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     As leguminosas, em particular as suas sementes, são uma excelente fonte 
de proteínas. Associados aos constituintes nutricionais as leguminosas exibem 
factores antinutricionais, entre os quais as lectinas. Muitos dos compostos 
antinutricionais poderão tornar a leguminosa tóxica para o homem e animais, 
mas essa manifestação poderá ser avaliada cientificamente. O isolamento destes 

compostos bioactivos tem levado à descoberta de compostos com actividade 
antimicrobiana (bacteriana, viral e fúngica), insecticida, anti-inflamatória, e com 
propriedade nutracêuticas, como, por exemplo, a γ-conglutina de Lupinus albus. 
     Face à importância de compostos bioactivos, na utilização das leguminosas, 
decidiu-se enveredar pela pesquisa e estudo, de lectinas.   
     Fez-se, inicialmente, o despiste da actividade hemaglutinante em diferentes 
fracções de diferentes órgãos, tendo-se seleccionado a fracção das albuminas totais, 
da semente seca, para o tremoço (Lupinus albus), e a fracção de globulinas totais, 
igualmente da semente seca para a ervilhaca, (Vicia sativa), como materiais de 
estudo.  
     Para a Vicia sativa, procedeu-se ao fraccionamento por cromatografia de troca 
aniónica, e à caracterização das suas principais proteínas de reserva (α-,β-, γ- e δ- 
vicininas), tendo-se detectado e isolado a δ-vicinina, uma proteína com intensa 
actividade hemaglutinante, de massa molecular de 47 kDa.  
     Para o Lupinus albus, o fraccionamento das albuminas, por cromatografia troca 
aniónica seguida, de cromatografia de afinidade, permitiu, identificar e isolar, uma 
subunidade de massa molecular de 42 kDa (constituinte da γ-conglutina).  
     A determinação da inibição da actividade hemaglutinante, das albuminas totais (ao 
que tudo indica, provocada pela subunidade de 42 kDa) pelos açúcares, possibilitou 
seleccionar a galactose, como o açúcar com maior acção inibitória (1,7×10-6 M).  
     A determinação da especificidade da galactose, associada à especificidade, de 
ligação, da lectina de 42 kDa (subunidade) às membranas eritrocitárias, permitiu 
desenvolver uma nova metodologia, de funcionamento análogo ao de uma coluna de 
afinidade, mas com carácter muito mais abrangente, no isolamento e purificação de 
lectinas. 
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