
II.4- Isolamento  de  lectinas de  Lupinus  albus mediante  ligação aos receptores glicosilados 
de eritrócitos 
 

 150

II.4- Isolamento de lectinas de Lupinus albus  mediante 
ligação aos receptores glicosilados de eritrócitos 
 
 

4.1- Introdução 
 
     A dificuldade sentida no isolamento e purificação das lectinas de Lupinus albus 
levou-nos a enveredar por uma nova metodologia, desenvolvida com base no 
fundamento aplicado ao método clássico de determinação da actividade 
hemaglutinante em microplaca. Extrapolou-se, assim, para o tubo de ensaio, a uma 
escala preparativa, a capacidade destas proteínas se ligarem às membranas 
eritrocitárias. A posterior eluição por açúcares cuja especificidade já se tinha 
determinado (Cap.II.3) levou ao isolamento destas proteínas. 
     A avidez de determinadas proteínas para formarem ligações com hidratos de 
carbono reveste-se duma complexidade que precisa ser estudada para que se 
compreenda, porque, por vezes, os resultados não obedecem ao comportamento 
padrão. Torna-se necessário perceber o tipo de “loops” existentes ao nível do centro 
de ligação da proteína para o receptor glicosilado, a sua sequência de resíduos de 
aminoácidos (conservadorismo), o tipo de reconhecimento equatorial que é feito 
relativamente à posição dos carbonos ligados a grupos -OH do açúcar e a 
estereoisomeria geral, para que se entenda a ligação das proteínas, tipo lectinas, aos 
receptores glicosilados dos eritrócitos, assim como a especificidade, para o açúcar, 
exibida por estas proteínas.    
     O estudo de lectinas purificadas e cristalizadas revelou a existência de quatro 
regiões em cada lectina, designadas por “loops” A, B, C e D, que podem variar em 
sequência, conformação e tamanho, e que são responsáveis pela especificidade para 
mono- e oligossacáridos e, como tal, pela especificidade do centro de ligação da 
lectina ao hidrato de carbono (Sharma e Surolia, 1997;  Loris et al., 1998; Bouckaert  
et al., 1999). As lectinas de leguminosas exibem uma grande variedade de 
especificidades a hidrato de carbono devido talvez, à hipervariabilidade de sequência 
ao nível dos “loops” constituintes do centro de ligação. Nas lectinas o centro de ligação 
aos hidratos de carbono é dado por uma depressão nos “loops” associada com a face 
côncava de sete folhas- β pregueadas. Dois resíduos fortemente conservados, Asp 
(Ácido aspártico) e Asn (Asparagina), são cruciais para o reconhecimento do hidrato 
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de carbono. Além disso, o açúcar é estabilizado por resíduos hidrofóbicos, Phe 
(Fenilalanina), Tyr (Tirosina), Trp (Triptofano) ou Leu (Leucina). Idêntica disposição 
espacial de todos estes resíduos tem sido atribuída pela construção imposta pela 
coordenação dos catiões Ca2+ e Mn2+. 
 
 

4.2- Material e Métodos  
     
 
4.2.1- Material biológico 
 
     Utilizaram-se extractos de albuminas totais, tal como descrito no Cap.II-1.2.2.1.1-I. 
Os extractos provenientes de uma precipitação a 80% de saturação em sulfato de 
amónio foram previamente dessalinizados em colunas PD-10, com substituição do 
tampão de trabalho por soro fisiológico contendo 2 mM de CaCl2  e  2  mM de MgCl2. 
     Nos ensaios de determinação da actividade hemaglutinante, utilizou-se uma 
solução de eritrócitos de coelho a 4% (v/v), previamente tripsinizados. O seu modo de 
preparação encontra-se descrito em Métodos 1.2.2.8.   
     A determinação da actividade hemaglutinante para soluções de eritrócitos humanos 
fez-se utilizando diferentes soluções tamponadas de células sanguíneas humanas, em 
suspensão a 0,8%, tipadas para os grupos sanguíneos, do sistema A, B, 0; A1, A2, B e 
0, da DiaMed-ID. 
 
 

4.2.2- Métodos 
 
     Optimizaram-se duas variantes, de uma mesma metodologia, baseada na ligação 
das lectinas aos eritrócitos de coelho. A primeira variante metodológica utiliza o 
eritrócito intacto ao qual se irá ligar especificamente, a(s) lectina(s) com afinidade. A 
segunda variante estabelece a ligação da(s) lectina(s) directamente à membrana 
eritrocitária,  previamente isolada a  partir dos eritrócitos. 
 
 
 
 



II.4- Isolamento  de  lectinas de  Lupinus  albus mediante  ligação aos receptores glicosilados 
de eritrócitos 
 

 152

4.2.2.1- Ligação por afinidade, de lectina(s) a eritrócitos de coelho 
 
      Durante o protocolo de incubação, e independentemente das quantidades 
utilizadas, manteve-se sempre a relação de 1 mL de sedimento eritrocitário para 300 
µL (14 mg de proteína) de  extracto de albuminas, solubilizadas em soro fisiológico 
(contendo 2 mM de Ca2+ e 2 mM de Mg2+). 
 
a) Obtenção do sedimento eritrocitário e incubação com as albuminas totais de 

Lupinus albus 
 

Procedimento: centrifugaram-se 25 mL de solução de eritrócitos a 4% (m/v) durante 6 
min, a 1.100 × g. Obteve-se um sedimento com ≈1 mL de eritrócitos. 
     Adicionou-se ao sedimento de eritrócitos homogeneizado, 300 µL (14 mg de 
proteína) de extracto de albuminas com actividade hemaglutinante e, incubou-se 
durante 30 min, à temperatura ambiente, sem agitação. 
     Após a incubação, fez-se a lavagem com soro fisiológico, por três vezes 
sucessivas, centrifugando-se, após cada lavagem, durante 5 min a 500 × g. Rejeitou-
se o sobrenadante. 
     O sedimento de eritrócitos foi usado para revestir, internamente, um tubo de 
centrifuga, de modo a assegurar um revestimento em camada fina. 
 
b) Lise dos eritrócitos e isolamento das albuminas ligadas às membranas eritrocitárias 
 
Procedimento (cont.): após o revestimento, o tubo foi colocado a -70 ºC durante 15 
min, de modo a assegurar o congelamento dos eritrócitos. Após estes 15 min, o tubo 
foi descongelado à temperatura ambiente, o que promoveu o rebentamento dos 
eritrócitos e a acessibilidade às suas membranas. 
     Centrifugou-se a amostra descongelada a 1.100 × g, durante 6 min. No sedimento, 
ficaram as membranas dos eritrócitos com as proteínas que se lhes ligaram e, no 
sobrenadante, a desprezar, a(s) proteína(s) que não sofreram ligação, assim como 
outros contaminantes animais e vegetais. Aquele sedimento foi ainda lavado, por três 
vezes, com soro fisiológico contendo  2 mM  de CaCl2  e 2 mM de MgCl2.   
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c) Eluição das lectinas ligadas às membranas pela galactose  
  
Procedimento (cont.): após as lavagens, o sedimento foi incubado com uma solução 
de galactose 0,4 M (em soro fisiológico com 2 mM de CaCl2 e 2 mM de MgCl2), 
durante 30 min a 25 ºC, com agitação. 
     Após o período de incubação, a amostra foi centrifugada a 48.000 × g, durante 15 
min. No sobrenadante ficaram retidas as lectinas eluídas pela galactose. No sedimento 
ficaram retidas as membranas e outras possíveis proteínas não eluídas pela 
galactose. 
     O sobrenadante foi dialisado contra soro fisiológico contendo 2 mM de CaCl2 e 2 
mM de MgCl2 e concentrado num sistema de ultrafiltração Centricon (da Millipore) de 
“cut-off” de 10 kDa. Posto isto, foi usado para testes de actividade hemaglutinante e 
ensaios electroforéticos, após determinação do teor proteico. 
 
d) Tratamento do sedimento, após eluição com a galactose 0,4 M 
 
     O sedimento, que revelava um depósito ainda apreciável, foi incubado com uma 
solução de NaCl 1 M, durante 30 min a 25 ºC, com agitação. Seguiu-se uma 
centrifugação a 48.000 × g, durante 15 min. O sobrenadante obtido foi igualmente 
dialisado contra soro fisiológico contendo 2 mM de CaCl2 e 2 mM de MgCl2 e 
igualmente concentrado num sistema de ultrafiltração Centricons de “cut-off” de 10 
kDa. Esta amostra foi ensaiada para testes de actividade hemaglutinante e em testes 
electroforéticos. O sedimento obtido após a centrifugação foi ressuspenso em tampão 
de amostra para ensaios electroforéticos.  
 
Paralelamente a este procedimento fez-se um ensaio em branco, em que a incubação 
inicial com os eritrócitos se fez com soro fisiológico, em vez de albuminas totais. Todo 
o ensaio foi executado de modo idêntico ao da amostra. 
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4.2.2.2- Ligação por afinidade, de lectina(s) às membranas isoladas de eritrócitos de 
coelho 
 
a) Isolamento das membranas eritrocitárias 
 
     Independentemente das quantidades utilizadas, manteve-se sempre a relação de 1 
mL de sedimento eritrocitário para 300 µL (14 mg de proteína) de extracto de 
albuminas solubilizadas em soro fisiológico (contendo 2 mM de CaCl2 e 2 mM de 
MgCl2). 
 
Procedimento: centrifugaram-se 25 mL de solução de eritrócitos a 4% (m/v) durante 6 
min a 1.100 × g. Obteve-se um sedimento com ≈1 mL de eritrócitos. A cada  
sedimento eritrocitário adicionou-se tampão fosfato 5 mM, pH 8,0 (10 volumes), a 4 ºC, 
com o fim de rebentar as células. Incubou-se, em gelo, durante 15 min. Após este 
tempo, fez-se a sedimentação das membranas por centrifugação a 20.000 × g,  
durante 10 min a 4 ºC. Seguiu-se a lavagem das membranas, com tampão fosfato e 
centrifugação a 25.000 × g,  durante 5 min. Realizaram-se tantas lavagens quantas as 
necessárias, até as membranas se apresentarem brancas, realizando-se por vezes 
sete lavagens. Após as lavagens, as membranas ficaram prontas a serem utilizadas, 
conservando-se a -70 ºC até serem ensaiadas. 
 
b) Ligação das lectinas às membranas eritrocitárias 
 
     Após a lise dos eritrócitos e isolamento das respectivas membranas, procedeu-se à 
ligação das lectinas do Lupinus albus com especificidade para os receptores 
glicosilados dos eritrócitos, situados à superfície das suas membranas.  
 
Procedimento (cont.): as membranas, obtidas pelo processo anteriormente descrito e 
correspondentes a um sedimento de 1 mL de eritrócitos, foram suspendidas em 1 mL 
de soro fisiológico (contendo 2 mM de CaCl2 e 2 mM de MgCl2). Desta suspensão 
retirou-se uma alíquota de 200 µL, para determinação do teor proteico e ensaios 
electroforéticos. O volume restante, 800 µL, foi incubado com extracto de albuminas 
totais do Lupinus albus, i.e, com 300 µL (14 mg de proteína em soro fisiológico 
contendo 2 mM de Ca2+ e 2 mM de Mg2+), do extracto de albuminas com actividade 
hemaglutinante, durante 30 min a 25 ºC, com agitação suave. 
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Após a incubação fez-se a lavagem com soro fisiológico, por três vezes sucessivas, 
respectivamente a 7800 × g, durante 5 min; 14.000 × g,  durante 5 min e, por último, 
14.000 × g,  durante 8 min. Os sedimentos obtidos continham a(s) lectinas associadas 
às membranas, que foram posteriormente eluídas, sequencialmente, com diferentes 
açúcares. 
     Em paralelo, executou-se um ensaio em branco, em que se substituíu a incubação 
das albuminas totais por soro fisiológico. 
 
c) Eluição sequencial das lectinas ligadas às membranas por diferentes açúcares.  
 
     Aos sedimentos obtidos anteriormente, que continham a(s) lectina(s) associadas às 
membranas, adicionou-se uma solução de galactose em soro fisiológico contendo 2 
mM de Ca2+ e 2 mM de Mg2+, que se testou em duas concentrações diferentes, 0,2 M 
e 0,4 M. Incubou-se durante 30 min, a 25 ºC, com agitação rápida, seguido de uma 
centrifugação a 43.000 × g, 15  min a 4 ºC. Os sobrenadantes continham as lectinas 
com especificidade para a galactose sendo, por isso, eluídas por este açúcar. Os 
sedimentos resultantes, além das membranas, poderão ainda conter outras lectinas 
com afinidade para outros açúcares que não a galactose e que, por isso, ainda 
permanecem aderentes às membranas.  
Os sedimentos obtidos anteriormente, após o tratamento com galactose, foram ainda 
tratados sequencialmente com vários açúcares, para os quais já tinha sido detectada 
especificidade para as albuminas totais, pela seguinte ordem: melezitose, rafinose, 
fucose e ácido siálico (após neutralização a pH 7,5), ou melezitose, rafinose, glucose e 
manose.  
Todos os sobrenadantes obtidos, por centrifugação, após a acção de cada açúcar, 
foram na maioria das vezes, dialisados seguido de ultrafiltração para remoção dos 
respectivos açúcares e equilíbrados em soro fisiológico (contendo 2 mM de Ca2+ e 2 
mM de Mg2+). Dividiram-se para ensaios de determinação do teor proteico, 
determinação da actividade hemaglutinante e SDS-PAGE. Também os sedimentos 
finais foram solubilizados em soro fisiológico (com 2 mM de Ca2+ e 2 mM de Mg2+) e 
ensaiados com os mesmos objectivos.   
 
     Paralelamente, realizou-se um ensaio em branco, em que a incubação com as 
membranas se fez com soro fisiológico. Todo o restante ensaio foi executado de modo 
idêntico ao da amostra. 
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4.2.2.3- Fraccionamento de eluído GA por cromatografia de troca catiónica, em coluna 
Mono-S, em sistema de FPLC  
 
Procedimento: aplicou-se 5 mL de eluído GA (eluído resultante da eluição com 
galactose), a colunas PD-10 previamente equilibradas em tampão acetato 20 mM, pH 
3,5, contendo 1 mM de CaCl2 e 1 mM de MgCl2, para remoção da galactose e ajuste 
ao pH 3,5. Após a permuta do tampão, injectou-se a totalidade do eluído a uma coluna 
de troca catiónica Mono-S, equilibrada no mesmo tampão de trabalho (tampão A- 
acetato 20 mM, pH 3,5, contendo I mM de CaCl2 e 1 mM de MgCl2). A eluição das 
proteínas adsorvidas à coluna fez-se com gradiente salino contínuo (tampão B- 
acetato 20 mM, pH 3,5, contendo 1 M NaCl, 1 mM de CaCl2 e 1 mM de MgCl2). A 
separação fez-se nas seguintes condições de separação cromatográfica: Fluxo da 
solução tampão de 1,5 mL / min, registo- 0,5 cm / min, sensibilidade inicial- 0,2 nm, 
leitura de absorvência a 280 nm.                                                        
     Após o fraccionamento, fez-se a análise do cromatograma, e a “fracção não 
adsorvida”, e os eluídos, foram divididos para determinação do perfil electroforético, por 
SDS-PAGE, para avaliação da separação.  

 
 

4.3 - Resultados e Discussão 
    
 4.3.1- Ligação das albuminas totais às membranas eritrocitárias, após 
incubação com eritrócitos de coelho   
 
      Incubou-se um extracto de albuminas totais solubilizadas em soro fisiológico, com 
actividade hemaglutinante (previamente testada), com um sedimento eritrocitário 
(Fig.II-4.1A) obtido pelo protocolo descrito em Métodos 4.2.2.1. Eluiram-se as 
albuminas ligadas por afinidade aos receptores dos eritrócitos com galactose 0,4 M, 
após se ter verificado que a concentração 0,2 M não eluía por completo estas 
proteínas das membranas eritrocitárias (Fig.II-4.2). A eluição destas   proteínas, 
ligadas por afinidade às membranas eritrócitarias, fez-se por isso com galactose 0,4 
M, porque foi este o açúcar que provocou maior inibição sobre a actividade 
hemaglutinante  (Cap. II-1). Parece, no entanto, que este açúcar tem a capacidade de 
desadsorver, também, algumas proteínas de membrana, como se pode ver pelo 
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registo electroforético (Fig. II-4.3) das membranas incubadas com as albuminas totais 
e eluídas pela galactose (GA) e, das membranas resultantes da incubação com soro 
fisiológico com posterior eluição pela galactose (GB). Estas bandas contaminantes 
são, maioritariamente, constituídas pelas bandas de massa molecular 14, 24 e 29 kDa, 
as mais representativas dos eritrócitos.  
 
 

C 

A- Incubação das albuminas totais (1) 
e soro fisiológico (2) com eritrócitos 
de coelho.  
 
B- Após lise dos eritrócitos e lavagens.
 
C- Membranas finais antes da eluição 
com galactose. 

A B 

 1                    2 

 1          2 
1            2    

 
 
Fig. II-4.1- Efeito da ligação de algumas albuminas às membranas eritrocitárias. (A) 
Incubou-se 2 mL de sedimento eritrocitário com 28 mg de albuminas totais solubilizadas em 
600 µL de soro fisiológico (1); estabeleceu-se o mesmo procedimento em (2), substituindo a 
solução proteica por soro fisiológico (controlo negativo). (B) Após a incubação, lavou-se e 
centrifugou-se, por várias vezes, até o sobrenadante da amostra e do controlo se apresentarem o 
menos corados possível. (C) Albuminas totais ligadas às membranas finais (1) e membranas do 
controlo negativo (2). 
 
 
   
    Pela observação da Fig.II-4.1 verifica-se que, no painel A-1, comparativamente ao 
painel A-2, é notória a formação de uns filamentos, formando como que uma rede em 
torno dum botão central de eritrócitos, revelando a ligação de alguma(s) das albuminas 
aos receptores dos eritrócitos. Este facto torna, assim, coerente o que se observa no 
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painel B, em que, após as lavagens e respectivas centrifugações, se detectou um 
precipitado muito mais abrangente e arrastado, comparativamente a B-2. Também a 
diminuição do precipitado B-2 é representativo dum menor número de eritrócitos, uma 
vez que se perderam com maior facilidade durante as lavagens, por não estarem 
envolvidos na ligação com albuminas. Em C-1 observou-se um precipitado irregular e 
vermelho, representativo da ligação de albuminas aos eritrócitos, enquanto em C-2 o 
precipitado é ténue, espraiado e quase transparente, revelando a quase ausência de 
eritrócitos.   
     Após a incubação das membranas eritrocitárias com albuminas totais, fez-se a 
eluição  das  proteínas ligadas  com   galactose  0,2 M; confirmou-se, no entanto, se 
esta concentração seria, na verdade, efectiva para desadsorver a totalidade das 
bandas ligadas.  Por observação  da   Fig.II-4.2, verificou-se  que  a  concentração,  foi 
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Fig. II.4.2- Optimização da concentração da galactose. Análise ao teste de eluição com 
galactose  0,2 M por SDS-PAGE-NR. Coluna 0: marcadores de massa molecular (kDa); 
coluna 1: albuminas totais; coluna 2: membranas eritrocitárias após incubação com Albuminas. 
Em cada coluna depositaram-se 3 µg de marcadores de massa molecular (coluna 0) e 7 µg 
(colunas 1 e 2) de proteína para visualização por coloração pela prata (AgNO3). A seta a 
indica a banda das albuminas que se ligou às membranas dos eritrócitos (seta b) e que após 
eluição não se conseguiu remover na totalidade.  


