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II.6- Avaliação da actividade antifúngica e antibacteriana 
das albuminas totais,  da γ-conglutina e de outras proteínas 
de Lupinus albus com capacidade de ligação aos eritrócitos  
 
 

6.1- Introdução 
 
     Algumas bactérias e fungos são seres heterotróficos, que dependem do 
saprofitismo, da simbiose ou da patogenicidade para assegurar a sua fonte de energia 
e, portanto, a sua sobrevivência. Por vezes o reconhecimento do hospedeiro, pelos 
fungos, faz-se mediante lectinas, elas próprias segregadas pelos organismos 
invasores, mediante o reconhecimento específico da matéria orgânica, mais 
precisamente de açúcares, o que vai proporcionar a sua adesão e possibilitar a 
subsequente invasão do hospedeiro (Imberty et al., 2005). Por sua vez, também o 
hospedeiro (plantas, mamíferos, insectos, fungos) poderá responder com moléculas 
de carácter defensivo, algumas proteínas e péptidos que, com base na sua estrutura 
e/ou funções, têm sido classificadas em grupos como: quitinases, glucanases, 
proteínas tipo taumatina, tioninas, proteínas tipo ciclofilinas, lectinas e, muitas mais 
como proteínas inactivadoras do ribossoma, ribonucleases, desoxirribonucleases, 
peroxidases e inibidores de proteases (Ng, 2004). 
     Nas plantas, as lectinas exercem o seu papel defensivo mediante ligação a 
receptores glicosilados do invasor. Entre as proteínas e péptidos com actividade 
antifúngica, de origem leguminosa, são várias as lectinas descritas. Em 2001, Ye e 
colaboradores isolaram uma lectina homodimérica, de 67 kDa, das sementes do 
Phaseolus vulgaris “Red  Kidney Bean”, com actividade antiviral e antifúngica, tendo 
efeito supressivo no crescimento dos fungos Fusarium oxysporum, Coprinus comatus 
e Rhizoctonia solani. Também o grupo de trabalho de Freire e colaboradores (2002), 
isolaram uma lectina da Talisia esculenta com actividade contra os fungos Fusarium 
oxysporum, Colletotrichum lindemuthianum e Saccharomyces cerevisiae. Também a 
aglutinina da Luetzelburgia auriculata (LAA), isolada por Oliveira e colaboradores 
(2002), exibe actividade contra os fungos Colletotrichum lindemuthianum, Fusarium 
solani, Aspergillus niger  e Saccharomyces cerevisiae (Melo et  al.,2005). 
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    Uma lectina das sementes de Pisum sativum, com actividade antifúngica contra 
Aspergillus flavus, Trichoderma viridae e Fusarium oxysporum, foi também isolada e 
caracterizada por Sitohy et  al. (2007).   
 

 
6.2- Material e Métodos 
 

6.2.1- Material  
 
6.2.1.1- Fungos 
 
     Foram ensaiados três fungos  filamentosos: Fusarium oxysporum,   Botrytis cinerea  
e Colletotrichum acutatum, com acção invasora ao nível das plantas, e a levedura 
Candida albicans, com acção ao nível animal. Os ensaios realizaram-se com fungos 
de 2ª geração (cedidos pela Laboratório de Patologia Vegetal do ISA) que foram 
repicados para meio de crescimento, na ausência de qualquer tipo de contaminação. 
 
 
 
6.2.1.2- Bactéria 
 
    Ensaiou-se a bactéria Listeria monocytogenes (cedida pelo Laboratório de 
Microbiologia do ISA), na avaliação da actividade antibacteriana das albuminas totais.  
 
 

6.2.2- Métodos 
 

6.2.2.1- Avaliação da actividade antifúngica 
 
a)  Fusarium oxysporum,  Botrytis cinerea e Colletotrichum acutatum 
 
     Esta avaliação realizou-se com amostras em que previamente se fez a 
determinação da actividade hemaglutinante, de modo a garantir a presença desta 
actividade durante o ensaio. 
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Procedimento: este ensaio realizou-se em placas de Petri estéreis (100 × 15 mm), 
contendo 10 mL de meio PDA (composição (g / L): 4,0 de infusão de batata (infusão 
feita com 200 g de batata); 20,0 g de glucose; 15,0 g de agar-agar, pH 5,6 a 25 ºC), 
esterilizado a 15 psi e 120 ºC durante 20 min. Cada uma das placas foi inoculada, 
separadamente, com Fusarium oxysporum, Botrytis cinerea e Colletotricum acutatum. 
Deixou-se os fungos crescerem durante cerca de 4 dias, após os quais se procedeu à 
aplicação da amostra. Com um punção esterilizado fizeram-se poços no gel, com 
capacidade para cerca de 100 µL, para aplicação das amostras e do controlo negativo 
(água esterilizada). 
 
Preparação das amostras: para cada fungo (Fusarium oxysporum,  Botrytis cinerea e 
Colletotrichum acutatum), testaram-se duas concentrações de cada amostra a ensaiar, 
exceptuando as albuminas totais, em que se aplicou uma única concentração. Sempre 
que necessário, as amostras foram concentradas por ultrafiltração em sistema 
Centricon de “cutt-off” 10 kDa. Após a sua concentração, as amostras foram passadas 
por filtros esterilizantes, em câmara de fluxo laminar, e finalmente aplicadas nos poços 
feitos no gel. 
 Assim, para cada ensaio, aplicou-se:  
                              - 200 µg (2 mg / mL) -  albuminas totais 
                              - 1,66 mg (33,3 mg / mL)  e 3,33 mg (33,3 mg / mL) - eluídos 

obtidos por ligação aos eritrócitos  
- 100 µg (2,5 mg / mL) e 200 µg (3,0 mg /mL) - eluído contendo    
purificada a subunidade de 42 kDa (γ-conglutina) 
 

 
     Para cada amostra ensaiada, a concentração proteica aplicada teve em 
consideração a concentração mínima inibitória para a actividade hemaglutinante, 
exibida por cada uma das amostras. 
    Após a aplicação das amostras, selaram-se as placas de Petri e incubaram-se a 24 
ºC em estufa. A leitura da evolução do crescimento do fungo versus poder inibitório 
provocado pela proteína fez-se diariamente. 
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b) Candida albicans   
 
     O método utilizado foi o de referência (Método de referência NCCLS-M 27-A 2), 
para testar a susceptibilidade antifúngica (National Committee for Clinical Laboratory 
Standards, 1997-A e 1997-B).  
     Ensaio realizado em microplaca estéril, em câmara de fluxo laminar. O inóculo de 
leveduras (em meio de PDA) utilizado tinha uma concentração de células de 0,5 × 103 
– 2,5 × 103 UFC / mL, i.e, inóculo que revelou uma turvação idêntica à que se obteve 
para o valor 0,5 da escala MacFarland elaborada com diferentes concentrações de 
cloreto de bário (Ba2Cl3). 
 
Procedimento: incubaram-se 100 µL de leveduras na concentração de 0,5 × 103 – 2,5 × 
103 UFC / mL, correspondentes a 48 h de crescimento, com 200 µg de extracto de 
albuminas totais em soro fisiológico e, filtrou-se, por membrana esterilizante. O 
inoculo, mais a levedura (100 µL), foram aplicados, na mesma concentração, em dois 
poços sucessivos da microplaca. A segunda concentração, foi diluída seriadamente de 
1:2, até ao último poço. Seguiu-se a adição de água estéril (perfazendo o volume final 
de 200 µL) em cada poço, finalizando-se o ensaio com a aplicação de parafina em 
todos os poços para evitar a evaporação. Fez-se, em paralelo, um controlo com meio 
de cultura PDA, um controlo negativo constituído por água estéril e um controlo 
positivo resultante da incubação de células de levedura com meio de crescimento 
PDA. Incubou-se durante 48 h a 35 ºC. A leitura da turvação fez-se a 640 nm. 
    Os resultados foram dados por um factor numérico, que estabelece a relação da 
absorvência  obtida com a absorvência do controlo positivo, numa escala de 0 a 4:                     
0  - sem turvação (idêntico ao branco); 1  - ligeiramente turvo; 2  - medianamente 
turvo; 3 - turvo e 4 - muito turvo.  
 
 

6.2.2.2- Avaliação da actividade antibacteriana 
 
a)  Listeria monocytogenes 
 
     Testou-se a acção antibacteriana dum extracto de albuminas totais (com actividade 
hemaglutinante) sobre o crescimento da bactéria Listeria monocytogenes.   
     O ensaio foi realizado em microplaca estéril, em câmara de fluxo laminar. 
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Procedimento: testaram-se 500 µg (em 100 µL) do extracto de albuminas totais, 
previamente dessalinizadas para meio de Mueller-Hinton estéril, suplementado com 
0,1% (m/v) de glucose. O extracto foi filtrado por membrama esterilizante e aplicado 
em microplaca, onde se depositaram 500 µg no 1º e 250 µg no 2º poço, a partir do 
qual se fizeram diluições sucessivas de 1:2 até à diluição 8. Após as diluições, 
adicionou-se a cada poço 100 µL de suspenção da bactéria em meio de Mueller-
Hinton, cujo crescimento estava em fase exponencial, ficando cada poço com a 
concentração final de 5 × 105 UFC por mL. Testou-se uma estirpe de referência de 
Listeria monocytogenes: CBISA 3001, do serovar 4b. 
     O ensaio foi feito em triplicado, tendo como controlo negativo um branco para cada 
concentração, em que a incubação se fez sem bactéria. A leitura das placas fez-se 
após 24 a 48 h de incubação. Um resultado de inibição não revela crescimento 
bacteriano, permanecendo o meio límpido; um resultado negativo detecta-se pela 
opalescência, do meio significando desenvolvimento bacteriano. 
           
 

6.3 - Resultados e Discussão 
 

6.3.1- Actividade antifúngica 
  
6.3.1.1- Fusarium oxysporum,  Botrytis cinerea e Colletotrichum acutatum 

  
     Para os ensaios de actividade antifúngica foram escolhidos fungos com interesse 
agronómico, uma vez que uma infestação provocada por estes fungos poderá originar 
perda de culturas e problemas económicos gravíssimos. 
     Os resultados obtidos para os ensaios de actividade antifúngica revelaram 
ausência de actividade para os fungos Fusarium oxysporum e Botrytis cinerea 
(resultados não apresentados para a Botrytis cinerea) nos teores proteicos ensaiados, 
i.e, 200 µg para as albuminas totais, 100 e 200 µg para a γ-conglutina (subunidade de 
42 kDa) e 1,66 e 3,33 mg para as proteínas eluídas após ligação ao eritrócito.  
     A γ-conglutina revela algum efeito inibitório sobre o fungo Colletotrichum acutatum, 
uma vez que o crescimento micelar junto aos dois poços de aplicação foi inibido, 
estabelecendo uma linha recta (poços 3 e 4 na Fig.II-6.1E), não havendo contorno dos 
poços pelo micélio, contrariamente às outras amostras, aplicadas nos poços 2, 5 e 6 
(albuminas totais e proteínas eluídas após ligação ao eritrócito nas concentrações 1,66 
e 3,33 mg, respectivamente), e ao controlo negativo, aplicado no poço 1 (Fig.II-6.1). O 
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efeito pouco pronunciado desta subunidade de 42 kDa, com actividade de lectina, 
sobre o Colletotrichum acutatum poderá ser devido a uma concentração proteica 
pouco satisfatória (3 mg / mL) e, possivelmente, à fraca taxa de difusão da proteína no 
agar (meio de cultura PDA). Melo et al. (2005) relatam que a lectina LAA 
(Luetzelburgia auriculata agglutinin) não exibe inibição da germinação esporular em 
concentração de 250 µg / mL, mas outras lectinas, em concentração 20 vezes superior 
(5 mg / mL), conseguem-no fazer: SBA (soya bean agglutinin) da soja e PNA (peanut 
agglutinin) do amendoim, ambas lectinas galactose - específicas. Outro factor a ter em 
conta é a morosidade do ensaio (13 dias para o Colletotrichum acutatum), correndo-se 
o risco da perda da actividade antifúngica, principalmente se houver uma relação com 
a perda da actividade hemaglutinante. Por vezes a determinação da actividade 
hemaglutinante em extractos de Lupinus albus não se torna óbvia e perde-se 
facilmente, motivo que possivelmente fez com que nunca a tivessem conseguido 
determinar.  
       Nalguns casos, a inibição do crescimento micelar tem a ver com a fase de 
crescimento do fungo, podendo em determinado estádio não existir, ao nível do 
micélio, hidratos de carbono envolventes que a lectina possa reconhecer (Melo et al, 
2005). Pode no entanto concluir-se, para os moldes em que o  ensaio  foi  executado, 
que as proteínas em estudo, γ-conglutina,  proteínas que se ligaram indirectamente às 
membranas eritrocitárias (local de aplicação facilmente reconhecível pelo facto de a 
solução ser vermelha, devido à presença de hemoglobina) e extracto de albuminas 
totais)  não revelam actividade contra  Fusarium oxysporum e Botrytis cinerea. 
 
     Na literatura, não estão descritos estudos de actividade antifúngica para a γ-
conglutina do Lupinus albus, sendo a inibição do crescimento micelar do fungo 
Colletotrichum acutatum, apesar de fraca nos teores proteicos praticados, uma 
novidade, reflectindo-se a necessidade desta actividade vir a ser estudada 
satisfatoriamente, para uma amostragem mais alargada de fungos.  
     Relativamente às proteínas isoladas de Lupinus albus, com actividade antifúngica, 
além da γ-conglutina, lectina isolada por Duranti et al., (1995) e cuja actividade 
antifúngica foi agora indiciada, foi ainda isolada uma lectina com actividade 
antifúngica, resultante  do  catabolismo da   β-conglutina   aos  8 DAG, com  actividade 
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Fig.II-6.1- Avaliação da actividade antifúngica do extracto de albuminas totais, da lectina 
de 42 kDa e de outras albuminas com afinidade para o eritrócito. A e B representam dois 
estádios de desenvolvimento micelar do Fusarium oxysporum, 2 e 4 dias respectivamente, com 
aplicação das amostras ao 2º dia de crescimento. C, D e E representam, igualmente, estádios do 
desenvolvimento micelar do Colletotrichum acutatum, aos 9, 11 e 13 dias, respectivamente, 
com aplicação das amostras ao 4º dia de crescimento do micélio. Nos poços numerados 
aplicaram-se as seguintes amostras: 1- controlo negatico (água estéril); 2- 200 µg de albuminas 
totais, 3 e 4 - 100 µg e 200 µg da γ-conglutina, respectivamente; 5 e 6 - 1,66 mg e 3,33 mg de 
proteínas que se ligaram ao eritrócito respectivamente.  
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contra os fungos responsáveis pelo oídio da videira (Uncinula necator), míldio na 
batateira e videira (Phytophthora e Plasmopara vitícola, respectivamente), antracnose 
no feijoeiro (Colletotrichum lindemuthianum) e podridão cinzenta da vinha (Botrytis 
cinérea), em diversas culturas (Ferreira et al., 2006). Outras proteínas antifúngicas do 
tipo quitinase e taumatina  foram também isoladas do fluido intercelular, folhas e raízes 
de Lupinus albus, por Regalado e Ricardo (1996). 
 
 
6.3.1.2- Candida albicans 
  
     Este fungo foi escolhido por ter uma grande importância ao nível das infecções da 
epiderme e do tracto génito-urinário, dos humanos. 
     Não se observou inibição do crescimento da Candida albicans pelo extracto de 
albuminas totais (Fig.II- 6.2). Os poços 1 e 8 são controlos negativos contituídos por 
água estéril, o poço 2 é o controlo da esterilidade do meio e é contituído pelo meio 
PDA, e o poço 3 é o controlo positivo, em que o fungo foi incubado (0,5 × 103 – 2,5 
×103 UFC / mL) com meio de cultura, registando-se crescimento. Os poços 4 a 7 
representam incubações da levedura (0,5 × 103 – 2,5 × 103 UFC / mL) com o extracto 
de albuminas totais, 200 µg (poço 4) e 200 µg (1 mg / mL) no poço 5, a partir do qual 
se fizeram diluições seriadas de 1:2, até ao poço 7 (0,25 mg / mL), concentração esta 
em que se consegue observar o crescimento da levedura em colónias individualizadas 
(A-7), registando-se opalescência nas outras diluições. Em (B) encontram-se 
pormenorizadas as diluições a que foi sujeita a proteína.   
     A turvação registada em todos os poços que continham o extracto de albuminas 
totais levou-nos a concluir que, para uma concentração proteica da ordem de 0,25 a 1 
mg / mL, não houve capacidade de inibição do crescimento da Candida albicans.  
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Fig. II-6.2- Avaliação da actividade antifúngica de um extracto de albuminas totais para a 
Candida albicans. (A) Incubaram-se diferentes concentrações de um extracto de albuminas 
totais (0,25 a 1 mg/mL, com diluições de 1:2) com uma concentração fixa de células de 
Candida albicans (0,5 × 103 – 2,5 × 103 UFC / mL, de acordo com a escala de MacFarland), 
poços 3 a 7. Os poços 1 e 8 são controlos negativos, o poço 2 é o controlo do meio de cultura e 
o poço 3 é o controlo positivo. (B) Poços com diferentes concentrações de albuminas totais 
(Métodos 6.2.2.1-b). 
 
 

6.3.2- Actividade antibacteriana 
 
6.3.2.1- Listeria monocytogenes 
 
     Ensaiou-se uma única bactéria, escolhida preferencialmente pela sua 
patogenicidade, a Listeria monocytogenes. Ao nível humano, esta bactéria poderá 
provocar, entre outras manifestações, meningo-encefalites e infecções materno-fetais 
que se traduzem por sofrimento fetal que, após o nascimento, dão infecções neo-
natais graves, como as septicémias e/ou as manifestações pulmonares graves que se 
poderão associar a outros sintomas, como os neurológicos (Balows et  al., 1991). 
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     Testou-se uma estirpe de Listeria monocytogenes : CBISA 3001, do serovar 4b. 
Testaram-se concentrações proteicas de 500 µg no 1º e 250 µg no 2º poço, a partir do 
qual se fizeram diluições sucessivas de 1:2 até à diluição 8. Após as diluições, 
adicionou-se a cada poço 100 µL de suspensão da bactéria em meio de Mueller-
Hinton, cujo crescimento estava em fase exponencial, ficando cada poço com a 
concentração final de 5 × 105 UFC por mL (descrito em Métodos). Incubou-se e fez-se 
a leitura após 24 a 48 h de incubação, tendo como referência o controlo negativo. 
     O resultado negativo revelou-se pela turvação do meio, justificada pelo 
desenvolvimento bacteriano. Não houve, assim, inibição do crescimento da Listeria 
monocytogenes. 
 
 
     Os resultados obtidos, para o estudo da actividade antifúngica e antibacteriana, 
relativamente à actividade exercida por diferentes amostragens proteicas, de Lupinus 
albus; albuminas totais, γ-conglutina e proteínas que se ligaram indirectamente às 
membranas eritrocitárias, levou-nos a concluir que o resultado mais interessante, foi o 
da actividade antifúngica. O fungo Colletotrichum acutatum é o responsável pela 
antracnose, em culturas importantes, como a do morangueiro e da amendoeira. A γ-
conglutina purificada (na concentração de 3 mg / mL) revelou algum efeito inibitório 
sobre o fungo Colletotrichum acutatum, enquanto que as albuminas totais e proteínas 
eluídas após ligação ao eritrócito nas concentrações 1,66 e 3,33 mg, respectivamente, 
não revelaram qualquer efeito inibitório. A dificuldade de difusão da γ-conglutina, 
parece ser um facto, que terá de ser resolvido, mediante outro tipo de ensaios, que 
favoreçam o contacto mais directo, e mais rápido, entre a γ-conglutina, e o fungo. Se 
esta situação for ultrapassada, a perda de actividade poderá não ocorrer, e será, 
ainda, favorecida a ligação entre a γ-conglutina, e provavelmente, os receptores 
glicosilados do fungo, manifestando-se assim, dum modo mais pronunciado, a 
actividade antifúngica desta lectina, acrescentando-se mais uma função à sua grande 
versatilidade.  


