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

reprodutividade alcançada, permite-nos com toda a clareza, mediante um diferencial 
de spots  peptídicos,  determinar os  polipéptidos, ligados à membrana, provenientes 
das albuminas totais. Convém relembrar que obtivemos a ligação de um polipéptido de 
massa molecular de ≈22 kDa, eluído pela galactose, na concentração 0,4 M e com 
manifesta actividade hemaglutinante, descrito em Cap.II.4, Fig.II-4.3. 
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Fig.II-5.2- Análise bidimensional dos péptidos ligados indirectamente à membrana 
eritrocitária. (2D-GA) Electroforese bidimensional dos péptidos eluídos pela galactose, na 
concentração 0,4 M. Os “spots” peptídicos separados bidimensionalmente e que foram sujeitos 
a espectrometria de massa do tipo LC MS/MSencontram-se  assinalados         .(2D-GB) 
Electroforese bidimensional do eluído GB (controlo negativo), obtido por adição de galactose 
0,4 M, às membranas eritrocitárias após estas terem sido incubadas com soro fisiológico, nas 
mesmas condições que em GA. O perfil peptídico revelado mostra as proteínas da membrana 
eritrocitária que foram desadsorvidos pela galactose e que, simultaneamente, existem em GA.   
 
     
5.3.3- Análise proteómica do extracto de albuminas totais. Comparação com a 
proteómica obtida para a subunidade de 42 kDa  

 
    Fez-se a análise comparativa entre a electroforese 2D do extracto de albuminas 
totais, em condições redutoras e não redutoras, e a electroforese 2D do polipéptido de 
42 kDa purificado. As diferenças mais marcantes nos padrões electroforéticos 
revelados pelo azul de Coomassie e que revelam uma elevada heterogeneidade 
polipéptidica, estão registadas no mapeamento obtido para o extrato de albuminas (A) 

 185



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

e (B), Fig.II-5.3, que regista um aumento na complexidade do perfil proteico que se 
acentua em condições redutoras revelando um perfil bastante complexo para as 
albuminas e indicando que são vários os polipéptidos com pontes persulfureto. A 
abrangência de pI é grande, estando a maioria dos polipéptidos distribuídos desde 
aproximadamente o pH 5,0 a pH 10,0, o que tem muito provavelmente a ver com o pH 
da solução de extracção, água pH 8,0 contendo 10 mM de CaCl e 10 mM de MgCl2 2. 
 
     A Fig.II-5.3-A tem identificado o spot 1, correspondente à γ-conglutina na sua forma 
não reduzida de massa molecular ≈42 kDa, e pI entre pH 7,5 e 8,0, um dos 
polipéptidos mais representativos deste mapeamento proteico. As outras zonas 
limitadas com rectângulo/quadrado indicam a zona mais provável para se identificar o 
polipéptido de ≈22-24 kDa, que se obteve por ligação directa ao eritrócito. 
Supostamente, uma proteómica abrangente nesta área dar-nos-ia a sua identificação. 
Em (B) está evidenciada a redução sofrida pelo polipéptido de 42 kDa em subunidade 
básica, pI ≈ 8,0 e massa molecular de aproximadamenta 30 kDa (1a) e, várias 
subunidade levemente acídicas de diferentes pI em torno do pH 6,0 com idêntica 
massa molecular, entre os 17-18 kDa (1b), o que veio confirmar os resultados 
anteriormente obtidos e registados na proteómica para a lectina em questão, Fig.II-5.3 
C. O polipéptido sequenciado de massa molecular de 90 kDa, por ser muito pouco 
representativo não foi seleccionado para estudos subsequentes. 
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