-1.7).  
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Fig.I-1.6- Alinhamento  de  26  estruturas de nível primário de lectinas. Os   resíduos   
idênticos   em    todas  as sequências estão indicados por asteriscos(*) e as substituições 
conservativas com pontos de exclamação (!). A região correspondente às fitas individuais da 
folha pregueada-β na PNA estão marcadas por uma linha simples no topo e os quatro centros de 
combinação do “loop” estão marcados com linha dupla entrecortada.  
 
(adaptada de Sharma e Surolia, 1997) 
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(continuação da Fig.I-1.6) 
 
Legenda (Origem das lectinas) 
 
WBAI-  Psophocarpus tetragonolobus        ECorL- Erythrina corallodendron                                                                           
DBL-    Dolichos biflorus                             Dolichos biflorus 
CSII-    Cytisus scoparius                            PHAE- Phaseolus vulgaris  
PHAL-  Phaseolus vulgaris                          PHAM- Phaseolus vulgaris 
SBA-    Glycine max                                     PNA- Arachis hypogea 
LTA-    Lotus tetragonolobus                       UEAI- Ulex europeus 
UEAII- Ulex europeus                                  LAAI- Laburnum alpinum 
OVL-    Onobrychis viciifolia                       MTA- Medicago truncatula 
LSL-     Lathyrus sphaericus                        ConA- Canavalia ensiformis 
DiocL-  Dioclea grandiflora                         LOLI- Lathyrus ochrus 
LenL-   Lens culinaris                                  PSL- Pisum sativum 
Favin-  Vicia faba                                         DiabL- Dolicos lab lab  
GSIV-  Griffonia simplicifolia                     BPL-bauhinia purpurea        
                                                 
 
 
 

 

Lectina          Loop A                Loop B                 Loop C                          Loop D                   nº falhas      Açúcar  

 
Fig.I-1.7- Correlação entre a dimensão do centro de ligação dos “loops” e a especificidade 
a monossacáridos de lectinas de leguminosas. O número de falhas presentes nos quatro 
“loops” está assinalado para cada lectina e, para a especificidade monossacarídica 
correspondente. Os resíduos fortemente conservados estão indicados por asteriscos (*) e o 
resíduo chave, do centro de ligação a negrito. O alinhamento obteve-se com base em ajustes 
manuais da estrutura, das regiões correspondentes ao alinhamento mostrado na Fig.I.3.4.  
(adaptada de Sharma e Surolia, 1997) 
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