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II.5- Análise de lectinas por Peptide Mass Fingerprinting 
(MALDI-TOF-MS) e LC MS/MS.  
 
 

5.1- Introdução 
 
     A análise proteómica é uma ferramenta imbatível. A acção combinada entre a 
electroforese primeira dimensão, 1D, e a de segunda dimensão, 2D, permite-nos obter 
uma informação detalhada de toda a composição peptídica de uma amostra em 
estudo. A aplicação desta técnica pode variar extensamente de acordo com os 
objectivos pretendidos pelo analista. Um exemplo é o uso da técnica de mapeação 2D 
na identificação de alergenos alimentares em plantas (Beyer et al., 2002), ou no 
estudo das várias famílias de proteínas que constituem a proteómica de uma espécie 
ou variedade, permitindo fazer comparações, estudar a heterogeneidade e, mediante 
este tipo de informação, perceber a extenção das modificações covalentes ao nível co- 
e pós-traducional, incluindo a glicosilação.  
     A associação da análise separativa 2D com a espectrometria de massa e a 
sequenciação permite-nos identificar novas proteínas e caracterizá-las em algumas 
das suas propriedades.  
 
 

5.2- Métodos 
 

5.2.1- Focagem isoeléctrica (IEF) 
 
     A focagem isoeléctrica, sendo uma técnica electroforética, funciona como uma 
metodologia complementar da electroforese convencional, permitindo separar 
proteínas que tenham massas moleculares iguais ou muito próximas. Na focagem 
isoeléctrica, as proteínas são separadas num gel segundo um gradiente de pH, criado 
e mantido pela passagem de corrente, por soluções de compostos anfotéricos com 
valores próximos de pH, dando um gradiente de pH ao longo do gel.  
     Uma das grandes vantagens da IEF como técnica separativa deve-se ao facto de a 
diminuição das cargas das proteínas ao longo do gradiente de pH contrariar o efeito de 
difusão, ao mesmo tempo que permite concentrar as proteínas em bandas muito finas, 
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uma vez que as amostras focadas pelo seu ponto isoeléctrico (pI) são conduzidas, 
simultaneamente, pelo gradiente de voltagem e de pH ao longo do eixo de separação. 
  
Procedimento: em primeiro lugar, há que preparar a amostra de modo a isentá-la de 
sais, detergentes, compostos fenólicos, ácidos nucleicos e polissacáridos, compostos 
que interferem com a migração dos polipéptidos no gel. O teor proteico da amostra a 
colocar na tira de focagem, deverá estar de acordo com a dimensão da tira de 
focagem, com o tipo de amostra e com o método de coloração que se pensa executar 
na análise bidimensional. Geralmente para tiras de focagem de 13 cm o mínimo de 
proteína deverá ser de 100 µg. 
     Após a limpeza da amostra por diálise e coluna PD-10, para substituição do tampão 
por água a pH 7,5, esta foi liofilizada. No momento da aplicação, a amostra foi 
solubilizada em 250 µL de tampão IPG 0,5% (v/v), pH 3-10, contendo 7 M de ureia, 2 
M de tioureia, 2% (v/v) de NP-40 e 1% (m/v) de DTT (este último reagente não foi 
empregue quando não se pretendeu a ruptura das pontes persulfureto). Antes da 
aplicação, centrifugou-se a amostra a 15.300 × g, durante 10 min.  
     Na focagem isoeléctrica utilizaram-se tiras de gel impregnadas de imobilinas (tiras 
IPG, da GE Healthcare), de 13 cm, pH 3 a 10, que se colocaram num sarcófago 
(dimensionado ao comprimento da tira de focagem) e onde se espalhou, 
uniformemente, os 250 µL da solução proteica. Este sistema foi colocado na aparelho 
de focagem (IPGphor (Amersham, Pharmacia). O programa focagem foi constituído 
pelos seguintes passos: rehidratação - 30 V.h, 12 h; etapa 1 - 250 V.h, 1 h; etapa 2 - 
500 V.h, 2 h; etapa 3 - 1000 V.h, 2 h; etapa 4 - 2500 V.h, 3,5 h; etapa 5 (gradiente) - 
8000 V.h, 1 h e, etapa 6 – 8000 V durante 25 min. Após  focagem, removeu-se a tira 
do sarcófago, acondicionou-se e conservou-se  a -70 ºC  até utilização. 
 
 

5.2.2- Separação bidimensional 2D 
 
     Após separação dos polipéptidos com base no seu pI (1ª dimensão), fez-se a sua 
aplicação a um segundo gel, SDS-PAGE, permitindo, após corrida electroforética, a 
separação dos péptidos, previamente focados, com base na sua massa molecular. 
     Apesar desta técnica ser única na resolução de misturas proteicas complexas, não 
é de excluir que alguns polipéptidos possam comigrar devido à sua grande 
similaridade ou porque estão ligados muito estreitamente. Além disso, é possível, que 
misturas proteicas pareçam mais heterogéneas do que realmente são, devido a 
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artefactos resultantes da preparação da amostra. Como tal, devem usar-se reagentes 
pró-análise, isentar a amostra da contaminação por iões cianato (resultantes do 
aquecimento da ureia a temperaturas superiores a 60 ºC), que provocam a 
carbamilação das proteínas, por elevadas concentrações salinas (NaCl > 50 mM; os 
sais poderão ter um efeito duplo, quer actuando como contra-ião dos grupos 
carregados da proteína, podendo alterar o seu pI e/ou a carga específica, quer 
retardando a migração das proteínas para a zona do gel correspondente ao seu pI), 
por ácidos nucleicos, por lípidos, por hidratos de carbono e ainda por material em 
suspensão que se poderá remover por centrifugação a 15.000 × g, durante 15min. 
      
Procedimento: após focagem isoeléctrica (1ª dimensão), a tira foi descongelada e 
incubada em tampão de estabilização (tampão Tris-HCl, 50 mM, pH 8,8, contendo 6 M 
de ureia, 2% de SDS (m/v), 30% (v/v) glicerol e 1% (m/v) DTT (não foi empregue 
quando não se pretendeu a ruptura das pontes persulfureto)) durante 15 min à 
temperatura ambiente, com agitação. Finalizada a primeira incubação, a tira foi sujeita 
a nova incubação, durante 15 min, com uma solução similar à anterior contendo 2,5% 
(m/v) de iodoacetamida (em substituição do ditiotreitol), colocada no topo dum gel 
SDS-PAGE 15% (m/v), em acrilamida (1mm de espessura) e, selada com uma 
solução de agarose de baixa electroendosmose (EEO), a 0,7% (m/v), feita em tampão 
Tris-HCl, 50 mM,  pH 8,8, contendo  azul de bromofenol a 0,002% (m/v) para 
visualização da linha de frente durante a separação electroforética. Estabeleceram-se 
as condições electroforéticas, inicialmente de 15 mA durante 15 min, seguido de 30 
mA  até ao final da corrida, o que perfez um tempo aproximado de 5 h. 
     Após finalização da corrida, o gel foi tratado e corado pelo azul coloidal (Coomassie 
G-250), corante compatível com as técnicas de análise por espectrometria de massa 
do tipo MALDI-TOF ou LC MS-MS. 
 

 
5.2.3- Análise bidimensional das lectinas isoladas por ligação às membranas 
eritrocitárias  
 

Separação bidimensional: 

 Primeira Dimensão- A 1D-IEF fez-se de acordo com o descrito (Métodos 5.2.1), 
tendo-se aplicado 170 µg de um eluído liofilizado (ver tratamento da amostra em 
Métodos),  constituído por uma subunidade proteica purificada, de massa molecular 
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aparente de aproximadamente 42 kDa, por ligação directa às membranas eritrocitárias 
de coelho e eluída pela galactose (0,4 M) (Métodos 4.2.2.2 ). Fez-se, em paralelo, um 
ensaio em  branco, quer ao nível do protocolo de ligação e eluição, quer ainda ao nível 
da 1D-IEF, em que o branco dos eluídos foi igualmente isoelectrofocado, tendo-se 
aplicado 780 µL (volume que equivaleria a 170 µg de GA) correspondente ao eluído 
GB (eluição do branco com galactose).  
 
Segunda Dimensão- A electroforese 2D fez-se por sobreposição da tira 1D a um gel 
SDS-PAGE-R, com uma concentração apropriada de acrilamida (15% m/v) 
conveniente para uma boa discriminação dos péptidos. A inclusão da tira de IEF foi 
feito com uma agarose de baixa electroendosmose (EEO de 0,009 a 0,013) de modo a 
não provocar resistência durante a separação electroforética, tal com descrito em 
Métodos. A electroforese 2D, fez-se de modo idêntico ao descrito anteriormente, 
tendo-se introduzido uma única alteração, constituída pela adição de ácido tioglicólico 
a 1% (m/v) no tampão do cátodo aquando da separação electroforética. 
Estabeleceram-se as condições electroforéticas, inicialmente de 20 mA durante 20 
min, seguido de 30 mA  até ao final da separação, o que perfez um tempo aproximado 
de 4 h. Correu-se, em paralelo, a electroforese bidimensional do branco. 
     Após coloração dos géis (1 mm de espessura) em solução de Coomassie Brilliant 
Blue específica para sequenciação (CBB 0,1% (m/v) em 45% (v/v) de metanol e 10% 
(v/v) de ácido acético) durante 30 min, estes foram descorados durante 30 min em 
solução de 45% (v/v) de metanol e 10% (v/v) de ácido acético, de modo a se poderem 
visualizar os péptidos separados bidimensionalmente. A análise 2D-SDS-PAGE fez-se 
em triplicado, para reduzir o erro experimental na determinação dos pI dos péptidos 
separados. 
 
 
5.2.3.1 - Análise dos péptidos separados bidimensionalmente por Peptide Mass 
Fingerprinting  (MALDI-TOF-MS) (ligação directa à membrana) 
 
     Após a observação das análises bidimensionais dos eluídos constituídos por 
lectinas com ligação directa à membrana, fez-se excisão dos peptídicos separados 
pela 2D. 
     Por observação dos spots peptídicos registados ao nível da electroforese 2D do 
branco e da electroforese 2D da amostra, cortaram-se as bandas que diferencialmente 
só existiam na bidimensional da amostra. 
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 Procedimento: cortaram-se os pedaços de gel contendo os péptidos em estudo, com 
o auxílio de um punção, de modo a assegurar a ausência de contaminação por outras 
proteínas. Cada pedaço de gel foi colocado, isoladamente, num tubo de Eppendorf 
estéril, tendo este sido numerado e identificado. Mandou-se fazer a análise por 
espectrometria de massa (Peptide mass fingerprinting) à Eurosequence 
(www.eurosequence.nl), sediada na Holanda. 
 
 
Peptide mass fingerprinting : 
 
      Esta tecnologia pode dar-nos informação acerca do N-terminal, do meio da cadeia 
peptídica e do C-terminal com igual probabilidade. Basicamente, esta metodologia 
baseia-se  na determinação do espectro de massa  de uma mistura de péptidos que 
foram obtidos após digestão dos péptidos cedido para análise, pela tripsina. A 
subsequente sequenciação desses polipéptidos e a sua comparação, em base de 
dados (SwissProt ou MASCOT), com sequências já descritas para a mesma massa 
molecular obtida, dar-nos-á as homologias com proteínas já descritas.  
     Os péptidos mandados analisar foram reduzidos, carbamidometilados e sujeitos, no 
gel, a uma digestão tríptica. Os péptidos resultantes foram extraídos do gel e 
purificados (cartridge C18). As fracções contendo péptidos foram analisadas por 
”MALDI-TOF-MS (Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation- Time Of Fligh Mass 
Spectrometry) e a sequenciação proteica feita por MALDI-TOF. A identificação fez-se 
pela base de dados MASCOT (versão 2.1.03).   
 
 

5.2.4- Análise bidimensional das lectinas isoladas por ligação aos eritrócitos  
 
     Esta análise foi feita para as lectinas que se ligaram aos eritrócitos intactos e não 
directamente à sua membrana. 
 
Procedimento: quer a electroforese 1D, quer a electroforese 2D, realizaram-se tal 
como descrito anteriormente (Métodos 5.2.3), tendo-se no entanto aplicado 200 µg de 
proteínas, eluídas pela galactose 0,4 M, na IEF (1D). Em simultâneo fez-se, também, a 
separação bidimensional do branco, i.e., das proteínas eritrocitárias que foram eluídas 
pela galactose 0,4 M, após a incubação dos eritrócitos com soro fisiológico. 
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     Após finalização da separação bidimensional, o gel foi corado com o azul coloidal 
(Coomassie G-250), tal como descrito em Métodos 5.2.6.1. Os péptidos revelados, por 
diferenciação com o branco, foram excisados e acondicionados em tubo Eppendorf 
estéril, garantindo a ausência de contaminações. Mandou-se fazer a análise por 
espectrometria de massa LC MS/MS numa companhia especializada, Biozentrum 
(www.biozentrum.unibas.ch), sediada na Suiça. 
 
 
5.2.4.1- Análise dos péptidos separados bidimensionalmente, por LC MS/MS (ligação 
ao eritrócito) 
 
      A espectrometria de massa é uma aproximação instrumental que mede, 
rigorosamente, a massa das moléculas. As cinco partes básicas de qualquer 
espectrómetro de massa são: sistema de vácuo, aplicador da amostra, fonte de 
ionização, analisador de massa e um detector de iões. Combinando a acção 
conjugada dos diferentes componentes, um espectrómetro de massa determina, por 
ionização, a separação e medição molecular dos iões, de acordo com a razão 
massa/carga (m/z), a massa molecular dos compostos com eventual informação 
estrutural. 
     Os péptidos separados bidimensionalmente e excisados, como descrito 
anteriormente, foram sujeitos a esta análise. 
 
 

5.2.5- Análise proteómica do extracto de albuminas totais. Comparação com a 
proteómica obtida para as lectinas isoladas  
 
 
5.2.5.1- Separação bidimensional 
 
     Primeira dimensão- Fez-se a isoelectrofocagem de 600 µg de proteína como 
descrito anteriormente (Métodos 5.2.1), em condições diferenciadas: redutoras e não 
redutoras (DTT). 
 
     Segunda dimensão- O tratamento da 2D ajustou-se ao facto de uma das 1D não ter 
sido incubada com tampão redutor. Assim, para este caso, a primeira incubação 
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requerida para a 2D, fez-se igualmente na ausência de DTT. O tratamento da outra 
1D, fez-se, naturalmente, com DTT (Métodos 5.2.2). 
Finalizada a separação electroforética, o gel foi fixado e corado pelo azul coloidal 
(Coomassie Brillant Bleu G-250, Métodos 5.2.6.1). Seguiu-se a descoloração dos géis 
em água. 
 
 

5.2.6- Métodos de coloração 
 
5.2.6.1- Coloração com Coomassie Brillant Bleu G-250 (CBB G) 

 
     Esta coloração permite visualizar polipéptidos num gel. Este corante tem uma 
solubilidade diminuída em TCA e ácido fosfórico permitindo que se use como 
dispersão coloidal o que impede a penetração do corante no gel. Esta propriedade 
permite uma rápida coloração das proteínas, com sensibilidade da ordem dos 
nanogramas, sem deixar ruído de fundo. 
     O protocolo que se segue é compatível com a espectrometria de massa (Neuhoff et 
al., 1988) devendo empregar-se água bidestilada ultrapura na realização das soluções 
e lavagens. 
 
Procedimento: após a corrida electroforética, no caso presente um gel 2D, fez-se, 
durante 1 h, a fixação do gel em solução constituída por 2% (v/v) de ácido fosfórico e 
50% (v/v) de metanol, precedida de três lavagens, 30 min cada, em água bidestilada 
ultrapura. Seguiu-se, uma incubação de 1h, em solução constituída por 34% (v/v) de 
metanol, 17% (m/v) de sulfato de amónio e 2% (v/v) ácido fosfórico. Finalizado o 
tempo de incubação adicionou-se à solução anterior a solução corante, 1,1% (m/v) de 
Coomassie G em 34% (v/v) de metanol, na proporção de 30 mL de corante: 500 mL da 
solução anterior. Incubou-se durante a noite, até 1,5 dias. Após coloração, descorou-
se com água, procedendo-se a várias lavagens, até revelação conveniente dos 
péptidos.  
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5.3 - Resultados e Discussão 
 
     Tal como foi descrito no Cap. II.4, a subunidade de 42 kDa foi isolada e purificada 
por ligação directa à membrana dos eritrócitos, podendo ser eluída, principalmente, 
por dois açúcares, a galactose e/ou a melezitose, ambas na concentração de 0,4 M, o 
que se pode constatar na Fig.II-4.9, mediante avaliação por SDS-PAGE-NR e Redutor 
(15% (m/v) em acrilamida). 
 
 

5.3.1- Análise bidimensional e avaliação do perfil proteómico da subunidade de 
42 kDa 
 
       A análise proteómica da subunidade de 42 kDa, mostrada na Fig.II-5.1, dá-nos a 
sua constituição peptídica feita por isoelectrofocagem / SDS-PAGE-R, permitindo-nos 
obter e analisar dois tipos de péptidos: o G1, com um pI notoriamente básico, situado 
quase no extremo do pH (pI 8,0), de massa molecular 29 kDa, e um conjunto de 
péptidos de massa molecular idêntica, de 17 kDa (G2, G4, G6) e 16 kDa (G3 e G5), 
qualquer deles situados numa região próxima da neutralidade (em torno de pI 6,0, i.e. 
pI 5,8 a 6,6). A boa performance do gel, não apresentando problemas de 
condutividade eléctrica ou arrastamentos, assim como a elevada purificação 
(comprovada pelo controlo GB) e   boa   separação   peptídica, levaram-nos a excisar 
os diferentes spots peptídicos, para posterior análise por espectrometria de massa, do 
modo indicado em Métodos. Recorreu-se a uma companhia especializada, a 
Eurosequence (www.eurosequence.nl), sedeada na Holanda. 
 
 
5.3.1.1- Análise proteómica por Peptide Mass Fingerprinting  (MALDI-TOF-MS) 
 
     Esta metodologia baseia-se na determinação do espectro de massa de uma 
mistura de péptidos, que foram obtidos após digestão pela tripsina, do spot peptídico 
mandado analisar, neste caso, a subunidade de 42 kDa. A sequenciação desses 
polipéptidos e a sua comparação, em base de dados MASCOT (versão 2.1.03), com 
sequências já descritas para a mesma massa molecular obtida, dar-nos-á as 
homologias com proteínas já descritas. 
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Fig.II-5.1- Análise bidimensional da subunidade de 42 kDa. (GA)- Electroforese 
bidimensional da subunidade de 42 kDa obtido por ligação directa à membrana eritrocitária e 
eluído pela galactose de concentração 0,4 M. Os spots peptídicos separados bidimensionalmente 
e que foram sujeitos a espectrometria de massa do tipo MALDI-TOF, encontram-se assinalados 
de G1 a G6. (GB)- Electroforese bidimensional do eluído GB (controlo negativo), obtido por 
adição de galactose, de concentração 0,4 M, às membranas eritrocitárias após estas terem sido 
incubadas com soro fisiológico, nas mesmas condições que em GA.   
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     Os resultados obtidos revelaram-se inesperados: todos os seis fragmentos 
sequenciados corresponderam a uma única proteína, a γ-conglutina do Lupinus albus. 
A descriminação dos resultados está ilustrada na Tabela II-5.1. 
     Este resultados revelaram-nos uma lectina já descrita para o Lupinus albus, por 
Duranti et al., (1995b) e que está em perfeita harmonia com resultados obtidos por 
este grupo de trabalho, Magni et al. (2005 e 2007). Porquê a surpresa? 
 
      - supostamente, estaríamos a trabalhar com uma albumina, a proteína mais 
representativa da fracção extraída com água, pH 8,0 (na presença de 10 mM de Ca2+ 
e 10 mM de Mg2+). A proteína revelada por sequenciação, é uma globulina, proteínas 
caracterizadas, segundo a classificação de Osborne (1924), como proteínas bastante 
insolúveis em água e, por isso mesmo, extraíveis com soluções salinas, não devendo 
assim constar do perfil proteico do extracto ou, quanto mais não fosse, poderia estar 
representada como contaminante e não como a mais representativa. Além do mais, as 
globulinas das leguminosas, são insolúveis, na presença de metais alcalino-terrosos. 
Cada globulina apresenta, contudo, um papel característico de insolubilidade pelo 
Ca/Mg. Segundo Ferreira et al., (1999), a γ-conglutina, apresenta um máximo de 
insolubilidade para concentrações de Ca2+/Mg2+ baixas (exemplo,1 mM), passando a 
solúvel na presença de 10 mM de Ca2+ e  Mg2+, daí ter saído na fracção de albuminas.    
 
      - quando se fizeram testes preliminares de determinação da actividade 
hemaglutinante para as diferentes fracções do Lupinus albus, a fracção constituída 
pelas globulinas quase que não exibiu actividade hemaglutinante, pelo que foi 
ignorada. 
 
     - os autores Duranti et al. (1995), que descreveram a γ-conglutina  como lectina,  
basearam-se  na   sua   capacidade de ligação   a glicopéptidos (não  o  fazendo  com  
polipéptidos desglicosilados) e, ainda, no facto de, quando  na presença de um agente 
quelante (EDTA), perder esta capacidade de ligação, sugerindo a necessidade de iões 
metálicos para a expressão desta actividade. Nunca conseguiram revelar a actividade 
hemaglutinante pelo método clássico, nem determinado a especificidade para 
açúcares. Aliás já diversos autores referiram que a γ-conglutina não exibia actividade 
hemaglutinante, tendo sido Blagrove et al. (1980) os primeiros a referi-lo assim como, 
Esnault et al. (1996).   
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     Entre as proteínas já isoladas e purificadas para o género Lupinus, a verdade é que 
a γ-conglutina é uma proteína com características e versatiilidade completamente 
diferentes das das outras proteínas. Exibe características de proteína de reserva, se 
não o for (Kolivas e Gayler, 1993; Esnault et al., 1996), o seu papel ou possível função 
ainda está por esclarecer. A γ-conglutina do género Lupinus tem sido largamente 
estudada ao nível da sua localização celular e distribuição (Duranti et al., 1996), 
biossíntese, composição glicídica e estabilidade de estrutura (Duranti et al., 1995), 
resistência à proteólise, interacção de catiões bi- e trivalentes nas suas características 
de solubilidade  (Duranti et  al., 2001, 2002), propriedades excretórias (Esnault et al., 
1996) e  caracterização bioquímica como grau de oligomerização, pI, subunidades 
constituintes, glicosilação, sequenciação, cDNA. O que não está realmente estudado e 
revelado para a γ-conglutina são as suas características de lectina, que poderão 
identificar a sua função ao nível das sementes secas, germinadas e raízes. Estas 
características deverão ser estudadas ao nível das propriedades antifúngicas e 
antimicrobianas, que poderão relacionar esta proteína com um papel de defesa, à 
semelhança da BLAD, proteína do Lupinus albus, tipo lectina, resultante do 
catabolismo da β-conglutina, que se acumula nos cotilédones entre cerca de 4 e 12 
dias após o início da germinação, com elevada actividade antifúngica e com patente 
submetida quer a nível nacional quer internacional por Ferreira et  al. (2006). 
 
 

5.3.2- Análise bidimensional das lectinas isoladas por ligação aos eritrócitos
 
     Realizaram-se várias electroforeses 2D (IEF/SDS-PAGE), quer para o eluído GA, 
quer para o eluído controlo GB, em triplicado (como descrito em Métodos), com o 
intuito de se conseguir assinalar e estudar péptidos que se tenham ligado  ao eritrócito 
e, por isso, de um modo indirecto à membrana. A 2D-GB será uma ferramenta 
bastante útil, porque só por comparação com GA se poderá assinalar os péptidos 
realmente eluídos das membranas e que se encontrarão por acréscimo em 2D-GA. 
Convém salientar, de novo, que este método de ligação e subsequente eluição, resulta 
em eluídos contaminados com proteínas da membrana eritrocitária, daí a grande 
importância da realização do controlo GB. 
 
 
  
 



II.5- Análise de lectinas por Peptide Mass Fingerprinting (MALDI-TOF-MS) e LC MS/MS            .           
. 

5.3.2.1- Análise dos péptidos separados bidimensionalmente por LC MS / MS  
 
        Os péptidos assinalados na Fig.II-5.2, revelados após 1 dia de descoloração em 
água, revelam pI nitidamente acídico, contrariamente ao pI da subunidade de 42 kDa, 
com actividade de lectina. Estes péptidos assinalados diferencialmente por análise 
comparativa entre 2D-GA e 2D-GB foram retirados e mandados analisar a uma 
companhia especializada sediada na Suíça, a ”Biozentrum”, para identificação por LC 
MS / MS.       
     Os resultados obtidos não foram conclusivos, não se conseguindo obter a 
sequenciação e determinar homologias para os spots peptídicos sem marcação. O 
spot  marcado com (A) foi hidrolisado e os fragmentos sequenciados (Fig.II-5.2). 
     Todos os fragmentos, provenientes do spot (A), cuja sequenciação foi introduzida, 
na base de dados MASCOT (versão 2.1.03) e BLASTP (2.2.18+), para comparação 
com sequências já descritas, revelaram homologia, em primeiro lugar, com a 
glutaminil-tRNA sintetase de Lupinus luteus, de massa molecular 90 kDa, com uma 
hipotética proteína de Oryza sativa (cultivar de grupo japónica) e, uma hipotética 
proteína de Vitis vinífera. A sequenciação dos seis fragmentos após LC MS/MS foi a 
seguinte: 
 
      - R.SDFRM*QDSKDYYGLAPGK.S 
      - R.SDFRM*QDSKDYYGLAPGK.S 
      - R.SDFRM*QDSKDYYGLAPGK.S 
      - K.VHTEVPFSDGNILRCCNTK.A 
      - K.VHTEVPFSDGNILRCCNTK.A 
      - K.KEYIDHIEEIVQWM GWEPFK.I * 

 

Parece, assim, que o polipéptido de Lupinus albus, cujos fragmentos foram 
sequenciados, poderá corresponder a uma enzima que faz parte da biossíntese 
proteica, ao nível aminoacídico, uma glutaminil-tRNA sintetase.  
    
     Apesar de não se ter conseguido sequenciar o polipéptido de massa molecular de 
≈22 kDa, que manifestamente se ligou, de modo indirecto às membranas eritrocitárias 
(Fig.II-4.3) e, que exibiu actividade hemaglutinante marcante (Fig.II-4.4), consideramos 
que esta aproximação metodológica deve ter continuidade, estando esta estratégia na 
dependência única da ligação das lectinas ao eritrócito. A tentativa de racionalizar o 
método com a introdução do controlo GB, representado por todas as proteínas de 
menbrana  que  se   libertam    quando  da   eluição   pela  galactose,  bem    como   a 
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