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O objetivo desta pesquisa é veificar se havia precipitação imunológica das 

proteínas e consequentemente se o HSP apresentava munodeni ci dadé ; casta 

trabalho e preparatório para a realização dos RIA.O método usado é o de 

Outchorlony. Limi nas ; Agar Noble Di fco ; Anti gano( FGP) ;Anticorpos obtidos a partir 

de coalhos;buffer fosfato 0,1M,pH7,2;Indicador e Coomassie Blue foram os 

materiais utilizados. Os resultados iniciais mostram que os titillos dos Anticor 

pos eram muito alto e portanto as primeiras lâminas mostraram uma serie de 

bandas fusionadas.Diluiçõoes a 1/2,1/4,1/8,1/15,1/32 foram realizadas. Nestes 

diferentes casos obtivemos linhas de precipitina finas e bem características. 

Os melhores resultados for a m am ,eles em o“e embromamos diluições 1/32. Pudemos 

então comprovar que as FGP apresentam imunogenicidade e especifidade o uma vez 

que as reaçôoes entre Indi viduos  V-F1 e VF2 não apresentam reações quando cru-

zados com os do tipo AF1 e AF2.C5 do tipo VF1 e VF2 quando comparados com os 

do tipo NF1 e NF2 também não reconhecem as proteínas. Os AF1 e AF2 não formam 

linhas de precipitina com a FGP NF2 mas reconhecem as do tipo NF1.Estudos da 

composição química  e os estudos estruturais das diferentes fracãoes estão 

sendo realizados. Os estudos iniciados já demonstram que todas as frações com 

exceção da FGP N-F2 apresentam os mesmos tipos de açucares: Galactose,Fucose, 

N-AcGalactosamina,N-AcNeuramínico,vari ando as proporções. São portanto FGP do 

tipo Mucinas.A FGP NF2 apresenta além dos açucares já mencionados 

N-AcGlicosamina.A partir dos estudos da sequencia de Aminoácidos poderemos 

determinar qual o tipo de ligação que une a FGP NF1,enquanto que as outras já 

podemos dizer serem do tipo 0-Glicosidica.Posteriormente faremos Imunodifusões 

dos Individuos 0-HSP e Nc-HSP. 
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