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II.2- Pesquisa de proteínas com actividade hemaglutinante 
em Lupinus  albus 
 

 

2.1- Introdução 
 
     Existem, basicamente quatro espécies de Lupinus (L. albus, L. luteus, L. 
angustifolius e L. mutabilis) com interesse nutricional e que podem ser encarados 
como tendo um grande potencial como fonte de proteínas e de óleo vegetal. As 
sementes destas espécies, pertencentes à família Leguminosae, são ricas em 
proteínas de reserva, representadas, principalmente, pelas globulinas. No caso de L. 
albus cv. Multolupa, as globulinas e albuminas constituem 76,0 a 77,4% e 12,8 a 13 %, 
respectivamente, do total das proteínas da semente (Franco et al., 1997). 
     As globulinas têm sido as proteínas mais estudadas em todas as leguminosas, quer 
pelo seu interesse nutricional, quer (por vezes, no sentido negativo) por serem fonte 
de factores antinutricionais, como as lectinas, alcalóides e alergénios. Para o Lupinus, 
e focalizando-nos no objectivo deste trabalho, o estudo e isolamento de proteínas com 
características de lectina não tem sido promissor. Na verdade, só estão descritas duas 
proteínas que reúnem algumas das características das lectinas, ambas provenientes 
da semente: a conglutina γ purificada por Duranti et  al. (1995), e um polipéptido de 20 
kDa, produto do catabolismo da conglutina β, estudado e isolado por Ramos et  al. 
(1997), não revelando qualquer destas proteínas actividade hemaglutinante.  
     Comparativamente com os trabalhos desenvolvidos para as globulinas, poucos têm 
sido os estudos realizados com as albuminas (Bhatty, 1982; Croy et al. 1984; 
Salmanowics, 1997; Salmonowics, 1999; Vioque et  al., 1999;  Salmanowics, 2000; 
Ng, 2001 e Rahbé, 2004), referindo-se, a quase totalidade das publicações, ao estudo 
das albuminas 2S.  
 
     Neste capítulo fez-se um despiste, em extractos proteicos de diversos órgãos e, 
para a semente, na fase seca e germinada, da existência, ou não, de actividade 
hemaglutinante.             
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2.2- Materiais e Métodos 
 
 
2.2.1- Materiais  biológicos 
 
a) Material vegetal 
 
1-Sementes  secas de Lupinus albus  (cv. Lublanc)  
 
     Utilizaram-se cotilédones de sementes secas de Lupinus albus (cv. Lublanc) 
(Banco de Germoplasma do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa), amavelmente 
cedidas pelo Prof. João Neves Martins (Departamento de Botânica e Biotecnologia, 
secção de Melhoramento do Instituto Superior de Agronomia), para a obtenção do 
extracto total proteico e ainda fracções de albuminas e globulinas totais.  
 
2- Sementes germinadas de Lupinus albus  (cv. Lublanc)  
 
     Utilizaram-se sementes de L. albus que foram germinadas, e desenvolvidas entre 1 
e 10 dias. Estas sementes foram distribuídas por 9 lotes distintos, com uma população 
variada, correspondendo cada lote a um dos dias de germinação, ou desenvolvimento, 
entre 2 e 10 dias. Nas primeiras 24 h as sementes foram unicamente sujeitas a 
imbibição em água corrente circulante, à temperatura ambiente. Após a imbibição, as 
sementes foram plantadas em vasos com turfa, a uma temperatura controlada 
(simulação dia 26 ºC; simulação noite 22 ºC) e regime de iluminação artificial dia/noite, 
luz- 16 h; escuro- 8 h. Ao longo do ensaio a rega foi feita com água da torneira, sem 
aditivos. Dependente  do tempo decorrido, dias após germinação (DAG), e da 
diferenciação sofrida pela semente, utilizaram-se diferentes orgãos, que foram de 
imediato utilizados ou armazenados a -70 ºC, após imersão em azoto líquido. Os 
diferentes órgãos foram usados na obtenção de extractos proteicos totais de 
cotilédones, embriões (1 a 3 DAG), raízes e radículas (4 a 10 DAG), e partes aéreas, 
em alguns casos (8 DAG). Dos cotilédones de sementes com 8 DAG fez-se, também a 
extracção de albuminas e globulinas totais.  
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2.2.2- Métodos  
 
 
2.2.2.1- Extracção das proteínas da semente seca  
 
I- Obtenção de extractos totais proteicos de cotilédones da semente seca. Retirou-se o 
tegumento e o embrião das sementes e pulverizaram-se os cotilédones em moinho de 
pás (da marca Molinex). Ao pó obtido adicionou-se 2,5 mL de solução de extracção 
(tampão Tris-HCl 100 mM, pH 7,5), por grama de peso seco de amostra. Incubou-se a 
4 ºC, durante 30 min, com agitação. Após a incubação, centrifugou-se a 30.000 × g, 
durante 1 h. Após dessalinização do sobrenadante, em colunas PD-10, para tampão 
Tris-HCl  50 mM, pH 7,5, obteve-se o extracto proteico no tampão desejado. .    
 
II- Extracção da fracção de albuminas  e de globulinas totais. Estas fracções de 
proteínas obtiveram-se executando a metodologia descrita Métodos II-1.2.2.1.1-I e II-
1.2.2.1.1-II, respectivamente. 
 
 
2.2.2.2- Extracção das proteínas dos cotilédones após germinação 
 
I- Obtenção de extractos totais de embrião, cotilédones, raízes, radículas e parte 
aérea, após germinação. Embrião: com o auxílio de azoto líquido, pulverizaram-se os 
embriões (2 e 3 DAG) num almofariz e extraíram-se as proteínas com tampão Tris-HCl 
100 mM, pH 7,5, na proporção de 3 mL de tampão por grama de peso seco de 
amostra. Após a homogeneização da amostra, adicionou-se fluoreto de 
fenilmetilsulfunilo (PMSF), na concentração final 1 mM, como inibidor das proteases 
serina. Incubou-se a 4 ºC, durante 30 min com agitação, filtrou-se através de gaze e 
centrifugou-se durante 1 h a 30.000 × g. O sobrenadante obtido, contendo as 
proteínas extraídas, foi dessalinizado em colunas PD-10, para tampão Tris-HCl 50 
mM, pH 7,5. Cotilédones e partes aéreas: os cotilédones, obtidos de sementes 
germinadas entre 2 e 10 DAG, assim como as partes aéreas correspondentes às 
plântulas com 8 DAG, foram sujeitos ao protocolo descrito para os embriões. Raízes e 
radículas: seccionaram-se as raízes de sementes germinadas entre os 4 e 10 DAG. As 
raízes foram inicialmente utilizadas inteiras, para obtenção dos extractos e teste da 
actividade hemaglutinante. Posteriormente, e após selecção dos dias após a 
germinação em que as raízes revelam actividade, fez-se a divisão destas raízes, 
mediante o auxílio de lupa, em três secções: zona pilosa (início da raiz, junto ao 
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caule); zona central (situada entre a zona pilosa e a zona meristemática) e zona 
meristemática (zona com pelos radiculares, extremo da raiz). Foram preparados 
extractos, para cada uma das secções, por protocolo idêntico ao descrito para os 
embriões. 
 
II- Extracção da fracção de albuminas  e de globulinas totais em cotilédones com 8 
DAG. Fracção de albuminas totais: metodologia idêntica à descrita em Métodos 
1.2.2.1.1-II, com a excepção de não se fazer deslipidação, e o tempo de incubação, na 
solução de extracção, ser de 30 min, seguida de uma centrifugação de 45 min a 
30.000 × g. Fracção de globulinas totais: metodologia idêntica à descrita em Métodos 
1.2.2.1.1-II mas, com tempos encurtados, i.e, extracção de 30 min e centrifugação de 
45 min a 30.000 × g, ficando as globulinas no sobrenadante. 
 
 
2.2.2.3- Determinação da actividade hemaglutinante 
 
I- Nos extractos proteicos  totais  e fracções proteicas, da semente seca e germinada. 
Aplicaram-se, relativamente à semente seca, 100 µg de proteína (determinada pelo 
Método de Lowry et al., 1951) do extracto total, da fracção de albuminas e da fracção 
de globulinas totais, para determinação da actividade hemaglutinante. Para a semente 
germinada, aplicou-se o mesmo teor proteico, testando-se o extracto total do embrião 
(2 e 3 DAG), de cotilédones e de raízes (aos 4 DAG e 8 DAG), fracção de albuminas 
totais e a de globulinas totais (aos 8 DAG). Foi ainda testada, para os 8 DAG, a 
actividade existente nas diferentes zonas da raiz. As diferentes soluções proteicas, 
que devido à extracção se encontravam dissolvidas em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 
7,5 (com excepção das albuminas, que se encontravam em H2O, pH 8,0, contendo 10 
mM de CaCl2 e 10 mM de MgCl2), foram dessalinizadas para H2O, pH 7,5 e liofilizadas. 
Os liofilizados foram dissolvidos em 70 µL de soro fisiológico estéril e aplicados em 
microplaca, para o ensaio da actividade hemaglutinante, como descrito anteriormente 
(Métodos 1.2.2.8). 
 
II- Nos eluídos e na fracção não adsorvida, resultantes do fraccionamento das 
albuminas totais da semente seca. Fraccionamento feito por cromatografia troca 
aniónica em coluna Q-Sepharose em FPLC: injectaram-se 2 mL de solução de 
albuminas totais, extraídas pelo método já indicado (Métodos 1.2.2.1.1-I), numa coluna 
de gel Q-Sepharose (matriz de sal de amónio-quaternário) previamente equilibrada no 
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tampão de trabalho (tampão A- Tris-HCl 50 mM, pH 7,5). A eluição das proteínas 
adsorvidas à coluna fez-se com gradiente salino contínuo, mas bifásica: uma subida 
gradual da concentração de NaCl até aos 0,5 M, seguida de uma subida rápida até 1,0 
M. O tampão de eluição (tampão B), foi contituído por Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, 1 M 
NaCl.   
     O fraccionamento proteico decorreu nas seguintes condições de separação 
cromatográfica: o fluxo das soluções tampão foi de 1,5 mL / min, o registo fez-se a 0,5 
cm / min, a sensibilidade inicial foi de 0,2 nm e a leitura de absorvência foi realizada a 
280 nm.  
     Analisou-se o cromatograma, e após quantificação proteica, mediram-se os 
volumes correspondentes a 15 µg da fracção não adsorvida e dos eluídos e, 
seguidamente, procedeu-se à sua liofilização. Para determinação da actividade 
hemaglutinante, solubilizaram-se os liofilizados em 70 µL de soro fisiológico estéril e 
aplicaram-se em microplaca, como descrito anteriormente. 
 
III- Nos eluídos e na  fracção não adsorvida, resultantes do fraccionamento das raízes 
com 4 DAG. A separação e isolamento fez-se de modo idêntico ao descrito 
anteriormente, exceptuando o volume de amostra aplicada, que foi de 7,5 mL de 
extracto total de raízes inteiras, com 4 DAG. As condições da separação 
cromatográfica foram idênticas às anteriores. 
     Analisou-se igualmente o cromatograma e, mediu-se, para cada amostra, volumes 
correspondentes a 100 µg de proteína, que se liofilizaram. Quando da realização do 
ensaio, ressuspenderam-se em 70 µL de soro fisiológico estéril e aplicaram-se em 
microplaca para determinação da actividade hemaglutinante. 
 
 

2.3- Resultados e Discussão 
 
     Fez-se uma avaliação das proteínas de L. albus, ao nível da semente seca e de 
diferentes órgãos da semente germinada e da plântula entre 1 e 10 DAG, com o 
objectivo de determinar as proteínas que, devido à exibição de uma actividade 
aglutinadora de eritrócitos de coelho, vulgarmente denominada actividade 
hemaglutinante, pudessem ser alvo de estudo para averiguação do carácter de lectina. 
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2.3.1- Determinação da actividade hemaglutinante em extractos proteicos totais 
e em fracções proteicas, de semente seca e germinada, e de plântulas 
 
     Determinou-se a actividade hemaglutinante em extractos proteicos totais, 
preparados a partir dos cotilédones da semente seca, assim como em fracções 
proteicas de albuminas totais e de globulinas totais, tendo-se dum modo geral, 
aplicado 25 a 100 µg de proteína liofilizada em cada ensaio. Ensaiaram-se, 
igualmente, cotilédones de plântulas, entre 1 a 10 DAG, e diferentes órgãos 
relacionados com o período de crescimento, aplicando-se 100 µg de proteína 
liofilizada. Os resultados nem sempre foram reprodutíveis (revelando possivelmente 
um inibidor, da actividade hemaglutinante, ao nível do extracto), inclusivé para o 
mesmo extracto, se bem que houve sempre, para a fracção de globulinas totais um 
valor entre o dúbio e a ausência de actividade hemaglutinante. As albuminas totais 
nunca deram ausência de actividade, dando geralmente resultados com uma forte 
actividade hemaglutinante (U.H.= 0,92 µg). As plântulas com 8 DAG revelaram, 
também, uma forte actividade hemaglutinante na fracção das albuminas totais e uma 
actividade, inferior aquela, nos extractos totais de raízes e cotilédones, verificando-se 
o mesmo com as plântulas com 4 DAG, como se pode verificar na Tabela II-2.1, na 
Fig.II-2.1 e na Fig.II-2.2. 
 
     As Fig.II-2.1 e Fig.II-2.2 ilustram as actividades hemaglutinantes obtidas para as 
sementes secas e plântulas, tendo como termo comparativo um controlo negativo (C-), 
feito com soro fisiológico, e um controlo positivo (C+), constituído pela lectina 
purificada concanavalina A (con-A), e que serviram de base, também à maioria dos 
resultados lançados na Tabela II-2.1.   
     Os resultados registados na Fig.II-2.1 levaram a pormenorizar os 10 primeiros dias 
de crescimento que estão representados na Fig.II-2.2. Pela análise desta figura 
verificamos que, para o mesmo teor proteico ensaiado, os 8 DAG não revelam 
actividade para os extractos totais de raízes e cotilédones (R e S), revelando, no 
entanto, actividade para os 7 DAG e, para a fracção de albuminas totais, a partir da 
semente seca. A revelação de actividade hemaglutinante aos 7 e 8 DAG poderá 
significar a existência de um produto de degradação com actividade hemaglutinante, 
que poderá ser rapidamente degradado, uma vez que aos 9 e 10 DAG não se detecta 
já actividade hemaglutinante. 
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Tabela II-2.1- Avaliação da actividade hemaglutinante em diferentes   
órgãos de sementes secas e plântulas de Lupinus albus 

 
Órgãos ensaiados (100 µg proteína) U.H.(1) (µg) 

 
Extracto total cotilédones 100  
Albuminas totais 0 a 0,92  

 
 
    

Semente    seca           
Globulinas totais 0 a 100 
Extracto total embrião 0 Plântula -2 DAG 
Extracto total cotilédones 0 
Extracto total embrião 0 Plântula -3 DAG 
Extracto total cotilédones 0 
Extracto total raízes  0 a 33,3 Plântula -4 DAG 
Extracto total cotilédones 0 a 33,3 
Extracto total raízes 0 Plântula -5 DAG 
Extracto total cotilédones 0 
Extracto total raízes  0 Plântula -6 DAG 
Extracto total cotilédones 0 
Extracto total raízes  0 Plântula -7 DAG 
Extracto total cotilédones 0 a 33,3 

Extracto total raízes  0 a 33,3 

Extracto total cotilédones 0 a 33,3 

Extracto total partes 
aéreas 

0 

Albuminas totais 0 a 3,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Plântula -8 DAG 

 
 
 
 

 

Globulinas totais 0 a 100 

Extracto total raízes  0 

 
 Plântula -9 DAG 
  Extracto total cotilédones 0 

Extracto total raízes  0 
 

Plântula -10 DAG  
 Extracto total cotilédones 0 a 100  

 

 (1)U.H.-Unidade hemaglutinante: concentração mínima de proteína que ainda provoca 
hemaglutinação numa solução de eritrocito a 4% (v/v). Determina-se pela razão U.H = 
proteína total ensaiada/3n proteína total, sendo n= última diluição efectuada que ainda 
exibe actividade hemaglutinante 

 
 
 
 
 
 
 

 126



                              II.2- Pesquisa de proteínas com actividade hemaglutinante em Lupinus albus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 S. seca 

1      2      3     4     5     6  

F 

E 

B 

A 

C 

D 
4 dg 

1      2     3      4      5     6   

L 

K 

I 

J 

H 

G 

8 dg

 
 1       2     3      4       5      6      7      8      9     10     11    12 

B1 
B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.II-2.1- Determinação da actividade hemaglutinante em semente seca e em plântulas 
com 4 e 8 DAG de Lupinus albus.  Ensaiou-se a actividade hemaglutinante, para 100 µg de 
proteína, de extractos totais de cotilédones e da fracção de albuminas e globulinas totais da 
semente seca, respectivamente A, B e C. Ainda para a semente seca, o mosaico é 
exemplificativo da variação da actividade hemaglutinante obtida para as albuminas totais (B1 e 
B2, com aplicação de 143 µg e 25 µg de proteína, respectivamente), comparativamente a um 
resultado negativo. Para os 4 DAG foram ensaiados 100 µg de proteína de extractos totais de 
cotilédones e de raízes (D e E), e para os 8 DAG ensaiaram-se, igualmente 100 µg de proteína 
de extractos totais de cotilédones, de raízes, das partes aéreas e da fracção de albuminas e de 
globulinas totais, G, H, I, J e K, respectivamente. O controlo negativo (C-) e positivo (C+) estão 
referenciados por F e L, respectivamente.  
 
 
 
     A revelação da actividade hemaglutinante é, por vezes, difícil, parecendo, para a 
mesma amostra, que a proteína perde a sua actividade ao longo do tempo. À 
semelhança do que se passa com a formação da precipitina nas interacções antigénio-
anticorpo, a estéquiometria é aqui, também, um factor importante, uma vez que existe 
uma relação ideal entre a concentração da proteína e a concentração da lectina para 
uma manifestação máxima da actividade hemaglutinante. Um excesso de 
concentração proteica poderá distanciar a revelação da actividade, em relação ao 1º 
poço de aplicação, podendo-se correr o risco de esta não se revelar, por não se fazer 
o número ideal de diluições. Deve-se ainda ter em conta o processo de liofilização, 
uma vez que durante este processo físico se dá a remoção da totalidade das 
moléculas de água associadas à molécula da proteína, o que poderá modificar a 
conformação do centro activo ou do centro de ligação da proteína aos receptores 

 127



II.2- Pesquisa de proteínas com actividade hemaglutinante em Lupinus albus                           .. 

glicosilados dos eritrócitos, no caso das lectinas, uma vez que as moléculas de água 
têm um posicionamemto definido e substancialmente conservado ao nível do centro de 
ligação da proteína ao hidrato de carbono (Elgavish e Shaanan, 1998; Ravishankar et 
al., 1999). A reacção de aglutinação poderá, assim, ficar comprometida, e a actividade 
hemaglutinante não se revelar.    
  
 
 
 

Legenda 
A e Q- Controlo – K- Cotilédones, 5 DAG 

P e Z- Controlo +                                  L- Raízes, 6 DAG

B- Albuminas T. de semente seca        M- Cotilédones, 6 DAG 

C- Globulinas T. de semente seca        N- Raízes, 7 DAG

D- Embrião, 2 DAG                              O- Cotilédones, 7 DAG  

E- Cotilédones, 2 DAG                          R- Raízes, 8 DAG

F- Embrião, 3 DAG                               S- Cotilédones, 8 DAG

G- Cotildéones, 3 DAG                          T- Raízes, 9 DAG
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Fig.II-2.2-  Avaliação da actividade hemaglutinante em semente seca e em plântulas dos  2 
aos 10 DAG, para  Lupinus albus. Ensaiaram-se 100 µg  de proteína para a totalidade das 
amostras, das quais só houve revelação de actividade hemaglutinante para  as fracções de 
albuminas e globulinas totais, da semente seca, e para o  extracto total de cotilédones, em 
plântulas com 7 DAG.  
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