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II.1- Fraccionamento e purificação das fracções proteicas 
constituintes das globulinas de Vicia sativa 
 
 

1.1- Introdução 
 
      A ervilhaca, Vicia sativa L. é uma leguminosa, vulgarmente empregue na 
alimentação humana, ração para animais e melhoria do solo (Harper e Arscott, 1962; 
Henson e Schotch, 1968). Apesar de as suas sementes serem uma boa fonte 
nutricional ao nível proteico, com a vulgar deficiência em aminoácidos sulfurados, 
geralmente encontrada nas leguminosas, poucos têm sido os estudos bioquímicos e 
fisiológicos efectuados nas suas sementes.  
     Está descrito que a ervilhaca vulgar exibe toxicidade para os animais, de estábulo e 
muitos outros, o que promoveu o estudo sobre o aminoácido não-proteico e 
neurotóxico β-ciano-L-alanina e do seu derivado γ-glutamilo, que se sabe estarem 
presentes nas sementes e plântulas de Vicia sativa (Roy et al., 1996). Para o género 
Vicia, foram já purificadas algumas lectinas, entre as quais duas lectinas mitogénicas, 
presente nas sementes da V. sativa (Falasca et  al, 1979; Gebauer et  al., 1979), de 
massa molecular,  de 70 kDa e 40 kDa (sendo a cadeia β(α2β2), de 6000 kDa, a que 
exibe actividade de lectina), respectivamente.  Para a Vicia villosa, foi igualmente 
purificada uma lectina (lectina de Vicia villosa B4), específica GalNAc, que inibe a 
hidrólise do UDP-GalNAc, pelas pirosfosfatases  nucleotídicas, animais, o que sugere 
um papel de regulação local, dos níveis de açúcar, dos nucleotídos, das células 
(Takeya et  al., 1998).  
     No que respeita às proteínas, as globulinas são a maior fonte de proteínas de 
reserva da V. sativa, constituídas pelas duas classes principais de globulinas de 
coeficiente de sedimentação 7S e 11S, também denominadas proteínas do tipo vicilina 
e legumina, respectivamente. No caso particular da Vicia e, ao nível das sementes 
secas, maduras, estas proteínas encontram-se localizadas nos PSV, presentes não 
unicamente nos cotilédones, mas também nas radículas, eixo e rebentos (Schlereth et 
al., 2000).  
     Na perspectiva do estudo das proteínas de reserva e, apesar de as fracções de 
vicilina e legumina terem já sido purificadas com o propósito de serem aplicadas como 
substrato das proteases da semente de Vicia (Becker et  al., 1997;  Franco et  al., 
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1997; Fischer et al., 2000), decidimos acrescentar informação à caracterização destas 
proteínas e, averiguar a possível existência de novas  lectinas.   
 

1.2- Material e Métodos 
 
 
1.2.1- Material 
 
     Utilizaram-se sementes secas de ervilhaca , V. sativa cv. Caia, adquiridas num 
fornecedor local (Casa das Sementes, Lisboa). Quando ensaiadas, as sementes foram 
pulverizadas em moinho de pás (da Molinex), após remoção com estilete do 
tegumento e embrião. 
 
 
1.2.2- Métodos 
 
1.2.2.1- Métodos de extracção e fraccionamento 
 
1.2.2.1.1- Extracção sequencial das proteínas de reserva  
 
      A Extracção sequencial das proteínas fez-se segundo o Método de Osborne, 1924 
(optimizado por Melo et  al., 1994). 
     Sementes secas de Vicia sativa foram previamente pulverizadas e seguidamente 
“deslipidadas” em hexano (Panreac, p.a.) (34 mL hexano : g semente em  pó) durante 
4 h, a 4 ºC. Após remoção do hexano por decantação, procedeu-se à secagem do pó 
e iniciou-se a extracção das albuminas. 
 
I- Extracção das albuminas: adicionou-se ao pó uma solução, pH 8,0, contendo 10 mM 
MgCl2  e 10 mM CaCl2 (34 mL água Milli Q : g semente em pó), e deixou-se a agitar 
durante 4 h, a 4 ºC. Após este tempo centrifugou-se a  30.000 × g , durante 1 h, a  4 
ºC. Em solução ficaram as albuminas, tendo as globulinas permanecido no 
precipitado. Aquelas proteínas foram divididas e conservadas a -70 ºC. 
 
II-  Extracção das globulinas: iniciou-se a extracção por adição de tampão Tris-HCl 100 
mM, pH 7,5 (contendo 10% (m/v) NaCl, 10 mM EDTA, 10 mM EGTA), na proporção de   
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34 mL  tampão : g semente em pó. Deixou-se a agitar durante a noite, a  4 ºC e, 
centrifugou-se a  30.000 × g , durante 1h a 4ºC, ficando as globulinas no sobrenadante 
e as prolaminas e glutelinas no sedimento. 
     As globulinas foram sujeitas a precipitação a 80% (m/v) de saturação de sulfato de 
amónio, centrifugadas a  30.000 × g, durante 20 min, a 4 ºC e o sedimento resultante, 
ressuspenso em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5 (5,7 mL de tampão : g de semente). 
Posteriormente, as globulinas solubilizadas foram dessalinizadas, para o mesmo 
tampão,  em colunas PD-10, divididas em fracções, e guardadas a -70 ºC. 
 
III- Extracção das prolaminas e das glutelinas: o sedimento, contendo as prolaminas e 
glutelinas, foi solubilizado e, as prolaminas, extraídas com etanol a 75% (v/v) (5 mL 
etanol : g semente em pó). Após 2 h, a agitar (4 ºC), centrifugou-se a 30.000 × g, 
durante 15 min (4 ºC). As prolaminas ficaram  no sobrenadante e as glutelinas no 
sedimento. Dividiram-se e guardaram-se as prolaminas  a -70 ºC.                                  
      As glutelinas foram solubilizadas e extraídas em tampão borato 50 mM, pH 10 
(contendo 1% (v/v) β-mercaptoetanol e 1% (m/v) SDS), na proporção de 5 mL : g de 
semente em pó. Agitou-se durante 2 h e,  centrifugou-se a 30.000 × g, durante  15 min 
(temperatura ambiente), tendo as glutelinas ficado no sobrenadante. Dividiram-se e 
guardaram-se a -70 ºC. 
     O teor proteico de cada fracção foi determinado pelo método de Lowry (Lowry et 
al., 1951), modificado por Bensadoun e Weinstein (1976). 
 
 
1.2.2.1.2- Fraccionamento das globulinas totais de Vicia sativa por cromatografia de 
troca aniónica em FPLC  
 
Procedimento: injectaram-se 6 mL de globulinas totais (44 mg), extraídas como 
descrito em I-1.2.2.1.1, numa coluna troca aniónica, de gel Q-Sepharose (sal de 
amónio-quaternário (Pharmacia), previamente equilibrada no tampão A (Tris-HCl 50 
mM, pH 7,5). Durante o procedimento cromatográfico, em aparelho de FPLC (Fast 
Protein, Peptide and Polinucleotide Liquid Chromatography), as proteínas não 
adsorvidas à coluna foram reunidas e guardadas -70 ºC. A eluição das proteínas 
adsorvidas à coluna fez-se com gradiente linear (0 – 1 M) de NaCl, formado 
automaticamente, por mistura do tampão A com o tampão B (Tris-HCl  50 mM, pH  
7,5, 1 M NaCl).    
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     O fraccionamento cromatográfico, fez-se nas seguintes condições, de separação: 
fluxo da solução tampão de 1,5 mL / min, com leitura contínua da absorvência a 280 
nm. 

     Fez-se a análise do cromatograma, distribuíram-se os eluídos obtidos para SDS-
PAGE-R e fez-se a selecção mediante a visualização do gel. 

     Reuniram-se os eluídos, de cada uma das fracções constituintes das globulinas, 
que apresentavam menor contaminação e, reaplicaram-se à coluna de Q-Sepharose 
(Fig.I-1). 

 
I- Proteínas adsorvidas à coluna Q-Sepharose 
 
I.1- Purificação preliminar das δ-, α-  e β-vicininas  
 
     Numa primeira aproximação, após fraccionamento, das globulinas totais (como 
descrito anteriormente), por cromatografia troca aniónica, em coluna Q-sepharose, 
visualizaram-se, por SDS-PAGE-R, eluídos de constituição proteica diferente, 
desadsorvidos a diferentes concentrações da NaCl (incluído na constituição do tampão 
B) que, à semelhança das γ-, β- e  α-conglutina do L.albus, de denominaram γ- 
(fracção que não se liga à coluna), δ-, α- e  β-vicinina:  Estes eluídos (δ-, β- e  α-
vicinina), foram seleccionados e, aplicados, individualmente a uma coluna, de 
exclusão molecular, Superose-12, tendo-se obtido eluídos, de perfis proteicos 
diferentes, que foram utilizados, para averiguação de polipéptidos glicosilados (ensaio 
de glicodetecção).    
 
I.2- Refraccionamento duplo, dos eluídos contendo α-vicinina e β-vicinina, resultantes 
dum primeiro fraccionamento das globulinas totais 
 
      Os eluídos, resultantes da separação cromatográfica anterior (I-1.2.2.1.2) e 
seleccionados por SDS-PAGE-R e gradiente salino, pertencentes a classes 
individualizadas de globulinas (contaminadas), foram reunidos separadamente e 
reaplicados, por duas vezes seguidas, na coluna de troca aniónica, Q-Sepharose, 
previamente equilibrada no tampão A, pH 8,0, e posteriormente pH 8,5. Injectou-se na 
coluna, individualmente, a solução de α-vicinina  e  a solução de β-vicinina. A eluição 
das proteínas adsorvidas à coluna fez-se com  um  gradiente salino contínuo, tampão 
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B (Tris-HCl 50 mM, pH 8,0, contendo 1 M  NaCl), para o primeiro fraccionamento. O 
segundo fraccionamento fez-se no mesmo tampão de eluição, mas a pH 8,5. 
     As condições das separações cromatográficas foram idênticas às do primeiro 
fraccionamento (1.2.2.1.2).  
     A análise do cromatograma e a selecção dos eluídos quase purificados, e a reunião 
de cada fracção foi decidida após análise por SDS-PAGE-R.  

 
I.2.1- Isolamento da δ-vicinina, por cromatografia de afinidade em gel de 
concanavalina-A-Sepharose 
 
     Os eluídos respeitantes à primeira fracção proteica eluída, que se denominou δ-
vicinina, cerca de 5 mL em tampão B (Tris-HCl 50 mM,  pH 7,5, contendo NaCl), foram 
aplicados a uma coluna de afinidade de concanavalina-A-sepharose (con-A) (Fig.I-1). 
 
I.2.2-  Aplicação à coluna de Con-A 
 
     A coluna de con-A-Sepharose (Pharmacia), contém um gel de afinidade em 
suspensão numa solução tampão de acetato (0,1 M, pH 6,0) contendo 1 M NaCl, 1 
mM MgCl2, 1 Mm CaCl2, 1 mM MnCl2 e Mertiolato como preservante químico. É um tipo 
de cromatografia de afinidade, constituída por uma lectina (Con-A) imobilizada na 
matriz Sepharose 4B e é específica para moléculas que contenham α-D-
manopiranosilo e α-D-glucopiranosilo ou resíduos espacialmente relacionados. 
         A amostra constituída pela fracção de δ-vicinina, foi equilibrada, em colunas PD-
10, no tampão de ligação da coluna. 
  
Procedimento: prepararam-se colunas, adequadas ao ensaio, com 500 µL do gel de 
afinidade, previamente equilibradas no respectivo tampão de ligação, Tris-HCl 20 mM, 
pH 7,4, contendo 0,5 M NaCl, 1 mM MgCl2 e 1 mM CaCl2.  
      O processo de separação, inicia-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 do tampão Tris-HCl 
20mM, pH 7,4, contendo 0,5 M de NaCl, 1 mM de MgCl2  e  1 mM de CaCl2.  

     A amostra foi aplicada faseadamente à coluna (2 × 3,5 mL), contendo cerca de 3,5 
mg de proteína (quantidade proteica que não colmata a coluna e, que deverá resultar 
numa boa separação). Após cada aplicação, fez-se uma lavagem com 10 mL de 
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tampão de ligação (tampão Tris-HCl 20 mM, pH 7,4, contendo 0,5 M NaCl, 1 mM 
MgCl2 e 1 mM CaCl2) e, por último eluiu-se com o tampão de eluíção, 20 volumes no 
mínimo,  Tris-HCl 20 mM, pH 7,4, contendo  0,5 M  NaCl, 0,3 M  e α-D-metilglucosido, 
1 mM de MgCl2 e 1 mM de CaCl2. Colheram-se eluídos de 2,7 mL, que foram 
monitorizados por leitura espectrofotométrica a 280 nm, até a absorvência não ser 
significativa.  
      No final de cada ensaio fez-se a regeneração da coluna com lavagens intercaladas 
(três vezes cada) de dois tampões: 1º tampão –Tris-HCl  0,1 M, pH 8,5, contendo 0,5 
M NaCl; 2º tampão – acetato de sódio 0,1 M, pH 4,5, contendo 0,5 M NaCl. Alíquotas 
das amostras aplicadas, e remanescentes da aplicação da amostra, das lavagens e os 
eluídos foram guardadas e conservadas a -70 ºC até posterior utilização.   
 
II-  Proteínas não adsorvidas à coluna Q-Sepharose 
 
     As globulinas que não se ligaram à coluna de Q-Sepharose, fracção que se chamou 
de γ-vicinina, foram reunidas e aplicadas a uma coluna de troca aniónica DE-52, para 
eliminação dos contaminantes da γ-vicinina, que  ficaram  adsorvidos à  coluna. A γ-
vicinina, mais purificada, foi posteriormente, fraccionada em FPLC (Fig.I-1). 
 
II.1- Separação por cromatografia em coluna troca aniónica DE-52. Reuniram-se as 
fracções proteicas, que não se ligaram à coluna Q-Sepharose. A cada coluna DE-52, 
contendo 5 mL de gel, equilibrada em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, aplicou-se 5 
mL da fracção de proteína. A coluna foi lavada com tampão Tris-HCl  50 mM, pH 7,5.      
A fracção não ligada foi analisada por SDS-PAGE-R. 

 
II.2- Fraccionamento em coluna de troca aniónica Q-Sepharose. Após a análise dos 
géis, as amostras resultantes da coluna DE-52 foram dessalinizadas em coluna de 
filtração gel PD-10 (previamente equilibrada em Tris-HCl 50 mM, pH 9,0), liofilizadas e 
solubilizadas no volume desejado do tampão de trabalho, Tris-HCl 50 mM, pH 9,0. 
Seguiu-se o fraccionamento em FPLC, em coluna de troca aniónica Q-Sepharose, 
equilibrada em tampão de trabalho Tris-HCl 50 mM, pH 9,0, idêntico ao descrito em 
1.2.2.1.2. Todas as amostras foram conservadas a -70 ºC. 
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II.3- Purificação da  γ-vicinina por cromatografia de afinidade em coluna  
concanavalina-A-Sepharose 

 
     Aplicou-se a uma coluna de Con-A, faseadamente (1º- 6,5 mL, 2º- 5 mL, 3º- 5 mL), 
a amostra constituída pela solução proteica de γ-vicinina (16,5 mL de solução de 
proteína não retida na coluna DE-52, após passagem de toda a amostra proteica por 
colunas PD-10, de modo a se fazer a troca do tampão inicial para o tampão de 
trabalho, i.e, Tris-HCl 20 mM, pH 7,4, contendo 0,5 M NaCl, 1 mM de MgCl2 e 1 mM 
de CaCl2. O protocolo de utilização da coluna fez-se como foi descrito anteriormente, 
neste mesmo capítulo, 1.2.2.1.2- (I.2.2).  
     Todas as amostras foram conservadas a -70ºC.   
 
 
1.2.2.2- Cromatografia de exclusão molecular  
 
     Método que se baseia, numa separação com base no tamanho das moléculas 
proteicas, recorrendo ao uso de um gel que funciona como crivo molecular. O gel é 
constituído por grânulos, cuja dimensão determina o seu limite de exclusão, i.e, a 
dimensão mínima das moléculas que não penetram nos poros do gel, e que, por isso, 
não são retidas, sendo as primeiras a serem eluídas, pelo solvente. As moléculas de 
dimensão inferiores aos poros do gel, poderão penetrar neles, sofrendo uma 
retardação máxima, enquanto que, as moléculas com dimensões, compreendidas à da 
gama dos poros, poderão só penetrar em parte, dos grânulos. 
     Realizou-se a filtração em gel, em colunas pré-empacotadas PD-10, NAP-10 e 
NAP-5, todas elas, contendo o gel Sephadex G-25, e em coluna de alta resolução 
Superose-12, contendo meio de agarose, todas as colunas fornecidas pela Pharmacia. 
 
 
1.2.2.2.1- Superose-12         
 
     Eluídos seleccionados, correspondentes a polipéptidos distintos, resultantes do 
fraccionamento das globulinas totais de Vicia sativa, por cromatografia troca aniónica 
em coluna Q-Sepharose; δ-vicinina, β-vicinina e α-vicinina, foram separados por 
filtração em coluna de Superose-12 HR10/30, adaptada para sistema de FPLC.  
 
 



II.1- Fraccionamento e purificação das fracções proteicas constituintes das globulinas de Vicia 
sativa  
 

 82

 
 

γ-vicinina 
(livre de contaminantes) 

α-vicinina β-vicinina 

eluídos γ-vicinina 

Con-A 
(Tris-HCl 20 mM, pH 
7,4, contendo 0,5 M 
NaCl, 1 mM MgCl2  e      
1 mM CaCl2–T.L) 

γ-vicinina purificada

FPLC 
coluna Q-Sepharose  
(t. Tris-HCl, 50 mM, pH 8,5-T.A) 

FPLC 
coluna Q-Sepharose  
(t. Tris-HCl, 50 mM, pH 9,0-T.A) 

44 mg globulinas totais de Vicia sativa 
(fraccionamento em coluna troca-aniónica Q-
Sepharose, equilibrada em t. Tris-HCl, 50 mM,  
pH 7,5-T.A) 

Fracção não adsorvida
( γ-vicinina) 

Fracção adsorvida          

FPLC 

DE-52 
(t. Tris-HCl, 50 mM,  pH 7,5-T.A) α- e β-vicinina α- e β-vicinina 

contaminadas

FPLC 
coluna Q-Sepharose  
(t. Tris-HCl, 50 mM, pH 8,0-T.A) 

α-vicinina β-vicinina
(fracção adsorvida) 

α-vicinina β-vicinina 
purificadas 

Con-A
 
(Tris-HCl 20 mM, pH 7,4, 
contendo 0,5 M NaCl, 1  
mM MgCl2 e 1 mM CaCl2   
-T.L ) 

δ-vicinina  
 
 
Fig.II-1.1- Esquema metodológico adoptado, para o fraccionamento e purificação, das 
globulinas totais de Vicia sativa. Pormenores de eluição, em Métodos 1.2.2.1.2. 
 
T.A- tampão de equilíbrio, da coluna troca aniónica Q-Sepharose  
T.L- tampão de equilíbrio e de ligação, da coluna de afinidade con-A 
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     Os eluídos reunidos, com o mesmo perfil polipeptídico, foram liofilizados e, 
solubilizados, no tampão de equilíbrio da coluna, num volume máximo de 500 µL e, 
aplicados à coluna, previamente equilibrada em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, 
contendo NaCl 0,4 M. Os eluídos foram colectados, mediante leitura do registo do 
cromatograma. 
     As condições, de separação cromatográfica foram as seguintes: fluxo da solução 
tampão de 0,5 mL / min, leitura contínua de absorvência a 280 nm. 

     Fez-se a análise do cromatograma, analisaram-se os eluídos obtidos por SDS-
PAGE-R e fez-se a selecção mediante a visualização do gel. 

 
 
1.2.2.3- Determinação do teor proteico 
 
a) Método de Kjeldahl  
 

     Método de referência no doseamento da proteína, com grande versatilidade e 
reprodutibilidade. A determinação da proteína total faz-se segundo o doseamento do 
azoto amoniacal, que mediante a aplicação de um factor calculado (N × 6,25), 
converterá o teor de azoto total em proteína total. O método compreende três etapas: 
mineralização, destilação e doseamento. 

 

Procedimento: a amostra, constituída por sementes de Vicia sativa, às quais se retirou 
previamente o tegumento e o embrião, foi pulverizada em moinho de lâminas.    
     Após pesagem (pesagem de uma quantidade de amostra que contenha entre 0,3-
0,4 g de proteína), o pó de semente foi introduzido no chamado tubo de mineralização, 
onde se adicionou, por excesso, 10 mL ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, e 5 g de 
uma mistura de catalizadores constituída por selénio, sulfato de cobre e sulfato de 
potássio. Introduziu-se o tubo de mineralização no digestor, regulou-se a temperatura 
para 450 ºC, e esperou-se que o mineralizado atingisse uma cor límpida verde 
esmeralda (mineralização completa). Após o arrefecimento do mineralizado, 
adicionou-se aproximadamente 50 mL de água destilada para diluição do 
mineralizado, e alcalinizou-se com um excesso de NaOH a 40%. O tubo foi colocado 
no suporte do aparelho de destilação, e mediante destilação por arrastamento por 
vapor-de-água, destilou-se o NH4OH formado que foi recebido num matraz contendo 
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um volume conhecido de H2SO4 N/2 (20 mL). O excesso do ácido que não reagiu com 
o NH4OH  foi titulado com NaOH  N/2, tendo como indicador o vermelho de metilo. 
     Multiplicando a % de azoto por um coeficiente variável em função da natureza do 
alimento (coeficiente de 6,25 para amostras vegetais), obteve-se o teor em proteína. 
 
b) Método de Lowry modificado.  
 
     O Método de Lowry e colaboradores (1951) é um dos procedimentos mais 
sensíveis para a quantificação proteica, no entanto é influenciado por numerosas 
substâncias interferentes. Bensadoun e Weinstein (1976) desenvolveram um método, 
baseado no método tradicional, que permite ultrapassar alguns destes factores 
interferentes.  
     O método de Lowry baseia-se na capacidade de em meio alcalino, a proteína reagir 
com o cobre (reacção do biureto), formando um complexo com capacidade de reduzir 
o reagente de Folin-Ciocalteau (fosfomolibdénio e fosfotungsténio), obtendo-se um 
composto de  cor azul intensa que absorve a 750 nm. Mediante uma precipitação 
prévia com ácido tricloroacético (TCA), associado ao efeito solubilizante do 
desoxicolato de sódio, obtém-se um precipitado proteico que assegura obter 
reprodutibilidade na quantificação de proteínas, com eliminação dos materiais 
interferentes. 
 
Procedimento: elaborou-se uma curva de calibração com soluções de albumina de 
soro de bovino (BSA) de concentrações compreendidas entre 0 e 35 μg. Às soluções 
de BSA, assim como às soluções de amostra, foi adicionado água de modo a perfazer 
250 μL. Em seguida foram adicionados 50 µL de desoxicolato de sódio 1% (m/v) e 1 
mL de TCA 10% (m/v). Após 10 min de incubação, as amostras foram centrifugadas 
durante 5 min a 10.000 × g, sendo desprezado o sobrenadante. O precipitado proteico, 
anteriormente formado, foi resuspenso em 1 mL de reagente C [reagente B (4% (m/v) 
de sulfato de cobre penta-hidratado) diluído 1:100 em reagente A (2% (m/v) de 
carbonato de sódio, 0,4% (m/v) de hidróxido de sódio, 0,16% (m/v) de tartarato de 
sódio e 1% (m/v) de SDS]. Após 10 min adicionaram-se 100 µL de reagente de Folin-
Ciocalteau diluído em água (1:1). As amostras foram incubadas no escuro, no mínimo 
durante 30 min até um máximo de 3 h, após os quais se procedeu à leitura a 750 nm 
da absorvência, num espectrofotómetro Shimadzu UV-2100. 
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1.2.2.4- Electroforeses 
 
     Nas electroforeses realizadas em géis de poliacrilamida, usou-se um sistema de 
tampões descontínuos (Laemmli, 1970).  
     Nas  electroforeses utilizaram-se normalmente géis de 16 cm × 18 cm × 0.15 cm, 
lineares, com uma matriz de acrilamida (Sigma) de 12,5% (m/v), ou de 15% (m/v). 
Realizaram-se diferentes  tipos de electroforeses, nomeadamente: PAGE (gel de 
poliacrilamida) não desnaturante (PAGE-ND), PAGE desnaturante e não redutor 
(SDS-PAGE-NR) e PAGE desnaturante e redutor (SDS-PAGE-R), segundo a 
metodologia descrita em Santos et  al., 1997.  
 
I- SDS-PAGE 
 
     Utilizaram-se, normalmente, géis com uma matriz de acrilamida de 12,5% (m/v) ou 
15% (m/v). 
 
Procedimento: na preparação de géis lineares, o gel de separação foi constituído por 
acrilamida 12,5% (m/v) e/ou 15% (m/v); bisacrilamida 0,1% (m/v); Tris-HCl 375 mM, 
pH 8,8; PSA 0,03% (m/v) e TEMED 0,03 % (v/v). Para o gel de concentração usou-se 
uma solução com a seguinte composição final: 5% (m/v) de acrilamida; bisacrilamida 
0,13% (m/v); Tris-HCl 125 mM, pH 6,8; PSA 0,1% (m/v) e TEMED 0,05% (v/v).  

     As amostras para SDS-PAGE foram preparadas, logo após a sua obtenção, ou 
após conservação a -70 ºC, adicionando-lhes tampão de amostra, concentrado 4 
vezes, constituído por:  Tris-HCl 80 mM, pH 6,8; 2% (m/v) de SDS, 15% (v/v) de 
glicerol e  0,01% (v/v) de m-cresol púrpura. Este tampão foi adicionado na razão de 1 
volume de tampão de amostra para 3 volumes de amostra.  Em condições redutoras a 
solução continha ainda 100 mM de β-mercaptoetanol. A mistura assim constituída foi 
fervida durante 3 min em tubos eppendorf, centrifugada e aplicada em SDS-PAGE ou 
então conservada a -20 ºC. Paralelamente à aplicação das amostras depositaram-se 
10 µL de marcadores de massa molecular em géis de 8 × 7 × 0,075  cm e 30 µL em 
géis de 18 × 16 × 0,15 cm. 
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II-  PAGE nativo ou não desnaturante 
 

     Quando houve a necessidade de comprovar o grau de pureza de uma proteína 
purificada, utilizou-se este tipo de separação electroforética, que não modifica a 
conformação nativa da proteína. Após corrida electroforética, a proteína imobilizada foi 
geralmente aplicada a uma análise bidimensional para confirmação da sua purificação 
e contituição polipeptídica. 
 
Procedimento: utilizaram-se géis de 18 cm × 16 cm × 0.15 cm em que o gel de 
resolução foi composto por 5% (m/v) de acrilamida, 2,7% (m/v) de bis-acrilamida, Tris-
HCl 375 mM, pH 8,8, PSA 0,05% (m/v) e TEMED 0,033% (v/v). O gel de concentração 
foi constituído por; 3%  (m/v) em acrilamida, 2,7% bis-acrilamida (m/v), Tris-HCl 125 
mM, pH 6,8, PSA 0,05% (m/v) e TEMED 0,1% (v/v). A  corrida fez-se a 4 ºC, durante 
aproximadamente 7 h, a uma corrente constante de 20 mA. 
 
     As amostras de proteínas para PAGE nativo não podem sofrer desnaturação, nem 
redução, de modo a preservar a sua estrutura nativa. Logo após a sua obtenção, ou 
após conservação a -70 ºC, adicionou-se o tampão de amostra, concentrado 4 vezes, 
constituído por:  Tris-HCl 80 mM, pH 6,8, 15% (m/v) glicerol e  0,01% (v/v) de m-cresol 
púrpura. Este tampão foi adicionado na razão de 1 volume de tampão para 3 volumes 
de amostra. Paralelamente à aplicação das amostras depositaram-se 10 µL de 
marcadores de massa molecular (para géis nativos) em géis 8 × 7 × 0,075 cm, e 30 µL 
em géis 18 × 16 ×  0,15 cm. 
 
   
1.2.2.5 - Análise bidimensional de proteínas 
 
I- Preparação da 1ª dimensão (1D): separaram-se electroforeticamente, em condições 
não desnaturantes e não redutoras (PAGE-ND), 100 µg de α- e β-vicinina purificadas. 
Ajustaram-se as condições eléctricas para 20 mA fixos e, após aproximadamente 6 h a 
corrida finalizou. O gel foi Imediatamente, posto a equilibrar, durante 15 min em 
tampão de transferência constituído por; Trisma base 25 mM,  glicina 190 mM, 
metanol 20% (v/v) e SDS 0,1% (m/v), pH 8,3 (Swerdlow et  al., 1986). Paralelamente 
incubou-se também a membrana de nitrocelulose e oito folhas de papel 3 MM, 
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dimensionadas ao tamanho do gel, para se efectuar a transferência para  membrana 
de nitrocelulose (1D) (ver descrição em 1.2.2.10). 
 
II- Preparação da 2ª dimensão (2D): a 1D (proteínas nativas electrotransferidas em 
membrana de nitrocelulose) foi incubada em tampão de estabilização (1% (m/v) de 
agarose em tampão Tris 0,2 M, pH 6,8, contendo 2% (m/v) de SDS e 65 mM de 
ditiotreitol (DTT) durante 15 min a 60 ºC, com agitação. 
     Após a incubação aplicou-se a membrana à parte superior da 2D, constituída por 
um gel de separação SDS-PAGE a 12,5% (m/v) de acrilamida e um gel concentrador a 
4% (m/v) de acrilamida, este último constituindo um único poço que ocupava toda a 
superfície do gel de separação (além do poço formado para aplicação dos marcadores 
de massa molecular). Envolveu-se a membrana com agarose a 1% (m/v), em tampão 
Tris-HCl 20 mM, pH 6,8, de modo a não deixar bolhas de ar e a preencher a totalidade 
do poço. Estabeleceram-se as condições eléctricas para 220 V / 70 mA. De um modo 
geral, após aproximadamente 3 h, a corrida estava finalizada. 
     Após fixação do gel em ácido tricloroacético (TCA) a 10% (m/v), durante 20 a 30 
min, os polipéptidos migrados foram detectados por coloração com Coomassie R-250, 
0,02% (m/v), após a respectiva descoloração. A remoção, do excesso do corante do 
gel, fez-se por lavagem, com uma solução descorante constituída por ácido acético a 
10% (v/v) e 2-propanol a 25% (v/v).  
     
 
1.2.2.6- Detecção de polipéptidos no gel 
 
     Após a separação electroforética das proteínas nas suas subunidades, por SDS-
PAGE, em condições redutoras ou não, os géis foram sujeitos a diferentes tipos de 
tratamento de modo a se evidenciarem as bandas correspondentes às cadeias 
polipeptídicas. De acordo com o objectivo, as necessidades e a quantidade proteica 
disponível assim se elegeram diferentes métodos qualitativos/quantitativos de 
detecção proteica, não esquecendo que para a quantificação das proteínas num gel 
deverão ser preenchidos três requisitos: 
    - as bandas proteicas deverão estar satisfatoriamente resolvidas. 
    - o  corante dever-se-á ligar às proteínas de interesse. 
    - quando da comparação da amostra com outras, a ligação do corante deverá ser 
constantemente proporcional à quantidade proteica dentro dum mesmo intervalo. 
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1.2.2.6.1- Coloração com Coomassie Brillant Blue R 250 (CBB R) 
 
     Este é o método mais rotineiramente aplicado à coloração proteica, oferecendo ao 
analista simplicidade e uma detecção da ordem dos microgramas. A coloração da 
proteína ocorre quando existe uma interacção iónica entre os aminoácidos básicos das 
proteínas e o corante ácido, assim, como interacções secundárias devido, quer ás 
ligações hidrogénio e atracções Van der Waals, quer a ligações hidrofóbicas entre o 
corante e a proteína, assim como entre o corante livre e o já associado às proteínas. O 
complexo resultante poderá ser corado de azul ou vermelho ou outra coloração 
intermédia, dependente da estrutura química da proteína e, a este efeito, chama-se, 
efeito metacromático. A estequiometria do complexo proteína-corante varia entre 
diferentes proteínas e, a absorvência é proporcional à concentração proteica até 
determinado limite de concentração proteica. 
 
Procedimento: fixação prévia dos géis em TCA 10% (m/v) durante 30 a 40 min, com 
suave agitação,seguida de imersão numa solução de CBB R-250 0,3% (m/v) em ácido 
acético a 10% (v/v) e 2-propanol a 25% (v/v) durante 1,5 a 3 h, dependente da 
espessura do gel. Para remoção do excesso do corante o gel foi lavado com uma 
solução descorante constituída por ácido acético a 10% (m/v) e 2-propanol a 25% 
(m/v). 
     O limite de detecção do método de coloração é de 1 μg por banda em géis de 1,5 
mm de espessura. 
     Quando o procedimento se destina à sequenciação de polipéptidos inclusos em 
gel, não se faz a fixação prévia e, a coloração faz-se em CBB 0,1% (m/v) em metanol 
a 45% (v/v) e, ácido acético a 10% (v/v), durante 30 min à temperatura ambiente. A 
descoloração fez-se em solução de metanol a 45% (v/v) e ácido acético a 10% (v/v), 
durante 30 min, à temperatura ambiente.  
 
 
1.2.2.6.2- Coloração pelo nitrato de prata 
 
     Na generalidade todas as técnicas existentes de coloração pelo nitrato de prata são 
cerca de 100 vezes mais sensíveis que as técnicas de coloração pelo CBB R-250. 
     A coloração pela prata pode também detectar, além  das proteínas no PAGE, 
ácidos nucleicos, assim como polissacáridos, podendo igualmente ligar-se a moléculas 
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desconhecidas resultantes de reagentes impuros ou orgânicos que provenham de 
plásticos e vaselinas usadas na câmara de electroforese. Os artefactos de coloração 
mais comuns situam-se na região do PAGE correspondente às massas moleculares 
próximo dos 54 kDa e 68 kDa, e parecem estar associados ao uso de β-
mercaptoetanol no tampão de equilíbrio da focagem isoeléctrica (IEF). 
 
Procedimento: segundo o método de Blum et al. (1978), o processo de coloração 
inicia-se por imersão do gel numa solução de fixação (50% (m/v) de metanol, 12 % 
(m/v) de acido acético e, 0,05% (v/v) de formaldeído, a 37%) que deverá decorrer num 
tempo superior a 1 h, não havendo inconveniente de se desenvolver durante a noite. 

     Seguem-se três lavagens, 20 min cada, em etanol a 50% (v/v), após as quais se 
faz um pré-tratamento, durante 1 min, por imersão do gel numa solução de hipossulfito 
de sódio 0,02% (m/v). Fazem-se três novas lavagens com H2O, 20 s cada, antes de se 
iniciar o processo de  coloração que decorre durante  10min, após  imersão  do gel  
em solução de nitrato de prata (AgNO3, 2 g/L, e  0,075% (v/v), formaldeído a 37%). 

     Repetem-se as lavagens com H2O, duas vezes durante 20 s, após as quais se 
procede à adição da solução de revelação (Na2CO3,60 g/L, 0,05% (v/v) de formaldeído 
(a 37%) e Na2S2O3 . 5 H2O, 4 mg/L). 

     Deixa-se incubar o tempo necessário à revelação das bandas polipeptídicas, o que 
poderá demorar até 10 min. Lava-se por mais duas vezes com H2O, 2 min cada.  

     Já no final da reacção de coloração, emprega-se, a solução de paragem (50% 
metanol (v/v) e, 12% (v/v) ácido acético), durante 10 min, tempo mínimo, para parar a 
reacção. Finalmente, o gel é lavado em metanol a 50%, num tempo não inferior a 20 
min podendo permanecer nesta solução algum tempo. 

 

 
1.2.2.7 - Coeficientes de sedimentação 
 
     Método que permite a separação, dos componentes presentes numa mistura 
proteica, com diferentes densidades, possibilitando, também, a realização de 
medições analíticas (Martin e Ames, 1961). 
 
 
 



II.1- Fraccionamento e purificação das fracções proteicas constituintes das globulinas de Vicia 
sativa  
 

 90

I- Realização dos gradientes de densidade 
 
Utilizaram-se gradientes de densidade, descontínuos, de sacarose. 
 
Procedimento: para a preparação de gradientes lineares entre 10% e 20% (m/v) de 
sacarose, fizeram-se duas soluções: sol. tampão fosfato 0,035 M, pH 7,6 (contendo β-
mercaptoetanol 0,01 M e NaCl 0,4 M) e sol. de sacarose a 20% (m/v) no mesmo 
tampão. As soluções contendo 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15% e 17,5% de sacarose 
(m/v) foram obtidas por combinação das duas soluções obtidas, anteriormente. Os 
gradientes foram preparados directamente nos tubos de centrifuga onde decorreu a 
ultracentrifugação.  

     Em cada tubo de centrifuga (tubos “ultraclear” para o rotor basculante SW-28, da 
centrífuga Beckman, com capacidade de 36 mL) foi introduzido 4,85 mL de cada uma 
das soluções previamente preparadas, partindo da de maior concentração de 
sacarose, 20%, na base, para a de menor concentração, 5% de sacarose, no topo. A 
adição de cada fracção de 4,85 mL, foi imediatamente seguida de congelação em 
azoto líquido, sendo cada uma das fracções seguintes adicionada sobre a anterior já 
congelada. 

     Os gradientes, assim formados, podem ser conservados indefinidamente a –70 ºC 
(Luthe, 1983). 

      Quando se pretendeu usar os gradientes, estes foram deixados a descongelar a 5 
ºC, geralmente durante a noite. 

 

II- Determinação dos coeficientes de densidade 
 
Procedimento: depositaram-se, cuidadosamente, 1,5 a 3,0 mg de proteína nativa 
purificada (α-vicinina ou β-vicinina, em tampão fosfato 0,035 M, pH 7,6, contendo β-
mercaptoetanol 0,01 M e NaCl 0,4 M) no topo do gradiente de sacarose (5 a 20%) e, 
centrifugou-se durante 22 h, a 141.000 × g a 4 ºC, na ultracentrífuga Optima XL-90 da 
Beckman, num rotor de tubos basculantes SW-28. 

     Após a ultracentrifugação, os gradientes foram fraccionados por aspiração da base 
para o topo, com a ajuda de uma bomba peristáltica. Colheram-se fracções de 1 mL 
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que se analisaram espectrofotometricamente a 280 nm, o que permitiu o registo dos 
valores de absorvência ao longo do gradiente.  

 

1.2.2.8 - Determinação da actividade hemaglutinante de diferentes fracções proteicas. 
 
      Ensaiaram-se diferentes amostras proteicas da semente seca de Vicia sativa: 
extracto total, fracção de albuminas, globulina total e fracções purificadas de α-vicinina 
e β-vicinina. Os ensaios realizaram-se frente a uma solução de eritrócitos de coelho, a 
4% (v/v).  
 
I- Preparação da solução de eritrocitos de coelho a 4% (v/v) 
 
Procedimento: colheu-se, por punção cardíaca e para tubo de hemograma com 
anticoagulante (citrato de sódio), 5 mL de sangue de coelhos brancas de raça 
neozelandesa pura (mantidas em cativeiro, no Biotério do ISA). 

     Fez-se uma prévia centrifugação, 1.100 × g, durante 6 min, de modo a separar os 
glóbulos (sedimento) do respectivo plasma. Seguiu-se a lavagem dos glóbulos, com 
soro fisiológico estéril (40 mL soro fisiológico : 5 mL de sangue), por três vezes. Por 
cada lavagem fez-se uma centrifugação (1.100 × g, durante 6 min), de modo a separar 
os glóbulos, rejeitando-se sempre o sobrenadante. 
     Os eritrócitos lavados e sedimentados (o sedimento ocupa um volume de 
aproximadamente 4 mL) foram resuspensos em 96 mL de soro fisiológico ao qual se 
adicionou tripsina (Sigma) na concentração final de 1% (m/v). Incubou-se 1 h, a 37 ºC, 
com agitação. 
    Fez-se nova centrifugação (1.100 × g, durante 6 min), para remoção do 
sobrenadante, e procedeu-se, como anteriormente, a três novas lavagens. Por fim, os 
eritrócitos sedimentados, foram resuspensos em 96 mL de soro fisiológico, ficando-se 
com uma solução de eritrócitos a 4% (v/v). 
     Estes eritrócitos assim tratados foram divididos e conservados a 4 ºC para serem 
utilizados nos testes de hemaglutinação. A solução de eritrócitos considerou-se dentro 
da validade enquanto não apresentou hemólise eritrocitária. 
     Todas as operações de centrifugação foram realizadas a 13 ºC.  
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II- Ensaios de hemaglutinação 
 
Procedimento: ensaio realizado em microplaca (da Greiner), de 96 poços, com o fundo 
em u. Depositou-se, em cada poço da placa, e em número igual às diluições que se 
pretendeu fazer, um volume de 70 μL de soro fisiológico. 

Seguiu-se a deposição da amostra de proteína no volume de 70 μL (contendo entre 30 
a 100 µg de proteína), nos dois primeiros poços. Iniciou-se a diluição seriada da 
amostra, de 1:2, a partir do poço 2.  

Por último, depositam-se 70 µL da solução de eritrócitos, a 4% (v/v), em todos os 
poços, ficando a proteína diluída de 1:3.  

 Fez-se sempre, um controlo negativo (-), de soro fisiológico, e um controlo positivo 
(+), que foi de Concanavalina-A, na concentração de 500 µg / mL. 

     Após se ter finalizado, as diluições das amostras a ensaiar, incubou-se a placa, 
sem agitação, a 37 ºC, durante 30 min. A leitura fez-se após mais 30 min, à 
temperatura ambiente. 

 Um resultado negativo (-), revela-se pela formação de um núcleo de precipitação de 
eritrócitos, rodeado de um sobrenadante, transparente e incolor (Fig.II-1.2). Um 
resultado positivo (+), manifesta-se pela aderência dos eritrócitos ao fundo da placa de 
hemaglutinação, formando um revestimento e não se revelando, por vezes, 
sobrenadante, mas podendo ainda apresentar uma certa retracção do revestimento 
eritrocitário (Fig.II-1.2). Uma unidade hemaglutinante (U.H.), define-se como a  mínima 
concentração de proteína que ainda manifesta actividade hemaglutinante sobre uma 
solução de eritrócitos.  Determina-se pela razão U.H = proteína total ensaiada/3n 

proteína total, sendo n= última diluição efectuada que ainda exibe actividade 
hemaglutinante 

 
 
1.2.2.9- Determinação da inibição da actividade hemaglutinante pelos açúcares 
 
     Os testes de especificidade aos açúcares determinaram-se por incubação de 4 
U.H. da proteína a ser testada, com uma bateria de 15 açúcares, cada um deles 
diluído seriadamente de 1:3. Os açúcares testados (todos fornecidos pela Sigma, com 
excepção dos indicados), na concentração 0,1 M, foram os seguintes: 1- glucose, 2- 
glucosamina, 3- N-acetil-D-glucosamina, 4- galactose, 5- galactosamina (Calbiochem), 
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6- N-acetil-D-galactosamina, 7- lactose, 8- manose, 9- rafinose, 10- L-fucose (0,3 M)      
(Fluka), 11- melezitose, 12- metil-α-glucopiranosido, 13- metil-α-manosido, 14- 
sacarose e 15- maltose. Para cada açúcar testaram-se 4 U.H. da proteína a ensaiar. 
 
 
 
 1             2              3              4

A

B

C

1             2              3              4

A

B

C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. II-1.2-  Foto exemplificativa da revelação de uma actividade hemaglutinante negativa 
(-) e, positiva (+).  Ensaiaram-se três soluções proteicas diferentes, A, B e C, que se diluíram de 
2 a 4. A coluna 1, representa os controlos (-), para cada uma das soluções proteicas, A, B e C, 
não exibindo, por isso, actividade hemaglutinante. As colunas 2, 3, e 4, representam as diluições 
feitas, para cada uma das soluções proteicas. A amostra A revela actividade hemaglutinante para 
as diluições 3 e 4; a amostra B revela actividade hemaglutinante para 2, 3, e 4 e, a amostra C, 
tem actividade hemaglutinante nas diluições, 3 e 4. A actividade hemaglutinante (-), para A2 e 
C2, significa que não havia uma estequiometria correcta, entre a quantidade de proteína e a 
concentração de eritrócitos. As amostras A e B, visualmente, mostram dois tipos de actividade 
hemaglutinante, uma com retracção do revestimento eritrocitário A(3 e 4), e outra, com 
revestimento do fundo da microplaca, pelos eritrócitos B(2 a 4). 
 
 

 

Procedimento: ensaio realizado em microplaca com o fundo em u, onde se começou 
por depositar, em cada poço da placa e em número igual às diluições que se 
pretendeu fazer, um volume de 70 µL de soro fisiológico. 

 Diluiu-se sucessivamente o açúcar (70 µL) na proporção de 1:2, em soro fisiológico, 
tantas vezes quantas as diluições que se pretenderam testar. 

Seguiu-se a deposição repetida da amostra de proteína, no volume de 70 µL diluído. 
Deixou-se incubar 1 h, à temperatura ambiente. 
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Por último depositou-se 70 µL da solução de eritrócitos a 4% (v/v) em todos os poços, 
ficando o açúcar diluído de 1:3. Deixou-se incubar, novamente, 1 h, à temperatura 
ambiente. Executou-se sempre um controlo positivo e um negativo.    

 
     Um resultado (+) origina a formação de um núcleo de precipitação de eritrócitos, 
rodeado de um sobrenadante transparente e incolor, i.e, houve inibição da 
hemaglutinação, significando para determinado açúcar, que este se ligou à proteína 
revelando especificidade, ficando esta incapaz de se ligar aos receptores glicosilados 
dos eritrócitos. Nestes casos, anota-se a concentração mínima de açúcar que ainda 
provoca 100 % de inibição da aglutinação. Um resultado (-) manifesta-se pela 
aderência dos eritrócitos ao fundo da placa de hemaglutinação, formando um 
revestimento, significando que a proteína não se ligou ao açúcar, não revelando por 
isso especificidade mas, aglutinou os eritrócitos. 

 
 

1.2.2.10- Imobilização de proteínas, em membranas de nitrocelulose para 
glicodetecção  

 
Procedimento: imediatamente após se ter realizado a corrida electroforética, o gel 
(SDS-PAGE-R ou SDS-PAGE-NR) foi posto a equilibrar, durante 15 min em tampão 
de transferência constituído por: Trizma base 25 mM, glicina 190 mM, metanol 20% 
(v/v) e SDS 0,1% (m/v), pH 8,3 (Swerdlow et  al., 1986). 
 Paralelamente incubou-se também, no mesmo tampão, a membrana de nitrocelulose 
e oito folhas de papel 3 MM, dimensionadas ao tamanho do gel. 

Após a incubação, colocaram-se 4 folhas de papel 3 MM no eléctrodo do aparelho de 
transferência (Trans-Blot SD, Semi-Dry Transfer Cell- BIO-RAD), retiraram-se as 
bolhas de ar do conjunto, colocou-se a membrana, retiraram-se novamente as bolhas 
de ar, sobrepôs-se o gel, e, por último, mais 4 folhas de papel 3 MM, às quais se 
retirou novamente as bolhas de ar, de modo a formar uma “sanduíche”. 

Colocou-se o eléctrodo superior e fechou-se o aparelho. 

 Realizou-se a transferência durante 1 h 15 min (para géis de 1,5 mm de espessura) 
ou 45 min (para géis de 0,8 mm de espessura), a 15 V, sem limite de amperagem.  
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1.2.2.11- Separação electroforética e imobilização de proteínas em membranas  
PVDF,  para sequenciação 
 

Procedimento: preparou-se um gel SDS-PAGE com soluções feitas de fresco e, 
deixou-se “maturar”, o gel, durante a noite, a 5 ºC. 

Fez-se uma pré-electroforese durante 30 min (200 V, 70 mA, por gel), na presença de 
350 μL de glutationa 10 mM (por cada 70 mL de solução tampão de electroforese), 
que se adicionou à tina superior, para impedir a degradação do triptofano e metionina.  

Finalizada a electroforese, renovaram-se as soluções tampão, lavaram-se os poços e 
aplicaram-se as amostras. 

Iniciou-se, uma nova electroforese (220 V, 70 mA, por gel), após se ter adicionado 70 
μL de ácido tioglicólico 100 mM (por cada 70 mL de tampão de electroforese) à tina 
superior. 

Após a electroforese, procedeu-se à realização da transferência, cujas condições 
foram  idênticas às habitualmente usadas (excepto a membrana, que tem de ser 
especial para sequenciação (Immobilon-PSQ com poro de 0,1 μm, da Sigma). Pelo 
facto de a membrana ser de fluoreto de polivinilideno (PVDF), teve de ser previamente 
incubada em metanol a 100% (v/v) durante 1 a 3 s, antes de ser incubada no tampão 
de transferência. Para tampão de transferência utilizou-se uma solução de CAPS 10  
mM (ácido 3-[ciclo-hexamida]-1-propanossulfónico) em metanol 10% (v/v). 

     No final da transferência, a membrana foi corada com Ponceau S, não podendo ser 
fixada, e a banda correspondente à proteína de interesse foi cortada e guardada a -20 
ºC até ao seu envio para sequenciação. 

 

1.2.2.12- Detecção de glicoproteínas imobilizadas em membrana 
 
     A diferenciação das proteínas imobilizadas em membrana fez-se segundo Faye e 
Chrispeels (1985). 
     Diferentes amostras proteicas, algumas obtidas, ainda, num estado de purificação 
preliminar, 
- δ-vicinina, β-vicinina e α-vicinina, obtidos após fraccionamento, em coluna troca 
aniónica e, exclusão molecular, em coluna Superose-12 

 e, outras , já purificadas;  
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- eluídos de γ-vicinina, δ-vicinina, β-vicinina e, α-conglutina, purificadas, resultantes de 
diferentes fraccionamentos, a diferentes pHs (pH 7,5; 8,0 e 8,5, Métodos 1.2.2.1.2-I-1), 
para as β-vicinina e α-vicinina,  e metodologia de afinidade, para a δ-vicinina (Métodos 
1.2.2.1.2-I-2,3) e, separação em coluna troca aniónica De-52, seguida de 
fraccionamento a, pH 9,0, para a γ-vicinina (Métodos 1.2.2.1.2-II-2, foram analisadas, 
para detecção de polipéptidos glicosilados.  

     Realizou-se a electrotransferência, após separação electroforética de 30 µg, de 
cada amostra proteica, por SDS-PAGE-R, a 12,5% (m/v) em acrilamida, para 
membrana de nitrocelulose. A glicodetecção fez-se de imediato ou, reservou-se a 
membrana, até o ensaio ser realizado. 

 
Procedimento: fez-se a fixação prévia das proteínas à membrana, por incubação em 
solução, constituída por 10% (v/v) acido acético e 25% (v/v) isopropanol, durante 5 
min.  

Seguiu-se a lavagem da membrana, durante 1 min, em TBS (tampão Tris 20 mM, pH 
7,4, com 0,5 M NaCl). 

Bloqueou-se a membrana em TTBS durante 1 h (TBS, 0,1% (m/v) Tween-20) e, 
decorrido este tempo incubou-se com concanavalina A, 25 µg / mL, em TTBS e SAIS 
(TTBS, 1 mM  CaCl2   e 1mM MgCl2).  

Procedeu-se a mais lavagens, 4 vezes 10 min, com tampão TTBS e SAIS, e incubou-
se com peroxidase, 50 µg / mL, em TTBS e SAIS, durante 1 h. 

Lavou-se, novamente, 4 vezes a 10 min cada lavagem, com tampão TTBS e SAIS, e 
novamente, durante 5 min, com TBSS (5 mL TBS com 5 µL CaCl2 1 M e 5 µL MgCl2 1 
M). 

Por último adicionou-se a solução corante constituída por 0,05% (m/v) de cloronaftol, 
dissolvido em 16,6% (v/v) de metanol, 83,3% (v/v) (TBS e SAIS) e 0,1 % H2O2 a 30% 
(v/v). 

Esperaram-se, alguns minutos, para a revelação dos resultados. 
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