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     A optimização da metodologia de ligação a partir das membranas eritrocitárias 
isoladas e quase isentas de hemoglobina levou-nos à purificação de uma lectina de 
massa molecular de 42 kDa, revelada por SDS-PAGE-NR. No entando, se 
compararmos os dois perfis electroforéticos do eluído GA, um obtido a partir da 
incubação do extracto de albuminas totais com o sedimento de eritrócitos (Fig.II-4.3 e 
Fig.II-4.7A) e o outro a partir da incubação do extracto de albuminas totais com as 
membranas eritrocitárias isoladas e quase isentas de hemoglobina (Fig.II-4.7B), 
constata-se que: 
 

- o registo electroforético é bastante diferente, i.e, mais complexo em (A), 
evidenciando um grau elevado de contaminantes eritrocitários, quando comparado 
com o perfil das albuminas totais e, com o branco do ensaio, GB. 
 

- a ligação de albuminas, às membranas, faz-se em maior número e com diferentes 
massas moleculares, no caso de (A). 
 

- O método de ligação directa, das albuminas totais, às membranas eritrocitárias, 
consegue purificar um polipéptido de 42 kDa, cuja única contaminação é um 
polipéptido de massa molecular, de ≈14 kDa, proveniente das membranas 
eritrocitárias.    
 

     Parece, assim, que estas duas variantes metodológicas, direccionadas para 
seleccionar proteínas do tipo lectina por uma afinidade de ligação aos receptores 
glicosilados dos eritrócitos, o fazem diferencialmente, parecendo que as duas 
metodologias se complementam, uma vez que seleccionam polipéptidos diferentes. As 
bandas seleccionadas em (A), pelas elipses (polipéptidos de massa molecular, 
aproximada, de 36 e 22 kDa), são diferentes das bandas seleccionadas em (B), pela 
elipse (polipéptido de massa molecular de ≈42kDa).   
 

4.3.3- Eluição sequencial das proteínas ligadas às membranas eritrocitárias por 
ordem de afinidade a diferentes açúcares   
 

     Testes anteriormente realizados de inibição da actividade hemaglutinante (Tabela 
II-3.1), permitiram-nos seleccionar um painel de açúcares que, na concentração de 0,1 
M e de 0,3 M para a fucose, provocavam a inibição da actividade hemaglutinante em 
extractos de albuminas totais (Cap.II-3). Este painel, constituído por ordem 
decrescente de inibição da actividade hemaglutinante, foi formado por: 
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 Galactose       –  c.m.i =  1,7 × 10-6 M 
 Melezitose       – c.m.i =  3,7 × 10-3 M 
 Rafinose          – c.m.i = 11,1 × 10-3 M  

                                         Fucose             – c.m.i = 11,1 × 10-3 M 
                                         Ácido siálico     – c.m.i =   3,7 × 10

c.m.i.= concentração 
mínima inibitória 

-3 M (1)

 
 
     A galactose, por ser o açúcar mais potente inibitoriamente, foi o escolhido para eluir 
as lectinas ligadas às membranas, quer pela metodologia de ligação directa ao 
eritrócito, quer pela metodologia de ligação directa à membrana. Existe, no entanto, a 
possibilidade de outro(s) açúcar(es) ter(em) igualmente a capacidade de desadsorção, 
podendo eluir outras lectinas  diferentes das eluídas pela galactose e que tenham igual 
capacidade de ligação à membrana do eritrócito. Poderá ainda acontecer que a 
própria eluição,  quando sequencial, possa ser influenciada pela ordem dos açúcares 
testados. 
 

     A Fig.II-4.8 A,B é representativa da eluição sequencial por dois dos açúcares com 
maior poder inibitório da actividade hemaglutinante das lectinas de Lupinus albus,   a 
galactose e a melezitose na concentração 0,4 M. O ensaio fez-se em duplicado (1 e 2) 
e, no final, cada eluído foi tratado na   presença  ou  ausência do agente redutor 2-
mercaptoetanol. O registo electroforético torna bem evidente  que estes dois açúcares 
funcionam sequencialmente do mesmo modo, quer sejam aplicados em 1º ou 2º lugar. 
A desadsorção do polipéptido de 42 kDa faz-se com igual rendimento, não tendo a 
melezitose capacidade de desadsorver mais alguma proteína. O tratamento dos 
eluídos em condições desnaturantes e redutoras (Fig.II-4.8 B) revela que cada 
monómero da lectina de 42 kDa é constituída por duas cadeias polipeptídicas, uma 
pesada (31 a 32 kDa) e uma leve (18 a 20 kDa). Os resultados sugerem ainda a 
existência de dois tipos distintos de cadeias polipeptídicas leves, com cerca de 18 a 20 
kDa. A glicodetecção feita anteriormente revelou que, na ausência de 2-
mercaptoetanol, a banda de 42 kDa era glicosilada, uma das características a que 
geralmente obedecem todas as lectinas, com reduzidas excepções, con-A (Faye e 
Chrispeels, 1987) e  arcelina.   A  glicosilação  da  proteína não é, por  si  só, suficiente  
…………………………………………………………………………………………………… 
(1) Açúcar para o qual, por vezes, os ensaios registaram valores um pouco superiores 
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para explicar o facto de o somatório das massas moleculares das cadeias 
polipeptídicas ser bastante superior a 42 kDa,  i.e., de  ≈65 kDa. 
 

 
 

Fig. II-4.8- Coloração pelo AgNO3  de géis SDS-PAGE-NR, 15% (m/v) em 
acrilamida,  do  perfil electroforético representativo da eluição da subunidade de 42 
kDa ligada às membranas eritrocitárias, pelos açúcares galactose e melezitose na 
concentração 0,4 M. Aplicaram-se, para cada gel, 3µL de marcadores de massa 
molecular, 10 µg do extracto de albuminas totais e 7 µg  de cada eluído. A incubação do 
extracto de albuminas com as membranas eritrocitárias fez-se em duplicado (1, 2), 
seguindo-se, para cada ensaio, o protocolo de eluição sequencial pelos açúcares, 
invertendo-se para o ensaio 2, a ordem de eluição  pelos açúcares. A cada eluído foi 
adicionado tampão de amostra desnaturante, sem agente redutor (A) ou com o agente 
redutor 2-mercaptoetanol (B).   

 
   
   A Fig.II-4.9 (Painéis A, B, C, D, E, F) ilustra a eluição sequencial em que, após a 
eluição do primeiro açúcar, se seguem os restantes pela ordem descrita acima, 
sempre antecedidos de lavagens com soro fisiológico (contendo 2 mM de Ca2+ e 2 mM 
de Mg2+) de modo a garantir a remoção do açúcar anterior. Testaram-se, ainda, a 
glucose e a manose na concentração 0,4M, por serem açúcares que, inibem 
caracteristicamente a actividade das lectinas glucose-manose, a 2ª classe mais 
representativa de lectinas (Van Damme et  al., 1998). 
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Fig.II-4.9- Perfil electroforético em gel SDS-PAGE-NR, 15% (m/v) de acrilamida e 
coloração pelo AgNO3 , representativo da eluição sequencial da(s) lectina(s) de Lupinus 
albus pelos açúcares, após a sua ligação à membrana eritrocitária. Aplicaram-se, em todos 
os géis, 3µL de marcadores de massa molecular (PM), 10 µg do extracto de albuminas totais 
(Alb.T.) e 7 µg  das membranas iniciais (MI),  das membranas finais (MF) e de cada eluído 
resultante da amostra (GA, RafA, GluA e MaA),  do respectivo branco (GB, RafB, GluB, MaB 
e ASB). Ensaiou-se uma bateria de 7 açúcares constituída por galactose (G), melezitose (Mel), 
rafinose (Raf), glucose (Glu), fucose (Fuc), manose (Man) e ácido siálico (AS),  todos na 
concentração 0,4 M, exceptuando o ácido siálico usado na concentração 0,2 M. O primeiro 
açúcar a ser testado na eluição das lectinas ligadas à membrana  foi a galactose (A,B), seguido 
da melezitose (B), rafinose (C), glucose (C), fucose (D), manose (E) e ácido siálico (E), quase 
sempre com a execução do respectivo branco de eluição. Incluiu-se, sempre que possível, as 
membranas iniciais (MI), não sujeitas à incubação, e as membranas finais (MF), após a eluição 
com os açúcares. 
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     A análise individualizada dos géis constituintes do painel da Fig.II-4.9, é bastante 
informativa da especificidade geral que todos estes açúcares manifestaram para a 
desadsorção da subunidade de 42 kDa, a partir das membranas eritrocitárias. A 
glucose foi o único açúcar que, para além desta proteína, eluiu ainda outra proteína, 
de massa molecular superior, de 50 kDa, quando comparado com o branco. A fucose 
eluiu algumas proteínas de membrana e, minimamente, a subunidade de 42 kDa. 
     É importante perceber-se que esta subunidade de 42 kDa é tão intensamente 
ligada às membranas eritrocitárias que a acção sucessiva de diferentes açúcares 
ainda consegue desadsorver parte desta proteína, se bem que num teor proteico cada 
vez menor, tornando-se cada vez mais difícil ter um teor proteico satisfatório para 
realizar os ensaios. 
     A experiência ilustrada na Fig.II-4.9 permite-nos tirar, ainda, mais uma conclusão, a 
de que o tipo de  lectinas que se ligam por afinidade e directamente às membranas 
eritrocitárias não são as mesmas que se ligam ao eritrócito intacto e, de um modo 
indirecto, à sua membrana (polipéptidos de 36 kDa e 22 kDa).  
      
Este tipo de comportamento permite uma certa especulação para justificar os 
resultados obtidos: 
 
- relativamente à eluição sequencial pelos diferentes 
açúcares, poderá perguntar-se porque é que açúcares 
aparentemente classificadores de diferentes classes de 
lectinas conseguem desadsorver uma mesma proteína? 
 
     Em lectinas que ligam galactose ou N-acetilgalactosamina, como as lectinas EcorL 
(Erythrina corallodendron) e SBA (Glycine max) (Shannan et al., 1991; Dessen et al., 
1995; respectivamente), o “loop A” está conservado ao nível do resíduo de ácido 
aspártico, o que faz o seu reconhecimento equatorial C3-OH e axial C4-OH da 
galactose. O C3-OH forma ligações de hidrogénio adicionais com o grupo -NH do 
resíduo de glicina no “loop B” e com o resíduo de asparagina no “loop C”, enquanto o 
C4-OH forma ligações de hidrogénio com o “loop D”. Existe, ainda, uma relação entre 
o comprimento e a sequência dos diferentes “loops” e o tipo de especificidade para 
determinado açúcar. Nas lectinas que ligam galactose, N-acetilglucosamina ou fucose, 
o “loop D” exibe uma falha de seis resíduos de aminoácidos, enquanto que uma lectina 
que ligue galactose ou N-acetilgalactosamina, o “loop D” apresenta uma falha de 
quatro resíduos, tendo, por isso, um “loop” mais comprido. A similaridade entre os 
grupos específicos manose/glucose e galactose estende-se também, ao 
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reconhecimento pelos centros específicos, estabelecendo ligações de hidrogénio 
semelhantes entre o monossacárido e o centro de ligação. A tríade conservada Asp-
Asn-Gly interage com o O4 e o O6 nas lectinas específicas para a glucose e a manose 
e com o O3 e o O4 nas lectinas específicas para a galactose. 

     O estudo de lectinas específicas para a galactose e a N-acetilgalactosamina 
permitiu perceber que a ligação de hidrogénio que se forma no centro de ligação, na 
presença de galactose, é idêntica à encontrada nas lectinas que se ligam à manose. 
Uma vez que a manose e a galactose diferem na orientação do C4-OH (axial ou 
equatorial), a orientação da galactose no centro de ligação da manose necessita de 
ser diferente da da manose (Shaanan et al., 1991). 
 
     Parece, assim, que para os açúcares galactose, manose e glucose existem 
algumas características comuns nas ligações e compromissos a nível de “loop”, para 
além das semelhanças estruturais que estes açúcares exibem, que poderão explicar o 
facto de qualquer um deles ter especificidade para a subunidade de 42 kDa.  
     A especificidade da subunidade de 42 kDa para a galactose pode ainda ser inferida 
de uma publicação (Villaluenga et al., 2006) em que, com objectivos completamente 
diferentes, os autores demonstram que quando eliminam da semente os α-
galactósidos, se regista uma diminuição acentuada, entre alguns polipéptidos, dum 
polipéptido com especificidade para a galactose. 
     Quanto aos restantes açúcares, principalmente melezitose e rafinose, esta lectina 
poderá ter, à semelhança doutras lectinas, como a aglutinina do visco (VAA), uma 
flexibilidade ao nível da sequência/estrutura dos “loops”, o que lhe poderá conferir uma 
selecção diferencial de configurações, o que, de um ponto de vista prático, a poderá 
classificar como uma lectina dissuasora para os predadores para a espécie em 
questão (Bharadwaj  et al., 1999). 
        
  - o tipo de lectinas que se ligam por afinidade e 
directamente às membranas eritrocitárias não são as mesmas 
que se ligam ao eritrócito e, de um modo indirecto, à sua 
membrana. Será a acessibilidade aos receptores da membrana 
para a proteína que é diferente? Serão o tipo e número de 
receptores disponíveis exibidos pela membrana diferentes em 
conformação e especificidade? 
 
     Quando se iniciou a metodologia de ligação das lectinas aos receptores 
glicosilados dos eritrócitos, fizemo-lo incubando o extracto de albuminas totais com 
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uma solução de eritrócitos a 4% (m/v). Após a ligação das lectinas aos receptores 
glicosilados, situados nas membranas do eritrócito, estes foram submetidos a uma 
lise, produzindo um sedimento de cor vermelha, mesmo após várias lavagens com 
soro fisiológico. Por electroforese, verificámos que tínhamos muitas moléculas 
proteicas contaminantes, provenientes das membranas e do glóbulo vermelho (Fig.II-
4.3). Acontece que após se ter optimizado o método, perderam-se algumas bandas 
polipeptídicas que se tinham ligado anteriormente e obteve-se a ligação de uma nova 
banda, o polipéptido de 42 kDa. Uma vez que o panorama polipeptídico sofreu uma 
grande alteração, na transição de um método para o outro, poder-se-ão equacionar 
várias situações: 
 
     - haverá envolvimento de alguns destes contaminantes num possível papel de 
chaperone molecular para o polipéptido de 42 kDa, não deixando espaço ao 
estabelecimento da sua ligação e possibilitando a envolvência preferencial de outras 
moléculas proteicas com afinidade para os receptores glicosilados dos eritrócitos, ou 
ainda; 
 
- poderão as próprias proteínas contaminantes da membrana e/ou do eritrócito 
estarem a fazer como que uma “blindagem” a alguns receptores glicosilados, 
favorecendo ou possibilitando apenas determinadas afinidades para as lectinas 
envolvidas? 
 
Após o lançamento destas questões convém frisar que, relativamente à metodologia 
optimizada, sempre se obteve a ligação da subunidade de 42 kDa, o que justifica a 
fiabilidade deste método para a lectina em questão. Relativamente à primeira variante 
metodológica, executada com ligação directa ao eritrócito, nem sempre se obteve 
ligação do polipéptido de 22 kDa, de cada vez que se executou o método, levando-nos 
a crer que as ligações formadas tinham uma certa instabilidade. Não existe, no 
entanto, dúvida de que se trata igualmente, de uma lectina, uma vez que após a sua 
eluição, registou-se actividade hemagutinante (Fig.II-4.4).   
 
     Os resultados obtidos neste Capítulo (Cap. II.4), levaram-nos à optimização da 
ligação da subunidade de 42 kDa e da sua eluição quase que numa forma purificada, 
o que nos permitirá dar continuidade à sua caracterização e sequenciação. 


