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4.3.2- Ligação directa das albuminas totais às membranas eritrocitárias  
 
     Após obtenção das membranas dos eritrócitos lavadas e quase isentas de 
hemoglobina, fez-se a sua incubação com o extracto de albuminas totais, de acordo 
com a metodologia descrita em Métodos 4.2.2.2. 
 
     Da observação da Fig.II-4.7 B é evidente a eluição de uma banda polipeptídica de 
massa molecular de ≈42 kDa, pela galactose 0,4 M, a partir das membranas de 
eritrócitos. É notória a simplicidade do perfil electroforético para o eluído GA 
denunciando um grau elevado de purificação e sendo constituído quase 
exclusivamente pela albumina mais representativa do extracto das albuminas totais do 
Lupinus albus. 
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Fig. II-4.7- Perfís electroforéticos, realizados em SDS-PAGE-NR, 15% (m/v) em 
acrilamida, elucidativos da ligação, e respectiva eluição, das albuminas totais às 
membranas eritrocitárias pela metodologia de ligação directa ao eritrócito (A) e 
metodologia de ligação directa às membranas eritrocitárias (B). Para os dois géis 
depositaram-se, igualmente, 3 µL de marcadores de massa molecular e 7µg de proteína de todas 
as outras amostras. Em (A) está representado o percurso de incubação das albuminas totais ao 
eritrócito, passando pelas lavagens (1ªLav.) e eluição (GA e GB), até à obtenção, por último, das 
membranas finais, já desprovidas das proteínas ligadas (MA e MB). A elipse mostra em GA, os 
polipéptidos ligados directamente aos eritrócitos e, a relação existente, ao nível das albuminas 
totais, do polipéptido de 22 kDa. Em (B) está igualmente registado o percurso electroforético de 
ligação desde a membrana inicial (MI) com as quais se fez a incubação, até à eluição das 
albuminas anteriormente ligadas às membranas (GA), tendo como controlo o respectivo branco 
(GB) e as respectivas membranas resultantes, MA e MB. Evidência da ligação de um 
polipéptido de massa molecular de ≈42 kDa às membranas eritrocitárias, comparativamente ao 
seu branco (GB), após eluição pela galactose (GA). A elipse faz a relação entre as albuminas 
totais e a banda polipeptídica que estabeleceu afinidade de ligação às membranas.     
    


