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v. Lectinas acido siálico (grupo V) 
  
      São em número muito reduzido as lectinas com especificidade para o acido siálico. 
Kim et  al., (2004), relatam a purificação de uma lectina de uma leguminose, Maackia 
fauriei, designada por MFA (M. fauriei aglutinina).  
 
v.i. Lectinas específicas de oligossacáridos e polissacáridos complexos  
 
     São poucas as lectinas descritas, de leguminosas, que reagem unicamente com 
oligossacáridos. A VL2, VL3 e VL4 são isolectinas da Acácia constricta (Guzmán-
Partida et  al., 2004) , que não têm especificidade serológica para o sistema ABO, nem 
para hidratos de carbono simples, mas que são inibidas por hidratos de carbono 
complexos da fetuína (hidratos de carbono asialofetuína) e da tiroglobulina. 
 

 
1.4.7- Funções biológicas das lectinas de plantas  
     
     Com o propósito de defender os orgãos de reserva, as plantas desenvolveram 
mecanismos de defesa contra o potencial ataque de parasitas e predadores. A 
formação de órgãos especializados (espinhos), barreiras físicas (espessamento do 
tecido de revestimento da semente), acumulação de compostos tóxicos de baixa 
massa molecular (saponinas, alcalóides, glicósidos e antibióticos) e, outros 
mecanismos de protecção com vista a tornarem as sementes e orgãos vegetativos de 
reserva tóxicos, intragáveis e indigestos, foram também desenvolvidos. Toxinas de 
origem proteica, proteínas antifúngicas, inibidores de proteases, proteínas 
inactivadoras do ribossoma (PIR) do tipo I e II e lectinas, são exemplos de 
mecanismos de protecção (Chrispeels e Raikhel, 1991; Peumans e Van Damme, 
1995, Koiva, 1997; Ng, 2004). 

     Para se entender as possíveis funções que as lectinas podem desempenhar, 
convém relembrar que as lectinas poderão manifestar a sua actividade, quer a nível 
externo, quer interno. Estas proteínas ligam-se a ligandos de diferentes fontes, como 
as animais, fúngicas, bacterianas e simbiontes, e por outro lado, poderão interactuar 
com ligandos da própria planta. Não existe, assim, um papel típico de função biológica 
desempenhada por este tipo de proteínas. Cada lectina é um exemplo, podendo 
inclusivé, uma lectina particular ter diferentes funções, dependendo da sua ocorrência 
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temporal e espacial, no ciclo de vida da planta. É mesmo de admitir que a função 
biológica da grande maioria das lectinas já descobertas permanece desconhecida  
 

 
1.4.7.1- Actividade externa 
 
     Desde muito cedo foi proposto que o papel biológico das lectinas consistia numa 
função protectora, quer da planta, quer das sementes, ao nível do ataque microbiano e 
fúngico, por insectos ou por predadores. 
     
i. Protecção contra insectos 
 
     Na última década foram relatados casos de lectinas com acção insecticida 
tornando-as em potenciais pesticidas biológicos, como por exemplo o caso da GNA, 
lectina da monocotiledónea Galanthus nivalis, manose específica. Esta lectina afecta 
afídeos (Down et  al., 1999 e Stoger et  al., 1999), traças (Gatehouse et  al., 1997) e 
gafanhotos (Tinjuangiun et  al., 2000). Também a WGA (do Inglês wheat germ 
agglutinin) inibe o desenvolvimento de insectos (Habibi et al., 1993 e Powell et al., 
1993) ao ligar-se a uma proteína do insecto, parecida com as quitinases de plantas. 
Outras lectinas ligam-se à bordadura da membrana das células epiteliais intestinais 
dos insectos ou, no caso das lectinas que se ligam à quitinase, à membrana peritrófica 
dos insectos (Chrispeels e Raikhel, 1991; Peumans e Van Damme, 1995).  
     Convém, no entanto, não esquecer que não existem só vantagens na potencial 
aplicação de uma lectina, com actividade insecticida, num ecossistema. No caso da 
GNA, a eliminação dos afídeos em batatas transgénicas permitiu a instalação de outro 
predador do grupo dos coleópteros (Birch et  al., 1999).    
 
i.i. Protecção contra fungos 
 
     Dum modo geral, as lectinas ligam-se aos constituíntes da parede celular dos 
fungo, interferindo com o crescimento deste. As paredes das células fúngicas contêm 
quitina, um polímero de GlcNAc, com ligações glicosídicas do tipo β (1→4), onde se 
irão ligar lectinas com especificidade GlcNAc. A  heveína é uma lectina do látex da 
árvore da borracha (Hevea brasiliensis) que tem a propriedade de se ligar à quitina 
inibindo o crescimento dos fungos (van Parijs et al., 1991). Também a BLAD, 
polipéptido de 20 kDa, proveniente das sementes com oito dias de germinação, do 

 60



                                                                                                                                    I- Introdução  

Lupinus albus, tem actividade contra o míldio e oídio, da videira, tomate, batata 
(Ferreira et  al., 2006). 
 
 i.i.i.  Acção sobre bactérias 
 
     Algumas plantas, em particular as leguminosas, têm a capacidade de estabelecer 
simbiose com bactérias do solo do género Rhizobium e outros géneros relacionados 
que permitem fixar o azoto atmosférico. Esta capacidade de simbiose parece ser 
devida à existência de lectinas quer ao nível das sementes, quer ao nível das raízes.  
     Além da simbiose, outro tipo de lectinas, como as da tribo Vicieae e outras lectinas 
de leguminosas, conseguem ligar-se ao ácido murâmico da parede celular das 
bactérias. Esta acção pode ser explicada pela similaridade existente entre glucose ou 
GlcNAc e o ácido murâmico (Bourne et al., 1994). Não se conhece ainda o 
mecanismo, pelo qual, as lectinas interactuam com as bactérias. Sabe-se que não é 
pela alteração da estrutura da parede celular das bactérias, nem por alteração da sua 
permeabilidade, parece ser por um mecanismo indirecto. Este mecanismo baseia-se 
em interacções com os hidratos de carbono da parede celular ou com glicanos 
extracelulares (Peumans e Van Damme,1995). Por vezes, a lectina poderá também 
bloquear a motilidade normal da bactéria (Broekaert e Peumans, 1986). 
 
i.V. Protecção contra predadores 
 
     A capacidade que as lectinas têm para interagir com células animais pode ser visto 
no contexto ecológico, i.e, como protecção das plantas aos predadores. Quando 
ingeridas por insectos e herbívoros ligam-se a receptores glicosilados ao longo do 
tracto intestinal provocando desconforto, repelindo assim o predador (efeito 
antinutricional). 
 
V. Efeitos das lectinas no homem 
 
      A ingestão oral, de plantas ou sementes portadoras de lectinas, pelos humanos, 
poderá resultar em efeitos adversos. Apesar de haver pouca documentação, por não 
haver ensaios em humanos, a maioria da informação de toxicidade aguda provocada 
por lectinas deve-se a envenenamentos acidentais. A ingestão de rícina, uma lectina 
RIP tipo-2 (proteína inactivadora do ribossoma), provoca a morte após a ingestão de 
poucas sementes de rícino.  
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     A toxicidade potencial de uma lectina depende da concentração da sua forma 
biologicamente activa na dieta alimentar, ao nível de alimentos crus ou processados e, 
da manutenção da sua forma biologicamente activa ao nível do tracto gastrointestinal. 
A Tabela I-1.5 indica as concentrações de lectinas existentes em algumas plantas, a 
toxicidade em animais de laboratório, a estabilidade ao calor e a possível presença da 
forma activa nos alimentos processados.  
 
a) acção local, efeitos agudos 
 
     São resultado directo da ligação de uma lectina particular à mucosa intestinal ou às 
vilosidades da membrana do lúmen intestinal. Exemplificando com a PHA (fito-
hemaglutinina de Phaseolus vulgaris), esta lectina altera a permeabilidade da 
membrana intestinal provocando náuseas, vómitos e diarreia. 
 
b) acção local, efeitos crónicos 
 
     Estão dependentes de processos celulares específicos induzidos pela ligação das 
lectinas aos receptores das células epiteliais. Exemplificando novamente com a PHA, 
esta lectina actua como mitogénio das células da cripta da vili, causando hiperplasia e 
hipertrofia do intestino delgado.  
 
c) efeitos das lectinas constituintes da dieta alimentar 
   
     Em contraste com as proteínas tradicionais constituintes de uma dieta alimentar, 
cuja função é serem degradadas para fornecerem ao organismo os aminoácidos 
necessários ao seu equilíbrio azotado, a maioria das lectinas são resistentes à 
degradação pelas enzimas digestivas e bactérias intestinais. Cerca de 90% das 
lectinas passam pelo tracto digestivo e intestinal, intactas na sua forma imunológica.  
Como resultado o seu valor nutricional é muito baixo, só aumentando quando se 
tornam inactivas, podendo, neste caso, serem comparadas a proteínas de reserva 
como as globulinas ou albuminas. 
     Algumas destas lectinas poderão actuar à distância sobre certos órgãos. Lectinas 
que se liguem à bordadura da membrana do lúmen intestinal actuam como factor de 
crescimento do pâncreas, podendo desequilibrar o balanço hormonal, por modularem  
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Tabela I-1.5 - Exemplo de lectinas de plantas de cultivoa

  
 

Tecido 

Concentração 
no material crú 

(g / kg)b

 
Toxicidade 

 
Estabilidade Espécie (nome 

comum) oral térmicac

Lectina nociva no alimento 
 

            Crú                          Processado 
Lectina de leguminosa 

Arachis hypogaea 
(amendoim) 

Semente 0,2-2 Ligeiro Instável Sim Sim 

Glycine Max (soja) Semente 0,2-2 Ligeiro Baixa Sim Não 

Lens culinaris (lentilha) Semente 0,1-1 Ligeiro Instável Sim Não 

Phaseolus ciccineus 
(runner bean) 

Semente 1-10 Alta Moderada Sim Possível 

Phaseolus lunatus 
(feijão de lima) 

Semente 1-10 Alta Moderada Sim Possível 

Phaseolus acutifolius 
(tepary bean) 

Semente 1-10 Alta Moderada Sim Possível 

Phaseolus vulgaris 
(feijão vermelho) 

Semente 1-10 Alta Moderada  Sim  Possível 

Pisum sativum 
(ervilheira) 

Semente 0,2-2 Ligeiro Instável Possível Não 

Vicia faba (fava) Semente 0,1-1 Ligeiro Instável Possível Não 

Lectinas  de monocotiledónea ligação-manose 

Allium ascalonicum 
(chalota) 

Bolbo 0,01-1 Não tóxica Moderada Não Não 

Allium cepa (cebola) Bolbo <0,01 Não tóxica Moderada Não Não 

Allium porrum (alho p.) Folha <0,01 Não tóxica Moderada Não Não 

Allium sativum (alho) Bolbo 0,5-2 Não tóxica Moderada Não Não 

Allium ursinum 
(ramsons) 

Bolbo 1-5 Não tóxica Moderada Não Não 

Colocasia\esculenta 
(taro) 

Túbero 1-5 ND Moderada NA Não 

Xanthosoma 
sagittifolium  (tania) 

Túbero 1-5 ND Moderada NA Não 

Lectinas ligação-quitina 

Hordeum vulgare 
(cevada) 

Semente <0,01 ND Alta Sim Possível 

Oryza sativa  (arroz) Semente <0,01 ND Alta Sim Possível 

Secale cereale (centeio) Semente <0,01 ND Alta Sim Possível 

Triticum vulgare (trigo) Semente <0,01 Moderada Alta Sim Sim 

Triticum vulgare (trigo) Gérmen 0,1-0,5 Moderada Alta Sim Sim 

 Proteína antifungíca do 
Amaranthus caudatus 
(moncos-de-perú) 

Semente 0,1 Não tóxica Muito alta Desconhecida Desconhecida 

Cyphomandra betacea 
(tamarindo) 

Fruto <0,01 ND Desconhecida Desconhecida Desconhecida 

Lycopersicon 
esculentum (tomateiro) 

Fruto <0,01 Não tóxica Alta Possível Possível 

Solanum tuberosum 
(batata) 

Semente 0,01-0,05 Não tóxica Alta NA Possível 

Proteínas tipo-2-inactivação ribossoma 

Ricinus communis 
(rícino) 

Semente 1-5 Letal Instável NA Não 

Sambucus nigra  
(sabugueiro) 

Fruto 0,001 ND Moderada Sim Possível 

Lectinas de outras plantas 

Amaranthus caudatus 
(grão de amaranto) 

Semente 0,1-0,5 Não tóxica Instável Não Não 

Artocarpus integrifolia 
(jack fruit) 

Semente 0,5-2 ND ND Desconhecida Desconhecida 

Cucurbita pepo (pepino) Fruto <0,01  ND ND Possível Desconhecida 

Musa paradisiac 
(banana) 

Fruto <0,01 ND ND Desconhecida Desconhecida 
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(continuação da Tabela I-1.5) 
aBaseado na compilação de resultados apresentados em vários artigos 
bConcentração de lectina; os valores indicam a variação normal dos níveis de lectina (os quais 
dependem de factores genéticos e ambientais) 
cEstabilidade térmica (lectina purificada em solução aquosa); muito alta: resistência a 90ºC; 
alta: resistência a 80 ºC; moderada: resistência a 70 ºC; baixa: resistência a 60 ºC; instável: 
desnaturada a 60 ºC 
ND, não determinada; NA, não aplicável 
(adaptado de Peumans e Van Damme, 1996) 

 
      
a actividade secretória do pâncreas. Outras poderão ser transportadas para a 
circulação, através das paredes do intestino, afectando outros órgãos à distância. 
     A WGA (wheat germ agglutinin), por exemplo, sofre rapidamente endocitose pelo 
intestino, sendo transportada ao sistema circulatório, onde é depositada nas paredes 
dos vasos linfáticos e sanguíneos. Em adição, esta lectina, induz hipertrofia do 
pâncreas e atrofia do timo.   
     Irish et  al. (1999), desenvolveram um método que permite prever a toxicidade de 
uma lectina, in vivo, o BBLAA (brush border lectin agglutination assay). Este ensaio faz 
uma medição correcta da associação funcional da lectina com a bordadura da 
membrana do lúmen intestinal, prevendo-se assim a sua toxicidade. 
       Tendo em consideração que muitas lectinas incluídas na nossa dieta alimentar 
poderão actuar como factores de crescimento de tecidos e que exibem actividade 
mitogénica sobre diferentes tipos de células, poder-se-á pôr a hipótese de as lectinas 
poderem induzir a formação de tumores benignos ou malignos que, inclusive, poderão 
não se confinar ao tracto gastro-intestinal mas, também, a outro tipo de órgãos ou 
tecidos. 
 
 
1.4.7.2- Actividade interna 
 
i. Interacções como proteínas de reserva 
 
     As lectinas podem ser encaradas como proteínas de reserva com uma função 
passiva, uma vez que não são geralmente degradadas durante a germinação. Esta é 
mais uma função, uma vez que a sua capacidade de formar ligandos com hidratos de 
carbono será a sua característica mais importante.  
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i.i. As lectinas como descodificadoras de glicocódigos 
 
     Os hidratos de carbono têm um enorme potencial para codificar informação 
biológica. A combinação de diferentes moléculas de hidratos de carbono 
(glicoproteínas e glicolípidos), à superfície da célula vão marcá-la de modo a que esta 
fique com uma identificação particular e, possa assim ser reconhecida e ter um 
percurso definido nos processos de reconhecimento, incluindo a adesão entre células, 
a adesão de células à matriz extracelular e reconhecimentos específicos de célula por 
outra célula. Em adição, os hidratos de carbono são reconhecidos como marcadores 
de diferenciação e como determinantes antigénicos. 
     As lectinas, como proteínas que se ligam a açúcares estão capacitadas para 
detectarem a diferenciação da marcação conferida à célula pelos hidratos de carbono, 
podendo detectar diferenças subtis entre estruturas complexas de hidratos de 
carbono. As lectinas podem, assim, ser encaradas como moléculas descodificadoras 
de glicocódigos, reconhecendo os açúcares responsáveis pelas funções de adesão, 
migração ou invasão. Os glicocódigos revelam uma complexidade muito diferente da 
dos códigos inscritos nos nucleótidos ou aminoácidos. Em contraste com os 
nucleótidos dos ácidos nucleicos e dos aminoácidos das proteínas, que interconectam 
linearmente, as unidades de monossacáridos em oligossacáridos e polissacáridos 
podem ligar-se umas às outras em múltiplos pontos formando ramificações. 
     As lectinas e os seus hidratos de carbono complementares encontram-se 
tipicamente localizadas(os) à superfície de células opostas, que podem ser do mesmo 
tipo ou de tipos diferentes (Fig.I-1.8)  
     A interacção celular é necessária para a diferenciação celular, desenvolvimento e 
estados patológicos. As células cancerígenas usam os hidratos de carbono como 
veículos para escapar ao reconhecimento por parte das células imunológicas e 
circularem livremente pelo organismo. Durante o processo de metástase os hidratos 
de carbono encontram-se envolvidos em interacções celulares do tipo célula tumoral-
célula tumoral, célula tumoral-membrana extracelular ou célula tumoral-célula 
endotelial. Interferindo ao nível da ligação de superfície, e mesmo ao nível das lectinas 
secretadas, para os receptores glicoconjugados, quer mediante anticorpos ou hidratos 
de carbono sintéticos, poder-se-á intervir no controlo de várias doenças, inclusive na 
terapêutica do cancro.  
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Fig.I-1.8- Interacção célula-célula mediada por proteínas ligantes de hidratos de 
carbono.  Os hidratos de carbono presentes na membrana da célula são reconhecidos por 
proteínas com afinidade (lectinas) estabelendo ligação entre as células, que poderão ser 
iguais ou diferentes. 
(adaptado de Nangia-Makker et  al., 2002) 
 
 

 

1.4.8- Aplicações biológicas das lectinas de plantas 
 
     As lectinas de plantas constituem ferramentas de laboratório com aplicações ao 
nível da análise de hidratos de carbono em cito e histoquímica e como eliciadores da 
actividade celular, como da mitose. Os dois exemplos de aplicação, abaixo citados, 
citados, exemplificam a importância da aplicação das lectinas de plantas.  
 
1.4.8.1- “Profiling” da glicosilação 
 
     A existência de várias doenças, com alterações múltiplas, ao nível molecular, das 
estruturas N- e O-,  poderão servir de alvo ao uso das lectinas, como marcadores de 
diagnóstico ou mesmo como modulador da terapêutica (Turner, 1992; Brockhousen et  
al., 1998). Como se pode verificar pela Tabela I-1.6, além de se poderem detectar as 
alterações estruturais, estas poderão ainda ser quantificadas e, caracterizadas ao 
nível molecular pelas lectinas de plantas. Um dos exemplos da aplicação das lectinas, 
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poderá ser, por exemplo, a detecção de tumores mediante reacções de coloração, 
mediadas pela ligação, por exemplo, duma lectina fucose-especifica  UEA-1.  
 

 
1.4.8.2- Ligando por reacção cruzada e libertação de mediador 
 
     As lectinas que exibem toxicidade poderão tornar-se grandes auxiliares na biologia 
celular. Estas proteínas poderão servir para seleccionar variantes celulares que 
possam ter sofrido defeitos genéticos durante o processo de glicosilação (Tabela I-
1.6). Sendo substâncias modelo na indução da agregação celular e adesão, as 
lectinas poderão ainda ser utilizadas nos ensaios de inibidores sintéticos, como os 
glicodendrímeros e esmiuçar os sinais em cascata relevantes para este processo 
(Timoshenko et al., 1999), acontecendo o mesmo com lectinas que tenham 
capacidade mitogénica para o estudo de mecanismos moleculares do controlo da 
proliferação e libertação de mediadores. Por activação das células imunológicas, 
indução da apoptose ou modelando as secreções de citoquinas, poder-se-á afirmar 
que as lectinas   têm por função dar uma resposta biológica modificadora do meio 
celular. Como exemplo, tem-se a lectina-galactose específica do azevinho, uma 
aglutinina com capacidade similar para induzir secreções de citoquinas 
proinflamatórias, a  partir  de  células mononucleares,  em  quantidades  que   não  são  
tóxicas (Gabius, 2001). 
 
 
1.4.8.3- Introdução de genes de lectinas em cultura de plantas transgénicas 

     Se por um lado poderá haver a necessidade de silenciar ou eliminar genes de 
lectinas em plantas que poderão provocar toxicidade alimentar, obtendo variedades 
de uma espécie particular, isenta de lectinas, por outro lado, poderá ser vantajoso 
introduzir genes de lectinas implicados na defesa contra insectos, nematodos e 
herbívoros (Gatehouse et  al., 1995). As plantas transgénicas além do controlo 
exercido sobre as pestes que se abatem sobre culturas, oferecem vantagens sobre o 
uso dos pesticidas convencionais: maior efectividade na marcação dos insectos 
responsáveis   pela   infestação;   maior    resistência   às    condições     atmosféricas;  
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Tabela I-1.6 – Aplicações comuns das lectinas de plantas como ferramenta nas 
ciências básicas e na medicina. 

 
  
 Bioquímica 
 • Detecção de epítopos definidos para hidratos de carbono de 

glicoconjugados, em blots ou por cromatografia em camada fina  
• Purificação de lectinas associadas a glicoconjugados, por 

cromatografia de afinidade 
 
 

• Caracterização de glicanos por cromatografias de afinidade 
(lectinas) seriadas  

 • Análise glicómica 

 • Quantificação de lectinas associadas a glicoconjugados reactivos 
por ELLA (“enzyme-linked lectin-binding assays”)  

• Quantificação de actividades de glicosiltransferases/glicosidases 
por lectinas, baseadas na detecção de produtos formados pela 
reacção enzimática  

 
 
 Biologia Celular 
 • Análise dos mecanismos envolvidos na glicosilação correcta, 

mediante lectinas resistentes a variantes celulares  
• Fraccionamento de populações de células  
• Substrato modelo para o estudo da agregação e adesão celular 

 
Medicina 

 
• Detecção de doenças relacionadas com alterações de síntese 

dos glicanos  
 • Tipagem dos grupos sanguíneos 

 • Quantificação de aberrações dos glicanos da superfície celular 
(malignidade)  

• Marcador celular, incluindo agentes infecciosos, com o objectivo 
de diagnóstico (vírus, bactérias, fungos e parasitas)    

 

 
 
 

(adaptado de Rudiger e Gabius, 2001) 

biodegradação rápida; redução da exposição do operador ao insecticida; redução de 
danos ecológicas e salvaguardas financeiras. 
     A introdução de genes numa cultura, com o objectivo de lhe conferir resistência a 
insectos faz-se geralmente com dois tipos de genes purificados de plantas superiores: 
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genes inibidores de enzimas do tracto digestivo do insecto e genes de lectinas. Várias 
lectinas mostraram ter toxicidade contra espécies das seguintes ordens de insectos: 
Homoptera, Coleoptera, Lepidoptera e Diptera (Schuler et al., 1998). O modo de acção 
das lectinas contra os insectos não está bem clarificado mas, parece que estas se 
ligam às células epiteliais do intestino (Gatehouse et  al., 1994). 
     Como já foi referido anteriormente, o interesse mais recente recai sobre a lectina da 
Galanthus nivalis (GNA), devido à sua actividade contra os afideos (Down et al., 1996). 
A GNA está já expressa em nove culturas culturas, incluindo; batata, colza e tomate 
(Gatehouse, 1995; Coghlan, 1997; Gatehouse et al., 1997).  
 
 

1.5-Objectivos 
 
 

     As lectinas são proteínas de origem não-imunológica que, se ligam a hidratos de 
carbono, capazes de aglutinar células ou precipitar complexos de hidratos de carbono, 
sem qualquer tipo de actividade enzimática para os hidratos de carbono que são alvo 
de ligação (Goldstein et al., 1980). 
     As lectinas têm sido identificadas em células e tecidos de todos os taxa. As lectinas 
são proteínas em que a única propriedade comum é a de especificamente se ligarem, 
a hidratos de carbono. Esta característica faz com que a “lectinologia” esteja 
associada ao estudo dos hidratos de carbono, ao nível da sua arquitectura e dinâmica. 
Os hidratos de carbono têm um enorme potencial para a codificação de informação 
biológica. Quando apresentados na forma de glicolípidos ou glicoproteínas, conferem 
à superficíe celular uma marcação e uma identificação que os tornam reconhecidos no 
meio envolvente. As lectinas têm a capacidade de detectarem, subtilmente, diferenças 
entre estruturas complexas de hidratos de carbono. Neste sentido, as lectinas 
conseguem decifrar glicocódigos e reconhecer determinados açúcares, responsáveis 
por várias funções celulares como a adesão, a migração e a invasão. Formas 
modificadas de mono- e oligossacáridos podem interferir com a interacção proteína-
hidrato de carbono e, por isso, inibir o reconhecimento célula-célula e os processos de 
adesão, o que tem um papel muito importante no crescimento de tumores malignos e 
na sua progressão; isto porque as células cancerígenas utilizam os hidratos de 
carbono para, disfarçadamente, se furtarem ao reconhecimento pelos anticorpos, 
conseguindo migrar pelo organismo. A lectina WGA (do Inglês wheat germ agglutinin) 
liga-se especificamente, aos açúcares expressos pelas células epiteliais 
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gastrointestinais, podendo a WGA ser usada como uma droga anti-tumoral porque 
exibe toxicidade, ao perturbar a integridade dos epitélios e ao aumentar a 
permeabilidade destes tecidos de um modo dependente da dose e do tempo 
(Pellegrina et al., 2005). Os açúcares fucosilados têm sido encontrados e expressos 
em células que estão a sofrer diferenciação ou metastização, mas não em células 
dormentes (Thomas e Surolia, 2000). Lectinas de leguminosas, como as que foram 
purificadas de Lotus tetragonolobus (LTA) ou a aglutinina 1 de Ulex europeus (UEA1), 
vulgo tojo (Thomas e Surolia, 1999), reconhecem os oligossacáridos fucosilados 
expressos em células, podendo estabelecer a sua relação com o potencial 
metastásico do tumor ou com vários carcinomas. 
     Ao nível bacteriano e fúngico, organismos heterotróficos que dependem do 
saprofitismo, simbiose ou patogenicidade para sobreviverem, adoptam uma estratégia 
comum que envolve a ligação aos glicoconjugados do hospedeiro mediante lectinas, 
segregadas ou constituintes destes organismos (Imberty et al., 2005). A Escherichia 
coli, bactéria uropatogénica, usa receptores específicos para a manose, para se ligar 
ao epitélio da bexiga, causando cistites, assim como o receptor específico para a 
galabiose, que lhe permite invadir o tracto urinário superior, causando pielonefrites.  
     As lectinas de leguminosas foram, e continuam a ser, as lectinas mais largamente 
estudadas. Algumas das funções sugeridas para as lectinas existentes nas suas 
sementes são: reserva, manutenção da dormência, interacção da planta com 
microrganismos, defesa contra insectos e ataque fúngico, transporte de hidratos de 
carbono e estimulação mitogénica em processos de germinação. 
     Do ponto de vista nutricional, muitas lectinas de plantas conseguem resistir à 
digestão no tracto gastro-intestinal, o que as deixa disponíveis para se ligarem aos 
grupos glicosilo da membrana das células do interior do tracto digestivo. Esta 
interacção origina danos locais e reacções sistémicas, despoletadas pelo carácter 
antinutricional e tóxico destas proteínas. Nos animais superiores, a toxicidade oral 
manifesta-se, geralmente, por náuseas, inchaço, vómitos e diarreias características 
duma toxicidade aguda. Nos animais, este tipo de toxicidade resulta em perda de 
apetite, diminuição do peso corporal e, eventualmente, na morte (Vasconcelos e 
Oliveira, 2004). 
     Quando se elaborou o plano metodológico deste trabalho, tiveram-se em 
consideração diversos aspectos: os temas desenvolvidos no nosso grupo de trabalho 
dentro do âmbito da bromatologia, a escolha das leguminosas em estudo e as 
perspectivas de estudo e aprofundamento científico que, no nosso entender, serviriam 
para clarificar e acrescentar resultados à informação científica já existente para as 
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leguminosas em questão. Por poder trazer novidade e por ser deveras aliciante, 
optámos, como tema de trabalho, pelo estudo das lectinas em duas leguminosas, a 
Vicia sativa e o Lupinus albus. Tomámos, como ponto de partida, o facto de, na altura 
em que se iniciou este trabalho, não estarem ainda descritas lectinas, na verdadeira 
acepção da palavra, para o Lupinus albus, o que encarámos como um desafio. Além 
do mais, todo o estudo desenvolvido no âmbito das lectinas tem, subjacentemente, um 
segundo desafio, o estudo dos seus componentes alvo: os hidratos de carbono. 
     Testes preliminares satisfatórios da medição da actividade hemaglutinante em 
extractos de diferentes órgãos de Lupinus albus (cotilédones de semente seca, 
semente germinada e de plântulas; embrião de semente seca e germinada e ainda, 
zona meristemática da raiz de plântulas), assim como em cotilédones de semente 
seca de Vicia sativa, fizeram-nos acreditar que se deveria enveredar por este estudo. 
A confirmação da existência de lectinas permitiu-nos optar pela metodologia utilizada e 
descrita para as várias lectinas já purificadas: extracção, seguida de fraccionamento 
por cromatografia de troca-iónica, cromatografia de exclusão molecular e 
cromatografia de afinidade, com o objectivo da purificação de novas lectinas. Este 
objectivo revelou-se difícil de concretizar, quer pela perda, por vezes, da actividade 
hemaglutinante, o que nos impedia de trabalhar em escala alargada, quer pelo facto 
da elevada contaminação proteica existente aquando dos fraccionamentos por 
cromatografia, quer pela inoperância da utilização das diversas colunas de afinidade, 
quer ainda pela impossibilidade económica de utilizar uma proteómica abrangente, 
que nos permitisse focar a(s) lectina(s) envolventes em todo o processo, de modo a 
possibilitar o seu isolamento, purificação, determinação da sua sequência e 
caracterização. 
     A dificuldade na concretização dos objectivos referidos anteriormente conduziu-nos 
ao estudo de diferentes possibilidades, numa tentativa de ultrapassar a falta de 
especificidade dos diferentes métodos tradicionais de avaliação da actividade 
hemaglutinante, pelo menos para as lectinas envolvidas neste processo. Lançou-se 
assim mais um objectivo… 
     O estudo e a aplicação de uma nova metodologia direccionada para lectinas e que 
deveria revelar, tanto quanto possível, abrangência para além da especificidade para 
as proteínas em estudo… 
     Finalmente, após a concretização deste objectivo, terá lugar o estudo das lectinas 
envolvidas, ao nível da sua caracterização bioquímica, proteómica, sequenciação e 
avaliação da actividade anti-fúngica e antimicrobiana.  
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