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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados experimentais obtidos ao longo deste trabalho mostraram que as 

características do látex amoniado ou não amoniado, são determinantes na obtenção dos 

alergénios hidrofóbicos, nomeadamente do Hev b 3. O amoníaco vai lisar os lutoides, o 

que vai fazer com que haja uma mistura entre o soro C e o soro B provocando também a 

fragmentação do Hev b 3 ou a sua agregação em presença de proteínas de massa 

molecular superior. No entanto, a obtenção do Hev b 1 pelo método de Durauer, apesar 

de ser bastante trabalhoso e complexo, apresentou bons resultados. 

 

A utilização da técnica de HIC, permitiu o fraccionamento dos alergénios do 

látex, baseado nas diferentes hidrofobicidades, utilizando um suporte de hidrofobicidade 

intermédia, Epóxi-(CH2)4-Sepharose, como fase estacionária e como eluente, o PBS 

com varias concentrações de sulfato de amónio. No entanto, devido ao elevado número 

de proteínas existentes nos extractos, os resultados não são conclusivos e os perfis 

cromatográficos variam consoante o método de extracção usado. 

 

A análise por SDS-PAGE dos extractos das amostras obtidas mostrou uma 

grande diversidade de proteínas, com diferentes pesos moleculares e entre os dois 

processos de extracção. 

Os melhores resultados de HIC foram obtidos numa única fracção, para a 

amostra do látex não amoniado que revelou a separação de uma banda. Esta pode 

corresponder ao Hev b 3 ou ao Hev b 8, no entanto não foi possível fazer a sua 

identificação inequívoca. 

 

Os resultados do método ELISA Fitkit® mostraram haver quantidades baixas de 

Hev b 3 (Durauer 1,19 ug/L e Wititsuwannakul 0,0 ug/L) nos extractos obtidos de látex 

amoniado, ao contrario do látex não amoniado em que foram superiores (2,21 ug/L). 

Esta diferença esta de acordo com o descrito na literatura, pois o Hev b 3 é lábil na 

presença de amoníaco. 

Os resultados da ELISA para os picos da HIC 0,5 M de sulfato de amónio do método de 

Durauer, mostraram uma separação mais selectiva no pico 3, pois apesar da sua área 

reduzida apresenta os valores mais altos de Hev b 3. 
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 Em resumo, os resultados obtidos, embora preliminares, mostram pela primeira 

vez a possibilidade de aplicação da HIC num único passo para purificação de alergénios 

do látex. De facto a optimização dos processos de extracção e do método 

cromatográfico com um controle adequado da amostra e de todos os parâmetros, são 

determinantes para o desenvolvimento de uma metodologia experimental com futura 

aplicação na purificação de alergénios. 

 


