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 O  termo  lectina  se  refere  a  uma  classe  de  proteínas  com  propriedade  de  se  ligar  seletiva  e
reversivelmente  a  carboidratos,  podendo  assim,  promover  aglutinação  de  células.  Estão  presentes  em
todos os tipos de organismos e podem atuar como sítios de reconhecimento celular em muitos processos
biológicos.  As  lectinas  vegetais,  entre  as  quais  as  extraídas  das  sementes  de  leguminosas,  diferem
quanto  ao  tipo  e  estrutura  do  carboidrato  que  reconhecem  com  alta  afinidade,  sendo  úteis  na
caracterização de  glicoconjugados  e  consequentemente  de  estruturas  de  membrana ou parede celular.
Sendo  assim,  o  presente  trabalho  visa  avaliar  a  capacidade  aglutinante  de  lectinas  de  diferentes
leguminosas sobre um conjunto de leveduras, visando ao mesmo tempo a caracterização das lectinas e o
desenvolvimento  de  um  sistema  para  classificação  de  leveduras.  Para  isso,  foram  utilizadas  doze
espécies  de  leveduras,  Saccharomyces  e  não-Saccharomyces,  sangue  de  cavalo  e  de  galinha  para
controle  e  nove  diferentes  leguminosas  e  uma  espécie  da  família  Rhamnaceae  (uva-do-japão).  Para  a
extração  de  lectinas,  as  sementes  foram  maceradas  e  o  pó  misturado  em  0,15M  NaCl  (1:8  p/v)  sob
agitação  por  4  horas.  Depois,  a  mistura  foi  centrifugada  para  obtenção  do  extrato  lectínico  bruto.
Diluições  seriadas  dos  extratos  foram  preparadas  em  placas  de  cultivo  com  fundo  em  U,  onde  foram
adicionadas suspensões de leveduras e de sangue. As avaliações foram feitas após os controles estarem
precipitados.  Os  extratos  que  mais  aglutinaram  foram  do  feijão  branco,  aglutinando  seis  espécies  de
leveduras,  apresentando,  portanto,  alta  afinidade  pelos  carboidratos  presentes  na  parede  celular  das
mesmas, seguido do grão-de-bico, aglutinando cinco leveduras, feijão preto e feijão azuki, quatro, feijão
branco, soja, duas, e lentilha e carrapicho aglutinaram apenas uma espécie de levedura cada. O extrato
de  uva-do-japão  aglutinou  duas  espécies  de  leveduras,  sendo  este  o  único  extrato  a  aglutinar
Saccharomyces  cerevisiae.  O  sangue  de  cavalo  foi  coagulado  com  extratos  de  soja,  lentilha,
grão-de-bico, azuki e carrapicho, ao contrário do sangue de galinha, que foi coagulado com extratos de
feijão  preto,  feijão  vermelho  e  feijão  branco.  Os  resultados  confirmam  a  capacidade  aglutinante  de
diferentes espécies de leguminosas sobre leveduras, sendo possível criar um sistema para classificação
prévia  das  mesmas.  Serão  realizados  ensaios  para  fracionamento  dos  extratos  lectínicos  brutos  e
avaliação dos seus perfis proteicos.
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