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III.1- Teste da ligação de outra(s) lectina(s) aos receptores 
glicosilados de eritrócitos 
 
 

1.1- Introdução 
 
     De modo a evidenciar a capacidade de ligação de outras lectinas aos receptores 
glicosilados, quer a nível dos eritrócitos quer ao nível das membranas, testou-se a 
capacidade de ligação de uma proteína, descrita e caracterizada como lectina, a BLAD 
(polipéptido de 20 kDa), designação de “banda do Lupinus albus doce” (Ferreira et al., 
2006). 
 
 

1.2- Métodos 
 
 

1.2.1- Teste de  ligação da BLAD aos receptores glicosilados dos eritrócitos 
 
     Testaram-se os dois procedimentos, descritos anteriormente, para ligação de 
lectinas. O protocolo de isolamento da BLAD foi descrito por Ramos et  al., 1997.  
 
Procedimento:  
 
a) Por ligação directa aos eritrócitos. Incubaram-se 2 mL de sedimento de eritrócitos 
com 1 mg de BLAD. O protocolo de ligação fez-se de modo idêntico ao descrito em 
Cap.II.4.2.2.1. 
 
b) Por ligação directa à membrana eritrocitária. Procedeu-se de igual modo ao descrito 
no Cap.II.4.2.2.2. Incubaram-se 2mL de sedimento de eritrócitos com 4,5 mg de BLAD.  
 
Para qualquer das situações, eluíu-se a proteína com galactose 0,4 M e, ainda, N-
acetilglucosamina 0,4 M para o ensaio de ligação directa ao eritrócito. Fez-se 
igualmente, em qualquer das situações, um ensaio em branco. 
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     Separaram-se amostras das diferentes fases do ensaio e aplicaram-se em gel 
SDS-PAGE-NR (Fig.III-1.1), de modo a visualizar a ligação da lectina aos receptores 
glicosilados.   
 
  

1.3- Resultados e Discussão  
 
 

1.3.1- Ligação da BLAD aos receptores glicosilados dos eritrócitos 
 
     O ensaio feito com ligação directa aos eritrócitos (Fig.III-1.1A) não resultou na 
ligação da BLAD (na coluna 3, a seta a representa a BLAD com actividade de lectina, 
de ≈20 kDa), o que se pode comprovar pelo registo electroforético da coluna 4, 
correspondente a (M.BLAD), que diz respeito à incubação da BLAD com as 
membranas eritrocitárias.  
      A ausência de ligação não resultou na eluição de polipéptidos pertencentes à BLAD 
(coluna 5, GBLAD), o que se pode comprovar pelo perfil do branco (colunas 6 e 8, GB 
e N-ac.B), que é idêntico ao perfil de GBLAD e N-ac.BLAD (colunas 5 e 7). 
 
 
     A selecção dos açúcares para a eluição foi criteriosa e baseou-se na descrição feita 
para a BLAD, que cita a sua ligação a imunoglobulinas G (IgGs), à fosfatase alcalina, à 
peroxidase e, à quitina (polímero de N-acetilglucosamina, ao qual a BLAD se liga 
fortemente), resultados ainda não publicados. Sabendo que a galactose, a N-
acetilglucosamina e a fucose são os açúcares mais representativos ao nível das 
respectivas moléculas, seleccionámos a galactose e a N-acetilglucosamina como os 
açúcares a serem utilizados na eluição da BLAD a partir dos receptores glicosilados 
das membranas eritrocitárias (A). Como se pode observar, a N-acetilglucosamina 
(coluna 7) parece ser mais efectiva na eluição, eluíndo contudo, unicamente proteínas 
da membrana eritrocitárias, principalmente hemoglobina, o que faz com que estas 
membranas sejam coradas de vermelho, o que já foi ocasionalmente explicado 
(Cap.II.4). Assim, este método de ligação aos receptores glicosilados dos eritrócitos 
não é efectivo para a BLAD. 
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Fig. III-1.1- Ligação da BLAD aos receptores glicosilados das membranas eritrocitárias, 
por duas variantes metodológicas. Análise por SDS-PAGE-NR, 15% (m/v) em acrilamida, 
coloração pelo AgNO3 e aplicação de 7 µg de proteína por poço. (A)- Método de ligação por 
incubação directa com o eritrócito. Por comparação com os brancos do ensaio, para a galactose 
e N-acetilglucoseamina, respectivamente GB e N-acB, verifica-se que, não foram eluídos 
polipéptidos, quer pela galactose, quer pela N-acetilglucosamina, após a incubação da BLAD 
com os eritrócitos (M.BLAD). (B) Método por incubação directa da BLAD à membrana. 
Observou-se a ligação de uma banda polipeptídica de 20 kDa (GBLAD) que foi eluída pela 
galactose 0,4 M (GBLAD), por comparação com o branco do ensaio (GB), resultando as 
membranas finais (M.F.). 
 
 
 
     Em (B), i.e, no ensaio de ligação directa à membrana, a subunidade de 20 kDa da 
Blad ligou-se, como se pode ver pela banda polipeptídica, de ≈20 kDa, delimitada pelo 
contorno elíptico (GBLAD), revelando-se assim mais uma característica de lectina 
desta proteína. 
 
     Pelos registos electroforéticos da Fig.III-1.1 (A e B) verifica-se que o método de 
ligação directa à membrana (B) se torna efectivo na ligação da BLAD, tendo sucedido 
o mesmo com subunidade de 42 kDa (γ-conglutina). Apesar de os receptores 
glicosilados das membranas eritrocitárias serem os mesmos e, a proteína também, os 
diferentes tratamentos de ligação vão conferir acessibilidades diferentes de ligação e, 
como tal, a disponibilidade de a lectina se ligar aos seus receptores glicosilados 
específicos ficará comprometida pelo método de ligação directa aos eritrócitos. Estes 
ensaios reflectem, ainda, a especificidade da BLAD para a galactose. 
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