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Globulinele de rezervă 7S şi 11S din seminţele de arahide şi de soia, ca ingrediente naturale ale alimentelor, pot 

determina dezvoltarea reacţiei alergice cauzate de formarea intensivă a imunoglobulinelor E (IgE) alergen specifice. 
Secvenţele de aminoacizi ale globulinelor de rezervă din seminţe sunt conservative; prin urmare, în secvenţele multora 
dintre ele există situsuri care sunt similare în structura primară a epitopilor IgE, ceea ce determină alergenicitatea globu-
linelor 7S şi 11S din arahide şi soia. În prezentul studiu a fost efectuată o evaluare cantitativă a probabilităţii prezenţei 
epitopilor IgE, care determină imunoreactivitatea încrucişată stabilită a globulinelor de rezervă din arahide şi din soia în 
globulinele 7S şi 11S din seminţele altor plante.  

A fost efectuată o estimare cantitativă a probabilității prezenței epitopilor IgE ce determină imunoreactivitatea 
încrucișată stabilită a globulinelor de rezervă din arahide și soia în secvențele de aminoacizi ale globulinelor 7S și 11S 
din semințele altor plante. 

Cuvinte-cheie: globuline de rezervă din seminţe, alergeni, epitopi IgE, arahide, soia. 

 

POTENTIAL CROSS IMMUNOREACTIVITY OF SEED STORAGE GLOBULINS 

Seed storage 7S and 11S globulins of peanut and soybean as natural components of food can lead to the development 
of increased allergic sensitivity caused by the intensive formation of allergen-specific immunoglobulin E (IgE). The 
amino acid sequences of the seed storage globulins are conservative, therefore, in the sequences of many of them there 
are sites that are close similar of IgE epitopes of 7S and 11S globulins of peanuts and soybeans.  

In the present work, a quantitative assessment of the probability of the presence of IgE epitopes determining the 
established cross immunoreactivity of seed storage globulins of peanuts and soybeans, in the sequences of 7S and 11S 
seed storage globulins of other plants was carried out. 

Keywords: seed storage globulins, allergens, IgE epitopes, peanut, soybean. 
 
 

În secvenţele de aminoacizi ale globulinelor de rezervă 7S şi 11S din seminţele de arahide [1,2] şi de soia [3,4] 
au fost identificaţi determinanţii antigenici (epitopii IgE), care determină imunoreactivitatea lor crescută. O parte 
din aceşti epitopi IgE aparţin regiunilor de secvenţă, în cadrul fiecăreia dintre cele două familii extinse de globu-
line 7S şi 11S, care formează structuri secundare echivalente [5,6]. Structura primară a acestor regiuni este 
foarte conservativă, ceea ce indică prezenţa probabilă a epitopilor IgE, similari celor identificaţi în globulinele 
de rezervă din arahide şi soia, în regiunile omoloage secvenţelor globulinelor 7S şi 11S din seminţele altor plante. 

Secvenţele de aminoacizi ale globulinelor 7S şi 11S, care provin dintr-un precursor evolutiv comun, sunt 
omoloage [7,8]. Aceasta indică o posibilă imuoreactivitate încrucişată nu doar a globulinelor 7S şi a globuli-
nelor 11S în cadrul fiecăreia dintre aceste familii, dar şi între aceste familii. 

În prezenta lucrare se face o încercare de evaluare cantitativă a probabilităţii prezenţei epitopilor IgE, iden-
tificaţi în globulinele 7S şi 11S din arahide şi din soia [1-4], în regiunile omoloage ale secvenţelor globuline-
lor de rezervă din seminţele altor plante. 

Metode şi strategia de cercetare 

Programul BLAST (http://www.ncbi.nih.gov/) a fost utilizat pentru a căuta secvenţele de aminoacizi ale 
globulinelor de rezervă, omoloage epitopilor IgE, identificaţi în globulinele 7S şi 11S din arahide şi din soia 
[1-4]. Evaluarea cantitativă a probabilităţii prezenţei epitopilor IgE, similari epitopilor IgE ai globulinelor din 
arahide şi din soia, în globulinele 7S şi 11S din seminţele altor plante a fost realizată cu ajutorul programului 
SDAP [9]. Metoda se bazează pe compararea caracteristicilor fizico-chimice ale fiecăreia dintre secvenţele 
de aminoacizi ale epitopilor IgE, identificaţi în proteina alergenă, cu fiecare dintre aminoacizii apropiaţi în 
structura primară a regiunii secvenţei proteinei, care este studiată. Gradul de similaritate a secvenţelor com-
parate este estimat cu ajutorul indicelui PD (Property-Based Peptide Similarity Index for Two Sequences). 
Pe măsură ce diferenţele dintre secvenţele comparate cresc, indicele PD creşte de la zero (secvenţele sunt 
identice) până la o valoare limită, egală cu zece, deasupra căreia prezenţa epitopului IgE corespunzător în 
proteina cercetată este puţin probabilă [9].  
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Pentru a evalua imunoreactivitatea încrucişată potenţială a globulinelor de rezervă, se recomandă de a utiliza 
în calitate de şablon numai secvenţele epitopilor IgE, identificaţi în globulinele 7S şi 11S, care prezintă imu-
noreactivitate încrucişată reală, adică coincid parţial după poziţie în structurile lor primare şi terţiare. Această 
condiţie este satisfăcută de epitopii IgE ai globulinelor 11S din arahide, Ara h3 şi din soia Gly m G1, precum 
şi ai globulinei 7S din arahide, Ara h1 (Fig.1). 

h1      h2         h3              J’

Ara h3 237 HEGGNIFSGFTPEFLAQAFQVDDRQIVQNLRGENESEEQGAIVTVRGGLRILSPdrkrga

Gly G1 198 NEGGSILSGFTLEFLEHAFSVD-KQIAKNLQGEnegedKGAIVTVKGGLSVIKPptdeqq

*** * **** ***  ** **  **  ** **** *  ****** ***  * *

h1 ___h2___

Ara h3 238 EGGNIFSGFTPEFLAQAFQVD

Gly G1 197 EGGSILSGFTLEFLEHAFSVD

Ara h1 138 DQSSYLQGFSRNTLEAAFNAE

: .. :.**: : *  **..: 
 

Fig.1. Imunoreactivitatea încrucişată a epitopilor IgE ai globulinelor 11S din arahide, Ara h3 (epitopul 2 [2])  
şi din soia Gly m G1 (epitopul 1 [3]), precum şi ai globulinei 7S din arahide, Ara h1 (epitopul 11 [1]). Secvenţele 
epitopilor IgE sunt evidenţiate cu bold. Resturile de aminoacizi, înlocuirea cărora duce la scăderea nivelului de 

alergenicitate a Ara h1 şi Ara h3, sunt subliniate [1, 2]. În structurile cristaline ale tuturor celor trei proteine (Ara h3, 
pdb|3c3v; Gly m G1, pdb|1fxz; Ara h1, pdb|3smh), α-helixurile h1 şi h2 după poziţie şi extensie coincid complet. 

 

Rezultate şi discuţii 
Pentru a identifica imunoreactivitatea încrucişată a globulinelor de rezervă a fost efectuat iniţial o BLAST 

căutare utilizând în calitate de şablon cele trei secvenţe de aminoacizi cu o lungime de 21 resturi, prezentate 
în Figura 1. Cel puţin două dintre secvenţele identificate (primul nivel al BLAST căutărilor) sunt utilizate ca 
şabloane de nivel secundar pentru BLAST căutările ulterioare repetate. 

Pentru fiecare dintre cele trei colecţii obţinute, indicii PD au fost determinaţi utilizând în calitate de 
şablon secvenţele a trei epitopi IgE (Fig.1). În concordanţă cu rezultatele obţinute au fost întocmite trei 
colecţii finale cele mai informative ale secvenţelor cu valori relativ scăzute ale indicilor PD. În continuare, 
indicii PD au fost determinaţi pentru toate secvenţele acestor trei colecţii, folosind toate cele trei variante de 
epitopi IgE (Fig.1) ca şabloane în toate cele nouă combinaţii de perechi posibile. 

Rezultatele studiului imunoreactivităţii potenţiale a globulinelor de rezervă din arahide, soia şi alte plante, 
prezentate în Figura 2, sunt documentate prin datele cantitative prezentate în Tabelul 1. 

Tabelul 1 

Evaluarea cantitativă a imunoreactivităţii încrucişate a globulelor de rezervă 7S şi 11S  

în regiunile omoloage ale structurilor lor 

 
Codul Planta 

Ara h3 

GNIFSGFTPEFLAQA 

PD Gly G1 

GGSILSGFTLEFLEHAFSV 

PD Ara h1 

SYLQGFSRNT 

PD 

 0.00  0.00 0.00 

11S 

1 kyp70740 Cajanus GNIFSGFTPEFLeQA  1.06 GGnIfSGFTpEFLEqAlnV  3.59 nifsGFtpef 10.91 

2 otg11724 Helianthus GNIFnGFTPEliAQs  2.68 aGnIfnGFTpEliaqsFnV  7.02 nifnGFtpel 10.37 

3 kfk42731 Arabis nNIFSGFaPEvLAQA  2.69 qnnIfSGFapEvLaqAFki  7.95 nifsGFapev 11.35 

4 afq32288 Camelina nNIFtGFaPEiLAQA  2.85 qnnIftGFapEiLaqAFki  8.08 niftGFapei 11.52 

5 aaa32778 Arabidopsis nNIFnGFaPEiLAQA  2.93 qnnIfnGFapEiLaqAFki  8.14 nifnGFapei 11.33 

6 eoa36574 Capsella nNIFnGFaPEiLAQA  2.93 qnnIfnGFapEiLaqAFki  8.14 nifnGFapei 11.33 

7 xp_018449576 Raphanus nNIFnGFaPEiLAQA  2.93 qnnIfnGFapEiLaqAFki  8.14 nifnGFapei 11.33 

8 esq36546 Eutrema nNIFnGFaPEiLAkA  3.51 qnnIfnGFapEiLakAFki  8.54 nifnGFapei 11.33 

9 cdy18193 Brassica nNIFnGFaPQiLAQA  3.63 qnnIfnGFapqiLaqAFki  8.69 nifnGFapqi 10.73 

7S а 

10 XP_015874370 Ziziphus tsIlSGFsthiLenA  6.66 ptSILSGFsthiLEnAFnV  4.99 SiLsGFSthi  7.48 

11 SNQ45153 Cannabis asIlSGFdsEiLenA  6.43 paSILSGFdsEiLEnAFnV  5.19 SiLsGFdsei  9.12 

12 EXB98567 Morus tsvlSGFdsEiLenA  6.56 ptSvLSGFdsEiLEnAFnV  5.29 SvLsGFdsei  9.22 

13 OIW15764 Lupinus asIlSGFsPEiIetA  7.46 paSILSGFspEiIEtAFnV  5.30 SiLsGFSpei  8.43 

14 ABK80758 Ficus vsIiSGFdsEiLenA  6.81 pvSIISGFdsEiLEnAFnV  6.00 SiisGFdsei  9.89 

15 GAU15615 Trifolium vsvlSGFqPqiLesA  7.04 pvSvLSGFqpqiLEsAFnV  6.52 SvLsGFqpqi  9.17 

16 XP_011457328 Fragaria ksvlSGFdsEiLtnA  7.12 pkSvLSGFdsEiLtnAFnV  6.85 SvLsGFdsei  9.22 

7S b 

17 AEB33713 Lupinus  syFnGFsrnt 10.76   syfnGFsrnt 10.28 SYfnGFSRNT  1.82 

18 BAB64304 Glycine  sylqGFsrni 10.99   syLqGFsrni 10.34 SYLQGFSRNi  1.91 

19 2CV6 Vigna  sylqGFskni 10.93   syLqGFskni 10.00 SYLQGFSkNi  2.63 

20 KYP48930 Cajanus  sylqGFskni 10.93   syLqGFskni  9.68 SYLQGFSkNi  2.63 

21 CAR78998 Lotus  sylnGFsrni 10.93   syLnGFsrni  9.43 SYLnGFSRNi  2.77 

Notă: Ca şablon au fost uzilizate secvenţele epitopilor IgE ai globulinelor 11S din soia, Gly m G1 şi din arahide, Ara h3 
şi ai globulinei 7S din arahide, Ara h1 (Fig.1). Resturile de aminoacizi din globulinele 7S şi 11S studiate, identice 
cu cele prezente în fiecare dintre cei trei epitopi, sunt evidenţiate cu bold. Resturile, înlocuirea cărora duce la 
scăderea alergenicităţii Ara h3 şi Ara h1, sunt subliniate. 



S TUD IA  UN IVERS I T AT I S  MOLDAV I A E ,  2017, nr.6(106) 

Seria “{tiin\e reale [i ale naturii”     ISSN 1814-3237    ISSN online 1857-498X    p.19-23 

21 

Probabilitatea prezenţei unui epitop IgE similar cu cel identificat în Ara h3 (Fig.1) în globulinele 11S 1-9 

este destul de mare: indicii PD corespunzători sunt mai mici de 4 (Fig.2, Tab.1). Este mult mai puţin probabilă 

prezenţa în aceleaşi globuline 11S a epitopului IgE similar cu epitopul IgE al Gly m G1 (Fig.1,2). Se observă 

aceeaşi legitate atunci când se analizează un set mai mare de secvenţe ale globulinelor 11S (datele nu sunt 

prezentate). Diferenţele în regiunile omoloage ale secvenţelor epitopilor IgE ai Gly m G1 şi ai altor globuline 

11S studiate sunt evidente (Tab.1). 

Probabilitatea prezenţei unui epitop IgE, similar cu cel identificat în Ara h1 (Fig.1) cel puţin în cinci glo-

buline 7S ale grupului 7S a (17-21, Fig.2), este suficient de mare: indicii PD corespunzători sunt mai mici de 3 

(Tab.1). Este evidentă absenţa completă a imunoreactivităţii încrucişate a epitopului IgE al Ara h1 (Fig.1) şi 

a porţiunii omoloage a secvenţelor globulinelor 11S 1-9 (Fig.1, Tab.1). 
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Fig.2. Imunoreactivitatea încrucişată a globulinelor de rezervă din seminţe în regiunile omoloage ale structurilor 

primare din regiunea α-helixurilor h1 şi h2 ale domeniilor N-terminale (Fig.1). Numerele din linia de jos corespund 

globulinelor 11S 1-9 şi globulinelor 7S ale grupelor 7S b (10-16) şi 7S a (17-21), prezentate în Tabelul 1. 

 Ca şablon au fost utilizaţi epitopii IgE identificaţi în globulinele 11S din soia Gly m G1 şi din arahide Ara h3,  

precum şi în globulina 7S din arahide, Ara h1 (Fig.1). 

 
La întocmirea, pe baza BLAST căutărilor, a unei colecţii de globuline, înrudite cu secvenţa epitopului IgE 

din Gly m G1 (Fig.1), se detectează nu doar globuline 11S, ci şi globulinele 7S din grupul 7S b (Fig.1, Tab.1). 
Indicii PD corespunzători sunt relativ mari – de la 5 la 7 (Fig.2, Tab.1). Cu toate acestea, trebuie de avut în 

vedere faptul că Gly m G1 şi Ara h1 aparţin la două familii diferite de globuline de rezervă. De aceea, este 
foarte probabil că imunoreactivitatea încrucişată presupusă între globulinele 7S (grupul 7S b) şi globulinele 

11S 1-9, prezentată în Figura 2, va fi confirmată prin identificarea ulterioară a epitopilor IgE ai unui număr 
mai mare de globuline de rezervă în regiunea α-helixurilor h1 şi h2 ale domeniilor N-terminale. 

Dacă această ipoteză este adevărată, datele prezentate în Figura 2 indică prezenţa probabilă în secvenţele 
globulinelor 7S a două tipuri de epitopi IgE în regiunea α-helixurilor h1 şi h2: epitopii 7S b şi, respectiv, 7S a, 

care detectează şi nu detectează imunoreactivitatea încrucişată cu globulinele 11S. 
Dintre rezultatele comparării perechilor de secvenţe ale celor trei epitopi IgE selectaţi din arahide şi soia cu 

regiunile omoloage ale secvenţelor altor globuline de rezervă, prezentate în Tabelul l, atrag atenţia următoarele:  
1. Toate secvenţele, fără excepţie, conţin o pereche de resturi superconservative Gly şi Phe. Înlocuirea 

ambelor resturi în epitopul IgE din Ara h1 [1] şi a restului Phe în epitopul IgE din Ara h3 [2] duce la scăderea 
nivelului de alergenicitate al acestor globuline. 

2. Restul Leu, a cărui înlocuire în epitopul IgE din Ara h3 duce la scăderea alergenicităţii acestei proteine, 

este prezent în toate globulinele 7S din grupul 7S b. Acesta este un argument suplimentar în favoarea imuno-
reactivităţii încrucişate presupuse a globulinelor 11S şi a globulinelor 7S din grupul 7S b. 

3. Cele două resturi Gly N-terminale ale epitopului IgE din Gly m G1 nu sunt caracteristice pentru sec-
venţele globulinelor 7S din grupul 7S b. Dacă în calitate de şablon se utilizează secvenţa epitopului IgE din 

Gly m G1 scurtat cu două resturi N-terminale, atunci valoarea medie a indicelui PD pentru globulinele 7S din 
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grupul 7S b scade de la 5,73±0,67 până la 4,36±0,50. Această observaţie prezintă un alt argument în favoarea 
imunoreactivităţii încrucişate presupuse a globulinei 11S Gly m G1 şi a globulinelor 7S din grupul 7S b. 

Rezultatele de mai sus ale studiului privind imunoreactivitatea potenţială a globulinei 11S Gly m G1 şi a 

globulinelor 7S din grupul 7S b pot stimula experimente ulterioare pentru identificarea epitopilor IgE în 

globulinele 7S ale acestui grup. 

Concluzii 

Rezultatele cercetării imunoreactivităţii încrucişate a globulinelor de rezervă din seminţe, expuse în 

această lucrare, indică prezenţa stabilită (globulinele 11S şi 7S din arahide şi din soia), precum şi prezenţa 

probabilă a epitopilor IgE în regiunea C-terminală omoloagă înalt conservativă a domeniilor N-terminale ale 

globulinelor 11S şi 7S. Aşa cum s-a constatat în alte lucrări [10-18], scindarea acestei regiuni are loc în timpul 

proteolizei iniţiale a multor proteine de rezervă din familia globulinelor 11S. Aceasta arată perspectivele de 

reducere parţială prin proteoliza limitată a alergenicităţii nu doar a globulinelor 11S şi 7S din arahide şi din 

soia, ci şi a altor globuline de rezervă ale acestei familii. 
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