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CONCLUSÕES FINAIS 
 
 
     Na actualidade, estudar lectinas é um desafio! A possibilidade de se purificarem 
novas lectinas poderá resultar em aplicações verdadeiramente vantajosas para o 
homem, estando a aplicação das lectinas a tornar-se cada vez mais abrangente, 
devido aos variados modos de acção destas proteínas. Ao nível agronómico, são 
variadas as acções encontradas para as lectinas:  
 

 Acção insecticida (Louis et  al., 2004; Meyer et  al., 2007; Macedo e 
Coelho, 2007) 

 Acção fungicida (van Parijs et  al., 1991; Habibi et  al., 1993; Ye e Ng, 
2002; Sitohy et  al., 2007)  

 Melhoramento de plantas com inserção de genes de resistência para 
insectos e fungos (Schuler et  al., 1998)  

 
Também ao nível das aplicações biomédicas a importância das lectinas, está a ter um 
impacto, cada vez maior: 
                           

 Acção antiviral (HIV-1) (Graham e Sticklen, 1994; Ye et  al., 2001) 
 Acção antibacteriana (Escherichia coli) (Bourne et  al., 1994 ; Calderon 

et  al., 1997)   
 Como sonda de detecção de tumores, cujas células de superfície 

exibam hidratos de carbono (L-Fucose, por exemplo), para os quais as 
lectinas tenham especificidade (Ellinger e Pavelka, 1988; Thomas e 
Surolia, 2000) 

 Acção anti-diabética (Magni et  al., 2004; Wink, 2005; Scarafoni et  al., 
2007) 

 Acção de bloqueio da ligação de lectinas virais e microbianas às células 
do hospedeiro, como medicamento de acção anti-inflamatória e 
antibacteriana (Sharon e Goldstein, 1998)  

 Acção de mediação na mucoadesão, citoadesão e citoinvasão 
medicamentosa (Gabor et  al., 2004) e como veículos de transporte 
medicamentoso (Pellegrina et al., 2005) 
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      No início desta tese propusemo-nos pesquisar, isolar e purificar novas lectinas em 
sementes de leguminosas, nomeadamente, em sementes secas de Vicia sativa  cv. 
Caia e em sementes secas, sementes germinadas e plântulas de Lupinus albus cv. 
Lublanc. 
     O propósito foi satisfeito em vários aspectos, traduzindo-se num balanço positivo. 
  
      No trabalho laboratorial desenvolvido com a Vicia sativa, purificaram-se as três 
proteínas, constituintes da fracção maioritária das proteínas de reserva, as globulinas 
α-, β- e γ-vicininas, e ainda uma proteína minoritária, a  δ-vicinina (Ribeiro et  al., 
2004). A δ-vicinina é uma proteína constituída por três polipéptidos de 47, 38 e 33 kDa, 
glicosilados, com uma intensa actividade hemaglutinante (1 U.H. = 0,137 µg), deverá 
ter especificidade principal para a melezitose 0,3 M (resultados apresentados para a 
inibição da actividade hemaglutinante para o extracto proteico total da Vicia sativa) e 
com uma sequência que, apesar de não ter homologia com nenhuma lectinas 
descritas, revela homologia para a Vitis vinífera, da ordem dos 87%, 80% para uma 
hipotética proteína de Oryza sativa, e 100% para uma Peptidase A1 de Medicago 
truncatula.. Parece, assim, que se deverá investir, laboratorialmente, na caracterização 
mais aprofundada desta proteína, principalmente no estudo direccionado da sua 
actividade.    
 
     Para o Lupinus albus, acrescentámos, à metodologia tradicional de isolamento e 
purificação de lectinas, uma nova metodologia, baseada na afinidade estabelecida 
entre a lectina e o(s) seu(s) hidrato(s) de carbono específico, existente nas 
membranas eritrocitárias. Introduzimos um método de elevada especificidade e muito 
mais económico que as colunas de afinidade tradicionais, disponibilizadas no 
mercado. Esta nova metodologia, que resulta na transposição do que acontece num 
ensaio de actividade hemaglutinante (em microplaca), a uma escala alargada, 
necessita de ser mais testada em termos de abrangência, mas, ao que tudo indica, 
também o polipéptido de 20 kDa, denominado por BLAD (Ramos et al., 1997), que não 
exibe de forma tradicional o seu carácter de lectina, se liga às membranas 
eritrocitárias. Estamos, por isso, no bom caminho de se poder usar uma nova 
metodologia de afinidade, para o isolamento de uma, ou algumas classes de  lectinas.  
Com esta nova metodologia não há necessidade de seguir um percurso metodológico, 
indiciado pela actividade hemaglutinante, o que é vantajoso para lectinas que percam 
facilmente a actividade hemaglutinante, por diversos factores; liofilização, 
descongelação, reunião de material à escala preparativa, o que consome tempo 
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excessivo e superior ao desejado para manutenção da actividade hemaglutinante. 
Podem evitar-se, assim, incertezas e ausência de resultados que se traduzem na 
observação da actividade hemaglutinante, o que irá diminuir muito o tempo que se 
consome em repetição de resultados. Evidentemente, se à partida tivermos algum 
conhecimento acerca do(s) açúcares que inibem a actividade hemaglutinante, mais 
simples será a eluição das lectinas ligadas aos receptores glicosilados das 
membranas.  
     Isolámos, pela metodologia descrita atrás, uma subunidade proteica de massa 
molecular de  ≈42 kDa (49 kDa por MALDI-TOF-MS) com actividade de lectina, que, 
após identificação por MALDI-TOF-MS, se determinou ser a γ-conglutina, que tinha já 
sido identificada, por Duranti et  al. (1995), como uma proteína tipo-lectina. Ao estudo 
de caracterização, feito por estes autores acrescentámos a determinação da 
actividade hemaglutinante, complementada com o estudo da inibição desta actividade 
pelos açúcares, tendo-se concluído que o açúcar, para o qual a lectina de 42 kDa, 
exibia mais actividade era a galactose, na concentração 0,1 M (c.m.i. de 1,69 × 10-6 
M), logo seguida da melezitose (c.m.i de 3,7 × 10-3 M). Determinámos ainda uma 
actividade antifúngica moderada para o fungo Colletotrichum acutatum, que deverá ser 
explorada, com uma concentração mais elevada da lectina de 42 kDa e alargar este 
estudo a um maior número de fungos, inclusive  fungos que possam infectar o homem 
(género Tricophyton, género Microsporum, género Aspergillus). 
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