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1.1 Aspectos gerais 

 

O látex é uma seiva extraída principalmente da Hevea brasiliensis, árvore 

originária da Amazónia que pertence à família das Euphorbiaceae (Ebo, 2002). A sua 

composição apresenta, essencialmente, poliisopreno, lípidos, fosfolípidos e proteínas. 

Actualmente, existe uma grande variedade de produtos de látex. Para além das 

luvas, existem mais de 40.000 produtos, com os quais se contacta directamente por via 

cutânea, mucosa ou percutânea (Ferreira, 2005).  

Nos últimos anos, o uso de produtos derivados do látex intensificou-se. Este 

aumento levou a mudanças no processo de fabrico pela indústria, abreviando ou mesmo 

suprimindo etapas importantes de remoção de proteínas e químicos, resultando em 

produtos de baixa qualidade. Por outro lado, originou também o aumento da extracção 

do látex para suprir as necessidades do consumo mundial de látex, levando assim ao 

aumento da produção das proteínas de defesa por parte da planta, devido à elevada 

frequência e intensidade dos cortes sofridos para a extracção da seiva (Gaspar e Pires, 

2002).  
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1.2 Extracção do látex 

 

O processo de extracção do látex de borracha natural (NRL) efectua-se com uma 

pequena incisão no tronco da árvore (Fig. 1.1), que não deve ser muito funda nem muito 

larga, para que não haja influência na vida da planta. Este corte fará com que o conteúdo 

leitoso das células lactíferas expostas, flua desde o interior da planta até ao recipiente 

colector, devido à pressão de turgação existente no floema (10-15 bar) que tende a 

expelir o conteúdo do sistema para-circulatório formado pelas lactíferas (Ebo, 2002). 

 

Figura 1.1 – Obtenção do látex de borracha natural (www.superiorglove.com) 

 

Uma vez colhido, adiciona-se amónia à seiva do látex (Hubber e Terezhalmy, 

2006), para actuar como conservante por aumentar a alcalinidade (pH) e retardar o 

crescimento microbiano. A adição de amónia tem ainda o benefício de aumentar a 

estabilidade do NRL, isto porque aumenta a carga negativa da superfície das partículas 

de borracha. Além do mais, condições alcalinas no látex podem desnaturar algumas 

proteínas e podem mesmo hidrolisar parcialmente polipéptidos menores (Perrella e 

Gaspari, 2002).  
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1.3 Síntese e composição do látex 

 

O termo látex é geralmente usado para referir produtos elásticos empregues na 

composição dos objectos de borracha (Ebo, 2002). 

O látex é considerado o citoplasma vivo da célula e é um fluido leitoso de pH 

neutro e inodoro, obtido da árvore de borracha, Hevea brasiliensis, pela incisão feita no 

tronco de maneira controlada (Sri-Akajunt et al., 2000). O NRL é definido como uma 

suspensão coloidal de diferentes partículas de borracha, citosol e organelos subcelulares 

(Abraham e Ramesh, 2002; Wititsuwaannakul et al., 2004). 

As plantas armazenam uma variedade de fluidos, incluindo o látex, dentro de 

cavidades de células secretoras e canais. O látex está no interior de células lactíferas, 

que são interligadas por estruturas ramificadas formando uma rede complexa de tubos 

por todo a planta (Moutim et al., 1999). 

A composição do látex natural líquido consiste em água, borracha (cis-1,4-

polisopreno), proteínas, resinas, açúcares, cinzas e esteróides, como se pode verificar na 

tabela 1.1 (Abraham e Ramesh, 2002). 

 

Tabela 1.1 – Composição típica do látex de borracha natural (Abraham e Ramesh, 

2002). 

 

Constituintes Percentagem existente no látex 

Borracha 30-40 % 

Proteínas 1,0-1,5 % 

Resinas 1,0-2,5 % 

Lípidos 0,5-1,0 % 

Hidratos de carbono 0,5-1,0 % 

Água 60-70 % 

Cinza < 1,0 % 

Densidade 975-985 Kgm
-3

 

pH 6,5-7,0 
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As partículas de borracha constituem mais de cerca de 50% do látex em peso e 

têm um diâmetro que varia entre 60 nm e 6 µm. Estão rodeadas por uma membrana 

simples constituída por glicolipofosfoproteínas carregadas negativamente, o que permite 

a estabilidade do látex numa suspensão coloidal (Fig. 1.2) (Ebo, 2002). 

 

 
 
Figura 1.2 – Suspensão coloidal de látex de borracha natural (Ebo, 2002). 

 

Além das partículas de borracha, o látex é constituído por numerosas partículas 

que não são borracha, como os lutoides, e por uma variedade de substâncias, como 

proteínas (1-1,5%), glúcidos, lípidos e constituintes inorgânicos (Ylitalo, 2000). 

 

O processo da síntese de borracha natural (Esquema 1) começa com a sacarose a 

ser convertida em Acetil coenzima A (Acetil-CoA), processo realizado em vários 

passos. Três moléculas de acetil CoA são convertidas em β-hidroxi-β-metilglutaril-CoA 

(HMG-CoA) que sofre uma redução, dando origem ao mevalonato, que por sua vez, é 

fosforilado e descarboxilado para dar origem ao pirofosfato de isopentilo C5 (Ebo, 

2002). O mevalonato é convertido em pirofosfato de isopentenilo na fase aquosa do 

látex da Hevea brasiliensis pela formação intermediária de mevalonato 5-fosfato 

(MVA- 5-fosfato) e MVA 5-pirofosfato (Archer et al., 1963). 

 O pirofosfato de isopentenilo sofre isomerização pela enzima isopentenil 

pirofosfato (IPP-isomerase) dando origem ao pirofosfato de dimetilalilo. A trans-

preniltransferase a partir de ambos os compostos catalisa a síntese do pirofosfato de 

alilo, de C10 (pirofosfato de geranilo, GPP), C15 (pirofosfato de farnesilo, FPP) e C20 

(pirofosfato de geranilo geranilo,GGPP) (Archer et al., 1963). Estes monoterpenos, 

(duas unidades de isopreno), sesquiterpenos, (três unidades de isopreno), diterpenos, 
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Isomerase 
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Invertase 
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(quatro moléculas de isopreno), formam assim a borracha natural (Fig. 1.3) (Cornish, et 

al., 1993). 

 
Esquema 1 – Síntese da borracha natural 

(Adaptado de Cornish, et al., 1993; Ebo, 2002) 

Sacarose 

 

Glucose + Frutose 

 

Acido pirúvico 

 

Acetil – CoA 

 

HMG – CoA  

 

Mevalonato 

 

MVA 5-fosfato 

 

MVA  5-pirofosfato 

 

 Pirofosfato de Isopentenilo 

 

 

                                     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Pirofosfato de Dimetilalilo 

Pirofosfato de alilo 

        Iniciador 

GPP 

FPP 

GGPP 

          Borracha 

  Cis-1,4-polisopreno 

           Produto 
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   A borracha obtida está na configuração cis (Wititsuwaannakul et al., 2004), 

como cis-1,4-polisopreno (Fig. 1.4), no entanto, o polisopreno da Hevea brasiliensis 

contém para além desta, duas unidades de trans-isopreno na região terminal (Rose e 

Steinbüchel, 2005). 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 – Estrutura química da unidade 

de isopreno (Abraham e Ramesh, 2002). 

 

 

Figura 1.4 – cis-1,4-polisopreno = Borracha 

natural (Rose e Steinbüchel, 2005). 
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1.4 Proteínas das fracções do látex 

 

 As proteínas constituem aproximadamente 1-1,5% do peso do látex da Hevea 

brasiliensis (Abraham e Ramesh, 2002). O NRL não é um líquido homogéneo, uma vez 

que as proteínas do látex se encontram dispersas. Estas situam-se no citosol, estão 

associadas aos organelos e podem ser separadas por ultracentrifugação, 

aproximadamente de 59,000g, em 3 fracções principais (Fig. 1.5)(Yeang et al., 2002):  

 

 Fase das partículas de borracha ou fracção cremosa; 

 Esta fracção apresenta cerca de 27% da proteína total e contém os alergénios 

Hev b 1 e Hev b 3. Estas proteínas são, geralmente ácidas e insolúveis em água (Yeang 

et al., 2002, Yip e Cacioli, 2002) 

Esta fase contém cerca de 11 mg de proteínas por cada grama de borracha (Yeang et al., 

2002); 

 

 Fase translúcida ou soro C; 

O soro C é composto por um larga variedade de proteínas associadas ao 

metabolismo celular, contendo os alergénios Hev b 5, Hev b 7, Hev b 8, Hev b 9 e 

aproximadamente 48% de proteína. As proteínas desta fase são geralmente solúveis em 

água e também são ácidas (Yeang et al., 2002, Yip e Cacioli, 2002). Uma amostra típica 

deste soro contém 12 mg de proteínas por cada mL (Yeang et al., 2002). 

 

 

 Fracção sedimentar ou soro B, particularmente lutóides; 

Esta fase, comparativamente com o soro C, tem uma menor variedade de 

proteínas, mas apresenta um número superior de alergénios. Cada mL de soro B tem em 

média 24 mg de proteínas (Yeang et al., 2002). 

A fase do soro B contém aproximadamente 25% de proteína que inclui os 

alergénios Hev b 2, Hev b 4, Hev b 6, Hev b 10, Hev b 11, Hev b 12, Hev b 13, e ainda 

a heveína que representa entre 50 a 70% das proteínas totais. Estas proteínas são 

geralmente solúveis em água e tanto são ácidas como básicas (Yeang et al., 2002, Yip e 

Cacioli, 2002). 

 



                                                                                                     Introdução 
 

Universidade da Beira Interior, Setembro/08 

   
9 

 

 

Figura 1.5 – Látex separado em três fracções distintas por ultracentrifugação a 59,000g 

(Yip e Cacioli, 2002). 

 

   Mais de 250 proteínas foram identificadas no látex (Hubber e Terezhalmy, 

2006), no entanto, estima-se que apenas cerca de 25% apresentam propriedades 

alergénicas, ou seja, capacidade de induzir a produção de anticorpos IgE específicos 

(Gaspar, 2005). Estas proteínas estão envolvidas em numerosos processos de 

biossíntese, defesa, e funções estruturais para a manutenção do látex (Hubber e 

Terezhalmy, 2006). 

 Segundo o IUIS (International Union of Immunological Societies), estão até à 

data identificados e caracterizados 13 alergénios do látex, que foram denominados de 

Hev b 1 a Hev b 13 (Kurup et al., 2005). 

 Considera-se um alergénio major se houver uma resposta IgE específica positiva 

em mais de 50% dos soros dos doentes alérgicos ao látex (Gaspar, 2005). 

 Os alergénios do látex podem ser divididos consoante a sua função biológica, em 

(Gaspar, 2005): 

 Proteínas envolvidas na biossíntese dos polímeros de isopreno e coagulação do 

látex; 

 Proteínas pertencentes ao sistema de defesa das plantas; 

 Proteínas estruturais.  
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1.5 Características das proteínas alergénicas do látex  

 

 Hev b 1 

 

Este alergénio foi o primeiro a ser identificado e isolado das luvas (Ebo, 2002). 

É uma proteína de 137 aminoácidos (Quero et al., 2004) que, embora apareça 

predominantemente como um monómero do látex fresco com um peso molecular de 

14,6 Kilodalton (kDa), também pode aparecer sob a forma homotetraédrica com um 

peso molecular de 58 kDa. Esta forma foi isolada por Czuppon, a partir de látex fresco e 

luvas de látex (Breiteneder e Scheiner, 1998). 

O Hev b 1 é uma proteína altamente hidrofóbica (Jungbauer et al., 2000), 

firmemente ligada a grandes partículas de borracha (diâmetro> 350 nm), 

correspondendo a 10-60% do conteúdo proteico total do NRL (Ebo, 2002). Esta 

proteína é necessária para a preniltransferase adicionar múltiplas unidades de cis-

isopreno às moléculas de borracha (Breiteneder e Scheiner, 1998; Meade et al., 2002).  

Os aminoácidos 31-64 da região C-terminal são os responsáveis pela 

alergenicidade desta proteína. Todos os seus derivados possuem capacidade de ligação a 

imunoglobulina E (IgE), confirmada por soros de doentes de espinha bífida (Posch et 

al., 1998). 

O Hev b 1 é um alergénio “major”, podendo formar agregados moleculares de 

40-60 kDa durante a produção da luva (Ebo, 2002). É um alergénio importante para 

doentes com espinha bífida (80%), mas menos relevante para os trabalhadores de saúde 

(50%) (Posch et al., 1998). 

 

 Hev b 2 

 

O Hev b 2 é uma proteína glicosilada de 374 aminoácidos com peso molecular 

de 35 kDa (Quero et al., 2004), pertencendo a um grupo de enzimas denominadas endo-

β-1,3-glucanases.  

A glucanase do látex foi detectada com diversas isoformas. Esta proteína 

aparece no gel de poliacrilamida SDS-PAGE, como uma banda dupla de 34-36 kDa, 32-

35 kDa ou 35-38 kDa (Yeang et al., 2002). Tem um peso molecular inicial de 41,3 kDa, 

o N-terminal e a extensão C-terminal são clivados durante ou depois do transporte para 

o vacúolo, resultando numa proteína madura de 35,1 kDa (Wagner e Breiteneder, 2002). 
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Ao contrário de todos os outros alergénios que são proteínas ácidas, este é uma 

proteína básica com um ponto isoeléctrico (pI) de aproximadamente 9,5 (Yeang et al., 

2002). 

O Hev b 2 tem sobretudo uma acção antifúngica por degradar os β-1,3-glicanos 

constituintes das paredes celulares dos fungos. Foi documentada a existência de 

reactividade cruzada com glucanases presentes na banana e tomate (Gaspar, 2005). 

Yagami e colaboradores (1998), mostraram que o Hev b 2 purificado é 

reconhecido pela IgE em doentes alérgicos ao NRL (40%), e em doentes atópicos (71%) 

(Wagner e Breiteneder, 2002). 

 

 Hev b 3 

 

O Hev b 3 é uma proteína de partícula de borracha com características 

hidrofóbicas e apresenta 23 kDa, sendo constituída por dois polipeptidos. A sua 

alerginicidade está associada aos doentes com espinha bífida (Ebo, 2002). 

O Hev b 3 foi isolado e caracterizado como uma proteína das partículas pequenas da 

borracha de 70 nm ou menos (Sussman et al., 2002), estando envolvido na biossíntese 

do isopreno (Meade et al., 2002). 

 Dois polipeptídos foram purificados, respectivamente com 23 e 27 kDa, tendo 

sido demonstrado que a sua sequência de aminoácidos era igual (Roque et al., 2004). 

 Alenius et al.,(1993) purificaram um polipeptido de 27 kDa do látex por HPLC 

que foi reconhecido por anticorpos IgE em 10/12 (83%) soros de doentes com espinha 

bífida. Este alergénio não foi reconhecido por IgE de trabalhadores da área de saúde 

(TAS) (Breiteneder e Scheiner, 1998). Lu et al., (1995), observaram também um 

polipéptido de 23 kDa e pI de 4,8 associado com a hipersensibilidade ao látex em 

doentes com espinha bífida. Este polipéptido purificado reagiu com IgE de 13/17 (76%) 

doentes alérgicos ao látex com espinha bífida, mas só com 1/5 de TAS com alergia ao 

látex (Breiteneder e Scheiner, 1998). 
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 Hev b 4 

 

O Hev b 4 é conhecido como complexo proteico em microhélice. É uma proteína 

ácida, de pH 4.5, encontrada na microhélice do complexo proteico do latex, visível ao 

microscópio electrónico, e que possui actividade de glucosidase, confirmada por ensaios 

enzimáticos (Yeang et al., 2002). 

 Esta proteína glicosilada aparece como uma banda tripla de massa molecular 

entre 50-57 kDa quando separada electroforeticamente sob a forma reduzida. Na forma 

não reduzida o peso molecular é de aproximadamente 100 kDa (Posch et al., 1998). É 

reconhecida como um dos principais alergénios do látex, principalmente nos doentes 

com espinha bífida (Roque et al., 2004). 

 

 Hev b 5 

 

O Hev b 5 é uma proteína ácida do látex, com um pI de 3,5 e tal como a anterior, 

é uma proteína estrutural do citoplasma (Yeang et al., 2002).  

 Esta proteína tem um peso molecular de 16 kDa, com 151 resíduos de 

aminoácidos (Quero et al., 2004; Akasawa et al., 1996), contendo somente 14 dos 21 

aminoácidos naturais. Tem grandes quantidades de ácido glutâmico, treonina, alanina e 

prolina (Yeang et al., 2002). 

 O Hev b 5 é difícil de isolar e pode facilmente escapar de detecção devido às 

suas características moleculares. Akasawa et al., (1996) observaram que a maioria dos 

tipos das luvas do látex continham Hev b 5, mas somente detectaram níveis muito 

baixos de proteína no látex de borracha natural, levantando assim, a possibilidade do 

que o Hev b 5 nativo no látex poderia ser instável. Um aspecto importante a salientar 

em relação ao Hev b 5 é o facto de a sua concentração ser superior no látex processado, 

relativamente ao látex natural (Gaspar, 2005). 

    Foi documentada a existência de 47% de reactividade cruzada com uma proteína 

com elevada homologia existente no kiwi (Yeang et al., 2002). O Hev b 5 é um 

alergénio “major” do latex natural que está associado a reacções alérgicas em 92% dos 

trabalhadores de saúde e em 56% de crianças com espinha bífida (Ebo, 2002). 
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 Hev b 6.01 

 

A heveína, proheveína e proheveína de domínio C são alergénios designados 

pela IUIS como Hev b 6.01, Hev b 6.02 e Hev b 6.03, respectivamente (Yeang et al., 

2002). 

 

O Hev b 6.01 (proheveína) tem peso molecular de 10 kDa, possui dois domínios 

distintos, um domínio N-terminal com 43 aminoácidos, sendo este a heveína e um 

domínio C-terminal com 144 aminoácidos (Breiteneder e Scheiner, 1998). 

A heveína possui mais de 70% da actividade alergénica total das luvas, sendo a 

sua importância baseada no facto de mais de 70% dos doentes alérgicos ao látex terem 

anticorpos de IgE com ligação à heveína e reacções positivas ao teste cutâneo por 

picada (SPT) (Karisola et al., 2002). 

Cerca de 80% dos trabalhadores de saúde alérgicos ao látex são sensíveis ao 

heveína, enquanto a prevalência de sensibilização nas crianças com espinha bífida é 

cerca de 30% (Posch et al., 1998). 

 

 Hev b 6.02 

 

A Hev b 6.02 é um polipéptido hidrofílico de 20 kDa constituído por dois 

domínios distintos, a heveína N- terminal de 4.7 kDa e proheveína de domínio C de 14 

kDa (Ebo, 2002). 

Existem vários indícios de que Hev b 6.02 é um alergénio importante na 

sensibilização dos trabalhadores da saúde (80%), e nos grupos de crianças com espinha 

bífida (50%).  

Têm-se observado características moleculares e propriedades imunológicas 

similares às da proteína extraída do látex sem ser processada, o que indica que resiste ao 

processo de manufactura sem alterações importantes (Quero et al., 2004). 
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 Hev b 6.03 

 

A Hev b 6.03 tem uma massa molecular de 14 kDa e é uma proteína constituída 

por 144 aminoácidos com um pI de 7,0-7,4. Este domínio parece estar envolvido nos 

mecanismos de defesa das plantas (Alenius et al., 1996). 

Esta proteína é considerado um alergénio “minor” por apresentar menos 

importância imunológica quando comparado com os dois anteriores (Karisola et al., 

2002). 

 

 Hev b 7 

 

 O Hev b 7 é um alergénio com peso molecular de 46 kDa (Yeang et al., 2002), 

possuindo actividade de esterase (Breiteneder e Scheiner, 1998). O cDNA deste 

alergénio codifica para uma proteína de 388 resíduos de aminoácidos (Quero et al., 

2004). O Hev b 7 tem uma sequência de aminoácidos idêntica em 43% à patatina do 

tabaco e 39-42% a várias patatinas da planta da batata (Yeang et al., 2002) e do tomate 

(Breiteneder e Scheiner, 1998). 

 A principal função do Hev b 7 é a defesa da planta, pois inibe o crescimento de 

larvas e certos insectos. Este alergénio induz reactividade, tanto em doentes com 

espinha bífida, como em profissionais da saúde (Ebo, 2002). 

Nas crianças alérgicas ao látex, existe reactividade cruzada entre a Hev b 7 e a 

patatina o que não é verificada nos adultos também alérgicos (Yeang et al., 2002). 

 

 Hev b 8 

 

O Hev b 8, ou profilina tem um peso molecular de 14 kDa e um pI de 4,9. É 

constituída por uma cadeia polipeptídica de 131 resíduos de aminoácidos e é 

considerada um alergénio “minor”. Pertence ao grupo das proteínas ubiquitárias do 

reino vegetal, designadas por profilinas, que são proteínas do citoesqueleto que regulam 

a polimerização da actina. (Quero et al., 2004). O Hev b 8 uma proteína associada à 

reactividade cruzada entre alergénios do látex de borracha natural e os alergénios da 

banana e de ervas (Meade et al., 2002). Cerca de 20% dos doentes alérgicos a alguns 

frutos apresentam reactividade cruzada com a profilina (Ebo, 2002). 
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 Hev b 9 

 

O Hev b 9 é um alergénio do látex com peso molecular de 47,6 kDa, que na sua 

forma nativa se encontra sob a forma de homodímero (Yeang et al., 2002). Esta enzima 

enolase (EC 4.2.1.11) que catalisa a conversão reversível do ácido 2-fosfoglicérico ao 

ácido fosfoenolpirúvico e foi encontrada no soro C do látex (Yeang et al., 2002). 

 O Hev b 9 tem uma reactividade cruzada descrita com enolases do Ricinus 

communis do tomate e do fungo Cladosporium (Gaspar, 2005). A enolase do látex tem 

sequência idêntica em 72% dos aminoácidos com a enolase humana (Yeang et al., 

2002). 

Este alergénio, não apresenta actividade alérgica nos trabalhadores de saúde 

sendo considerado por isso um alergénio “minor” (Ebo, 2002). 

 

 Hev b 10 

 

Além da enolase (Hev b 9), que se encontra no soro C do látex, uma outra 

enzima dos organismos vivos é a superóxido dismutase de manganésio (MnSOD, EC 

1.15.1.1) do soro B (Yeang et al., 2002). Esta enzima é outro alergénio minor do látex 

designado de Hev b 10 e encontra-se geralmente nas mitocôndrias e nos peroxisomas 

(Yeang et al., 2002).  

O Hev b 10 apresenta um peso molecular de 45 kDa baseado na migração da 

electroforese SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Gel 

Electrophoresis), contudo a partir do seu cDNA é de 22,9 kDa o que sugere que a 

proteína nativa pode ser um homodímero que resiste à dissociação, mesmo na forma 

reduzida. (Yeang et al., 2002). 

A superóxido dismutase protege contra espécies altamente reactivas de oxigénio 

e portanto, fornece protecção contra a toxicidade de radicais de oxigénio (Sussman et 

al., 2002). Tem 45% de reactividade cruzada descrita com o fungo Arpergillus 

fumigatus e de 58% com a MnSOD Humana (Yeang et al., 2002, Gaspar, 2005). 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Introdução 
 

Universidade da Beira Interior, Setembro/08 

   
16 

 Hev b 11 

 

A Hev b 11 é uma endoquitinase do tipo I, com massa molecular de 33 kDa e pI 

de 5,1 (Tomazic et al., 2002) que está localizada no citosol, ou seja no soro C. 

Apresenta mais de 65% de homologia com várias endoquitinases de plantas (Yeang, 

2004). 

Quase todas as quitinases se caracterizam por degradarem hidroliticamente o 

polímero quitina, que é um componente estrutural importante das paredes celulares dos 

fungos (Wagner e Breiteneder, 2002). 

A Hev b 11 é o principal responsável pelas reactividades cruzadas entre algumas 

frutas (banana, castanha, abacate) e o látex (Ebo, 2002). 

 

 Hev b 12 

 

O Hev b 12 tem um peso molecular de 9,3 kDa, um pI de 10,8, e a sua 

localização in vivo no látex de borracha natural é incerta, uma vez que não foi detectada 

na forma nativa no látex (Yeang, 2004).  

Esta proteína é muito estável, tem como funções antimicrobianas e antifúngicas 

(Gaspar, 2005) e está envolvida no transporte de fosfolípidos e galactolípidos através 

das membranas (Yeang, 2004). 

     O Hev b 12 não é um alergénio muito importante em termos de reactividade, 

pois possui níveis de reactibilidade inferiores a 30% (Yeang et al., 2006). 

 

 Hev b 13 

 

O Hev b 13 é uma glicoproteína de peso molecular de 42.9 kDa e pI de 

aproximadamente 5 (Yeang et al., 2002). O Hev b 13, inicialmente foi confundido com 

o alergénio Hev b 7 do látex. Quando os alergénios foram isolados independentemente, 

ambos mostraram alergenicidade e foram classificados como Hev b 7.01, proteína 

original do soro-C e o Hev b 13 foi designado de Hev b 7.02, proteína original do soro 

B do látex (Arif et al., 2004).   

O Hev b 13 tem propriedades de lipase e esterase, além de uma sequência 

proteica homóloga a proteínas existentes na soja e legumes (Yeang, 2004). 
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Através de testes “in vivo” provou-se que o Hev b 13 é um alergénio “major” no 

grupo dos trabalhadores de saúde, com alergia ao látex de borracha natural (Bernstein et 

al., 2003). 

 

Tabela 1.2 – Alergénios do látex de borracha natural (Gaspar, 2005) 
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1.6 Alergénios recombinantes 
 

 

A literatura tem revelado muitos estudos de clonagem de alergénios, seguida da 

sua caracterização bioquímica e imunológica. Este tipo de abordagem requer um 

conhecimento preciso das características físicas e bioquímicas das moléculas 

alergénicas naturais, o que só pode ser realizado com os alergénios purificados a partir 

das suas fontes naturais (Pastorello e Trambaiolo, 2001). 

 A expressão de alergénios recombinantes foi uma metodologia bem sucedida, 

graças essencialmente ao conhecimento da molécula, confirmando assim a necessidade 

de estudos em bioquímica básica (Bohle et al., 2000). 

Proteínas recombinantes são usadas em aplicações clínicas e farmacêuticas. A 

grande vantagem das proteínas recombinantes, em relação às naturais, é que podem ser 

produzidas em grandes quantidades. Os alergénios recombinantes facilitam o estudo das 

bases moleculares da imunoreactividade das proteínas. No entanto, embora tenham 

muitas vantagens, a utilização de alergénios recombinantes em testes de alergia ou em 

imunoterapia tem de ser validada por comparação com os alergénios naturais, de modo 

a que a reactividade promovida nos doentes tenha as mesmas características e 

mecanismos que as provocadas pelos alergénios de fontes naturais (Yeang et al, 2002). 

Todos os alergénios com excepção do Hev b 4 já foram produzidos na sua forma 

recombinante.  

A maioria dos alergénios recombinados de látex, o Hev b 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 

11, 12 e 13 foram sintetizados com sucesso em bactérias (E. Coli), no entanto, o Hev b 

7, foi expressado na levedura Pichia pastoris para facilitar a produção da proteína 

glicosilada (Yeang et al,, 2002). 
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1.7 Diagnóstico da alergia ao látex 

Os sintomas da alergia ao látex podem ser facilmente confundidos com outras 

alergias, sendo assim, de difícil diagnóstico. O diagnóstico de alergia ao NRL não deve 

ser apenas baseado num historial positivo, mas deve ser complementado com outros 

exames (Yeang, 2004). 

Existem várias técnicas para diagnosticar a sensibilização e alergia ao látex: 

testes cutâneos por picada (SPT), testes laboratoriais e provas de provocação (Carvalho, 

2005). 

 

 
TESTES CUTÂNEOS 

 

A maioria dos autores considera os SPT, como o melhor método para confirmar 

a existência de sensibilização ao látex. 

            Ainda não se consegue reunir um consenso sobre qual a matéria-prima mais 

adequada, para a produção dos extractos de látex utilizados nos testes cutâneos, o que 

pode condicionar alguma variabilidade nos resultados, estes testes apresentam uma 

elevada sensibilidade (90-98%) e especificidade (>95%) (Blanco et al., 1998). Existem 

actualmente, vários extractos comerciais de látex disponíveis para a realização de testes 

cutâneos, permitindo obter resultados rapidamente e com menor custo, que os testes 

laboratoriais (Carvalho, 2005). 

As reacções adversas durante a realização de testes cutâneos com o látex são 

raras. Existem, no entanto, casos descritos de reacções anafilácticas, associadas à 

utilização de extractos não comerciais, preparados a partir de látex não processado ou 

luvas cirúrgicas, com amplas variações no seu conteúdo alergénico. É assim 

recomendável, que os testes sejam efectuados sob supervisão médica, em locais com 

meios adequados ao tratamento de eventuais reacções (Blanco et al., 1998). 

Dada a existência de reactividade imunológica cruzada entre látex e alimentos, 

com possibilidade de reacções graves, a realização de testes cutâneos em “prick” para os 

alimentos implicados, deve constar da abordagem diagnóstica dos doentes com 

sensibilização ao látex. No caso de o extracto comercial apresentar um resultado 

negativo e persistir a suspeita clínica, ou no caso de não estar disponível, os testes 

cutâneos deverão ser realizados com o alimento, utilizando o método “prick-prick” que 
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consiste em picar o alimento e, posteriormente a pele com a mesma agulha (Carvalho, 

2005). 

 

 

TESTES LABORATORIAIS 

 

A detecção de IgE específicas para o látex no soro do doente pode ser útil para a 

confirmação do diagnóstico, existindo actualmente várias técnicas laboratoriais 

comercialmente disponíveis, que permitem realizar o seu doseamento. Tal como nos 

extractos utilizados nos testes cutâneos, também se verifica alguma variabilidade na 

composição alergénica dos extractos de látex disponíveis para utilização “in vitro”. 

(Turjanmaa, 2001). 

Os testes laboratoriais apresentam uma sensibilidade inferior à dos testes 

cutâneos (73-79%) e a sua especificidade depende da população considerada. Assim, 

verifica-se que é elevada (cerca de 100%) em indivíduos não atópicos ou alérgicos aos 

ácaros do pó da casa, mas foi encontrada uma percentagem elevada (30-40%) de falsos 

positivos, com diminuição da especificidade, em doentes com alergia a pólens, o que 

pode ser explicado com base na existência de reactividade cruzada, entre o látex e certos 

pólens. Deste modo, a interpretação dos resultados deverá ser sempre feita com cautela 

e de acordo com a clínica (Carvalho, 2005). 

Apesar da sua menor sensibilidade, os testes laboratoriais podem constituir uma 

alternativa, nomeadamente quando a realização dos testes cutâneos não é possível (toma 

de determinados medicamentos, alterações dermatológicas, locais em que não existe 

experiência na realização de testes cutâneos). É de salientar, o facto de não 

apresentarem qualquer risco para o doente, mas o seu custo é mais elevado e a obtenção 

de resultados mais demorada em relação aos testes cutâneos (Blanco et al., 1998). 

Testes laboratoriais mais complexos e dispendiosos (teste de activação de 

basófilos, teste de libertação de histamina) têm sido avaliados no diagnóstico da alergia 

ao látex, não sendo ainda utilizados na prática clínica (Carvalho, 2005). 
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PROVAS DE PROVOCAÇÃO 

 

Quando persistem dúvidas, nomeadamente se houver discrepâncias entre a 

clínica e os testes cutâneos ou laboratoriais, o diagnóstico pode ser confirmado através 

de provas de provocação específica. Estas deverão ser sempre efectuadas em meio 

hospitalar, dada a possibilidade de ocorrência de reacções anafilácticas, não sendo 

recomendadas em doentes, com antecedentes de reacções graves. Para além do risco a 

que estão associadas, os critérios de positividade das provas de provocação, não são 

uniformes entre diferentes autores (Blanco et al., 1998). 

O teste de provocação mais utilizado é o teste de uso (“use test”) com uma luva 

de látex. Consiste, em avaliar a reacção à colocação de uma luva de látex numa mão 

húmida durante 30 minutos, com colocação de uma luva sem látex na outra mão como 

controlo. Esta prova apresenta limitações, nomeadamente a variabilidade no conteúdo 

alergénico entre diferentes fabricantes de luvas e inclusivamente, entre lotes do mesmo 

fabricante. Por outro lado, trata-se de um procedimento que se acompanha de algum 

risco de reacções sistémicas, pelo que deve ser iniciado com a colocação de apenas uma 

dedeira de látex num dedo húmido. No caso de não se verificar reacção poderá ser 

testada a mão com uma luva (Hamilton et al., 1999). 

Pode ser também realizado o teste de fricção, que consiste em avaliar a reacção à 

fricção da face anterior do antebraço ou dos lábios, com um objecto de látex 

(Turjanmaa, 2001). 

Existem igualmente testes de provocação inalatória brônquica e nasal, que 

podem ser utilizados quando existem queixas respiratórias, particularmente, em casos de 

doença profissional (Blanco et al., 1998). 

Dada a importância do látex, como alergénio susceptível de induzir reacções 

sistémicas graves mediadas por IgE, o diagnóstico adequado da alergia ao látex reveste-

-se da maior importância, de forma a permitir a instituição das medidas apropriadas. 

Importantes avanços têm sido feitos nos últimos anos, na purificação e caracterização 

molecular dos alergénios do látex e desenvolvimentos futuros nesta área são esperados, 

particularmente, o aparecimento de reagentes seguros, sensíveis e específicos para fins 

diagnósticos (Carvalho, 2005). 
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1.8 Processos de purificação dos Alergénios 

 
A grande prioridade para a gestão da doença alérgica, é a identificação dos 

alergénios, evidenciando a necessidade em obter padrões e alergénios purificados para o 

diagnóstico e terapêutica da doença. 

 Muitos estudos se têm realizado, no sentido de optimizar metodologias de 

purificação de alergénios a partir das suas fontes naturais (Pastorello e Trambaiolo, 

2001). A purificação é um processo complexo realizado em diferentes passos, que se 

baseia em várias propriedades de carácter físico-químico da proteína (solubilidade, 

carga iónica, peso molecular, propriedades de afinidade com outras moléculas) de modo 

a conseguir uma separação progressiva. A obtenção de alergénios, e a confirmação das 

suas características alergénicas, pode ser de grande utilidade para o diagnóstico e 

fundamentalmente, para a investigação (Pastorello e Trambaiolo, 2001). 

 As técnicas de purificação de alergénios do látex mais utilizadas são a 

Cromatografia de Filtração em Gel, a Cromatografia de Fase Reversa, Cromatografia 

Líquida de Alta Resolução (HPLC), Cromatografia de Troca Iónica e Cromatografia de 

Afinidade (Pastorello e Trambaiolo, 2001). 

A cromatografia de filtração em gel permite a separação de biomoléculas com 

base no seu tamanho. É uma técnica aplicada particularmente a espécies de alto peso 

molecular. Os empacotamentos para cromatografia de filtração em gel consistem de 

partículas pequenas de sílica ou de polímeros contendo uma rede de poros uniformes 

nos quais moléculas do soluto e do solvente podem se difundir. Moléculas maiores do 

que o tamanho médio dos poros da fase são excluídas e essencialmente não sofrem 

retenção. Essas espécies são as primeiras a serem eluídas. Moléculas com diâmetros 

significativamente menores do que os poros podem penetrar ou permear através do 

emaranhado de poros e ficar retidas por tempos maiores. Estas são as últimas a serem 

eluídas (Amersham Biosciences, 2002). 

A cromatografia de fase reversa, permite a separação proteínas de acordo com a 

hidrofobicidade. Neste tipo de cromatografia são usados solventes orgânicos (alcanos 

lineares e compostos aromáticos), que podem afectar a actividade biológica ou a 

estrutura terciária da biomolécula (Diogo et al., 2005). 

A cromatografia de troca iónica permite a separação de biomoléculas com base 

na carga, sendo que, alergénios com diferentes cargas são retidos e eluídos de modo 
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distinto. É um processo adequado para compostos ionizáveis, sendo afectado pelo pH e 

pela força iónica do eluente (Diogo et al., 2005). 

A cromatografia de afinidade permite a separação de biomoléculas com base 

numa associação selectiva e reversível entre o soluto alvo e um ligando covalentemente 

ligado à matriz. Este método é o mais específico, uma vez que é baseado no 

reconhecimento biológico entre o ligando e a biomolécula, envolvendo forças de ligação 

intermoleculares nomeadamente electrostáticas, pontes de hidrogénio, hidrofóbicas e 

interacções de Van der Waals (Diogo et al., 2005).  

 O Hev b 1, foi purificado a partir de látex amoniado utilizando a cromatografia 

de filtração em gel (Durauer et al., 2000) e também por cromatografia de fase reversa. 

(Chen et al., 1997). 

O alergénio Hev b 2 foi purificado a partir de látex fresco, utilizando-se um 

primeiro passo de cromatografia de troca iónica, com uma coluna Mono S, seguido de 

cromatografia de filtração em gel numa coluna Superdex 75 HR (Paluoso et al., 2007). 

Wititsuwannakul e colaboradores (2008) conseguiram purificar o Hev b 3 por 

cromatografia de troca iónica a partir de látex fresco. 

O Hev b 4 foi purificado a partir do soro C através uma electroforese SDS-PAGE 

preparativa. A banda do Hev b 4 foi recortada e extraída do gel e posteriormente 

procedeu-se a uma cromatografia de fase reversa com uma coluna de Aquasil C18 

(Kolarich et al., 2005).  

O alergénio Hev b 5 foi purificado a partir de látex fresco através de 

cromatografia de troca catiónica (Akasawa et al., 1996). 

Alenius et al., (1996) purificaram a proheveína (Hev b 6.01), a partir de látex de 

Hevea Brasiliensis fresco, por HPLC seguida de cromatografia de filtração em gel. A 

Heveína (Hev b 6.02) foi purificada por HPLC de fase reversa. Esta técnica é 

usualmente inserida numa metodologia combinatória de várias técnicas 

cromatográficas. Como passo intermédio, o HPLC de fase reversa tem grandes 

vantagens, pois devido à sua elevada resolução, possibilita a remoção de inúmeros 

contaminantes. 

O Hev b 7 é um alergénio que foi purificado a partir de látex fresco por 3 passos 

cromatográficos. O primeiro passo consistiu numa cromatografia de filtração em gel, 

numa coluna Sephadex G-150, depois foi usada uma cromatografia de troca iónica com 

uma coluna Dietilaminoetil(DEAE)-celulose, o último passo consistiu numa 
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cromatografia de interacção hidrofóbica, a amostra foi passada numa coluna de Fenil 

Sepharose Cl-4 (Yusof et al., 1998). 

O alergénio Hev b 8 foi purificado a partir de látex amoniado, através de 

precipitações fraccionadas com sulfato de amónio, e um passo de cromatografia de 

afinidade numa coluna Sepharose PLP-CNBr (Nieto et al., 2002). 

Wagner e colaboradores (2007) purificaram o Hev b 9 por cromatografia de 

troca iónica, a partir de látex fresco com precipitações de 25, 50 e 75% de sulfato de 

amónia. O sal foi removido em colunas PD-10, a amostra foi então aplicada numa 

coluna MonoQ HR5/5. 

O Hev b 10, 11 e 12 são alergénios que estão presentes em concentrações muito 

baixas no látex sendo muito difíceis de purificar, pelo que os estudos realizados têm 

sido feitos com os respectivos alergénios recombinantes (Rihs et al., 2001; Yeang et al., 

2002) 

O rHev b 10 e o rHev b 11 foram purificados por Rihs e colaboradores (2001, 

2003), na cromatografia de troca iónica foi usada uma coluna DEAE-celulose para 

purificar o rHev b 10, para o rHev b 11 foi usada a cromatografia de afinidade, a 

amostra foi passada numa coluna de amilose.  

Hev b 13 foi purificado por Arif e colaboradores (2004) através de 

cromatografia de troca iónica. O alergénio foi extraído a partir do soro B de latex fresco, 

foi usado um passo de diálise, fazendo passar em seguida a amostra por uma coluna de 

carbometil celulose CM 32. Depois de recolhida e concentrada, a amostra foi colocada 

numa coluna de DEAE DE52 (Arif et al., 2004). 
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1.8.1 Purificação dos alergénios hidrofóbicos Hev b 1 e Hev b 3 

 

O Hev b 1 e Hev b 3 possuem sequências de aminoácidos muito parecidas, 

partilhando cerca de 47 % das mesmas sequências (Yeang et al., 2002). 

O primeiro alergénio recombinante de látex a ser produzido foi o Hev b 1 

(Yeang et al., 2002). A maioria dos alergénios recombinantes é produzida de forma 

semelhante, usando neste processo a bactéria E. coli (Yeang et al., 2002).  

A síntese de proteínas recombinantes é normalmente iniciada pela geração de 

cDNA através de PCR (polymerase chain reaction). Também se pode fazer transcrição 

reversa associada ao PCR (RealTime-PCR) para gerar cDNA a partir de RNA 

mensageiro. O DNA é depois reclonado num vector adequado (Yeang et al., 2002). 

Os protocolos da manipulação molecular não são descritos em detalhe na 

maioria dos casos, as empresas fabricantes apenas fornecem os kits com algumas 

instruções. Os alergénios recombinantes são obtidos normalmente na forma de uma 

proteína ligada ao alergénio, de modo a facilitar o processo de purificação por 

cromatografia de afinidade. Posteriormente, esta ligação da proteína-alergénio pode ser 

quebrada por uma reacção enzimática (Yeang et al., 2002). 

O Hev b 1 foi purificado por dois passos de cromatografia de filtração em gel a 

partir de uma amostra extraída do látex amoniado. Num primeiro passo de purificação 

usou-se uma coluna de gel Sephadex G-25 para remover o detergente SDS usado no 

processo de extracção. Depois de concentrar a amostra, utilizou-se uma coluna de 

Superdex 75 Hiload para purificar o Hev b 1 utilizando-se como eluente 0,1 M de 

acetato de amónio pH 6.8 (Durauer et al., 2000). 

Chen e colaboradores usaram a cromatografia de fase reversa para purificar o 

Hev b 1 a partir de látex fresco. As amostras obtidas pelo processo de extracção, foram 

colocadas numa coluna de gel de Sephadex G-25 para remover o detergente e, em 

seguida, o alergénio foi purificado por HPLC numa coluna RESOURCE 3 (Chen et al, 

1997). 

 

Os métodos descritos na literatura para purificar o alergénio Hev b 3, a partir do 

látex fresco, são baseados principalmente em cromatografia de troca iónica. Tal como já 

foi descrito anteriormente este tipo de cromatografia depende das interacções 

electrostáticas entre as moléculas do soluto e os ligandos imobilizados numa matriz. 
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Este tipo de cromatografia é o mais utilizado para separação e purificação de proteínas, 

polipéptidos e ácidos nucleicos e outras biomoléculas com carga. A razão deste sucesso 

tem a ver com a sua larga aplicabilidade, a sua capacidade, simplicidade de uso e o fácil 

controlo do método (Amersham bioscience, 2002). 

O Hev b 3 foi purificado por filtração em gel e cromatografia de troca iónica a 

partir de látex fresco, usando respectivamente as matrizes de Sepharose 6 B e o DEAE-

Sephacel (Wititsuwannakul et al., 2008). A amostra foi inicialmente passada numa 

coluna de Sepharose 6 B para remover os detergentes usados na extracção dos 

alergénios das partículas de borracha da fase cremosa. Depois de concentrar as fracções 

recolhidas, fez-se passar as amostras por uma matriz de DEAE-Sephacel, utilizando-se 

como eluente o Tris-HCl, pH 7.4 com 0,3 M de sal. Depois de recolhidas as amostras 

retirou-se o sal (Wititsuwannakul et al., 2008) 

 

 

1.9 Cromatografia de interacção hidrofóbica 
 

 

Tal como já foi referido anteriormente, o Hev b 1 e o Hev b 3 são alergénios 

altamente hidrofóbicos (Durauer et al., 2000; Ebo, 2002) o que os torna potenciais alvos 

para aplicação da cromatografia de interacção hidrofóbica (HIC). 

A HIC é uma técnica cromatográfica, que separa as moléculas com base nas 

diferentes hidrofobicidades, mas utilizando ambientes menos desnaturantes, 

comparativamente a outras cromatografias (Queiroz et al., 2001). Nesta técnica, a 

retenção das biomoléculas aumenta com a concentração de sal na fase móvel, sendo a 

eluição promovida geralmente, por simples diminuição da força iónica do tampão 

eluente (Fig. 1.6). 
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Figura 1.6 – Representação esquemática do processo de adsorção em HIC.  Ligando 

hidrofóbico, Molécula de proteína (Amersham Biosciences, 2002). 

 

 

A HIC tem sido utilizada com sucesso na purificação de diferentes biomoléculas, 

nomeadamente enzimas (Tomaz e Queiroz, 2002), plasmídeos para a terapia génica 

(Diogo et al., 1999, Moreira et al., 2005), imunoglobulinas (Igs A, G, e M) do soro de 

porco (Clamont et al., 2006) e vitamina K humana (Husi e Walkinshaw, 1999). A HIC 

foi também aplicada no fraccionamento de proteínas do látex, não para a purificação de 

alergénios específicos, mas para detecção de diferenças entre o teor proteico do interior 

e exterior de luvas de látex (Peixinho, 2004; Peixinho et al., 2006). 

Ao usar esta técnica cromatográfica, garante-se que as alterações estruturais das 

proteínas são mínimas, mantendo-se a sua actividade biológica, já que, as forças 

envolvidas são relativamente fracas (forças de Van der Walls) (Queiroz et al., 2001). 

 As principais características que afectam a retenção da proteína em HIC são 

concentração e tipo de sal (Melander e Horvath, 1977), a densidade e o tipo de ligando 

hidrofóbico (Mahn e Asenjo, 2005). 

 Melander e Horváth (1977), relacionaram quantitativamente a concentração de 

sal e a interacção proteína-proteina no “salting-out” ou a interacção proteína-ligando na 

HIC, com as alterações da tensão superficial. Eles verificaram que os parâmetros mais 

importantes, na determinação do efeito do sal na retenção em HIC, são a molalidade e o 

incremento da tensão superficial molal do sal. Deste modo, um aumento da molalidade 

do sal na fase móvel, ou uma mudança de sal para outro de maior incremento da tensão 

superficial molal, irá promover uma maior retenção da proteína na HIC. 

 


