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II.3- Isolamento de proteínas  com actividade hemaglutinante 
nas albuminas de L. albus e avaliação dos açúcares 
inibidores  
 
 

3.1- Introdução 
 
     A confirmação da actividade hemaglutinante, nos eluídos e fracção não adsorvida, 
resultantes do fraccionamento das albuminas da semente seca do Lupinus albus por 
cromatografia troca aniónica, levou à tentativa de purificação de proteínas com 
actividade hemaglutinante, pelos métodos convencionais de purificação proteica. A 
concretização deste propósito tornou-se difícil devido à dificuldade de manutenção da 
actividade hemaglutinante. Na verdade, fraccionamentos paralelos da mesma amostra 
proteica, cujos cromatogramas se revelaram semelhantes, apresentavam actividade 
nuns casos e ausência de actividade noutros. Associado a este factor, também se perdia 
facilmente a actividade de um ensaio para outro, não se conseguindo, assim, fazer 
“scaling-up” e dar continuidade a uma marcha protocolar, que permitisse seguir o 
percurso de uma actividade e avançar na purificação. O normal era iniciar-se tudo de 
novo de cada vez, na tentativa de se conseguir avançar mais em relação à fase anterior. 
     O facto de a liofilização anteceder sempre a determinação da actividade 
hemaglutinante, levou-nos à confirmação de ser este método físico de concentração o 
principal responsável pela perda de actividade hemaglutinante. Todavia, a eliminação da 
liofilização, por si só, não resolveu, na totalidade, o problema da perda de actividade. 
Outros factores, entre os quais a descongelação, continuaram a influenciar a 
manutenção da actividade hemaglutinante.     
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3.2- Métodos 
 
3.2.1- Liofilização 
 
Procedimento: um volume de solução de albuminas totais, necessário para se 

efectuarem os ensaios de determinação da actividade hemaglutinante (600 µg de 
proteína, determinados pelo Método de Lowry, 1951), foi dividido por duas colunas PD-
10, uma delas equilibrada em H2O, pH 7,5, e a outra, em H2O, pH 7,5 com Ca2+ e Mg2+ 
na concentração 1 mM. O volume resultante de cada coluna (3,5 mL) foi distribuído por 
quatro cadinhos, de modo que em dois cadinhos se ficou com duas amostragens de 50 
µg e, nos outros dois, com duas de 100 µg. Colocaram-se as amostras (ao todo 8) a 
congelar, durante 2 h a -70 ºC e seguidamente, sem deixar descongelar, liofilizou-se 
(liofilizador Edwards) durante ≈ 24 h, a uma pressão 10-1 mbar, a -60 ºC.   
     Após a liofilização, solubilizaram-se, em 50 µL de soro fisiológico, as duas amostra de 
50 µg e as duas de 100 µg e, paralelamente, fez-se o mesmo com as restantes amostras 
mas com solubilização em PBS (tampão fosfato salino), indo-se assim testar duas 
concentrações proteicas do extracto de albuminas totais (50 e 100 µg), equilibradas em 
duas soluções diferentes; H2O, pH 7,5, e H2O, pH 7,5 com Ca2+ 1 mM e Mg2+ 1 mM, em 
dois meios diferentes, soro fisiológico e PBS.  
     As albuminas originais foram também testadas, na ausência de liofilização, quer 
solubilizadas em H2O, pH 8,0, com 10 mM de Ca2+ e 10 mM de Mg2+ (solução em que se 
encontravam antes de sofrerem precipitação pelo sulfato de amónio), quer após 
precipitação pelo sulfato de amónio a 80% de saturação. As albuminas solubilizadas em 
H2O, pH 8,0, com 10 mM de Ca2+ e 10 mM de Mg2+ foram ensaiadas para 50 e 100 µg, 
sendo depois, aquando do ensaio da actividade, diluídas seriadamente em soro 
fisiológico e em PBS. As albuminas precipitadas pelo sulfato de amónio, foram 
posteriormente solubilizadas, quer em H2O pH 7,5, quer em H2O pH 7,5 contendo 1 mM 
de Ca2+ e 1 mM de Mg2+, tendo sido ensaiadas, para a determinação da actividade 
hemaglutinante, as mesmas quantidades proteicas (50 e 100 µg), e as diluições feitas 
em soro fisiológico. O Esquema II-3.1 resume o procedimento realizado.  
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Solução de albuminas totais, em H2O, pH 8,0,  10  mM 
de Ca2+ e 10 mM de Mg2+

                        Liofilização 

Ressuspenção em 
soro fisiológico 

Ressuspensão em 
PBS 

H2O, pH 7,5 

50 µg 

100 µg 

100 µg 
50 µg 50 µg 

100 

50 µg 

µg

Actividade hemaglutinante

300 µg 300 µg 

PD- 10 

Precipitação 
com 80%  de 
saturação 
em (NH4)SO2

Ressuspensão 
em H2O, pH 7,5
    (50 e 100 µg) 

PD- 10 

H2O, pH 7,5,  1 mM Ca2+ 
e 1 mM  Mg2+     

Ressuspensão 
em H2O, pH 
7,5,    1 mM 

Ca2+ e     1 mM  
Mg2+     

      (50 e 100 µg) 

50 e 100 µg 

PD-
10 

PD-
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema II-3.1- Procedimento realizado para determinação da influência do processo de 
liofilização na actividade hemaglutinante das albuminas totais de Lupinus albus.  Fez-se a 
troca da solução de extracção, em que se encontravam as albuminas (H2O, pH 8,0, com 10 mM 
de Ca2+ e 10 mM de Mg2+), para H2O, pH 7,5, ou  H2O, pH 7,5 contendo 1 mM de Ca2+ e 1 mM 
de Mg2+, mediante passagem por duas colunas PD-10 equilibradas nas respectivas soluções.  
Mediram-se, para 8 cadinhos, os volumes correspondentes ao teor proteico desejado. Após 
liofilização, quatro dos liofilizados foram resuspensos em 50 µL de soro fisiológico e, os outros 
quatro liofilizados, em 50 µL de PBS. Os oito liofilizados solubilizados foram ensaiados para 
determinação da actividade hemaglutinante. Estabeleceu-se ainda, um paralelo, com ausência de 
liofilização no tratamento a que foram sujeitas as amostras originais, de modo a se poder 
compreender melhor as alterações manifestadas, ao nível das actividades hemaglutinantes, entre 
as amostras liofilizadas, e não liofilizadas.   

.2.2- Fraccionamento das albuminas totais, por cromatografia troca aniónica em 
PLC, seguida de cromatografia de afinidade  

   Fez-se a separação da fracção de albuminas totais não ligada, e da fracção ligada, à 
oluna de troca aniónica Q-Sepharose, em sistema FPLC. 
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rocedimento: injectou-se na coluna de Q-Sepharose, o correspondente a 11 mL de 
olução de albuminas totais, precipitadas por 80% de saturação pelo sulfato de amónio 
18 mg de proteína). Solubilizou-se o precipitado com o tampão de equílibrio da coluna, 
mpão A, composto por Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, contendo 1 mM de Ca2+ e 1 mM de 
g2+. A eluição das proteínas fez-se com tampão B, Tris-HCl 50 mM, pH 7,5,  contendo  

1 
gr
an
   
de
lev
de
 

       

de ligação, Tris-HCl 20 mM, 
l

com o Tris-HCl 

uma lavagem com 10 mL de tampão de ligação 
contendo 0,5 M NaCl, 1 mM MgCl2 e 1 mM CaCl2) e, 

último eluiu-se com o tampão de eluição Tris-HCl 20 mM, pH 7,4, contendo 0,5 M 
D de  

que foram monitorizados por leitura espectrofotométrica a 280 nm, até 

P
s
(≈
ta
M

M  de  NaCl, 1 mM Ca2+  e  1 mM   Mg2+,  tendo-se   estabelecido um protocolo sem 
adiente salino. As condições da separação cromatográfica foram idênticas às descritas 
teriormente (Cap. II- 2.2.2.3-II).  

  Reuniram-se várias separações cromatográficas da “fracção adsorvida” e, 
terminou-se a actividade hemaglutinante correspondente. A confirmação de actividade 
ou à continuação da metodologia de isolamento, seguindo-se a utilização da coluna 
 afinidade de con-A-Sepharose. 

 
3.2.2.1- Aplicação da “fracção adsorvida à Q-Sepharose”, à coluna de afinidade  
con-A-Sepharose 
 
     Prepararam-se colunas apropriadas com 500 μL do gel de afinidade de con-A-
Sepharose, previamente equilibradas no respectivo tampão 
pH 7,4, contendo 0,5 M NaCl, 1 mM MgCl2 e 1 mM CaC 2 como descrito em Métodos 
1.2.2.1.2-I.2.  
     A amostra constituída pela “fracção adsorvida à Q-Sepharose”, com actividade 
hemaglutinante testada, foi simultaneamente concentrada, e equilibrada, no tampão de 
ligação da coluna, por ultrafiltração, em sistemas Centricon (Millipore), de cut-off 10 kDa. 
 
Procedimento: iniciou-se com a lavagem da coluna com 10 volumes de água destilada, 
por três vezes, de modo a retirar toda a solução de preservação, seguindo-se a lavagem 
de equilíbrio da coluna com 10 volumes, por duas vezes, tampão 20mM, 
pH 7,4, contendo 0,5 M de NaCl, 1 mM MgCl2  e 1 mM CaCl2.  

     A amostra foi aplicada faseadamente à coluna (2 × 3,5 mL), cerca de 3,5 mg de 
proteína. Entre cada aplicação fez-se 

Tris-HCl 20 mM, pH 7,4, (tampão 
por 
NaCl, 0,3 M de α- -metilglucosido, 1 mM MgCl2 e 1 mM de CaCl2. Colheram-se 
eluídos de 2,5 mL 
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 absorvência não ser significativa. Alíquotas do remanescente da amostra, e das 

do teor proteico e realização de géis SDS-PAGE. 

ontendo 0,5 M NaCl. Por último, a coluna ficou em tampão de manutenção, constituído 

 
ntica, à utilizada para a 

   Uma vez equilibrada a coluna, depositou-se a amostra (previamente equilibrada no 
mpão da coluna) que exibiu actividade hemaglutinante. Após a entrada da amostra, 

garam, ou que se ligaram 
e modo inespecífico à coluna. Seguiu-se a eluição das proteínas ligadas à manose, 

a
lavagens, assim como a totalidade de cada eluído, foram passadas por PD-10 para troca 
do tampão anterior por soro fisiológico com 1 mM de CaCl2 e 1 mM de MgCl2, para 
determinação da actividade hemaglutinante. A amostra foi, ainda, dividida, para 
determinação 
      No final de cada ensaio, a coluna foi lavada e regenerada, com duas soluções, que, 
usadas intercaladamente, empregando em primeiro lugar, tampão Tris-HCl, 0,1 M, pH 
8,5, contendo 0,5 M NaCl, e, em segundo lugar, tampão acetato de sódio 0,1 M, pH 4,5, 
c
por, tampão acetato 0,1 M, pH 6,0, contendo 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM de MgCl2 e 
0,02% (m/v) NaN3.  
 
 
3.2.2.2- Aplicação das amostras com actividade hemaglutinante provenientes da coluna 
con-A-Sepharose, a uma coluna de afinidade manose-agarose 
 
     As fracções com actividade hemaglutinante, provenientes da coluna de con-A-
Sepharose com actividade hemaglutinante, foram aplicadas numa coluna de manose-
agarose. Esta matriz é fornecido pela Sigma, na forma de suspensão aquosa de agarose 
em NaCl 0,05 M, contendo 0,02% (m/v) de timerosal. A molécula de manose está 
acoplada aos grupos hidroxilo da resina.  
 
Procedimento: preparou-se a coluna de manose-agarose no laboratório. Pipetou-se 500 
μL do gel de afinidade manose-agarose, para uma coluna idê
concanavalina-A.  
     O protocolo de utilização da coluna de manose-agarose iniciou-se com a lavagem 
com 10 volumes de água destilada, por três vezes, de modo a retirar toda a solução de 
preservação. Seguiu-se a lavagem de equilíbrio da coluna com 10 volumes, por duas 
vezes, com o tampão Tris-HCl 20 mM, pH 7,4, contendo 1 mM de MgCl2 e 1 mM de 
CaCl2.  

  

ta
fez-se uma lavagem com 10 volumes do tampão de ligação (idêntico ao tampão de 
equilíbrio), de modo a retirar do meio as proteínas que não se li
d
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o, uma lavagem com aproximadamente 20 
olumes de água destilada.  

 por soro fisiológico com 1 mM de CaCl2 e 1 mM de MgCl2. Fez-se a 

tracto de albuminas totais em H2O, pH 7,5, com 1 mM de 

com tampão de eluição, Tris-HCl 20 mM, pH 7,4, contendo 0,5 M  NaCl, 1 mM de MgCl2, 
1 mM de CaCl2  e 0,4 M de manose. A eluição foi feita tendo em atenção a leitura da 
absorvência dos eluídos a 280 nm. A coluna foi regenerada por lavagem com 10 
volumes de tampão contendo 0,2 M manose (pH 5 a 9), seguindo-se uma lavagem com 
10 volumes de NaCl 2,0 M, e por últim
v
     Fizeram-se divisões do remanescente da aplicação da amostra na coluna de manose-
agarose, das lavagens e de cada eluído, que se passaram por colunas PD-10 para troca 
do tampão anterior
determinação da actividade hemaglutinante, determinou-se o teor proteico e realizaram-
se géis SDS-PAGE. A fracção com actividade hemaglutinante evidente, foi ainda, objecto 
de estudo de inibição da actividade hemaglutinante pelos açúcares.  
 
 
3.2.3- Determinação da actividade hemaglutinante  

 
     O ensaio de determinação da actividade hemaglutinante realizou-se tal como descrito 
em Métodos, Cap.II-1.2.2.8 
     Ensaiaram-se dois controlos negativos, PBS e soro fisiológico estéril, e dois controlos 
positivos, con-A em PBS e em soro fisiológico estéril. Para as amostras controlo (sem 
terem sofrido liofilização) e liofilizadas, ensaiaram-se duas concentrações proteicas: 50 e 
100 µg, num volume de 50 µL. As amostras liofilizadas, ensaiaram-se em paralelo com 
as amostras originais (Esquema II-3.1), testadas em vários meios: extracto de albuminas 
totais  em  H2O, pH 8,0 com 10 mM   de Ca2+ e 10 mM de Mg2+; extracto de albuminas 
totais em H2O, pH 7,5, e ex
Ca2+ e 1 mM de Mg2+, sendo as diluições seriadas das amostras a ensaiar feitas em PBS 
e em soro fisiológico. 
      As albuminas que sofreram precipitação a 80% de saturação pelo sulfato de amónio, 
após diferentes tratamentos em coluna PD-10, i.e, passagem para H2O pH 7,5, H2O pH 
7,5 com 1 mM de Ca2+ e 1 mM de Mg2+ e ainda H2O pH 8,0, foram diluídas seriadamente 
em soro fisiológico.  
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as de albuminas  

ecutada e o painel de açúcares encontram-se descritos em 

tais, após precipitação pelo sulfato de amónio a 80% de saturação  

   O extracto destas proteínas, cujo método de obtenção já se descreveu anteriormente, 
pós confirmação da sua actividade hemaglutinante, foi usado para estudo dos açúcares 
ibidores desta actividade, tendo-se ensaiado 4 U.H.  

.2.4.2- Fracção de albuminas, obtida após cromatografia de troca aniónica seguida de 

aplicaram-se à coluna de 

úcares, tendo-se ensaiado 4 U.H.  

3.2.4- Avaliação dos açúcares inibidores da actividade hemaglutinante de 
diferentes fracções proteic
 
     A avaliação da inibição da actividade hemaglutinante pelos açúcares fez-se para as 
albuminas totais, após precipitação pelo sulfato de amónio a 80% de saturação e para a 
fracção de albuminas adsorvida à coluna Q-Sepharose e purificada, após passagem por 
colunas de afinidade (con-A-sepharose e manose-agarose).  
     Ensaiou-se 50 µg de proteína solubilizada num volume máximo de 70 µL de soro 
fisiológico contendo 1 mM de Ca2+ e 1 mM de Mg2+. A concentração fez-se por 
ultrafiltração, em sistema Centricon, da Millipore. 
     A metodologia ex
Métodos1.2.2.9. 
 
 
3.2.4.1- Albuminas to

 
  
a
in
 
 
3
cromatografia de afinidade  
 
     Reuniram-se várias separações cromatográficas da “fracção adsorvida” à coluna Q-
Sepharose, que registaram actividade hemaglutinante e, 
afinidade de con-A-sepharose, seguida da coluna de manose-agarose, tal como descrito 
anteriormente. A fracção, com actividade hemaglutinante evidente, foi objecto de estudo 
de inibição da actividade hemaglutinante pelos aç
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.3.1- Análise da influência da liofilização sobre a actividade hemaglutinante 

cer a influência da liofilização na perda de actividade 
emaglutinante das amostras, realizou-se um ensaio comparativo entre as amostras de 

ente 
stada, tendo-se utilizado o soro fisiológico e o tampão PBS na solubilização das duas 

uantidades proteicas liofilizadas, 50 e 100 µg. As albuminas originais foram também 
stadas solubilizadas em H2O, pH 8,0, com 10 mM de Ca2+ e 10 mM de Mg2+ (solução 

m que se encontravam antes de sofrerem precipitação pelo sulfato de amónio), também 
ara 50 e 100 µg, sendo depois, aquando do ensaio da actividade, diluídas seriadamente 
m soro fisiológico e em PBS. As albuminas originais, que sofreram precipitação pelo 

ação, foram também testadas, após diferentes 
atamentos em coluna PD-10, i.e, após transferência para soluções diferentes: H2O pH 
,5, H2O pH 7,5, com 1 mM de Ca2+ e 1 mM de Mg2+ e ainda H2O pH 8,0, sendo as 

soro 
siológico. A análise da Fig. II-3.1 revela os resultados obtidos. 

liofilização é, sem dúvida, um processo que origina perda da actividade 
s r

e

 

não 

3.3- Resultados e Discussão  
 
 

3

 
     Na tentativa de esclare
h
albuminas totais, antes e após liofilização, e a respectiva determinação da actividade 
hemaglutinante. Foram ensaiadas soluções de albuminas totais em duas soluções 
diferentes: H2O pH 7,5 e H2O pH 7,5 (contendo 1 mM de Ca2+ e 1 mM de Mg2+), na 
determinação da actividade hemaglutinante, antes e após liofilização. A influência da 
solução de solubilização dos liofilizados, na actividade hemaglutinante, foi igualm
te
q
te
e
p
e
sulfato de amónio a 80% de satur
tr
7
diluições seriadas, para o ensaio de actividade hemaglutinante, apenas em 
fi
     A 
hemaglutinante da ordem dos 50 aos 100%, como e pode verificar pelos esultados das 
albuminas totais liofilizadas e solubilizadas em PBS, face aos resultados das albuminas 
originais diluídas seriadamente em PBS. Neste caso a liofilização resulta m quase 
100% de inactivação da actividade hemaglutinante das albuminas. Constata-se, ainda, 
que o tampão PBS, comparativamente ao soro fisiológico e quando associado à 
liofilização, aumenta o efeito negativo deste processo físico. A análise dos resultados 
obtidos para as albuminas sujeitas à precipitação pelo sulfato de amónio é bastante 
satisfatória no que diz respeito à actividade hemaglutinante: além do processo de 
precipitação originar perda de actividade, parece que todos os tratamentos sofridos 
pelas albuminas resultaram satisfatórios para a revelação da sua actividade. Não parece 
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O pH 8,0, com 10 mM de Ca2+ e 10 
mM de Mg2),  cuja diluição seriada se nsaios realizaram-se 
em microplaca, tendo-se aplicado, para as diferentes situações, duas quantidades proteicas, 50 e 
100 µg, num volume de 50 µL. A proteína aplicou-se no 1º poço e foi diluída seriadamente de 1:3 
até ao 6º poço (diluição 1:243), em soro fisiológico e PBS, tendo-se aplicado, por último a solução 
de eritrócitos a 4 % (v/v). Os resultados revelaram-se após incubação das placas, 30 min a 37 ºC, 
tendo controlos negativos (C, D e R) e, positivos (A, B e Q) de actividade hemaglutinante.       
 
 
 

 
 

A- Controlo positivo em PBS                                       L -Alb. liofilizadas em  soro fisiológico- 100 µg**

B e Q- Controlo positivo em  soro fisiológico                     M -Alb. orig. dil. em série em PBS- 50 µg

C- Controlo negativo em PBS                                       N - Alb. orig. dil. em série em PBS- 100 µg

D e R- Controlos  negativos em soro fisiológico                 O- Alb. orig. dil. série em s. fisiol.- 50 µg

E- Alb. liofil. em PBS-50 µg*                                                P- Alb. orig.  dil. série em s. fisiol.- 100 µg

F- Alb. liofil. em PBS- 100 µg*                                              S - Alb. 

G- Alb. liofil. em soro fisiol.- 50 µg*                                    T- Al

1       2      3       4      5       6     

 
 
Fig. II-3.1- Determinação da actividade hemaglutinante da fracção de albuminas totais de 
Lupinus albus, antes e após liofilização e utilizando diversos solventes. Ensaiaram-se amostras 
controlo de albuminas totais em diferentes soluções: H2O pH 8,0, com 10 mM de Ca2+ e 10 mM de 
Mg2+, H2O pH 7,5 e H2O pH 7,5 contendo 1 mM de Ca2+ e 1 mM de Mg2+, antes ou após 
precipitação com 80% de saturação de sulfato de amónio (S-Z). As amostras liofilizadas foram 
solubilizadas, em soro fisiológico e em tampão PBS, tal como algumas das amostras controlo 
(albuminas (M-P) que se encontravam solubilizadas em H2

 fez  também nas mesmas soluções. Os e

orig.  em H2O, pH 7,5- 50 µg

b. orig.  em H O, pH 7,5- 100 µg

 g
2

H- Alb. liofil. em soro fisiol.- 100 µg*                                 U- Alb. ori .  em H2O, pH 7,5, 1 mM de Ca2+ , 1 mM
de  Mg2+- 50 µg

I- Alb. liofil.  em PBS- 50 µg**                                         V- Alb. orig.  em H2O, pH 7,5, 1 mM de Ca 2+ , 1 mM
de Mg2+ - 100 µg

J- Alb.  liofil. em PBS-100 µg**                                           X- Alb. em H2O,  pH 8,0, 1 mM de Ca2+ e 1 mM de 
Mg 2+ - 50 µg   

K- Alb. liofil. em soro fisiol.-50 µg**                                   Z- Alb. em H2O, pH 8,0, 1 mM de Ca2+ e 1 mM de 
Mg 2+ - 100 µg

*(E-H- Albuminas em H2O, pH 7,5 antes da liofilização)

** (I-L-Albuminas em H2O, pH 7,5, 1 mM de Ca2+ e 1 mM de Mg 2+, antes da liofilização)

(M-P- Albuminas em H2O, pH 8,0, 10 mM de Ca2+ e  10 mM de Mg2+) 

(S-Z- Albuminas após precipitação a 80% de saturação de sulfato de amónio)

A- Controlo positivo em PBS                                       L -Alb. liofilizadas em  soro fisiológico- 100 µg**

B e Q- Controlo positivo em  soro fisiológico                     M -Alb. orig. dil. em série em PBS- 50 µg

C- Controlo negativo em PBS                                       N - Alb. orig. dil. em série em PBS- 100 µg

D e R- Controlos  negativos em soro fisiológico                 O- Alb. orig. dil. série em s. fisiol.- 50 µg

E- Alb. liofil. em PBS-50 µg*                                                P- Alb. orig.  dil. série em s. fisiol.- 100 µg

F- Alb. liofil. em PBS- 100 µg*                                              S - Alb. 

G- Alb. liofil. em soro fisiol.- 50 µg*                                    T- Al
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ue os catiões bivalentes, Ca2+ e Mg2+, pelo menos nesta fase do processo de 
urificação, tenham grande influência na actividade, apesar de se saber que as lectinas 

zes 
imetizadas pelas moléculas de água. As lectinas específicas Gal /GalNac partilham 

esta característica. Este facto explica, muito provavelmente, a frequente perda de 
ctividade quando se liofilizam soluções de lectinas, apesar de bibliograficamente não 

, levando-nos a optar pela 

a

tantes de outras metodologias de isolamento. 

d
sempre 4 U.H. (Métodos 1.2.2.8). 

 
q
p
necessitam destes catiões para exibirem a sua actividade. 
     Quanto à perda de actividade hemaglutinante devida à liofilização, existe uma 
explicação que relaciona o papel da água na interacção lectina-hidrato de carbono. Esta 
interacção é bastante importante, uma vez que a título do estudo de algumas lectinas, 
EcorL (Erythrina corallodendron lectin) (Elgavish e Shaanan, 1998) e PNA (peanut 
agglutinin) (Ravishankar et al., 1999), se sabe que estas moléculas têm um 
posicionamemto definido e conservado substancialmente ao nível do centro de ligação 
ao hidrato de carbono. Além disso, quando não existem grupos hidroxilo de açúcares, 
como no caso das lectinas não glicosiladas, estas ligações são muitas ve
m
d
a
haver referências de estudos similares.   
     O impacto negativo da liofilização na revelação da actividade hemaglutinante fez-nos 
repensar o modo de concentrar as amostras proteicas
concentração em sistemas de ultrafiltração de “cut-off” 10 kDa, de diferentes 
capacidades (2, 4 e 10 mL).  
 
 

3.3.2- Identificação dos çúcares inibidores da actividade hemaglutinante das 
albuminas  
 
     Foram realizados diversos ensaios de inibição de actividade hemaglutinante, em 
diferentes amostragens de albuminas, resultantes de diferentes metodologias de 
isolamento. Ensaiaram-se albuminas totais, após precipitação por 80 % de sulfato de 
amónio e, fracções de albuminas, resul
Para qualquer destas amostras determinou-se a concentração proteica e, ensaiaram-se 
50 µg de proteína (contidos num volume que variou de amostra, para amostra, entre 50 e 
70 µL) na determinação da actividade hemaglutinante. Nos ensaios e inibição da 
hemaglutinação utilizaram-se 
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 ensaiadas. Realizaram-
e vários ensaios, com diferentes extracções de albuminas totais. 

dos obtidos para os diferentes ensaios de inibição da hemaglutinação pelos 
çúcares. O ensaio de hemaglutinação apresentado na Fig.II-3.2 representa uma 

 Alguns dos açúcares 

3.3.2.1- Albuminas totais, após precipitação com 80 % de saturação de sulfato de 
amónio  

 
     As albuminas totais foram extraídas em água pH ajustado a 8,0, com 10 mM de Ca2+ 

e 10 mM de Mg2+, e precipitadas com 80% de saturação de sulfato de amónio. O 
sedimento obtido foi solubilizado em soro fisiológico estéril, contendo 2 mM de Ca2+ e 2 
mM de Mg2+, e passado por coluna PD-10 equilibrada na mesma solução. Determinou-se 
a actividade hemaglutinante e, calculou-se a concentração mínima de proteína, ainda 
capaz de provocar hemaglutinação, uma unidade hemaglutinante (1 U.H.), de modo a 
calcular a quantidade de proteína a testar nos ensaios de inibição da hemaglutinação, 
i.e., 4 U.H., por açúcar, e a multiplicar pelas diferentes diluições
s
     Ensaiaram-se 13 açúcares, numa concentração de 0,1 M. A Tabela II-3.1 contempla 
os resulta
a
amostragem para alguns dos açúcares ensaiados, onde se verifica que a galactose é o 
açúcar que revela maior poder hemaglutinante, da ordem de 1,37 × 10-4 M (inibição da 
actividade hemaglutinante até ao poço 7B, em que se regista uma diluição do açúcar de 
1:729), tendo-se registado, em outros ensaios, um poder inibitório ainda maior, 1,7 × 10-6 

M. Este resultado sugere fortemente a presença de, pelo menos, uma lectina com forte 
especificidade para a galactose. Outros açúcares revelaram também provocar inibição 
da hemaglutinação mas, com uma intensidade menor: melezitose, fucose, rafinose, ácido 
siálico e sacarose. O ácido siálico teve uma acção, por vezes dúbia, mas parece, 
também ele, inibir com uma certa intensidade a hemaglutinação.
testados manifestaram fraco, ou nulo poder inibitório: glucose, glucosamina, N-acetil-
glucosamina, galactosamina, manose, lactose e α-metil-glucopiranosido. Relativamente 
à amostragem da Fig.II-3.2, a galactosamina inibiu fracamente a actividade 
hemaglutinante (inibição da hemaglutinação só revelada no poço 1C), na concentração 
0,1 M. Os restantes açúcares, para este ensaio, não revelaram poder inibitório na 
concentração ensaiada.  
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 pelos

 
 
 
 
 
 

 

 

(a) . é definida como a  de l
hemaglutinação total dos eritrócitos de r  Métodos) 
 
(b oncentração mínima de car, correspondente aos valores 
obtidos para diferentes ensaios  na inibiç ctividade 
h
 
( e concentração máxim a inibida, co ndente aos 
valores obtidos para diferentes ensaios, em relação à concentração mínima 
inibitória, para os açúcares referidos 
 
(----) significa que o açúcar não provocou inibição da hemaglutinação 
 

 
 
 
 
             Tabela II-3.1- Inibição da actividade hemaglutinante, das albuminas 

totais de Lupinus albus  açúcares, após precipitação pelo sulfato 
de amónio 

 

 

 
 
 
 

Açúcares Açúcares 
concentração 

mínima 
inibitória 

Máxima 
concentração de 
proteína inibida 

(4 U.H.)

concentração 
inicial 

(a) ( 0,1 M) 
(M) (μg/mL) 

glucose 0 - 0,1 (b) 49,5 

glucosamina 0 - 0,1 (b) 49,5 
 

N-acetil-
glucosamina             

0 - 0,1 (b) 49,5 

 
galactose -6

 
 
 
 
 
 

Uma U.H  mínima concentração
 coelho (ve

ectina que origina 

)Intervalo de c  açú
, efectivo ão da a

emaglutinante 

C) Intervalo d a de proteín rrespo

 
 
 

 

 1,7×10 - 1, 37×10-4 

(b)
30,8 – 49,5 (c) 

0 - 0,1 (b) galactosamina 49,5 

acido siálico 3,7×10-3 49,5 

lactose ---------- ---------- 

manose 0 -  0,1 49,5 

rafinose 3,3×10-2 49,5 

fucose  3,33×10-3- 1,1×10-2 

(b)
30,8 – 49,5 (c) 

melezitose 3,7×10-3 49,5 

α-metil-
do 

---------- ---------- 
glucopiranosi
sacarose 3,3×10-2 49,5 
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 hemaglutinante das albuminas totais, pelos 
çúcares.  Particularização de um ensaio de inibição da hemaglutinação as albuminas totais, para 
ma amostragem de 6 açúcares de concentração 0,1 M, com as respectivas diluições: glucose, 
alactose, galactosamina, lactose, manose e fucose, respectivamente A, B, C, D, E e F. Em cada 
oço (1-12) aplicaram-se sucessivamente: 50µL de soro fisiológico, 50 µL do açúcar, que se diluiu 
riadamente, de 1:2, a partir do 1º poço, e 50 µL (4 U.H.) de albuminas totais do Lupinus albus. A 
icroplaca foi incubada 1 h à temperatura ambiente, após o que se depositaram 50 µL de solução 

 
hemaglutinação. As albuminas totais representam o controlo da actividade 

ida por estas proteínas e, a partir da qual se determinou a U.H., de 1,158 µg. O 
ntrolo negativo (C-) corresponde a uma solução de eritrocito a 4% (v/v), em soro fisiológico.  

.3.2.2- Albuminas isoladas com actividade hemaglutinante 

   Executaram-se diferentes percursos metodológicos com vista ao isolamento e 
urificação de novas lectinas. Contudo, a detecção da actividade hemaglutinante, o 
osso marcador de percurso, nem sempre foi observada, uma vez que esta actividade se 
erdia, mesmo após se ter eliminado a liofilização de todo o processo metodológico. 

Lupinus albus.     

Fig.II-3.2- Ensaio de inibição da actividade
a
u
g
p
se
m
fresca de eritrócitos de coelho a 4% (v/v). Seguiu-se nova incubação, após o que se revelou a
inibição da 
hemaglutinante exib
co
 
 
3

 
  
p
n
p
Conseguiu-se, no entanto, chegar a um ponto em que se focou a nossa atenção em 
algumas bandas proteicas em géis de electroforese, com promissora actividade 
hemaglutinante, supostamente possíveis lectinas. Por vezes, este percurso atingiu os 
objectivos de purificação, levando mesmo à sequenciação de lectinas, que não eram 
mais que fragmentos dos monómeros de con-A libertados pela coluna de afinidade con-
A-Sepharose (péptidos de massa molecular baixa, idêntica a algumas bandas 
constituintes do perfil das albuminas totais) que, nos testes de inibição da actividade 
hemaglutinante, conseguiam subvalorizar a acção da(s) lectina(s) provenientes do 

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

Diluições  finais do açúcar   
1:3     1:9   1:27  1:81 1:243……….×3………….1:177147

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

Diluições  finais do açúcar   
1:3     1:9   1:27  1:81 1:243……….×3………….1:177147
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 Detecção de actividade hemaglutinante na “fracção adsorvida” à coluna Q-Sepharose, 

 

l  bastante actividade, da ordem dos 5 µg a U.H. Por este motivo fez-

que desta vez, não se ligou à 
oluna, de massa molecular de aproximadamente 42 kDa e, que exibiu actividade 

u, também, a galactose, como o açúcar que provocou maior inibição. 

 

I-
após cromatografia de troca iónica das albuminas totais   
 
     A detecção de actividade hemaglutinante, na fracção de albuminas totais, adsorvidas 
à coluna Q-Sepharose, quando eluídas, na ausência de gradiente, com 1M de NaCl 
(tampão tris-HCl 50 mM, pH 7,5, contendo 1M de NaCl), conduziu à utilização da coluna 
de afinidade con-A- Sepharose, seguida da coluna de afinidade manose-agarose. Os 
painéis (A, B, e C), da Fig.II-3.3, ilustram o protocolo seguido e os resultados obtidos.  
     Como se pode verificar, por análise da Fig.II-3.3 a utilização da coluna de con-A-
Sepharose, resultou em eluídos com uma certa complexidade mas com uma banda 
polipeptídica de maior intensidade, de massa molecular de aproximadamente 42 kDa. O 
eluído E1, resultante da coluna de con-A-Sepharose (que contempla a banda de 42 kDa), 
foi o único a exibir actividade hemaglutinante, já a amostra que não ficou adsorvida e as 
avagens revelaram
se a repescagem destas amostras e aplicou-se, 2ª vez, à coluna de con-A-Sepharose, 
donde resultou, quase purificado, o mesmo polipéptido, 
c
hemaglutinante. 
     A aplicação do eluído E1 (resultante da primeira aplicação à coluna de con-A-
Sepharose), desta vez, à coluna de manose-agarose, eluíu exatamente o mesmo 
polipéptido, que exibiu actividade hemaglutinante (E1- manose) (painel B, gel SDS-PAGE-
NR e –R).  
     Porque o polipéptido de 42 kDa existia em maior concentração em A1 (painel A, gel 
SDS-PAGE-NR), utilizou-se esta amostra para os ensaios de inibição da actividade 
hemaglutinante pelos açúcares. Testaram-se 13 açúcares: glucose, glucosamina, N-

acetil-D-glucosamina, galactose, galactosamina, N-acetil-D-galactosamina, manose, 
fucose, melezitose, metil α-glucopiranosido, metil-α-manosido, sacarose e maltose, 
todos na concentração 0,1 M. Para cada açúcar testaram-se 4 U.H. da proteína a 
ensaiar, como já descrito anteriormente. Revelou-se unicamente um açúcar para o qual a 
proteína mostrou especificidade, a galactose, indo este resultado ao encontro do 
resultado obtido para o ensaio de inibição da actividade hemaglutinante das albuminas 
totais, que revelo
Não existe, assim, dúvida de que a subunidade 42 kDa é uma proteína com actividade 
de lectina, constituída   por  dois  polipéptidos  (massas  moleculares de  ≈ 30  e 18 kDa)  
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Fig.II-3.3- Sequência metodológica de isolamento de uma albumina de Lupinus albus com 
actividade hemaglutinante. A- SDS-PAGE-NR (12,5% (m/v) em acrilamida), resultante da 
passagem da “fracção adsorvida das albuminas totais, à coluna Q-Sepharose” pela coluna de con-
A-Sepharose. Reunião da fracção não ligada à coluna (A1 + A2) e lavagens (L1 + L2), com 2ª 
passagem por coluna de con-A-Sepharose. Aplicação do eluído E1  à coluna de afinidade manose-
agarose. Todas as amostras exibiam actividade hemaglutinante. B- Gel SDS-PAGE-NR e –R 
(12,5% (m/v), acrilamida) que combina o resultado da 2ª coluna de con-A-Sepharose e o resultado  
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ontinuação da legenda da Fig.II- 3.3) 
es, da 

tividade hemaglutinante da subunidade, parcialmente purificado, de massa molecular ≈42 kDa. 
estaram-se 13 açúcares: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L e M, respectivamente, glucose, 

ina, N-acetil-D-glucosamina, galactose, galactosamina, N-acetil-D-galactosamina, manose, 
cose, melezitose, metil-α-glucopiranosido, metil-α-manosido, sacarose e maltose, na 
ncentração 0,1 M, tendo cada um destes açúcares sofrido 5 diluições (1 a 6 de A a G e, 7 a 12 de 

ainel B, gel SDS-PAGE-NR e –R), resultante da aplicação do E1, proveniente da coluna 
on-A-Sepharose, à coluna manose-agarose), com especificidade, quase que exclusiva 
ara a galactose e, que existe na fracção adsorvida à coluna Q-Sepharose.  
   Outros esquemas metodológicos de purificação foram feitos e abandonados porque, 
pesar da existência muito representativa desta banda, não havia revelação de 
ctividade, daí que os métodos clássicos não dão, para algumas lectinas, uma resposta 
egura. Claro está que se houver possibilidade de se fazer uma análise proteómica 
brangente, o percurso será forçosamente encurtado e muito mais facilitado. 
   No estudo de lectinas, as colunas de afinidade representam uma ferramenta de 
abalho muito útil, podendo, para algumas lectinas, encurtar muito o processo de 
urificação. Para uma escolha criteriosa é importante saber-se qual(is) o(s) açúcar(es) 
ara os quais as proteínas detentoras de actividade hemaglutinante, ou contaminantes, 
m especificidade. Relativamente à coluna de con-A, os açúcares ligados necessitam de 
r grupos hidroxilo nos carbonos C-3, C-4 e C-5 para reacção com a Con-A (Goldstein, 
al., 1965). Também a presença de catiões bivalentes, como o Ca2+ e o Mg2+ são 

ecessários para que se dê a ligação. A coluna de manose-agarose usa-se geralmente 
ara isolar proteínas que se ligam à manose, o que acontece geralmente com as lectinas 
o tipo manose-glucose, como a con-A.  
   O estudo dos açúcares inibidores da actividade hemaglutinante permite subdividir, de 
m modo simplista, as lectinas em classes (Loris et  al., 1998). A maioria das lectinas 
stão incluídas na classe da galactose, logo seguida da classe da glucose-manose, 
presentada pela con-A (Van Damme et al., 1998). Este estudo é extremamente 

cção fungicida (Ye et al., 2001 e Sitohy et  al., 2007)  e insecticida (Roy et  al., 2002 e 

(c
da  aplicação
ac

 do eluído E1, à coluna de manose-agarose. C- Estudo dos açúcares inibidor

T
glucosam
fu
co
H a M). 
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importante porque, por si só, a actividade hemaglutinante poderá não ser prova da 
existência de lectinas, outros constituintes, como; taninos, alguns lipidos ou catiões 
divalentes, em elevadas concentrações, também poderão provocar hemaglutinação 
(Rüdiger, 1998). Com base na especificidade para os diferentes açúcares, as lectinas 
poderão ter atributos diferentes e, desempenhar papéis fisiológicos diferentes, como a 
a
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Macedo et  al., 2007), por exemplo. O estudo dos açúcares inibidores da actividade 
hemaglutinante, poderá ainda, ter aplicação como inibidor da acção da lectina, quando 
esta exercer um efeito prejudicial, sobre determinado hospedeiro .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


