
1 

 

Universidade de São Paulo 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo  

 

 

Pâmela Soto Garcia 

 

 

 

Desenvolvimento de nanoimunossensores de microscopia de 

força atômica para estudo da esclerose múltipla 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Instituto de Medicina Tropical da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de 

Doutora em Ciências.  

 

Área de concentração: Doenças Tropicais e Saúde 

Internacional.  

 

 

Orientador: Prof. Dr. Fabio de Lima Leite 

Co-orientadora: Profa. Dra. Doralina G. Brum Souza 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 



2 

 

1.  

2. 1 

3. 11 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15. 1 

16. 1 

17. 1 

18. 1 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 

da Universidade de São Paulo – Bibliotecário Carlos José Quinteiro, CRB-8 5538 

 

 
 

 
Garcia, Pâmela Soto 

Desenvolvimento de nanoimunossensores de microscopia de força atômica para 
estudo de esclerose múltipla / Pâmela Soto Garcia. – São Paulo, 2018. 

Tese (Doutorado) – Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade 
de São Paulo, para obtenção do título de Doutor em Ciências. 
Área de concentração: Doenças Tropicais e Saúde Internacional 
Orientador: Fábio de Lima Leite 
 

Descritores: 1. MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA. 2. ESPECTROSCOPIA 
ATÔMICA. 3. ESCLEROSE MÚLTIPLA. 4. BAINHA DE MIELINA. 5. SISTEMA 
NERVOSO CENTRAL. 6. SENSOR. 
 
 
USP/IMTSP/BIB-18/2018. 
 

 
 
 
 
 



3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

 

Pelo amor, dedicação, incentivo e paciência, dedico este trabalho aos meus pais, 

Valquiria G. Soto e Francisco S. Gôngora, ao meu irmão, Francisco S. G. Junior, ao 

meu namorado Michel Castilho de A. Moura, aos meus avós paternos Ilda G. Soto, 

Francisco S. Moreno, à minha avó materna Ilda Gazeta, e às minhas tias, em especial 

à Márcia C. S. Totti e Verônica Garcia.Vocês são meus exemplos de vida e estrutura. 

 



4 

 

Agradecimentos 

 

 Ao Prof. Dr. Fábio de Lima Leite, criador do Grupo de Nanoneurobiofísica 

e orientador deste trabalho, pela confiança, amizade e ensinamentos acadêmicos, 

durante todos os anos de pós-graduação.  

 À Profa. Dra. Doralina Guimarães Brum Souza, co-orientadora, pela 

atenção, paciência e ensinamentos durante toda a pesquisa.  

 Ao Prof. Dr. Paulo Diniz da Gama, colaborador, que auxiliou e 

compartilhou a jornada durante o ambulatório de esclerose múltipla para me ensinar, 

acompanhar as consultas dos pacientes e coletas de LCR e soro, bem como pela 

atenção, amizade e ensinamentos quanto à esclerose múltipla.  

 À Profa. Dra. Maria Terêsa Machini e doutoranda Nancy M. O. 

Shinigawa, pela amizade, atenção e disponibilidade para produzir os peptídeos 

utilizados neste trabalho.  

 Ao Dr. Luis A. Peroni, da Rheabiotech, que gentilmente produziu e 

purificou os anticorpos para esta pesquisa.  

 Aos colegas e amigos do laboratório GNN, em especial aos queridos Dra. 

Moema Hausen, M.Sc. Akemi M. Higa, M.Sc. Adriano Amarante e M.Sc. 

Jéssica C. M. Ierich, que me auxiliaram e acompanharam diretamente esta pesquisa, 

B.Sc. Ariana de S. Moraes e M.Sc. Livia R. Francischinni, que auxiliaram com 

conversas e discussões científicas.  

 À UFSCar Sorocaba, principalmente os colegas e professores do FINEP 1, à 

Profa. Dra. Marystela Ferreira e Profa. Dra. Elisabete A. Pereira, ao Prof. Dr. 

Vadim Viviani e Vanessa Bevilaqua pelo uso dos equipamentos e ao Thiago 

Cacuro pelo auxílio com o MEV.  

 Ao corpo docente e funcionários do IMTSP e ao Programa de Pós 

Graduação, pela atenção e ensinamentos.  

 À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo 

auxílio financeiro, o qual que viabilizou este trabalho (Processo nº 2014/21530-0).  

 Agradeço, pelos primeiros passos na vida científica, aos meus ex-orientadores 

e co-orientadores de IC e aprimoramento, os quais me iniciaram e encantaram pela 



5 

 

pesquisa e universo acadêmico, sendo as bases para que eu conseguisse ingressar na 

pós-graduação: Profa. Dra. Sílvia Pierre Irazusta, Prof. Dr. Aron Pazzin de 

Andrade, Dra. Juliana Leme e Dra. Maria de Lourdes Shikama, os quais tenho 

imenso carinho e eterna amizade.  

 Agradeço também aos amigos e professores: Prof. Dr. Fábio C. Abdalla, 

Maria do Carmo M. Meira, M.Sc. Mônica Almeida, M.Sc. Anna Maria Meleiro, 

Dr. Alberto L. D. Moreau, a todos os queridos amigos do Instituto Adolfo Lutz de 

Sorocaba, e aos amigos do Ambulatório de Especialidades Médicas de Sorocaba.  

 Agradeço, principalmente, à minha família: meus pais, Valquiria G. Soto e 

Francisco S. Gongora, meu irmão Francisco S. G. Junior, meu namorado Michel 

Castilho de A. Moura, meus avós Francisco S. Moreno, Ilda G. Soto e Ilda 

Gazeta e tios, em especial à Márcia C. Soto Totti e José C. Totti, pelo apoio 

incondicional em todos os momentos.  

 Agradeço aos pacientes que gentilmente cederam suas amostras para este 

estudo.  

 Por fim, agradeço às dificuldades que surgiram, pois com elas vem o inegável 

crescimento. Nas palavras de Richard Bach, “O que a lagarta chama de fim do 

mundo, o mestre chama de borboleta”.  

 A todos vocês, meu eterno agradecimento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somewhere, something incredible is waiting to be known.”  

Carl Sagan 

 



7 

 

Resumo 

 

Garcia PS. Desenvolvimento de nanoimunossensores de microscopia de força 

atômica para estudo da esclerose múltipla (tese). São Paulo: Instituto de Medicina 

Tropical da Universidade de São Paulo; 2018.   

 

A glicoproteína oligodendrocítica da mielina (MOG) e proteína básica da mielina 

(MBP) têm sido implicadas como os antígenos-alvo mais importantes nos processos 

desmielinizantes do sistema nervoso central (SNC), e mais importantes 

autoantígenos que surgiram dos estudos com o modelo animal para a esclerose 

múltipla (EM), a encefalomielite autoimune experimental (EAE). Os primeiros 

autoanticorpos detectados no soro e liquido cefalorraquidiano (LCR) de pacientes 

com EM foram anticorpos contra antígenos da mielina. O diagnóstico diferencial da 

EM inclui a presença de bandas oligoclonais (BOCs) no LCR e ausência no soro, 

demonstrando dessa forma síntese intratecal de imunoclobulinas G (IgG). As 

técnicas de detecção de anticorpos mais utilizadas atualmente são ELISA, ensaio 

baseado em células e western blot (WB). Neste contexto, o estudo da anti-MOG e 

anti-MBP e seu papel na EM podem ser estudados através da técnica de 

espectroscopia de força atômica (AFS). Esta é uma técnica altamente sensível que 

permite a detecção molecular, com a interação de uma ponta funcionalizada de 

microscópio de força atômica (AFM) com uma amostra, a qual fornece desta forma a 

força de adesão (Fad) específica para o sistema. Nesta pesquisa, foi inserido na ponta 

de AFM funcionalizada os peptídeos encefalitogênicos MOG92-106 e MBP85-99, para 

detectar e estudar os anticorpos específicos IgG anti- MOG92-106 e MBP85-99, no soro 

e LCR de pacientes na amostra, utilizando a técnica AFS. Sendo assim, este estudo 

foi realizado de forma inédita utilizando a AFS, auxiliando diretamente na 

investigação da EM e doenças desmielinizantes relacionadas.  

 

Descritores: Microscopia de Força Atômica. Espectroscopia Atômica. Esclerose 

Múltipla. Bainha de Mielina. Sistema Nervoso Central. Sensor. 
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Abstract 

 

Garcia PS. Development of atomic force microscopy nanoimmunosensor applied to 

the survey of multiple sclerosis (thesis). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical da 

Universidade de São Paulo, Brazil; 2018.    

 

Myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) and myelin basic protein (MBP) have 

been implied as the most important target antigens in demyelinating processes of 

central nervous system (CNS) and the most important antigens candidates whom 

arised from the animal model for multiple sclerosis (MS), the experimental 

autoimmune encephalomyelitis (EAE). The first autoantibodies detected in serum 

and cerebrospinal fluid (CSF) of MS patients were antibodies against myelin 

antigens. Differential diagnostic to MS includes the presence of oligoclonal bands 

(OCBs) in CSF and absence in serum, which demonstrate intrathecal IgG synthesis. 

Most applied techniques to detection of antibodies nowadays are ELISA, cell-based 

assay and western blot (WB). In this context, the study of anti-MOG role in e disease 

may be supported through its detection by atomic force spectroscopy (AFS) 

technique. AFS is a highly sensitive technique that allows molecular detection as a 

functionalized atomic force microscope (AFM) tip interacts with the sample, 

providing the system specific adhesion force (Fad). In this research, it was attached 

in the functionalized AFM tip the notable encephalitogenic peptides MOG92-106 and 

MBP85-99 to detect and study the specific antibodies anti-MOG92-106 and anti-MBP85-

99 on the sample with AFS technique. Thus, this study was applied for the first time 

in research with AFS, assisting directly to MS and other demyelinating diseases 

investigation.  

 

Descriptors: Atomic Force Microscopy. Force Spectroscopy. Multiple Sclerosis. 

Myelin Sheath. Central Nervous System. Sensor. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Na década de 1930, teve início uma revolucionária área de pesquisa no 

campo interdisciplinar, denominada neuroimunologia, a qual deu origem a novas 

áreas de investigação, envolvendo principalmente (i) o entendimento dos 

mecanismos de entrada de células imune no sistema nervoso central (SNC), (ii) as 

interações entre os sistemas imune e SNC em condições fisiológicas e seus efeitos no 

cérebro, (iii) o estudo dos mecanismos envolvendo o eixo intestino-imunidade-

cérebro, dentre outros
1
. Neste contexto, aliando-se  neuroimunologia, nanotecnologia 

e nanociência, originou-se a nanoneurobiofísica
2
, a qual possibilita a  investigação de 

tais sistemas e estruturas na nanoescala, proporcionando novas maneiras de explorar 

e desvendar problemas complexos
2,3

. A nanoneurobiofísica é, portanto, uma área de 

pesquisa que inclui a investigação de mecanismos moleculares para doenças 

desmielinizantes e neurodegenerativas, mostrando-se promissora no 

desenvolvimento de metodologias para estudo destas patologias com a combinação 

de técnicas teóricas (modelagem e simulações computacionais) e experimentais, com 

o emprego de nanossensores de pontas e de hastes de microscópio de força atômica 

(AFM, do inglês atomic force microscope)
2,4,5

. Tais nanossensores, ao utilizarem 

uma biomolécula para realizar a detecção, são denominados de nanobiossensores
7–

9,13
; quando o sensor desenvolvido explora uma interação antígeno-anticorpo, pode 

ser designado como nanoimunossensor. A técnica de AFM utilizada para este fim é a 

espectroscopia de força atômica (apêndices D, E e F) 
4,10–12

.  

A aplicação destas técnicas é realizada pelo grupo de pesquisa em 

nanoneurobiofísica (GNN), o qual investiga doenças desmielinizantes empregando 

pontas e hastes de AFM modificadas quimicamente, que possibilitam sensoriamento 

a nível molecular com grande acurácia, sensibilidade e baixa quantidade de 

analito
4,6,7,12,13

, além de utilizar técnicas teóricas computacionais para o estudo dos 

sistemas experimentais
2,4–7,9,13–15

. Dessa forma, tais tecnologias foram aplicada nesta 

pesquisa para realizar o estudo de doenças desmielinizantes do SNC, com enfoque na 

esclerose múltipla (EM)
16,17,18,19,20

.  

Neste quesito, diversos estudos vem propondo biomarcadores para a EM ao 

longo dos anos; entretanto, até o momento nenhum teve impacto relevante para o 
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diagnóstico rápido e eficiente da EM ou acompanhamento da doença, impondo 

obstáculos aos avanços dos estudos. No entanto, evidências sugerem que anticorpos 

estão envolvidos na patogenecidade da EM pela sua presença no líquido 

cefalorraquidiano (LCR)  de pacientes, e comumente, imunoglobulinas G (IgGs) e 

complemento nas lesões
16,17,21

, e a identificação da presença de bandas oligoclonais 

(BOCs) de IgGs restritas ao LCR demonstra seu valor no diagnóstico da EM
17,21

. 

 Anticorpos contra sequências da mielina, em especial contra a glicoproteína 

oligodendrocítica da mielina (MOG, do inglês myelin oligodendrocyte glycoprotein) 

e proteína básica da mielina (MBP, do inglês myelin basic protein), são encontrados 

nas fases iniciais da EM
22–24

, bem como em estudos com o modelo animal para esta 

doença, a encefalomielite autoimune experimental (EAE, do inglês experimental 

autoimmune encephalomyelitis)
25–27

.  

Dessa forma, acredita-se que tais anticorpos possam causar os danos na 

mielina ou que possam surgir devido a estes
28

, o que seria de grande interesse como 

biomarcador para a evolução e confirmação do diagnóstico da doença
22

. No entanto, 

este é um grande desafio, uma vez que as interações e início da EM não são 

totalmente compreendidos, e apesar das hipóteses existentes, os mecanismos 

moleculares envolvidos na doença e o que leva ao seu início ainda são uma icógnita, 

sendo fundamental o estudo e investigação de possíveis biomarcadores para detectá-

la em estágios iniciais, ou mesmo para entender os mecanismos que levam ao ataque 

autoimune que destrói a bainha de mielina, causando o dano no indivíduo.  

O nanobiossensor de ponta de AFM construído neste projeto foi utilizado 

para estudar a interação entre proteínas da mielina e anticorpos específicos, 

encontrados na EM; na ponta de AFM foram imobilizados epítopos da MOG e MBP, 

e no substrato (mica) foram  imobilizados anticorpos específicos anti-MOG ou anti-

MBP (controle positivo), e em material oriundo dos pacientes com e sem EM (IgGs 

específicas, obtidas do LCR e soro dos indivíduos). Os achados para esta interação 

são de grande valor para o estudo da doença, tanto em relação aos conhecimentos 

envolvidos em seu mecanismo, quanto com a possibilidade de estabelecê-los como 

biomarcador para auxiliar no diagnóstico da doença ou como marcador de 

desmielinização.   
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Adicionalmente, os projetos de pesquisa ―Síntese e caracterização de 

nanopartículas de prata aplicadas à detecção de imunoglobulinas G autorreativas‖, da 

mestranda Akemi Martins Higa (Processo FAPESP: 2015/06847-0), e ―Modelagem 

molecular das interações do complexo antígeno-anticorpo na investigação de doenças 

desmielinizantes autoimunes‖, da doutoranda Jéssica Cristiane Magalhães Ierich 

(Processo FAPESP: 2014/12082-4) também estudam interações antígeno-anticorpo 

para proteínas da mielina, experimentalmente com nanopartículas de prata (AgNPs) e 

teoricamente com simulações computacionais, os quais originaram trabalhos em 

colaboração e dois artigos submetidos (co-autoria).   

A pesquisa com as medidas de interação pode auxiliar com pistas importantes 

na detecção da desmielinização e síntese intratecal de IgG na EM, e os dados 

experimentais, comparados aos estudos teórico-computacionais, são promissores 

nessa questão (apêndices C, D, E, F). A principal contribuição deste projeto se deve 

às evidências de detecção de autoanticorpos em pacientes portadores de doença 

desmielinizante (em especial, a EM), através do estudo das forças de interação entre 

imunoglobulinas e sequências protéicas imunogênicas dos componentes da mielina e 

seus anticorpos específicos. Tais experimentos foram, para este fim, realizados 

experimentalmente com a técnica de AFS, para processos desmielinizantes do SNC, 

tendo como ponto de partida o estudo na EM.  

Foram utilizados para este fim os autoanticorpos anti-MOG92-106 e MBP85-99,  

uma vez que os primeiros anticorpos auto-reativos encontrados em pacientes com 

EM eram anticorpos anti-mielina; em especial, a MOG é a proteína localizada na 

porção externa da mielina, enquanto a MBP é a proteína mais abundante
23,25,26

.  

Sumariando, o conjunto do estado da arte relacionado à aspectos 

diagnósticos, a miríade de possíveis antígenos alvo, a alta sensibilidade do método 

em sensoriamento molecular aponta que o uso de técnicas de AFM possam ampliar o 

conhecimento molecular na patogenia da EM.
4,5,7–9,13,15

.   
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O sistema nervoso central e as doenças desmielinizantes 

 

Sistema nervoso é o conjunto de células, tecidos e sistemas que regulam as 

respostas do corpo dos mamíferos aos estímulos internos e externos
29

, o qual consiste 

em sistema nervoso periférico (SNP) e SNC. O SNC divide-se em medula espinhal e 

encéfalo, os quais estão envoltos pelo (LCR), e protegidos pela coluna vertebral e 

caixa craniana. Dentre as principais células do SNC, os neurônios são as mais 

notáveis células presentes neste sistema, sendo formados por corpo celular e axônios, 

sendo este, por sua vez, revestido pela bainha de mielina
30

.  

Nas regiões do encéfalo com grande quantidade de neurônios há grande 

quantidade de mielina; tais regiões são conhecidas por substância branca, enquanto 

as regiões compostas principalmente de corpos celulares de neurônios denominam-se 

substância cinzenta
30,31

. A bainha de mielina apresenta proteínas em sua constituição, 

e, em determinadas condições, tais proteínas podem ser encefalitogênicas, sendo 

possíveis autoantígenos reconhecidos por anticorpos auto-reativos, os quais podem 

estar envolvidas em diversas doenças neurológicas
32,33

; dessa forma, o estudo das 

interações imuno-patogênicas com o SNC está entre as áreas de pesquisa 

compreendidas na neuroimunologia
1
. A bainha de mielina e suas proteínas 

constituíntes estão discutidas em maiores detalhes no ítem 2.4. Dentre as 

enfermidades relacionadas, estão as doenças desmielinizantes autoimunes do SNC, 

como as doenças do espectro da neuromielite óptica (NMOSD), encefalomielite 

aguda disseminada (ADEM, do inglês, Acute Disseminated Encephalomyelitis), 

síndrome clinicamente isolada (CIS, do inglês clinically isolated syndrome) e em 

especial a EM, que foi aplicada nesta pesquisa
16,23,30,33–36

.  

 

2.2 Esclerose múltipla e encefalomielite autoimune experimental – 

fisiopatologia, diagnóstico e tratamento  

 

A EM é uma doença do SNC, onde ocorre inflamação, desmielinização e 

axonopatia
16–18

, sendo que sua marca principal é a formação de placas de 
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desmielinização primária na substância branca, com degeneração axonal variável e 

gliose dos astrócitos
19,20

. Ainda é uma incógnita o que provoca a doença; no entanto, 

diversos fatores combinados, como susceptibilidade genética juntamente com um 

agente desencadeante (tabagismo, vírus, fatores ambientais ou deficiência de 

vitamina D, por exemplo), podem iniciar a reação autoimune que leva aos ataques 

recorrentes ao SNC do indivíduo
16,37,38

. Com a desmielinização, os impulsos 

nervosos não ocorrem de maneira eficiente, o que gera os mais variados sintomas, 

tais como: embaçamento da visão, problemas motores, fadiga, ataxia
16

. Estes 

episódios, denominados de surtos, são sintomas neurológicos de início agudo 

(duração mínima de 24h) que evoluem e, após algumas semanas, o paciente pode 

apresentar recuperação parcial ou total
37,39

. 

Os subtipos clínicos de EM são: (i) surto-remissão, em que os surtos podem 

durar mais de uma semana, e após estes episódios os sintomas cessam totalmente; (ii) 

progressiva-primária, em que observa-se melhoras temporárias no paciente; (iii) 

progressiva-secundária, em que no início, é surto-remissiva, tornando-se progressiva 

em sequência; e (iv) progressiva-recorrente, a qual desde o início é relatado 

progressão da incapacidade
40–44

. Para quantificar a progressão da incapacidade que 

ocorre nos pacientes com EM, usa-se a Escala Espandida do Status de Incapacidade 

de Kurtzke (EDSS, do inglês: Kurtzke Extended Disability Status Scale), a qual está 

compreendida entre 0-10, sendo que 0 corresponde ao exame neurológico normal, e 

10 corresponde a morte do paciente
17,21,45,46

. 

Ainda não há cura para a EM; no entanto, existem tratamentos com efeitos 

promissores, verificando-se diminuição no aparecimento de novas lesões e, dessa 

forma, de novos surtos
17,37,39,47

, bem como tratamentos fisioterapêuticos para os 

pacientes, apresentando resultados satisfatórios
47–49

. Os medicamentos mais 

utilizados no tratamento da EM são:  

(i) Betainterferonas: citocinas secretadas por células do sistema imune. Seu 

mecanismo de ação é desconhecido; no entanto, estas citocinas realizam funções 

regulatórias no sistema imune e tem atividade anti-inflamatória
16,47,50

; 

(ii) Acetato de glatiramer: é uma mistura sintetizada de polipeptideo 

copolímero, a qual consiste de ácido L-glutâmico, L-lisina, L-alanina e L-tirosina, 

sendo originalmente feita para mimetizar e competir com a MBP
16,51,52

;  
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(iii) Mitoxantrone: suprime a atividade de células T, B e macrófagos que 

possivelmente liderem o ataque à bainha de mielina
16,53

;  

(iv) Natalizumab: é um anticorpo monoclonal recombinante humanizado. 

Seu mecanismo de ação também não está bem definido, mas sabe-se que este inibe a 

adesão e entrada de leucócitos no SNC
54,55

;  

(v) Fingolimod: é o primeiro medicamento para a EM administrado via oral. 

Reduz a migração de leucócitos para o SNC
56

. 

Muito progresso tem sido feito em relação ao entendimento dos 

componentes inflamatórios da EM; no entanto, os mecanismos que dizem respeito à 

neurodegeneração ainda não foram completamente compreendidos
57

. Nos esforços 

para a compreensão da doença, o modelo animal EAE
25–27,58

, obtido pela imunização 

de animais susceptíveis com sequências de proteínas específicas da mielina, tem 

fornecido grandes pistas sobre os mecanismos que ocorrem na EM. Este modelo 

animal de desmielinização inflamatória mediada autoimune é semelhante à EM em 

inúmeros aspectos, e muito do entendimento em relação aos processos autoimunes e 

inflamatórios na doença vêm deste modelo
26

. A primeira indução de EAE foi feita há 

mais de 60 anos, imunizando o animal com homogenatos de medula espinhal; ao 

longo dos anos, com extensas pesquisas, foram descobertos os diversos peptídeos 

encefalitogênicos
26

. 

Dessa forma, estudos levaram à identificação de anticorpos auto-reativos 

específicos para proteínas da mielina, que levam à degradação das mesmas
28,34,59–61

; 

além disso, hipóteses sugerem que anticorpos para diferentes regiões da mielina 

poderiam desencadear a resposta autoimune
62

. Portanto, a resposta humoral pode 

estar intimamente envolvida no desencadeamento da EM, em que imunoglobulinas 

interagem com epítopos de constituintes específicos da mielina
63–66

. 

Ressalta-se, no entanto, que estes anticorpos específicos contra as proteínas 

componentes da mielina também podem ser encontrados em pacientes saudáveis, o 

que dificulta o entendimento do mecanismo de ação da doença. Uma das hipóteses 

para a alta frequência de anticorpos anti-mielina na população saudável
67

 diz respeito 

às diferenças de reconhecimento em relação aos auto-anticorpos nos pacientes com 

EM. Segundo Marta et al.
61

, anticorpos patogênicos e não patogênicos se ligariam a 

diferentes constituintes antigênicos da mielina, porém, o desencadeamento de uma 
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resposta destrutiva à mielina o qual é associada aos anticorpos patogênicos pode 

estar relacionado com pequenas modificações em epítopos específicos de MOG e 

MBP com o qual a IgG anti-MOG ou anti-MBP interagem. 

Para realizar o diagnóstico da EM não existe um teste único: este é feito a 

partir do critério de McDonald
68

, dentre eles: dados clínicos (progressão / sintomas), 

lesões típicas na ressonância magnética (RMI, do inglês magnetic resonance 

imaging), e exame do LCR (BOC positiva ou elevado índice de IgG); também 

podem ser realizados outros exames, como  potencial evocado miogênico vestibular 

(VEMP, do inglês Vestibular Evoked Myogenic Potential)
16,49,68,69

. Os sintomas 

devem ter relação com a dificuldade de funcionamento da substância branca no SNC, 

bem como múltiplas lesões em partes distintas desta região; os surtos devem ser 

separados por pelo menos 30 dias, além da presença de déficits objetivos no exame 

neurológico, bem como anamnese e exames físicos
21,41

.  

Nos exames de RM, o método de imagem mais utilizado para o diagnóstico 

da EM, é esperado encontrar, imagens sugestivas para a doença. No entanto, a 

tomografia computadorizada (TC) também contribui muito, especialmente pela 

possibilidade de se obter cortes coronais e sagitais, bem como pela visibilização da 

fossa posterior
70

. Na análise do LCR, será verificada a presença de BOC e aumento 

do índice de IgG, indicativo da síntese intratecal de imunoglobulinas. Sendo assim, a 

presença de BOC no LCR, e sua ausência no soro do paciente, é um indicativo da 

doença
21,71

. Porém, segundo Gama e Gama et al.
17,21

 existem ainda portadores de EM 

que não apresentam BOC no LCR. 

O VEMP, por sua vez, é um teste que analisa a via vestíbulo-espinal a partir 

da mácula do sáculo. Dessa forma, é possível avaliar as lesões no tronco encefálico 

ou as que venham comprometer a via vestíbulo-espinal
72

. Também são realizados, 

em estudos com sequências protéicas de mielina, testes baseados em imunoensaios, 

imunoprecipitação e técnicas para detecção de anticorpos de alta afinidade
44,73,74

.  

Apesar da EM possuir vários biomarcadores, de imagem, LCR, aspecto 

neurofisiológico ainda não temos um biomarcador isoladamente relevante, na fase 

inicial da doença
73

. Embora existam muitas dificuldades no estudo e investigação dos 

candidatos a biomarcadores, esta busca é de grande relevância também em relação ao 

entendimento dos mecanismos moleculares envolvidos na EM e dos possíveis 
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gatilhos que levam ao seu inicio
44

. Métodos mais sensíveis e específicos tem sido 

estudados, entre eles destacamos aqui aqueles relacionados com nanotecnologia, 

como a microscopia de força atômica
7,10,13

. 

 

2.3 Biomarcadores propostos e dificuldade na busca de antígenos-alvo 

para a esclerose múltipla 

 

Biomarcadores podem ser substâncias biológicas, características ou imagens 

que indicam um processo biológico normal, patogênico ou respostas a 

tratamentos
73,75

.  É fundamental o estudo e identificação de um biomarcador para a 

EM, sendo que a consolidação de um anticorpo específico para este fim iria afetar 

profundamente a forma de realizar o diagnóstico, prognóstico e monitoramento dos 

pacientes
76

. Existem alguns biomarcadores propostos para a doença, oriundos de 

fluidos corporais (sangue, LCR, lágrimas, saliva e urina), sendo que estes podem ter 

relação com diversas etapas: diagnóstico, dano neuronal, ruptura da barreira hemato-

encefálica, atividade inflamatória, e resposta ao tratamento
33,44,73–75

. Dentre estes 

biomarcadores, propostos, estão: anticorpos anti-mielina, BOCs, antígeno 

leucocitário humano (HLA, do inglês human leukocyte antigen), fator de necrose 

tumoral (TNF, do inglês tumor necrosis factor), citocinas e interleucinas (IL), 

subtipos celulares, e microRNAs
33,65,77,78

 (Tabela 1).  

Os principais testes atualmente utilizados para os estudos e pesquisas com 

estes biomarcadores propostos são: focalização isoelétrica de proteínas, ELISA (do 

inglês, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), Imunofluorescencia, citometria de 

fluxo, Reação em cadeia da polimerase (PCR, do inglês, Polymerase chain reaction), 

nefelometria, Western-blot (WB)
73

. 

No entanto, é de consenso geral a dificuldade e encontrar antígenos-alvo 

específicos para esta doença. Hohlfeld et al.
79

, questionando sobre os motivos da 

dificuldade em identificar os antígenos alvo para a EM, destacaram os seguintes 

pontos:  

(i) é mais difícil identificar antígenos alvo de células T do que aqueles para 

células B e anticorpos;  
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(ii) mesmo o subtipo de EM que se pensava ser devido a anticorpos 

patogênicos pode ser heterogêneo. Alvos identificados podem ser podem ser 

secundários e não primários, ou então protetores e não prejudiciais;  

(iii) embora anticorpos intratecais e BOCs tenham recebido muita atenção 

como biomarcadores de diagnóstico, não pode ser excluida a possibilidade desta 

reação ser secundária ao invés de chave para a doença;  

(iv) importância de questões metodológicas e  

(v) a possibilidade da hipótese autoimune da EM estar errada, pelo menos 

para uma categoria de pacientes, no qual o componente inflamatório seria secundário 

a um processo primário degenerativo, bem como a remota possibilidade de a EM ser 

causada por um agente externo infeccioso ou retrovirus endógeno não pode ser 

completamente descartada.  

 

Tabela 1 - Resumo de biomarcadores propostos para a EM. 

Tipo de detecção Biomarcador proposto 

Preditivo HLA-DRB1*1501, IL2RA, IL7RA, TNFRSF1A, 

HLA-A2 

Diagnóstico  BOC, IgGs 

Prognóstico BOC, IgM anti-mielina 

Desmielinização Anticorpos anti-mielina e proteína básica da mielina, 

MOG 

Dano axonal Neurofilamentos de cadeia leve, proteína tau 

Atividade inflamatória Citocinas e receptores; Moléculas de membrana; 

Subtipos celulares; Receptores de adesão e migração 

transmembrana; Micro-RNA 

Resposta  

ao tratamento 

Anticorpos neutralizantes: anti-Anticorpos, anti-AG, 

anti-natalizumabe 

Fonte: Adaptado de Cantó et al. 
77.

 

 

Dessa forma, espera-se que o uso de técnicas de AFM para o estudo de 

biomarcadores em EM e em outras doenças desmielinizantes poderá auxiliar nos 
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estudos e ampliar os conhecimentos existentes, devido à alta sensibilidade do 

equipamento em sensoriamento molecular
4,5,7–9,13,15

.  

Os autoanticorpos anti-MOG e a anti-MBP tem grande relevância no estudo 

da EM, bem como na indução da EAE, sendo inclusive os primeiros autoanticorpos 

identificados em estudos com pacientes portadores de EM
23,25,26,29,32,33,44,64

. Sendo 

assim, nos capítulos seguintes foi dado ênfase na bainha de mielina e nos anticorpos 

anti-mielina, em especial anti-MOG e anti-MBP, os quais foram utilizados neste 

trabalho. 

   

2.4 Bainha de mielina – proteínas e processo de desmielinização proposto 

para a EM 

 

A bainha de mielina é uma camada de membrana isolante ao redor dos 

axônios mielinizados nos vertebrados, sendo formada quando a membrana 

plasmática de um oligodendrócito ou célula de Schwann se enrola em um axônio
80

. 

A bainha de mielina tem em sua constitução as proteínas: glicoproteína 

oligodendrocítica da mielina (MOG), proteína básica da mielina (MBP), 

glicoproteína associada a mielina (MAG do inglês, myelin associated glycoprotein) e 

proteína proteolipídica (PLP do inglês, proteolipid protein), como apresentado na 

Figura 1). No entanto, estas proteínas são possíveis autoantígenos reconhecidos pelos 

anticorpos autorreativos
22,63–66,81–85

.  

Sendo assim, a principal via autoimune que desencadeia a EM ocorre do 

seguinte modo: primeiramente, há a ruptura da barreira hemato-encefálica (BHE), 

que perde sua seletividade devido à invasão de leucócitos no SNC, por intermédio de 

um receptor específico, a α4-integrina
88–90

. Em sequência, outras células 

inflamatórias, como linfócitos B e T, macrófagos e células microgliais, são 

recrutadas ao local. Então são liberadas osteopontina, interleucina 3 (IL-3), interferon 

gama (IFNγ) e TNF (citocinas), intensificando o processo inflamatório
91

. A 

osteopontina recruta células Th1 (do inglês, T helper 1) e células B se diferenciam 

em plasmócitos, e então produzem anticorpos específicos contra a mielina, 

acentuando a degradação da mielina
55,92–94

. 
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Figura 1 - Bainha de mielina com as principais proteínas. Adaptado de Hemmer et 

al. e Sherman et al.
86,87

.    

 

Assim, a desmielinização ocorre devido ao ataque aos componentes da 

mielina em um processo que envolve mecanismos da resposta humoral e celular
50,95–

98
. A Figura 2 representa estes acontecimentos no SNC do paciente

33,86,93,99,100
. 

Neste projeto, com o uso do AFM, foram utilizadas as proteínas MOG e 

MBP, mais especificamente, as sequências MOG92-106 e MBP85-99. dessas proteínas, 

para detectar o anticorpo específico anti-MOG92-106 e anti-MBP85-99, descritos nos 

capítulos a seguir. 
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Figura 2 - Ataque autoimune proposto para a degeneração da mielina, na EM. 

Adaptado de 
86,99,100

. 

 

2.4.1 Glicoproteína oligodendrocítica da mielina (MOG) e anti-MOG 

 

2.4.1.1 Anti-MOG como biomarcador da EM em seus estágios iniciais 

 

Entre os candidatos antígenos, a MOG é o mais importante alvo para células 

T e B, e anticorpos que emergiu dos estudos com EAE, sendo estudada 

extensivamente por quase 3 décadas
33,78,101,102

. Ela é uma glicoproteína 

transmembrana com 26kDa localizada na superfície externa da bainha de mielina e 

oligodendrócitos
33

. Devido a sua localização, tem sido implicada como antígeno alvo 

em processos desmielinizantes do SNC e candidato como importante antígeno na 

EM: os primeiros autoanticorpos detectados, tanto no soro quanto no LCR de 

pacientes com EM, foram anticorpos contra antígenos da mielina
33,78,93

. A resposta a 

anticorpos na EM é generalizada em todo o cérebro: os autoanticorpos tem como 

alvo neurônios, mielina, oligodendrócitos, astrócitos, e células imunes
33,35,78,93

. Um 

diagnóstico diferencial utilizado para a EM é a presença de bandas oligoclonais 

(BOCs) no LCR e ausência no soro, indicando síntese intratecal de IgG, mesmo que 

as IgGs específicas alvo presentes nas BOCs na EM permaneçam uma incógnita
46,85

. 
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Em particular, anticorpos específicos para MOG podem induzir 

desmielinização na matéria branca e cinzenta, demonstrando que estão atuando no 

contexto da inflamação no SNC
29,33

. Em vista dos achados em EAE, MOG era um 

candidato óbvio para autoanticorpos humanos na EM. Além disso, a subsequente 

descoberta do papel dos anticorpos contra a MOG na EM é um modelo instrutivo 

para a avaliação de anticorpos em qualquer doença autoimune humana
33,78,79

.  

Autores inclusive sugeriram o valor da anti-MOG e anti-MBP como preditor de 

conversão dos sintomas iniciais para EM definitiva
103

.  

Tomassini e colegas
104

 realizaram um estudo para testar a contribuição de 

anti-MOG na predição da conversão de CIS para EM, considerando tanto o critério 

de Poser quanto o critério de McDonald. Eles encontraram, de acordo com estudos 

prévios, que a resposta a IgG anti-MOG parece estar estabelecida no curso inicial da 

doença. Também foi demonstrado que a presença de anticorpos anti-mielina podem 

predizer o tempo de ocorrencia da recaída, com pacientes positivos desenvolvendo o 

segundo episódio antes dos pacientes negativos, o que vem de acordo com Khalil et 

al., que verificaram que recaídas recentes intensificam a atividade da anti-MOG
105

. 

Ainda Tomassini afirma que o status da anti-mielina juntamente com as medidas de 

atividade da doença com RMI podem ser um recurso promissor de 

diagnóstico/prognóstico para a EM
104

. Reindl et al.
32

 discutem, em seu artigo de 

revisão, se anticorpos contra a MOG podem ser um biomarcador útil para 

diagnóstico e prognóstico pelo espectro de doença desmielinizante adquirida do SNC 

e considera a extensão nas quais anti-MOG podem participar da patogenia nestas 

condições.  

De acordo com Spadaro et al.
82,84

, anticorpos para a MOG podem ser 

encontrados em um subgrupo distinto de EM em adultos com um fenótipo específico 

e pode indicar heterogeneidade da doença. A presença de anti-MOG em EM em 

adultos tem sido um debate contínuo por mais de uma década. Enquanto estudos 

recentes utilizando ensaios baseados em células reportaram uma alta porcentagem de 

anti-MOG em pacientes adultos com EM; diversos estudos que incluem doenças 

desmielinizantes em crianças ou adultos com NMOSD encontraram pouca ou 

nenhuma reatividade para a MOG em adultos com EM.  
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Fitzner
44

 destaca que especialmente os anticorpos contra PLP, MOG e MBP 

tem recebido muita atenção na pesquisa da EM devido à sua habilidade de induzir a 

EAE em animais. No entanto, anticorpos anti-MOG são raros em pacientes adultos 

em contraste com pacientes pediátricos. Embora anti-MOG seja encontrado no LCR 

em menor extensão que no soro, um estudo detectou atividade de ligação de 

anticorpos para o peptideo MOG76-100 no LCR de 60% dos pacientes com EM. Até o 

momento, a pesquisa com anti-MOG está acontecendo e, no futuro, veremos o 

impacto destes anticorpos como biomarcadores do LCR. Não apenas a presença de 

anticorpos contra antígenos específicos, mas também o mapeamento de epítopos para 

anticorpos poderia melhorar o diagnóstico da EM.  

 

2.4.1.2 Anti-MOG e outras doenças neurodegenerativas 

Segundo Lampasona et al.
106

, o anticorpo anti-MOG induz à extensa 

desmielinização na EAE, e se liga à mielina na EM, levando à desmielinização em 

ambos os casos, observações que motivam a busca por anti-MOG na EM, e diversos 

estudos relataram a presença de anti-MOG no soro e LCR de pacientes com EM
81

. 

Um estudo inicial publicado em 2001
107

 mostrou que a reatividade da MOG pode 

frequentemente ser registrada em pacientes com EM e pacientes normais com uso de 

MOG recombinante ou peptídeos MOG em western-blot ou ELISA
79

.  

Lampasona
106

 detectou IgG anti-MOG na mesma frequência, tanto em 

pacientes com EM, encefalomielite ou pacientes controle saudáveis, não podendo 

confirmar se há um papel da anti-MOG como preditor para EM em casos iniciais. O 

autor ressalta que resultados discrepantes na determinação dos anticorpos não é algo 

novo, uma vez que diferenças técnicas no preparo e determinação poderiam explicar 

as diferenças entre as publicações. 

Mantegazza
81

 encontrou anti-MOG no soro de 13,7% pacientes com EM, mas 

também encontrou uma porcentagem em pacientes com outras doenças 

neurodegenerativas e em 6,2% dos pacientes controle. Em relação ao LCR, foi 

encontrado anti-MOG em 11,4% dos pacientes com EM e em 18,9% dos pacientes 

com outras doenças neurodegenerativas, sendo que a síntese intratecal foi 

demonstrada em 4,5% dos pacientes. O autor relata que embora a MOG não seja 
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específica para a EM, ela pode caracterizar uma subcategoria de pacientes em relação 

a mudança de fase da doença.  

O autor ainda indica que somente 4,5% dos pacientes com EM sintetizavam 

anti-MOG intratecal, indicando que estes anticorpos geralmente derivam do 

compartimento de sangue periférico. O pequeno número de pacientes com produção 

intratecal obscurece o papel potencial da anti-MOG na EM. Para clarear o papel dos 

anticorpos anti-MOG na EM eles devem ser testados no soro e LCR ao longo do 

tempo e em relação a mudanças de fase da doença
81

.  

O papel do anti-MOG no início da EM ainda é desconhecido. Ainda não se 

sabe se eles estão presentes desde o início da doença ou desenvolvida mais tarde 

durante o curso da EM
84

. Dessa forma, anti-MOG pode ser encontrado em uma 

pequena proporção em adultos com EM. Ainda está para ser verificado se os 

pacientes com EM positivos para MOG se beneficiam de terapias específicas e 

quando os anticorpos para a MOG serão um biomarcador útil
82,84

.  

Os autores reportaram ainda um paciente com anti-MOG com mielite severa 

recorrente, com envolvimento do tronco cerebral, que apesentou na biópsia um 

padrão tipico neuropatológico EM. Isto os levou a hipótese de que pode existir um 

subgrupo de pacientes com EM com caracteristicas clinicas específicas que tem 

anticorpos contra a MOG. Todos os pacientes positivos para anti-MOG 

apresentavam EMRR com recaídas severas ao longo do tempo, LCR típico com 

presença de BOC e RMI característicos do início da doença
82,84

. 

Pröbstel et al.
108

 verificaram que pacientes positivos para anti-MOG 

apresentam um fenotipo clinico diverso, com características clínicas que parecem 

tanto com a NMO quanto com a EM (BOC positivo e lesões no cérebro). Portanto, 

afirma que anti-MOG pode servir como uma ferramenta de diagnóstico e talvez 

prognóstico em pacientes NMO AQP4 negativo e deveriam ser testados nestes 

pacientes.  

Körtvélyessy e colegas
109

, em seu estudo, observaram que a desmielinização 

inflamatória associadas com anti-MOG independente de apresentação 

histopatológica clínica parece com EM e deveria encorajar os clínicos a testar anti-

MOG em doenças inflamatórias do SNC sugestivas para encefalomielite disseminada 

aguda ADEM, neurite óptica (NO), doenças do espectro da neuromielite óptica 
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(NMOSD, do inglês neuromyelitis optica spectrum disorder), no soro e LCR, 

utilizando os métodos apropriados. 

É estudada também a diferença entre os cursos da EM adulta e 

pediátrica
110,111

. Em um estudo pediátrico de síndromes desmielinizantes adquiridas, 

verificou-se que a anti-MOG é fortemente encontrada em crianças com início de 

ADEM; sendo assim, a presença destes anticorpos defende contra um futuro 

diagnóstico de EM
112

. Nakamura et al.
113

 encontraram, em um estudo de caso, um 

paciente de 36 anos com sugestivo para infecção primária por epstein barr virus, a 

qual poderia ter sido o gatilho para ADEM positiva para anti-MOG. Após seis meses 

de tratamento, o título de anti-MOG estava negativo.  

Alper et al.
114

, realizaram um estudo com o objetivo de comparar as 

características do primeiro evento desmielinizante entre ADEM e EM em pacientes 

pediátricos, pois a diferenciação destas doenças tem importantes implicações 

terapêuticas e de prognóstico, e no exame do LCR encontraram índice de IgG maior 

para os casos de EM, embora tenham verificado índice alto também em três 

pacientes com ADEM. 

Havla et al.
83

 afirmam que anti-MOG está presente em subgrupos de NMO, 

EM, NMOSD e em encefalite anti-NMDAR. Anti-MOG tem sido descrita em 

diversas doenças do SNC, e recentemente em uma pequena proporção de adultos 

com EM. As características clínicas de doença do SNC positiva para MOG parece se 

sobrepor com NMO e EM, mas o significado clinico e relevancia patogênica destes 

anticorpos ainda permanece para ser definido futuramente.  

Reindl et al.
115

, em um estudo com pacientes adultos positivos para MOG, 

indicam que a maior parte dos pacientes desenvolvem uma doença de curso 

recorrente com neurite óptica como sintoma mais frequente, principalmente em 

mulheres. Ataques frequentes são geralmente associados com dano acumulado e 

prejuízo funcional.  

Em um estudo realizado em chineses adultos com doenças desmielinizantes 

inflamatórias do SNC, foi encontrado anti-MOG em um grupo distinto de doenças 

diferente de NMO e de EM
116

. Hyun e colegas
117

 encontraram anti-MOG em 

pacientes com doenças inflamatórias do SNC, na EM, NMOSD e outras síndromes 

desmielinizantes. Destes, a prevalência de anti-MOG foi mais comumente 
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encontrada nos pacientes com NMOSD, achado semelhante tendo sido realizado por 

Siritho et al.
118

, sendo que autores afirmam que pode se tratar de nova doença 

(MONEM, do inglês MOG-IgG associated optic neuritis, encephalitis, and/or 

myelitis)
36

. Kim et al.
119

 verificou que a presença de anti-MOG pode ser um 

marcador específico para pacientes adultos com doença desmielinizante inflamatória 

do SNC distinta de NO ou EM, e Olsson et al.
120

 afirmam que a MOG é um 

importante autoantígeno para mielina na ADEM.  

Ainda de acordo com Reindl et al.
32

, a relevância clínica de anticorpos anti-

MOG poderia incluir seu uso potencial para a diferenciação de CIS ou EM de 

ADEM, particularmente em pacientes com doença severa ou doença com início 

fulminante.   

Como verificado na revisão dos artigos, a relevância de anticorpos contra a 

MOG na patogênese da EM em humanos ainda é controversa, mas continuam sendo 

os mais investigados
121

. Os resultados são geralmente contraditórios, com 

frequências variáveis de anti-MOG sendo detectados tanto em pacientes com EM 

quanto em pacientes saudáveis. Apesar destes resultados controversos, a MOG 

continua a ser estudada como alvo da reação autoimune nas doenças desmielinizantes 

do SNC, e os métodos demonstram que o metodo de escolha de detecção é 

crucial
32,122

.  

 

2.4.2 Escolha da sequência MOG92-106 para aplicação no estudo 

 

A principal diferença entre a EM e a EAE é o fato da EAE necessitar de 

imunização externa para iniciar, enquanto em humanos a sensibilização a 

autoantígenos não é induzida artificialmente
25

. No entanto, este modelo animal 

auxiliou e continua contribuindo com o entendimento dos processos patogênicos e 

moleculares envolvidos na EM
25

. Além disso, na EAE, os antígenos são conhecidos, 

enquanto na EM não há um único antígeno identificado. Dessa forma, a sequência 

MOG92-106, notadamente reconhecida como um dos epítopos imunodominantes 

capazes de induzir a EAE em camundongos imunizados susceptíveis
24

, foi utilizada 

como o elemento sensor para a busca por anticorpos autoreativos específicos em 

duas categorias de pacientes: (i) portadores de EM e (ii) indivíduos sem a doença.  
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Como supracitado, a MOG é amplamente estudada, e esta sequência, em 

particular, produz uma imunização qualitativamente diferente das respostas imunes 

induzidas por outros epítopos
123

. De acordo com Bischof et al. 
123

, os animais 

imunizados com esta sequência desenvolvem reatividade extensa de células B contra 

antígenos secundários da mielina, além de demostrar que o referido epítopo tem a 

capacidade específica de induzir uma resposta imune disseminada
123

. Outro fato 

interessante é que animais com EAE induzida com MOG92-106 desenvolvem 

anticorpos contra epítopos da MBP e PLP
123

. Carvalho et al. 
62

 determinaram a 

produção de autoanticorpos séricos para MOG92-106 em pacientes com EM e em 

pacientes saudáveis, encontrando aumento marcante na produção de anticorpo IgG 

para esta sequência
62

.  

A anti-MOG92-106 foi, dessa forma, escolhida para investigação de doenças 

desmielinizantes, em particular a EM, pois:  

a) a MOG é sugerida como antígeno alvo primário envolvido na 

desmielinização do SNC
124

; 

b) esta sequência é uma das mais utilizadas para realizar a indução da EAE, 

produzindo imunização qualitativamente diferente das respostas imunes induzidas 

por outros epítopos
123

, e é capaz de induzir uma resposta imune disseminada
123

; 

c) é comprovadamente indutora de desmielinização em culturas 

mielinizadas
62

.  

Devido a tal relevância em processos desmielinizantes, a mesma foi utilizada 

neste primeiro trabalho experimental do GNN no desenvolvimento de sensores para 

doenças desmielinizantes, com ênfase na EM.  

 

2.4.3 Proteína básica da mielina (MBP) e anti-MBP 

 

A MBP é uma das proteínas mais abundantes na mielina do SNC, sendo 

responsável pela adesão das superfícies citosólicas das multicamadas da mielina
125

. 

Além disso, acredita-se que apresenta também diversas outras funções: pode atuar 

como proteína de membrane de ligação, participando dessa forma na transmissão de 

sinais extracelulares para o citoesqueleto nos oligodendrócitos e de junções estreitas 

na mielina
93

. Certos tipo de isoformas da MBP são transportadas para o núcleo; 
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sinais extracelulares recebidos pela mielina ou culturas de oligodendrócitos podem 

provocar alterações na fosforilação da MBP, sugerindo que a MBP está também 

envolvida em sinalização
126,127

. 

No entanto, juntamente com a MOG, proteínas da MBP também tem sido 

identificadas como alvo da resposta imune por diversos autores
128,129

; sendo assim, 

anticorpos contra estas proteínas na EM poderiam contribuir para conversão clínica e 

progressão da doença
130

. Além disso, a capacidade destas proteínas em induzir a 

EAE em animais susceptíveis proporcionou que tivessem atenção especial na 

EM
44,93

. De acordo com Fridkis-Hareli et al.
130,131

 diversos estudos sugerem que a 

MBP pode ser um dos antígenos-alvo mais importantes na patogênese da EM. Por 

sua vez, Yang et al.
132

 ressalta que, em pacientes com EM, o epitopo 

imunodominante da MBP pode ser reconhecido por anticorpos e por clones de 

células T.  

Reindl et al. 
65

 e Egg et al.  
23

 relatam que anti-MBP está presente em 

pacientes com EM nos estágios iniciais da doença. A anti-MBP tem sido 

exensivamente estudada, sendo encontrada em pacientes com EM, utilizando as 

técnicas de fase sólida de radioimunoensaio (RIA) por Panitich et al. 
133

, enquanto 

Derkus et al. 
128,134

 detectaram anti-MBP em portadores de EMRR utilizando duas 

técnicas: um sensor impedimétrico desenvolvido pelos próprios autores e por ELISA. 

Fraussen et al. 
93

, em seu artigo de revisão, apresentam diversos autores que 

encontraram anti-MBP no soro e LCR de pacientes com EM, com maior frequência 

em pacientes recorrente-remitente, e em maiores quantidade que em pacientes 

saudáveis. Tomassini e sua equipe (2007), avaliaram o papel dos anticorpos anti-

mielina na predição de novos episódios após um primeiro evento desmielinizante 

sugestivo para EM
104

. Foi verificado que estes anticorpos anti-mielina podem ser 

relacionados à desmielinização, e que a presença de anti-MBP pode indicar chance 

de novas recaídas. 

Em seu artigo de revisão, Fitzner et al. 
44

 ressalta que pacientes com altos 

níveis de anti-MBP no LCR, antes do início do tratamento, apresentaram 

significativo aumento na atividade na RMI. No entanto, Reindl et al. 
65

 determinaram 

a frequencia de anti-MOG no soro e LCR de pacientes com EM e outras doenças 

desmielinizantes utilizando western-blot e ELISA, verificando que resposta 



39 

 

aumentada de anti-MBP pode ser uma resposta relativamente comum como sequela a 

qualquer doença do SNC, bem como em doenças inflamatórias sistêmicas crônicas, o 

que pode ser uma desvantagem em relação à inespecificidade para a EM. 

Por sua vez, Fraussen et al. enfatiza que a concentração de anti-MBP em 

pacientes com EM poderia auxiliar na  predição de eficiência de medicamentos e 

terapias 
44,93

. No estudo de Bielekova et al. 
135

, foi demonstrado exacerbações da EM, 

com relação ao potencial encefalitogênico da MBP83-99,em um subgrupo de 

pacientes. Yang et al. 
132

 descreve a citrulinação da MBP (remoção da carga positiva 

da arginina e consequente alteração conformacional na proteína
126

) e suas 

consequências, oferecendo um suporte à hipótese de que a EM é uma doença 

primariamente neurodegenerativa com desmielinização secundária, além de discutir 

o papel da citrulinação da MBP na inflamação imune 
132

.  

Friedich et al. 
127

 verificaram que MBP de pacientes com EM revelaram 

diversos locais onde a alteração covalente apresentava diferença significativa daquela 

dos indivíduos saudáveis. A reatividade com o peptídeo imunodominante MBP84-102 

é encontrada em indivíduos com marcador genético (HLA-DR2) para 

susceptibilidade à EM; a caracterização deste epítopo identificou resíduos críticos 

para ligação de MHC e reconhecimento de TCR, os quais já foram confirmados com 

a estrutura cristalográfica do complexo HLA-DR2 com o epítopo 
136,137

.   

Assim, para o estudo da MBP na EM com o sensor de ponta de AFM deste 

trabalho, definiu-se a sequência MBP85-99, como detalhado no ítem 2.4.3.  

 

2.4.4 Escolha da sequência MBP85-99 para aplicação no estudo 

 

Assim como a MOG, sequências da MBP são utilizadas na imunização de 

cobaias para indução da EAE em animais susceptíveis 
24–26

. De acordo com Stern et 

al. 
138

, o epítopo imunodominante MBP85-99 forma um complexo com o antígeno 

(HLA)-DR2, com o qual a EM está geneticamente associada.  Através da imunização 

com este epitopo, camundongos transgênicos desenvolveram uma doença clínica 

similar à EM, com um curso progressivo ou remitente-recorrente 
139

. 

Boggs et al. 
126

 relatam que, em comparação com outros epítopos da MBP, a 

sequência MBP85-99 pode ser reconhecida por células T com grande afinidade pelo 
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Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC, do inglês major 

histocompatibility complex) classe II, o qual está fortemente associado à EM. Em sua 

pesquisa, o autor verifica que a exposição da superfície e clivagem da MBP 

citrulinada por enzimas poderia levar a exposição do epítopo imunodominante 

MBP85-99, o que poderia contribuir para a apresentação de autoantígeno e resposta 

imune 
126,132

.   

O potencial encefalitogênico da MBP na EM é demonstrado em diversos 

estudos 
23,129,140

, como observado por Bielekova et al. 
135

. O autor também verificou 

aumento significativo de células T respondendo ao epítopo MBP85-99, e exacerbação 

da EM no subgrupo de pacientes estudado
135

. Nielsen et al. 
140

 estudou a 

apresentação do mesmo epítopo por células B em pacientes portadores de EMRR; 

dessa forma, sugeriram que as células B desta categoria de pacientes está inclinada 

para um perfil pró-inflamatório seguido de estimulação com o auto-antígeno MBP.  

A anti-MBP85-99 foi, dessa forma, escolhida para investigação de doenças 

desmielinizantes, em particular a EM
128,134

, devido aos seguintes quesitos:  

a) o potencial encefalitogênico da MBP na EM é demonstrado em diversos 

estudos 
23,129,140

; 

b)  a MBP85-99 é utilizada com eficácia na imunização de cobaias para indução 

da EAE em animais susceptíveis
24–26

; 

c) a MBP85-99 pode ser reconhecida por células T com mais afinidade pelo 

MHC classe II do que outros epítopos da MBP
23,129,140,141

. 

 

2.5 Microscopia de Força Atômica – principios de funcionamento e 

aplicação ao estudo da esclerose múltipla  

 

O AFM, equipamento desenvolvido por Gerd Binnig e Heinrich Rohrer no 

início dos anos 80 e vencedor do prêmio Nobel em 1986, é um instrumento capaz de 

fornecer um grande número de informações sobre a amostra: desde imagens 

topográficas, informações mecânicas de superfícies e diversos outros dados sobre a 

amostra em análise, até a possibilidade de realizar o reconhecimento específico de 

interações moleculares
4,142,143

.  
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Embora seja capaz de obter dados complexos, seu princípio básico de 

funcionamento é simples: ocorre a deflexão de uma ponta nanométrica na 

extremidade da haste, as quais ocorrem devido a forças atrativas ou repulsivas entre 

ponta e amostra (Figura 3)
6,144

. Um laser envia os sinais desta deflexão a um 

fotodetector que, por sua vez, envia os dados ao software do equipamento, gerando 

as informações necessárias à análise.  

 

 

Figura 3 - Funcionamento básico de um AFM. Adaptado de 
145,146

. 

 

Inúmeras técnicas foram desenvolvidas utilizando o AFM: microscopia de 

força magnética (MFM do inglês, magnetic force microscopy)
147

, microscopia de 

força dinâmica (DFM do inglês, dynamic force microscopy)
148

, microscopia de força 

química (CFM do inglês, chemical force microscopy)
6
 e espectroscopia de força 

atômica
6–10,13

, sendo que foram aplicadas nesta pesquisa a CFM e AFS. CFM é uma 

técnica que permite, através da modificação química das pontas de AFM 

(funcionalização), a detecção entre grupos funcionais específicos e a realização de 

medidas de interações biológicas, enquanto a AFS é uma técnica analítica que 

permite o estudo de propriedades mecânicas e de ligações químicas entre 

moléculas
6,8,10

.  

A funcionalização das pontas proporciona seletividade e sensitividade para 

realizar as interações moleculares de interesse, bem como a possibilidade de mapear 

quimicamente a superfície na nanoescala
149–151

. Existem diversas técnicas de 
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funcionalização e imobilização de biomoléculas na ponta de AFM e no substrato 

(mica); tal processo deve proporcionar a interação correta entre a molécula na ponta 

e a amostra
7,11,12

, deixando os sítios ativos da amostra propícios para a interação com 

a molécula disponível na ponta de AFM, para ocorrer a interação.  

Outros fatores fundamentais para a construção do sensor em ponta de AFM 

são a geometria, raio, e a obtenção da constante de mola (k) da ponta
6
. Além disso, é 

possível realizar as interações moleculares em diferentes condições ambientais: em 

ar ou em uma célula fluida, dessa forma obtendo as medidas em microambientes 

controlados, utilizando determinadas soluções e pH específicos, uma grande 

vantagem para a realização de medidas biológicas
7,111

. 

Sendo assim, é possível estudar interações entre o complexo antígeno-

anticorpo
152

. Os dados de interação são obtidos com a curva de força (Figura 4), onde 

os momentos de aproximação e afastamento da ponta em relação a amostra são 

observados, sendo que a força de adesão (Fad) é a força realizada para separar a 

ponta da amostra
6
.  

 

Figura 4 - (a) ponta de AFM se separando da amostra, (b) obtenção de curva de 

força, mostrando uma curva típica para interação antígeno-anticorpo, 

destacando a Fad e (c) comparação entre formatos específico e 

inespecíficos de curva de força. Adaptado de
154,155

. 
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Ao se estudar um analito, são obtidas curvas de forças em diversas regiões da 

amostra, e estas informações são organizadas em histograma ou boxplot, onde tem-se 

a força de adesão. Dessa forma, quando o imunonanosensor é utilizado para detecção 

de um anticorpo específico em amostra de LCR e um padrão de forças for 

encontrado, isto quer dizer que o analito em questão foi reconhecido
7–9,14,153

. As 

curvas de força e análises estatísticas serão discutidas em maiores detalhes nos ítens 

a seguir.    

No escopo deste projeto, a aplicação das técnicas de AFS e CFM vem ao 

encontro ao estudo das interações entre sequências da proteínas da mielina e 

autoanticorpos identificados em processos desmielinizantes da EM
59,60,34,28,61

. Sendo 

assim, foi realizado o estudo da interação entre epítopos da MOG e MBP, possíveis 

auto-antígenos reconhecidos pelos  anticorpos autorreativos anti-MOG e anti-

MBP
63,64,65

. Estes epítopos foram imobilizados em pontas de AFM para interação 

com as imunoglobulinas G (IgG) obtidas, imobilizadas no substrato (mica).  

Os anticorpos para obtenção das medidas controle foram fornecidos pela 

empresa RheaBiotech, onde foram produzidos em coelho, especificamente contra os 

peptídeos em questão (dessa forma, foram produzidos anticorpos anti-MOG92-106 e 

anticorpos anti-MBP85-99), enquanto os anticorpos totais (IgGs) dos pacientes foram 

purificados de amostras de soro e LCR dos indivíduos
49,71

.  

A partir dos achados nas medidas controle, é possível verificar se há 

presença de IgGs específicas para estes epítopos dentre as imunoglobulinas 

purificadas tanto do soro quanto do LCR dos pacientes, o que pode contribuir para o 

estudo da doença, estabelecendo os mesmos como biomarcadores ou então os 

excluíndo de tal papel para a EM, fato que também apresenta grande relevância. Tal 

estudo também pode contribuir para a aplicação do mesmo sensor estabelecido no 

estudo da MOG, MBP, anti-MOG e anti-MBP em trabalhos futuros para outras 

doenças desmielinizantes do SNC, dessa forma, sendo um sensor de diagnóstico para 

desmielinização. 

 

 



44 

 

2.5.1 Funcionalização das superfícies (ponta de AFM e mica) para a 

construção de nanossensores 

 

A modificação química das superfícies da ponta de AFM e mica 

(funcionalização química) é fundamental para a obtenção das interações entre as 

biomoléculas em análise, e provém ao cantilever (haste) seletividade e sensibilidade 

a nivel molecular, tornando-os poderosos nanossensores
11,12,150,156

. Este processo 

deve ser adequado para cada sistema, assegurando que a molécula imobilizada tenha 

disponibilidade e mobilidade para interação com a amostra, além de proporcionar 

que a molécula-alvo, no substrato, permaneça com seu sítio de reação disponível.    

Para a modificação química das pontas de AFM, as quais são comumente 

fabricadas de silício (SiO2, Si, Si3N4), comumente são aplicados organosilanos (como 

o APTES, por exemplo), que deixam um grupo amina exposto na superfície para 

possibilitar a ligação de um agente espaçador (molécula flexível que permite 

mobilidade à biomolécula que será ligada à ponta), como o polietilenoglicol (PEG), 

onde é imobilizada a biomolécula em sua extremidade
8,9,13

, a qual irá interagir com o 

analito fixado no substrato (mica)
7,9,11

.  Com esta modificação, as pontas se tornam 

sensíveis para a realização das interações específicas, o que permite detectar e 

quantificar as mesmas
6
; como exemplo, a interação entre um herbicida e a molécula-

alvo ao qual é destinado pode ser detectada em AFM com o uso de pontas de AFM 

funcionalizadas
6–9,13,153

.  

A modificação realizada no substrato para ligação do analito é semelhante ao 

processo realizado na ponta
6,7,14

. Como substrato, é usualmente utilizada a mica 

devido a sua constituição ser principalmente de SiO2, tornando possível a 

modificação por vapores de organosilanos
7
, bem como devido à característica plana e 

regular de sua superfície. A IgG foi o analito utilizado neste trabalho; dessa forma, 

uma etapa fundamental foi garantir sua ligação no substrato de modo que a porção 

Fab estivesse exposta para ligação com o epítopo (Figura 5). Para garantir esta 

condição, após a silanização da mica aplicou-se a proteína A, a qual está 

fundamentada na literatura como orientadora de anticorpos, ligando-se na sua porção 

Fc e deixando a porção Fab disponível para interação
157–159

.   
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Figura 5 – Representação esquemática de um anticorpo, evidenciando as regiões Fab 

e Fc. 

 

 Dessa forma, após esta etapa, as superfícies funcionalizadas devem passar por 

um processo de caracterização a fim de confirmar se as camadas de funcionalização, 

bem como as biomoléculas, estão definitivamente ligadas às superfícies para iniciar 

as medidas em AFM. 

 

2.5.2 Aplicação dos nanossensores: medidas de força de adesão  

 

Após as etapas de modificação química e imobilização das biomoléculas de 

interesse (na mica e ponta de AFM), é possível realizar as medidas de força de 

adesão com os nanossensores construídos em ponta de AFM, utilizando a técnica de 

AFS, na qual o peptídeo imobilizado na ponta irá interagir com as IgGs específicas 

da amostra, promovendo, dessa forma, o reconhecimento específico
6
.   

A AFS é uma ferramenta que permite a obtenção de informações de 

reconhecimento específico em resolução molecular
7,8,12

, sendo interessante sua 

aplicação em estudos biológicos devido a sua versatilidade: pode obter as medidas de 

força de interação tanto em ambientes controlados, em especial em líquidos, onde 

pode ser simulado um ambiente fisiológico, por exemplo, com a realização das 

medidas em solução tampão com pH e temperatura monitorados e próprios para cada 

sistema
7–10,13–15,153,160

.  
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Para a obtenção das medidas de interação, a ponta da haste é aproximada em 

direção à amostra na direção vertical, até entrar em contato com a mesma; assim que 

detectada a interação, a ponta é forçada a soltar da amostra até voltar a sua posição 

inicial. Na Figura 6 este processo está apresentado de forma a identificar os 

momentos da ponta neste processo de forma respectiva com a curva de força gerada. 

Em tais curvas, duas informações importantes no quesito reconhecimento molecular 

devem ser observadas: a força de adesão e o formato da curva.  

 

Figura 6 - Posição da ponta de AFM em relação à amostra durante a obtenção de 

uma curva de força. Adaptado de 
10,161,162

. 

 

As informações obtidas com as curvas de força tem significância estatística 

quando feitas em séries de curvas, repetições e triplicatas: por exemplo, ao medir-se 

uma mica funcionalizada, são obtidas 50 curvas de força com uma ponta. São 

medidas, da mesma forma, mais duas micas funcionalizadas com a ponta, e dessa 

forma obtém-se a triplicata
7,8,12

.  

Com as curvas obtidas, de forma estatisticamente representativa, é 

comumente obtido um histograma para mostrar a distribuição das forças de adesão, 

encontrando a média e desvio padrão
6–9,13,14

. Também podem ser utilizadas outras 

formas de análise estatística, as quais devem ser a mais representativa aos dados 

obtidos, como a análise de box plot e a distribuição gamma, sendo que esta, apesar 

Fad 
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de ser mais comumente aplicada em análises meteorológicas para avaliar a 

distribuição de chuvas, mostrou-se útil na análise estatística dos dados obtidos neste 

trabalho. As análises estatísticas e formato das curvas estão discutidos nos ítens 

seguintes.      

 

2.5.3 Curvas de adesão e interpretação 

 

As curvas de força podem apresentar diferentes formatos, auxiliando na 

interpretação dos resultados. Dessa foma podem ser obtidos em uma medida de 

adesão os seguintes padrões de curva: curva inespecífica; específica com 

desenovelamento de proteína; inespecífica/hidrofóbica.  

A Figura 7 mostra uma curva específica para uma interação antígeno-

anticorpo, esperada para as curvas obtidas com as medidas deste trabalho. Assim, é 

possível verificar a presença de diversos picos (formato de dente de serra), o que 

demonstra uma ligação específica e o desenovelamento da proteína
163–165

. O último 

pico referente a este desenovelamento representa o momento da ruptura (Fad) entre 

peptídeo e anticorpo
154,166,167

.  

 

 

Figura 7 - (a) Curva específica em formato de dente de serra para interação entre 

peptídeo e anticorpo, (b) aproximação e retração da ponta em relação a 

amostra e (c) desenovelamento da proteína. Adaptado de 
164,168

. 

 

Os formatos que mostram inespecificidade do sistema estão representados nas 

Figuras 8a e 8b, com uma curva típica para ligação inespecífica e uma curva 

apresentando forças hidrofóbicas
169,170

.  
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Figura 8 - (a) Curva inespecífica e (b) curva hidrofóbica. Da autora. 

 

Dessa forma, juntamente com a análise estatística, a observação do formato 

da curva é fundamental para auxiliar a interpretação dos dados obtidos em uma 

medida de interação realizada com a AFS. 

 

2.5.4 Análise estatística 

 

Após a obtenção das medidas de força, os valores são analisados 

estatisticamente para obter a faixa dos valores de Fad. A análise aplicada deve ser a 

que melhor se adapte ao sistema escolhido, representando os dados da maneira mais 

adequada. Foram estudadas neste trabalho a distribuição gaussiana, que não 

representou os dados de forma adequada, o box-plot, e, adicionalmente, a 

distribuição gamma (apêndice G). 

  

2.5.4.1 Curva de Gauss   

 

A curva de Gauss (também chamada Gaussiana, distribuição normal ou curva 

de Bell) é uma distribuição contínua de probabilidade, sendo muito utilizada devido 

ao fato de diversos fenômenos naturais aleatórios comportarem-se de forma próxima 

a esta distribuição. As variáveis da distribuição gaussiana são: (i) média ou valor 

esperado (µ); (ii) desvio padrão (σ) e (iii) variância (σ
2
). Ao se estudar uma amostra 

em AFS, são obtidas curvas de força de adesão oriundas de pontos aleatórios na 

amostra; estes dados podem ser então organizados em histograma com ajuste normal, 
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onde é observada a média da força de adesão: por exemplo, quando o 

imunonanosensor é utilizado para detecção de um anticorpo específico em amostra 

de LCR e um padrão de forças for encontrado, isto quer dizer que o analito em 

questão foi reconhecido
7–9,14,153

. A Figura 9 (a) mostra uma curva de Gauss com as 

variáveis, enquanto a Figura 9(b) mostra esta mesma curva aplicada na análise dos 

dados de força de adesão. 

 

 

Figura 9 - (a) curva de Gauss com variáveis,  (b) curva de força típica para interação 

antígeno-anticorpo e (c) curva de Gauss aplicada na análise dos dados de 

força de adesão. Adaptado de Deda et al. 
6
 e Garcia, et al.

7
 

 

2.5.4.2 Distribuição Gamma 

 

Distribuição Gamma é um tipo de distribuição estatística relacionado à 

distribuição beta e que surge naturalmente nos processos nos quais o tempo de espera 

entre os eventos de distribuição de Poisson são relevantes
171

. Tal distribuição está 

compreendida entre uma das distribuições contínuas de probabilidade de dois 

parâmetros
172

. A fórmula correspondente para a distribuição Gamma é: 
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 Para a função Gamma, é dada a seguinte fórmula:  

 

 

Esta distribuição tem sido utilizada atualmente na análise estatística de 

diversas áreas de pesquisa: estudos em biologia
173–180

, para modelar o sinal de 

ressonância magnética em estudos de câncer de mama
181

, para normalização de 

histogramas em estudos do controle mecânico do sentido do tato
182

, em estudos 

microscópicos de deformação plástica
183

,  para o estudo da distribuição do tamanho 

de nanopartículas
184

, em histogramas para análise de rigidez e inclinação de materiais 

supramoleculares
185

 e em estudos meteorológicos, para estudos da distribuição de 

precipitação de chuva em um reservatório
172

.  

Neste trabalho, foi aplicada ao estudo das forças de adesão para detecção 

das IgGs específicas pelos epítopos da mielina (MOG e MBP) utilizados, través da 

identificação do valor de moda, que é o valor mais frequente observado nas medidas. 

 

2.5.4.3 Box-plot 

 

Box-plot (diagrama de caixa) pode ser definido como um método gráfico para 

resumir e interpreter dados facilmente, sendo parte de uma família de técnicas 

estatísticas utilizada para identificar padrões que poderiam estar escondidos em um 

conjunto de dados estudado de outra maneira 
186

. Dessa forma, a Figura 10 mostra 

um diagrama esquematico de um box-plot, que apresenta os limites superior e 

inferior, média, primeiro quartil (Q1), segundo quartil ou mediana(Q2), terceiro 

quartil (Q3), e valores discrepantes (outliers). 

 Assim,  a mediana é a linha central do boxplot. A média pode ser definida 

como a somatória de todos os valores do conjunto, dividido pelo número de dados, 
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enquanto a  mediana é o valor central dos dados obtidos. O intervalo interquartílico 

ou amplitude interquartil (AIQ) representa a dispersão dos dados (tamanho da caixa), 

sendo interessante para verificar a variabilidade dos dados. Os outliers são os valores 

discrepantes da medida
186

.  

 

 

Figura 10 – (a) Diagrama esquemático de um box-plot e (b) representação de box-

plot tradicional. O box-plot possui os limites (superior e inferior), 

primeiro quartil, segundo quartil (mediana), terceiro quartil, média e 

valores discrepantes. Adaptado de 
186

 

 

 Os quartis dividem o conjunto de dados em 4 partes: 25%, 50%, 75%. Assim, 

para calcular os quartis, os dados devem ser ordenados. O segundo quartil (a 

mediana) é o valor que deixa metade das observações abaixo e metade das 

observações acima. Quando os dados no conjunto são um número ímpar, a mediana é 

simplesmente o valor central; no entanto, se o conjunto de dados for um número par, 

a mediana feita pela média dos dois valores centrais.  

 Após o cálculo da mediana, é observado uma parte acima e outra parte 

abaixo: cada parte tem o mesmo número de dados. Assim, para encontrar o Q1 e Q3, 

cada um será calculado como uma mediana (respectivamente, da parte inferior e 

superior). Além disso, a dispersão AIQ, é dada pela fórmula:   
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AIQ = Q3 − Q1 

  

 Os valores que não estão entre os limites superior e inferior são considerados 

discrepantes (outliers), sendo assim considerados se estiverem abaixo ou acima de 

Q1 ou Q3 por uma distância maior que (1,5 x AIQ). 

 Na literatura, Corbin et al. utilizaram box-plot para análise do valor de 

frequencia em estudos de propriedades biofísicas de células cancerígenas
187

, Ivanov 

et al. aplicou o método no estudo de adesão aplicado à microbiologia no AFM
188

 e 

diversos autores utilizam em análises com o AFM
189–196

. Dessa forma, a 

representação gráfica box-plot foi utilizada neste trabalho com a finalidade de 

demonstrar, de modo conciso e facilmente comparável, os valores de Fad obtidos 

com as medidas AFS. 

 

2.5.5 Caracterização das superfícies  

 

A caracterização das superfícies após a funcionalização química é realizada 

com a finalidade de certificar que as camadas químicas e biomoléculas estão nas 

superfícies modificadas, bem como a integridade da ponta após o processo de 

funcionalização e após as medidas em AFM. Para este fim, são aplicadas técnicas 

que possam fornecer informações sobre este processo
6–8

, bem como a espectroscopia 

de infravermelho por transformada de fourier (FTIR)
197

, ressonância plasmônica de 

superfície (SPR)
198

, microscópio confocal a laser (MCL)
199

, microscópio eletrônico 

de varredura (MEV)
200

, além do próprio AFM, com imagens das superfícies 

funcionalizadas
6
. Neste trabalho foram aplicadas as técnicas de FTIR, MCL e MEV 

com este propósito.   

 

2.5.5.1 Espectroscopia de infravermelho por transformada de fourier 

(FTIR) 

 

O FTIR é uma técnica extensamente utilizada em análises químicas para 

identificação de substâncias, sendo baseada na medida das vibrações moleculares dos 
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compostos, que são excitados por radiação de frequência conhecida, quando dadas as 

condições para absorção de energia pelas moléculas
197

.  

Sendo uma espectroscopia vibracional, o espectro FTIR reflete tanto estrutura 

quanto ambiente molecular
197,201

. Nesta técnica, a amostra é irradiada com radiação 

infravermelho, e a absorção desta radiação estimula o movimento vibracional pela 

deposição de energia em modos vibracionais
201,202

.  Portanto, uma molécula, quando 

exposta a radiação por emissão termal de uma fonte infravermelho, absorve somente 

às frequencias correspondentes aos seus modos moleculares de vibração na região do 

espectro eletromagnético entre visível (vermelho) e microondas
197

.  

Estas mudanças no movimento vibracional originam bandas no espectro 

vibracional, e cada banda espectral é caracterizada pela sua frequência e amplitude. 

A região infravermelho (1-100 µM) divide-se nas seguintes zonas: distante-(100 a 25 

µM), intermediária-(25 to 2.5µM), e próxima-(2.5 to 1µM). A intermediária 

representa vibrações moleculares primárias, sendo a região mais usada para análise 

de substâncias nas análises químicas e forenses
197,203

. 

Todas as moléculas apresentam picos de absorbância característicos em uma 

seção destra região (1350 cm
-1

 a 1000 cm
-1

), e por convenção a frequencia é 

comumente expressa por numeros de ondas utilizando centímetro como unidade, 

sendo que 1µM corresponde a 104 cm
-1

; tal propriedade é conhecida como assinatura 

espectral. Este método é versátil e pode ser aplicado em amostras desidratadas, em 

pó ou aquosas
203

. A Figura 11 ilustra o esquema básico de um FTIR. 

 



54 

 

 

Figura 11 - Esquema básico de funcionamento do equipamento FTIR. Adaptado de 

McCluskey et al. 
201

. 

 

Dentre as principais aplicações do FTIR atualmente, podemos citar seu uso 

na biologia, para caracterizações microbiológicas
202

, diagnóstico em citologia e 

histologia
197

, na caracterização de funcionalização em superfícies de silício, como 

pontas de AFM e substratos
14

, entre outros. 

 

2.5.5.2 Microscopia confocal a laser (MCL) 

 

Na década de 1950, o cientista Marvin Minsky desenvolveu e patenteou a 

microscopia confocal de varredura a fim de obter imagens de redes neurais
204

. 

Apesar de ter passado por diversas modificações, até hoje, todos os microscópios 

confocais utilizam o mesmo princípio de imagem confocal desenvolvido por 

Marvin
199

. Atualmente, a MCL é uma técnica altamente estabelecida para realização 

de imagens com marcação fluorescente, com estrutura tridimensional
199,204

, 

contribuindo amplamente no senvolvimento de pesquisas biomédicas
152,199,205

. 

Seu princípio de funcionamento baseia-se em uma abertura confocal, na qual 

o equipamento elimina a luz fora de foco das amostras marcadas; um laser ilumina a 

amostra, previamente marcadas com um ou mais fluoróforos (fluorocromos 

sinteticos, quantum dots, proteínas fluorescentes como Alexa, DAPI, FITC, 
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fluoresceína, cianinas)
205,206

, de forma intensa. A fluorescência obtida é quantificada 

e utilizada para reconstrução da imagem, em alta resolução e em 3D
199,207

. É possível 

obter imagens em diversos planos confocais (seções ópticas); dessa forma, a luz do 

laser  possibilita seccionar as amostras, ao invés de utilizar um micrótomo (aparelho 

que realiza cortes micrópicos nas amostras) 
204,208

.  

A Figura 12 apresenta este processo de forma didática: a luz de um ou mais 

laseres atravessa uma abertura confocal, é atenuada, reflete em um espelho 

dicromático e passa na unidade de scanner
199

. Um feixe de scanner entra no plano 

focal das lentes objetivas, as quais focam a luz em um ponto da amostra; a luz 

proveniente da excitação de um fluorocromo deste ponto da amostra passa através 

das lentes objetivas e unidade de scanner
204

. Uma vez que esta luz apresenta 

comprimento de onda mais longo que a luz de excitação, ele atravessa o espelho 

dicromático, é filtrado e focado na segunda abertura confocal
199,207

. Qualquer luz que 

atravesse a abertura confocal e atinge o detector fotomultiplicador, o sinal chega ao 

sistema de imagens do microscópio confocal
199

.  

Devido ao fato de os equipamentos mais recentes excitarem e detectarem 

diferentes fluoróforos simultaneamente, o MCL é fundamental na maior parte das 

pesquisas biomédicas
152,199,205

, permitindo a obtenção de (i) distribuição especial de 

macromoléculas em células vivas ou fixadas, (ii) obtenção de imagens 3D, (iii) 

imagem de espécimens marcados, e (iv) medida de eventos fisiológicos estão 

incluidos
199,205

, entre inúmeras outras aplicações. A caracterização de pontas de AFM 

e substratos funcionalizados também se beneficia desta notável técnica, pois pode ser 

utilizado para a verificação da biomolécula presente no substrato ou ponta de AFM, 

através de marcação prévia da superfície funcionalizada
9,111,119

. Neste trabalho, foi 

realizada a observação da camada de anticorpos formada em mica, nos quais é 

conjugada uma solução de anticorpos secundários marcados com FITC. 
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Figura 12 - Esquema básico de funcionamento do MCL. Adaptado de Paddock et 

al.
199

 

 

2.5.5.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Entre os anos de 1930 e 1940, Knoll, von Ardenne, Zworykin e Hilier 

estabeleceram os princípios básicos para a MEV, técnica que funciona com a geração 

e aceleração de feixe de elétrons para a obtenção de imagens microscópicas
209

. O 

MEV é um equipamento polivalente e intensamente utilizado para a análise e estudo 

de características microestruturais de objetos sólidos, sendo que os equipamentos 

mais avançados podem alcançar alta resolução em até 1nm
210

. Na década de 1980 

foram incorporadas ao equipamento as análises de análise de energia dispersiva 

(EDS, do inglês Energy Dispersive Spectroscopy) e  análise de comprimento de onda 

dispersivo (WDS, do inglês Wavelength Dispersive Spectroscopy)
211

, que permitem a 

identificação da composição química da amostra em análise
209

.  
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O MEV é composto por (i) sistemas ópticos eletrônicos, incluindo, entre 

outros componentes, o canhão (fonte) de elétrons; (ii) câmara; (iii) o detector de 

sinais, processamento e sistema de display e (iv) o sistema de vácuo
212

. Seu princípio 

de funcionamento é a geração e aceleração de feixe de elétrons pelo canhão de 

elétrons
209

. A Figura 13 ilustra o esquema básico de um MEV. 

 

 

Figura 13 - Esquema básico da arquitetura e funcionamento básico do MEV. 

Adaptado de 
213,214

.  

 

 Neste trabalho, foi aplicado no estudo da integridade da ponta de AFM antes 

e após o uso nas medidas AFS, e durante as etapas de funcionalização química das 

pontas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver nanoimunossensores usando pontas de AFM para o estudo da EM. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

a) Estabelecer protocolo padrão para funcionalização química entre pontas de AFM e 

substrato; 

b) Detectar a anti-MOG92-106 e anti-MBP85-99 em amostras de IgG específica para as 

sequências MOG92-106 e MBP85-99, respectivamente, produzidas em coelhos, 

utilizando o nanoimunossensor desenvolvido; 

c) Detectar a anti-MOG92-106 e anti-MBP85-99 em amostras de IgG purificadas do soro 

e LCR de pacientes com EM e sem doença desmielinizante, utilizando o 

nanoimunossensor desenvolvido;  

d) Avaliar a funcionalização e a otimização dos imunossensores utilizando diferentes 

técnicas de caracterização;  

e) Confrontar os resultados experimentais com os resultados teóricos obtidos com as 

simulações computacionais. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Coletas de LCR e soro, categoria de pacientes e casuística 

 

Para a realização do presente estudo, após a emissão dos documentos de 

aprovação serem emitidos pela Plataforma Brasil (Anexo B), tiveram início as 

coletas das amostras de soro e LCR, as quais foram obtidas com a colaboração dos 

seguintes especialistas em doenças desmielinizantes: (i) Profa. Dra. Doralina 

Guimarães Brum Souza, pesquisadora associada do Centro de Pesquisas em Doenças 

Inflamatórias (FMRP-USP) e da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho (UNESP-Botucatu), e co-orientadora desta pesquisa e (ii) Prof. Dr. Paulo Diniz 

da Gama da PUC-SP, neurologista responsável pelo Centro de Referência para o 

Tratamento da EM do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. 

A doutoranda acompanhou as consultas dos pacientes e coletas de sangue e 

LCR realizadas, durante toda a pesquisa. Sendo assim, as amostras foram colhidas 

em duas categorias: (i) Pacientes com EM: estes pacientes tiveram, para fins de 

padronização, os seguintes requisitos: EDSS menor ou igual à 5, sendo de pacientes 

positivos para BOC no LCR, em surto-remissão (recorrente-remitente), menor ou 

igual à 10 anos de evolução. (ii) Pacientes sem-EM: pacientes sem doença 

desmielinizante, que realizaram a extração de LCR rotina e soro por indicações 

médicas, podendo ser devido a: (i) meningites, mielites ou meningoencefalites; (ii) 

processos granulomatosos; (iii) vasculites; (iv) alguns tipos de neoplasias 

(estadiamento e quimioterapia intratecal) ou (v) quadros infecciosos cujo foco não 

foi identificado. 

Para todas as coletas e recolhimento das amostras foram respeitados todos os 

parâmetros éticos legais exigidos, com obtenção de termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) (apêndice A). Os materiais foram coletados de pacientes já 

submetidos a exames de rotina para diagnóstico, com volume aproximado obtido em 

cada punção de até 10mL de LCR e 10 mL de soro. Não houve nenhuma 

intercorrência durante as coletas. Os dados individuais dos pacientes analisados está 

apresentado na Tabela 2.  
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Tabela 2 - Dados dos pacientes participantes da pesquisa. 

Paciente Sexo Cor Diagnóstico Tempo 
detecção 

Tempo 
estimado 
doença 

EDSS BOC Medicamento 

1 F Branca EMSP1 Desde 
2016 

Desde 
2004 

6,5 Positivo Betaferon
®
 

2 M Branco EMRR2 Desde 
2006 

Desde 
2005 

1,5 Positivo Avonex
®
 

3 M Mulato EMRR Desde 
2016 

Desde 
2015 

5,0 Positivo Betaferon
®
 

4 F Negra EMRR Desde 
2016 

Desde 
2015 

6,0 Positivo Copaxone
®
 

5 F Branca EMRR Desde 
2010 

Desde 
2001 

2,0  Ausente Rebif 22
®
 

6 M Branco EMRR Desde 
2004 

Desde 
2002 

5,5 Positivo Tysabri
®
 

7 F Branca Não EM - - - - - 
8 M Branco Não EM - - - - - 
9 M Branco Não EM - - - - - 

10 M Branca Não EM - - - - - 
11 F Branco Não EM - - - - - 

Legenda: 
1
EMSP, esclerose múltipla secundariamente progressiva e 

2
EMRR, 

esclerose múltipla recorrente remitente.  

Obs: No momento da coleta, os pacientes 2, 3 e 4 estavam em surto, sendo o 

paciente 2 um caso antigo, realizando troca de medicamento. Os pacientes 3 e 4 

estavam realizando o diagnóstico inicial da EM. 

 

 As amostras foram mantidas refrigeradas a -80ºC, até o envio ao Dr. Luís 

Antonio Peroni, da empresa Rheabiotech - Desenvolvimento, Produção e 

Comercialização de Produtos de Biotecnologia Ltda (Campinas, SP), onde foram  

gradativamente sendo purificados os anticorpos IgG das amostras (conforme descrito 

no ítem 4.3). Além disso, para utilização como medidas controle, foram obtidas IgGs 

específicas contra a sequência MOG92-106, produzidas em coelho, também pela 

empresa Rheabiotech.  

 As BOC positivas significam que há bandas oligoclonais presentes no LCR e 

ausentes no soro, indicando síntese intratecal de proteínas. Os pacientes com EM 

comumente apresentam este padrão de positividade. No entanto, pode acontecer de 

uma parcela dos pacientes com EM apresentar BOC negativa, como no caso da 

paciente nº5. Além disso, é importante ressaltar que as BOCs não desaparecem no 

curso clínico da doença, não se alteram com os tratamentos e permanecem 

inalteradas mesmo durante os surtos ou remissão.  
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 Em relação aos tipos de EM, os pacientes EMRR (a forma mais comum de 

EM) apresentam surtos seguido de melhora dos déficits neurológico, enquanto na 

EMSP não há surtos, mas uma progressão contínua dos déficits da doença. Estes são 

os dois tipos de EM que possuem tratamento preconizado; os outros tipos da doença 

não parecem responder aos tratamentos. 

 Costuma-se iniciar o tratamento com medicamentos de primeira linha, como 

acetato de glatirâmer (Copaxone
®
) e betainterferonas (Avonex

®
 , Betaferon

®
 e 

Rebif
®
); caso o paciente apresente algum surto ou recaída durante o tratamento, é 

avaliado a troca. Um dos medicamentos utilizados se necessitar a troca é o 

natalizumabe (Tysabri
®
). 

 

4.2 Produção e purificação das IgGs específicas produzidas em coelho 

(anticorpos policlonais) 

 

As IgGs específicas contra a sequência MOG e o anticorpo controle 

(anticorpos policlonais anti-MOG92-106 e anti-MBP85-99) foram produzidas e 

purificadas pela empresa Rheabiotech – Desenvolvimento, Produção e 

Comercialização de Produtos de Biotecnologia Ltda (Campinas – SP). Para este fim, 

coelhos da raça branca da Nova Zelândia foram imunizados com três doses 

subcutâneas a cada 14 dias (0,5 mL da suspensão de antígenos com proteínas totais 

na quantia entre 200 e 400 μg), e uma dose de reforço uma semana após a 

administração da terceira dose. O soro imune foi obtido com uma sangria branca,  

purificado por cromatografia de afinidade à proteína G (Proteína G Sefarose, GE 

Healthcare) e quantificado por método de Bradford. 

 

4.3 Purificação das IgGs provenientes do soro e LCR dos pacientes   

 

O soro e LCR dos pacientes foi mantido resfriado a -80ºC após a coleta, e 

enviado à empresa Rheabiotech – Desenvolvimento, Produção e Comercialização de 

Produtos de Biotecnologia Ltda (Campinas – SP). As amostras foram purificadas 

para obtenção das IgGs do soro e LCR de cada paciente, por cromatografia de 
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afinidade à proteína G (Proteína G Sefarose, GE Healthcare), e quantificados por 

método de Bradford.  

 

4.4 Obtenção dos peptídeos  

 

Os peptídeos MOG92-106 (DEGGYTCFFRDHSYQ) e peptídeo controle 

negativo (PCN – EKPKVEAYKAAAAPA) foram sintetizados e caracterizados no 

Laboratório de Química de Peptídeos da USP, pela doutoranda Nancy M. Okuda 

Shinigawa, sob a supervisão da Profa. Dra. Maria Terêsa Machini, a qual realiza 

projetos com enfoque na química, estrutura, propriedades e modo de ação de 

peptídeos, em especial daqueles com ação antimicrobiana
215–218

.  

As sínteses foram realizadas manualmente em sistema SPPS Discover™ 

(CEM Corporation, Charltotte/NC, EUA) pelo método da fase sólida via estratégia 

química 9-fluorenilmetoxicarbonila (Fmoc) a 60°C empregando protocolos pré-

estabelecidos
215–218

, já que há anos o uso desta temperatura e micro-ondas é um dos 

tópicos de estudo neste laboratório. Da mesma forma foram feitas as clivagens dos 

peptídeos das resinas e desproteção total para gerar os peptídeos brutos a serem 

purificados.   

Foram utilizadas as resinas Fmoc-Gln(Trt)-Wang e Fmoc-Ala-Resin da 

Peptides International (San Diego/CA, USA) e da Bachem California (Torrance/CA, 

USA), Fmoc aminoácidos da Advanced ChemTech (Louisville/KY, USA), da 

Bachem (Torrance/CA, USA), da NovaBiochem (San Diego/CA, USA) e da Peptide 

Institute (Osaka, Japão).  

Os reagentes acopladores foram HOBt da Bachem (Torrance/CA, USA), 

DIC da Sigma-Aldrich Chemical Co (Saint Louis/MO, USA), TBTU da 

NovaBiochem (San Diego/CA, USA) e DIPEA da Applied Biosystems (Foster 

City/CA, USA). Os solventes utilizados foram: DMF (N,N’-dimetilformamida), 

MeOH (metanol), DMSO (dimetilsulfóxido), 4-metil-piperidina, álcool isopropílico 

e tolueno (procedentes da Merck KGaA - Darmstadt, Alemanha, Sigma-Aldrich 

Chemical Co. - Saint Louis/MO, USA ou da Applied Biosystem - Foster City/CA, 

USA).  



63 

 

O monitoramento foi feito por teste de ninidrina usando: fenol/etanol 

cianeto de potássio/piridina e ninidrina/etanol 
215–218

. Também foram usados: TFA 

(Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha), EDT da Sigma (St. Louis/MO, USA), TIS da 

Aldrich (St. Louis/MO, USA) e fenol da Synth (SP, BR). Todos eram de grau 

analítico ou de síntese, tendo sido empregados sem qualquer tratamento prévio. Os 

eluentes para RP-HPLC, foram preparados a partir de ACN (Vetec Química Fina 

Ltda/RJ, Brasil) e TFA (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha) de grau 

espectroscópico. 

Um sistema da LDC Analytical foi utilizado para realizar as análises dos 

peptídeos brutos, enquanto a purificação empregou sistema da Waters, modelo 600E 

semi-preparativo. A eluição foi feita em fluxo de 10 mL min-1. As análises dos 

peptídeos por LC/MS foram feitas em um sistema RP-HPLC Shimadzu composto 

por duas bombas Shimadzu LC-20AD, um detector Shimadzu SPP-20A, um 

modulador Shimadzu CBM-20A e um injetor CTO-20A acoplado a um 

espectrômetro de massas Amazon X (Bruker) com fonte de ionização por 

electrospray. Os espectros obtidos foram analisados com o software HyStar 3.2. 

A determinação dos conteúdos peptídicos foi realizada por análise de 

hidrolisado total do peptídeo purificado, através de um sistema Dionex (composto 

por: amostrador automático (AS40), bomba quaternária (GS50), forno de coluna 

(LC25), coluna de troca iônica (AminoPac PA10), detector eletroquímico (ED50) e  

plataforma ―Chromeleon‖ com a finalidade de controle e aquisição de dados). Neste 

analisador, os aminoácidos são separados em uma coluna de troca iônica e detectados 

diretamente (ausência de derivatização) por amperometria. A Figura 14 mostra 

etapas da síntese realizada.  

 O peptídeo MBP85-99 (ENPVVHFFKNIVTPR) foi obtido da empresa 

Aminotech - Pesquisa e Desenvolvimento previamente para o trabalho da mestranda 

Akemi M. Higa (apêndice B). As análises para verificação de pureza e identidade dos 

materiais para este peptídeo foi enviada juntamente com o produto, apresentada no 

Anexo A. 
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Figura 14 - Etapas da síntese de peptídeos realizada no Laboratório de Sintese de 

Peptideos – USP. Teste da ninidrina positivo (a) e negativo (b); 

peptídeo antes de ser colocado no liofilizador (c); peptídeo em processo 

de liofilização (d); purificação dos peptídeos em HPLC (e). Da autora.  

 

4.5 Desenvolvimento do Nanoimunossensor e materiais 

  

 Para a funcionalização das superfícies (ponta e mica), bem como para sua 

caracterização, foram desenvolvidos protocolos a partir da adaptação de técnicas 

estabelecidas e utilizadas na literatura relacionada e no GNN
2,4–9,11–13,15,157–

160,197,199,204,211
. Foram realizados diversos testes, apresentados no ítem 4.6, para 

estabelecimento da metodologia e protocolos, até o estabelecimento do protocolo 

ideal (definitivo) para as funcionalizações de superfícies e realização das medidas 

AFS. A Tabela 3 mostra os materiais e equipamentos utilizados no desenvolvimento 

do sensor. 
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Tabela 3 - Materiais e equipamentos utilizados para o desenvolvimento e construção 

do nanoimunossensor. 

Materiais e 

Equipamentos 

Características Função no 

desenvolvimento do 

sensor 

Fabricante 

Micas muscovitas 15x15 mm Substrato Ted Pella Inc, 

Redding, 

California, 

USA 

Pontas de AFM de nitreto 

de silício triangulares  

modelo DNP-10.  

k: 0.24N/m, r: ~20 

nm, 56kHz, 

superfície reflexiva 

de ouro 

Ponta de AFM Bruker Nano 

Inc. 

Pontas de AFM de nitreto 

de silício retangulares
 

Modelo ContAl-G 

k: 0.2 N/m, r: < 10 

nm, 13kHz, 

superfície reflexiva 

de alumínio 

Ponta de AFM Budget 

Sensors, 

Bulgaria Ltd 

3-

aminopropiltrietoxisilano 

(APTES) 

98% Silanização das 

superfícies 

Sigma-

Aldrich
®
, St. 

Louis, 

Missouri, 

USA 

Trietilamina (TEA) 99% Manutenção do pH Sigma-

Aldrich
®
, St. 

Louis, 

Missouri, 

USA 

Tampão fosfato salino 

(PBS)
 
 

pH 7,4 Meio semelhante ao 

fisiológico; realização 

das medidas em célula 

fluida no AFM 

Sigma-

Aldrich
®
, St. 

Louis, 

Missouri, 

USA 

N-(3-

Dimethylaminopropyl)-

N′-ethylcarbodiimide 

hydrochloride (EDC)  

Cód. Prod. E7750 

Sigma Aldrich;  

Liofilizado. 

 

Ativador Sigma-

Aldrich
®
, St. 

Louis, 

Missouri, 

USA 

N-hidroxisuccinimida 

(NHS)
 
 

97% Ativador Sigma-

Aldrich
®
, St. 

Louis, 

Missouri, 

USA 

Proteína A recombinante  Produzida em e-

coli 

Orientação do anticorpo 

no substrato (permite 

que a porção Fab 

permaneça disponível 

para interação com 

antígeno) 

Thermo 

Scientific 

Pierce™ 
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Polietilenoglicol (PEG) 

 

Heterobifuncional 

(NH2 – COOH) 

Produto cód. 

757861; 100mg  

Espaçador  Sigma-

Aldrich
®
, St. 

Louis, 

Missouri, 

USA 

Anti-Rabbit com FITC F0382 Marcação fluorescente 

dos anticorpos para 

análise MCL 

Sigma-

Aldrich
®
, St. 

Louis, 

Missouri, 

USA 

ProCleaner
TM

 
 

UV.PC.220 Limpeza das superficies  Bioforce 

Nanosciences, 

Ames, Iowa, 

USA 

AFM Veeco
 

modelo 

NanoscopeV™ 

Medidas AFS Veeco 

Instruments 

Inc, Plainview, 

New York, 

USA 

MEV  TM 3000 Table 

MicroscopeTM 

Análise de integridade 

das pontas 

Hitachi 

FTIR 
 

Modelo Nicolet 

IR200 FT-IR 

Análise da presença dos 

grupamentos químicos 

no silício 

10
 Thermo 

Scientific™ 

MCL  Modelo TCS SP8 Análise de 

uniformidade dos 

anticorpos presentes na 

superfície da mica 

Leica™ 

NanoScope Analysis  Versão 7.4 Software para 

tratamento dos dados 

Veeco 

Instruments 

Inc, Plainview, 

New York, 

USA 

Origin
™

  
 

Versão 6.0 Software para análise 

estatística 

OriginLab™, 

Northampton, 

Massachusetts, 

USA. 

 

 

4.6 Testes preliminares para o desenvolvimento do nanoimunossensor 

 

Foram realizados testes preliminares, adaptando protocolos existentes na 

literatura. Dessa forma, os métodos de funcionalização para esta etapa da pesquisa 

encontram-se descritos na Tabela 4:  
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Tabela 4 - Testes preliminares (Teste 1 e Teste 2) de funcionalização das superfícies 

(pontas de AFM e micas) para o desenvolvimento do nanoimunossensor. 

 

Teste 1 

Funcionalização da ponta de AFM Funcionalização da mica 

Limpeza das pontas de AFM 

(retangulares), no UV e ozônio 

(20min) 

Limpeza das micas clivadas, no UV 

e ozônio (20 min) 

Exposição a vapores de 40µL de 

APTES e 40µL de TEA (silanização) 

Exposição a vapores de 40µL de 

APTES e 40µL de TEA (silanização) 

Imersão da ponta de AFM em solução 

de 200µL de PEG (10 min, temp. 

amb.)  

Imersão da mica em solução de 

proteína A (0,1mg/mL) ativada com 

EDC/NHS** (2h a 4ºC) 

Lavagem da ponta (3 vezes) com água 

Mili-Q 

Lavagem da mica (3 vezes) com 

água Mili-Q 

Imersão da ponta de AFM em solução 

de peptídeo ativado com EDC* 

(25min) 

Imersão da mica em solução de 

anticorpos 1:5000. (25 min)  

Lavagem da ponta de AFM (3 vezes) 

com solução PBS (imersas até o 

momento das medidas em AFM)  

Lavagem da mica (3 vezes) com 

solução PBS (imersas até o momento 

das medidas em AFM) 

Medidas em AFM, em célula fluida, 

com solução PBS pH 7,4 e temp. amb. 

Medidas em AFM, em célula fluida, 

com solução PBS pH 7,4 e temp. 

amb. 

Teste 2 

Funcionalização da ponta de AFM Funcionalização da mica 

Limpeza das pontas de AFM 

(triangulares), no UV e ozônio (20 

min) 

Limpeza das micas clivadas, no UV 

e ozônio (20 min) 

Exposição a vapores de 40µL de 

APTES e 40µL de TEA (silanização) 

Exposição a vapores de 40µL de 

APTES e 40µL de TEA (silanização) 

Imersão da ponta de AFM em solução 

de 200µL de PEG (2h, temp. amb.)  

Imersão da mica em solução de 

proteína A (0,1mg/mL) ativada com 

EDC/NHS** (2h a 4ºC) 
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Lavagem da ponta (3 vezes) com água 

Mili-Q 

Lavagem da mica (3 vezes) com 

água Mili-Q 

Imersão da ponta de AFM em solução 

de peptídeo ativado com EDC* 

(overnight - 4°C) 

Imersão da mica em solução de 

anticorpos (overnight – 4°C) 

Medidas em AFM, em célula fluida, 

com solução PBS pH 7,4 e temp. 

ambiente; em seguida, a 37°C 

Medidas em AFM, em célula fluida, 

com solução PBS pH 7,4 e temp. 

ambiente; em seguida, a 37°C 

*solução de peptídeo ativado com EDC: 20µL da solução de EDC (0,0013g de EDC 

em 1mL de água Mili-Q) em 1mL da solução MOG92-106 ** Foram preparadas 

soluções de EDC 0,4M e NHS 0,1M. A partir destas soluções, foi preparada uma 

solução EDC/NHS 1:1, para promover a ativação das carboxilas. 20µL  desta 

solução foi adicionado a 1mL da solução PTA. 
 

 

Para as análises em AFM, o mesmo foi preparado para as medidas em 

ambiente líquido (PBS pH 7,4), utilizando-se uma célula fluida. Foi obtida a 

constante de mola para cada ponta utilizada (utilizando o Thermal Tune), e variou-se 

o tempo de contato ponta-amostra (tempo de interação) entre 5-20 segundos.  

Para o teste 1, foram realizadas as seguintes medidas em duplicata: (i) 

interação entre ponta funcionalizada com a MOG92-106 e anticorpos orientados na 

mica; (ii) interação entre ponta funcionalizada com a MBP85-99 e anticorpos 

orientados na mica. Para o teste 2, foram realizadas medidas em duplicada nas 

seguintes categorias: (i) interação entre ponta limpa e anticorpos orientados na mica; 

(ii) interação entre ponta funcionalizada com a MOG92-106 e anticorpos orientados na 

mica; (iii) interação entre ponta funcionalizada com a MBP85-99 e anticorpos 

orientados na mica. Destas, o esperado é que ocorra interação específica entre 

MOG92-106 e anticorpos, e interação inespecífica nos outros dois casos. Foram obtidas 

100 medidas de adesão por mica, distribuidas em 10 pontos aleatórios, sendo que em 

cada ponto foram obtidas 10 curvas de força.  Para o teste 2, foram utilizadas pontas 

triangulares e aqueceu-se o PBS a 37ºC durante a medida.    

 



69 

 

4.7 Protocolo definitivo para o nanoimunossensor 

 

Após a execução dos testes, o protocolo definitivo foi consolidado (Tabela 5) 

e, dessa forma, utilizado para os ensaios AFS. Sendo assim, nos próximos ítens estão 

apresentados: o protocolo definitivo de funcionalização química das pontas e das 

micas (substratos), protocolo das medidas AFS, e protocolos para caracterizações das 

pontas e micas após processo de funcionalização.    

 

Tabela 5 – Protocolo definitivo de funcionalização das superfícies (pontas de AFM e 

micas) para o nanoimunossensor. 

 

Protocolo definitivo 

Funcionalização da ponta de AFM Funcionalização da mica 

Limpeza das pontas de AFM 

(triangulares), no UV e ozônio 

(20min) 

Limpeza das micas clivadas, no UV 

e ozônio (20 min) 

Exposição a vapores de 40µL de 

APTES e 40µL de TEA (silanização) 

durante 45 minutos 

Exposição a vapores de 40µL de 

APTES e 40µL de TEA (silanização) 

durante 45 minutos 

Imersão da ponta de AFM em solução 

de 200µL de PEG ativado com 

EDC/NHS** (2h, 4°C)  

Imersão da mica em solução de 

proteína A (0,1mg/mL) ativada com 

EDC/NHS** (2h a 4ºC) 

Lavagem da ponta (3 vezes) com água 

Mili-Q 

Lavagem da mica (3 vezes) com 

água Mili-Q 

Imersão da ponta de AFM em solução 

de peptídeo (40µg/L) ativado com 

EDC* (overnight – 4°C) 

Imersão da mica em solução de 

anticorpos (0,2µg/L)  (overnight – 

4°C)  

Medidas em AFM, em célula fluida, 

com solução PBS pH 7,4 aquecido 

(37ºC). 

Medidas em AFM, em célula fluida, 

com solução PBS pH 7,4 aquecido 

(37ºC). 

*solução de peptídeo ativado com EDC: 20µL da solução de EDC (0,0013g de EDC 

em 1mL de água Mili-Q) em 1mL da solução MOG92-106 ** Foram preparadas 

soluções de EDC 0,4M e NHS 0,1M. A partir destas soluções, foi preparada uma 

solução EDC/NHS 1:1, para promover a ativação das carboxilas. 20µL  desta 

solução foi adicionado a 1mL da solução PTA. 
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4.7.1 Protocolo definitivo de funcionalização química das pontas 

 

Para realizar o procedimento de funcionalização química das pontas de 

AFM, primeiramente estas foram expostas à luz ultravioleta (U.V.) e ozônio durante 

20 minutos, utilizando o equipamento pró-cleanner
®

, para realizar a remoção de 

possíveis impurezas orgânicas em sua superfície. Em sequência, as pontas foram 

silanizadas através da sua exposição por 45 minutos a vapores de 40µL de APTES e 

40µL de TEA em câmara de reação (esta, previamente limpa com fluxo de 

nitrogênio). Após a silanização das pontas, foi aplicado o reagente espaçador PEG 

(previamente ativado com solução EDC/NHS1) através da imersão da ponta na 

solução de PEG ativado, durante 2h, a 4 °C. Em seguida, para a inserção do peptídeo, 

a ponta foi imersa em uma solução 1:25000 do peptídeo ativado com 20 µL de 

solução EDC (0,0013g de EDC em 1mL de água Mili-Q), permanecendo durante a 

noite a 4ºC, até a realização das medidas em AFM. As medidas em AFM foram 

realizadas em solução PBS, a 37 ºC. A Figura 15 mostra um esquema simplificado 

do processo de funcionalização das pontas de AFM. 

 

                                                           
1
 Foram preparadas previamente 2 soluções: (i) EDC 0,4M e (ii) NHS 0,1M, as quais, em proporção 

1:1, compõe a solução EDC/NHS. Esta é aplicada para promover a ativação das carboxilas
219

. 
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Figura 15 -  Representação da ponta funcionalizada com a biomolécula (ilustração 

fora de escala). Da autora. 

 

Conforme apresentado na figura, quando é realizada esta modificação 

química, ao se realizar a silanização das pontas ocorre interação de grupos de óxido 

de silício e grupos silanos na superfície. Ao se adicionar o espaçador PEG, os grupos 

carboxila deste se ligam com os grupos amina disponíveis após o processo de 

silanização. Com a lavagem, o excesso de reagente é retirado, e após a adição do 

epitopo as terminações reativas NH2 do PEG interagem com a carboxila presente no 

mesmo. Dessa forma, a ponta de AFM está preparada para interagir com a amostra. 
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4.7.2 Protocolo de funcionalização química dos substratos  

 

Para a funcionalização das micas (Figura 16), foi realizado procedimento 

semelhante à funcionalização das pontas de AFM, como descrito: (i) as micas foram 

primeiramente clivadas; (ii) foi realizada a remoção de possíveis impurezas 

orgânicas das mesmas, através da exposição (20 minutos) das superfícies a UV e 

ozônio no equipamento pró-cleanner; (iii) as micas foram silanizadas com a 

exposição a vapores de 40µL de APTES e 40µL de TEA (45 minutos) em câmara de 

reação previamente limpa com nitrogênio; (iv) a mica silanizada foi imersa em 

solução de PTA (0,1mg/mL) ativado com 20µL de solução EDC/NHS (2h a 4ºC); (v)  

Foi realizada a lavagem por 3 vezes com água Mili-Q; (vi) a mica foi imersa em 

solução de anticorpos na concentração de 1:5000 (permaneceu durante a noite à 4 

°C). Permaneceram imersas até o momento das medidas em AFM. As medidas em 

AFM foram realizadas em solução PBS, a 37 ºC. 

 

 

Figura 16 - Representação da mica funcionalizada, com a biomolécula (ilustração 

fora de escala). Da autora. 

 

A exposição da mica aos vapores de APTES permitem a realização de uma 

ligação covalente entre os grupos hidroxila presentes na mica, com os grupos silanol 

do APTES; dessa forma, com a inserção da PTA, esta se liga nas terminações amina 

disponíveis. A PTA tem 5 domínios de ligação com a porção Fc de IgGs, sendo 
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utilizada para realizar a imobilização orientada dos anticorpos
157,158

, permitindo 

dessa forma que a porção Fab permaneça disponível para a interação com o peptídeo 

imobilizado na ponta de AFM.   

 

4.7.3 Protocolo para análises AFS   

 

A técnica de espectroscopia de força atômica (AFS)
7,9,10,13,15,220,221

 foi 

utilizada neste estudo para realizar a medida da interação entre proteínas da mielina, 

imobilizadas na ponta de AFM, com imunoglobulinas G (IgG) presentes na amostra. 

Os resultados alcançados com a AFS foram cuidadosamente analisados nos seguintes 

aspectos: (i) o formato da curva de interação e (b) os valores de Fad (moda e média) 

alcançados
222,223

, como detalhado no ítem 2.5.  

Para saber a Fad de uma determinada ligação é desejável realizar, juntamente 

com os experimentos de AFS, uma simulação computacional com a técnica SMD (do 

inglês, Steered Molecular Dynamics)
7,13,15,160

 para que a força seja predita e, dessa 

forma, que o sistema experimental seja validado, sendo que tal estudo foi realizado 

no trabalho da doutoranda Jéssica C. M. Ierich, responsável pelas simulações teóricas 

do GNN. 

Para a realização das medidas de interação em AFM (Figura 17), o 

equipamento foi preparado para as medidas em ambiente líquido (no caso, em 

solução PBS pH 7,4 aquecido a 37°C) utilizando-se uma célula fluida. As medidas 

foram obtidas em modo contato, onde variou-se o tempo de contato ponta-amostra 

(tempo de interação) entre 10-20 segundos. Foi obtida a constante de mola (k) para 

cada ponta utilizada com a finalidade de calibração prévia utilizando a ferramenta 

Thermal Tune™, incluida no software do Nanoscope V™, sendo que a mesma variou 

entre 0,02 a 0,1N/m. 

As amostras foram analisadas em triplicata no software Nanoscope 

Analysis™. Para cada amostra foram analisadas 50 curvas de força (150 curvas para 

cada triplicata). Os dados foram analisados estatisticamente com as seguintes 

ferramentas: (i) distribuição Gamma e (ii) box-plot. Para as análises com MOG e 

anti-MOG, as seguintes interações foram analisadas em relação aos valores de 

adesão:  
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a) Interação entre MOG92-106 e anti-MOG92-106 (controle positivo); 

b) Interação entre MOG92-106 e mica limpa (controle negativo); 

c) Interação entre MOG92-106 e anti-MBP85-99 (controle negativo); 

d) Interação entre peptídeo inespecífico (PCN) e anti-MOG92-106; 

e) Interação entre MOG92-106 e IgGs purificadas do LCR de cada 

paciente;  

f) Interação entre MOG92-106 e IgGs purificadas do soro de cada paciente.  

 

Para as análises com MBP e anti-MBP, as seguintes interações foram 

analisadas em relação aos valores de adesão:  

a) Interação entre MBP85-99 e anti- MBP85-99 (controle positivo); 

b) Interação entre MBP85-99 e mica limpa (controle negativo); 

c)  Interação entre peptídeo inespecífico (PCN) e anti-MBP85-99 (controle 

negativo);  

d)  Interação entre MBP85-99 e anti-MOG92-106 (controle negativo); 

e) Interação entre MBP85-99 e IgGs purificadas do LCR de cada paciente;  

f) Interação entre MBP85-99 e IgGs purificadas do soro de cada paciente.  

 

Além destes dados, como citado nos ítens anteriores, também foram 

observadas as formas das curvas obtidas (específica e inespecífica) para interação 

antígeno/anticorpo. 
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Figura 17 - (a) AFM preparado para as medidas em ambiente líquido, (b) cabeça do 

AFM equipada com célula fluida e canos de entrada/saída de fluido e 

(c) detalhes célula fluida. Da autora. 

 

4.8 Caracterização das superfícies (ponta de AFM - sensor e substrato) 

 

Após a funcionalização química das pontas e substratos, a caracterização foi 

realizada para confirmação das ligações químicas e verificação da presença das 

biomoléculas nas superfícies. Dessa forma, os protocolos descritos nos ítens 

seguintes foram estabelecidos e aplicados nos ensaios de caracterização. 

 

4.8.1 Protocolo para análises em MCL 

 

Para as análises em MCL, micas nas diversas etapas de modificação química 

foram tratadas conforme protocolo estabelecido: (i) as micas foram lavadas por três 

vezes com solução PBS/BSA 1%; (ii) foram incubadas durante 90 minutos com o 

anticorpo secundário conjugado com marcador isotiocianato de fluoresceina - FITC 

(anti-Rabbit IgG – F0382 conjugado com FITC1, kit de conjugação, ambos da 

Sigma-Aldrich), na concentração 1:100; (iii) em sequência, foram lavadas durante 5 

vezes com solução PBS/BSA 1% e (iv) observadas em MCL. As micas tratadas com 

este protocolo foram as seguintes:  

(a) (b) 

(c) 
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a) mica com APTES e TEA; 

b) mica com APTES, TEA e PTA ativada com NDC/NHS;  

c) mica completa, com APTES, TEA,  PTA ativada com NDC/NHS e anticorpo. 

A ponta limpa foi observada sem a realização de nenhum tratamento. No 

equipamento (MCL Leica, TCS SP8
TM

), foram estabelecidos os seguintes 

parâmetros: faixa de detecção 506-611nm e laser 488 (potência 2%).  

Dessa forma, pretende- se que o anticorpo secundário marcado com FITC 

realize a ligação somente no anticorpo presente na mica funcionalizada (Figura 18); 

sendo assim, ao ser observado no equipamento, somente as regiões onde houver a 

presença de anticorpos IgG com o anticorpo secundário marcado com FITC 

aparecerá uma fluorescencia esverdeada.  

 

 

Figura 18 - (a) Mica funcionalizada e com o anticorpo primário (IgG) orientado pela 

PTA, com a Fab disponível e (b) anticorpo primário ligado ao anticorpo 

secundário, conjugado com FITC. Da autora.  

 

4.8.2 Protocolo para análises em FTIR 

 

Para a caracterização em FTIR, foi necessário funcionalizar superfícies de 

silício, devido ao tamanho nanométrico da ponta não possibilitar leitura no 

equipamento. Foram verificados os reagentes utilizados na funcionalização química a 

fim de obter sua assinatura espectral. Sendo assim, cada reagente líquido utilizado foi 

colocado sobre a superfície de silicio previamente limpa em ozônio e ultravioleta (pró-

(a) (b) 
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cleaner) durante 20 minutos, e posteriormente seca em dessecador para análise no 

equipamento. Os peptídeos (em pó) foram colocados sobre a superfície de silício e 

analisados. Para a análise, o silício puro e com as amostras foram fixados no 

equipamento, onde deu-se início a obtenção dos espectros, em Transmitância/U.A. (eixo 

y) e comprimento de onda/cm-1. Os dados obtidos foram tratados no software Origin®.  

 

4.8.3 Protocolo para análises em MEV 

 

Para estudo em MEV, as pontas foram funcionalizadas em diversas etapas de 

acordo com protocolo estabelecido para funcionalização de pontas: (i) ponta limpa, (ii) 

ponta com APTES e TEA, (iii) ponta com APTES, TEA e PEG ativado com EDC/NHS 

e (iv) ponta com APTES, TEA, PEG ativado com EDC/NHS e peptídeo MOG92-106 

ativado com EDC. Utilizando um MEV modelo Hitachi TM 3000 Table Microscope®, 

foram realizadas as imagens da ponta para verificar integridade após funcionalização. 

Para o estudo em MCL, as pontas de AFM foram imobilizadas com cola de 

cianoacrilato em lamínula circular (Figura 19 a), identificadas, fixadas na fita adesiva de 

carbono do suporte do MEV (Figura 19 b), colocadas em câmara a vácuo no 

equipamento (Figura 19 c) e observadas nos aumentos de 100x, 300x, 1200x, 7000x e 

12000x.  

 

 

Figura 19 - (a) pontas de AFM imobilizadas com cola de cianoacrilato em lamínula 

circular, (b) suporte do MEV com fita de carbono e (c) suporte com as 

pontas de AFM para inserir na câmara a vácuo do equipamento. Da autora.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, estão apresentados os resultados obtidos com as análises 

realizadas durante a pesquisa e a discussão dos achados, com base na literatura 

existente. Primeiramente, serão mostrados e discutidos os resultados da síntese dos 

peptídeos; em seguida, o desenvolvimento do protocolo para o nanoimunossensor, o 

nanoimunossensor desenvolvido (funcionalização das superfícies das pontas de AFM 

e micas), as caracterizações das superfícies funcionalizadas para confirmação das 

ligações químicas e, em sequência, as medidas AFS. Por último, serão apresentados 

os dados computacionais para comparação com os resultados experimentais obtidos 

com a técnica de AFS para as forças de adesão.  

 

5.1 Obtenção dos peptídeos 

 

A síntese dos peptídeos MOG92-106 e PCN foi realizada no Laboratório de 

Síntese de Peptídeos, pela Dra. Maria Terêza e B.Sc. Nancy M. O. Shinigawa, sendo 

que logo após o processo os mesmos foram caracterizados pelas mesmas 

pesquisadoras, para demonstrar os graus de pureza e conteúdos peptídicos 

obtidos
215,224

. Dessa forma, é visado manter controle de qualidade e rigor devido à 

natureza do experimento em nanoescala. Sendo assim, os resultados das análises 

comparativas dos peptídeos brutos e purificados por RP-HPLC (MOG92-106 bruto (a) 

e purificado (b); PCN bruto (c) e purificado (d)) seguem abaixo (Figura 20):  
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Figura 20 - Cromatogramas das análises por RP-HPLC de MOG bruto (a) e 

purificado (c), PCN bruto (b) e purificado (d).  

 

Os resultados da análise dos purificados por LC-MS estão apresentados na 

Figura 21.  

 

 

 

Figura 21 - Resultados da análise dos purificados por LC-MS: (a) MOG92-106 e (b) 

PCN.  

MOG92-106 

EKPKVEAYKAAAAPA 
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Assim, os epítopos MOG92-106 e PCN sintéticos foram obtidos com 

sucesso
215,218,224

. O peptídeo MBP85-99 obtido da empresa Aminotech – Pesquisa e 

desenvolvimento, teve as análises de HPLC e espectometria de massas fornecida 

pelo fabricante, como apresentado no Anexo A. 

 

5.2 Testes preliminares para desenvolvimento de protocolo do 

Nanoimunossensor  

 

Para chegar ao protocolo ideal de funcionalização química (ítem 4.7)  foram 

realizados 4 testes preliminares como descrito no ítem 4.6.  

TESTE 1:  

O Teste 1 foi realizado em duplicata utilizando-se ponta de AFM retangular, 

APTES, TEA e PEG na funcionalização. As medidas AFS foram realizadas em 

temperatura ambiente (~21ºC) e em meio líquido (solução PBS pH 7,4). Ao iniciar o 

teste no AFM, obteve-se primeiramente a imagem da superfície da ponta 

funcionalizada utilizando a câmera do AFM (Figura 21a). Foram obtidas 100 curvas 

de força para cada controle. Estas curvas de força foram em seguida organizadas em 

histogramas ajustados com curva de Gauss, como realizado em estudos prévios do 

grupo com AFS
7,153

.  

Posto que o controle positivo é onde realiza-se a interação entre o peptideo 

MOG92-106 e seu anticorpo específico (anti-MOG92-106), espera-se que ocorra uma 

interação específica entre os mesmos durante a medida AFS. Já nos controles 

negativos, realiza-se a medida entre peptídeo e amostra onde é esperado que ocorra 

interação inespecífica (ou que não ocorra interação). Assim, é obtido o padrão 

positivo e negativo para comparar posteriormente com as interações advindas das 

amostras dos pacientes. Dessa forma, dois gráficos foram obtidos: (i) controle 

positivo (interação específica: peptídeo MOG92-106 interagindo com anti-MOG92-106) e 

(ii) controle negativo (interação inespecífica: PCN interagindo com anti-MOG92-106), 

como mostrado na Figura 22b e 22c. 

 

 



81 

 

 

Figura 22 – Teste 1 realizado para elaboração do protocolo. (a) ponta retangular 

funcionalizada com peptídeo, observada na câmera do AFM; 

histograma resultante para a força de adesão (b) controle positivo 

(interação específica) e (c) controle negativo (interação inespecífica). 

 

Dessa forma, verificou-se que a funcionalização estava inadequada, uma vez 

que não existe diferença estatística entre controle positivo e negativo, o que poderia 

ser devido aos seguintes fatores: (i) o raio da ponta (10nm) ser muito pequeno ou (ii) 

baixo tempo de permanência da ponta imersa na solução de peptídeos durante o 

processo de funcionalização.  

Sendo assim, presumiu-se que a funcionalização ainda estava ineficiente. 

Assim, para o próximo teste, modificaram-se as seguintes variáveis: ponta de AFM 

com raio maior, e ao invés de realizar a lavagem da ponta, a mesma permaneceu 

imersa na solução de peptídeos durante uma noite, aumentando o tempo de 

permanência da mesma durante o processo de funcionalização. 

TESTE 2: 

Após a modificação do protocolo com as novas variáveis a partir do primeiro 

teste (pontas de AFM com maior raio (~20nm) e imersão da ponta durante a noite em 

solução de peptídeo), iniciou-se o experimento. O uso de ponta de AFM com raio 

maior foi realizado devido à necessidade do aumento da área de contato da ponta 

(raio da ponta) para consequente ligação de mais peptídeos, fator importante no 

momento da detecção do anticorpo imobilizado na mica
7,162,221,221

.  

Neste segundo teste foi inserido também um novo controle negativo. Dessa 

forma, os experimentos foram: (i) controle positivo (interação MOG92-106 com anti-

MOG92-106), controle negativo 1 (interação PCN com anti-MOG92-106) e controle 
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negativo 2 (interação da ponta limpa com anti-MOG92-106). O PCN é uma sequência 

na qual não se espera interação (ou espera-se que ocorra uma interação muito baixa) 

com o anticorpo de interesse (no caso, a anti-MOG92-106), em relação ao peptídeo 

específico, onde é esperada uma interação alta.  

As medidas AFS foram realizadas em célula fluida (PBS pH 7,4), a 

temperatura ambiente (~21°C). No entanto, os histogramas obtidos para estas 

análises (Figura 23) demonstraram que o sistema ainda não estava ideal, pois as 

forças obtidas estavam estatisticamente semelhantes para todos os casos (controle 

positivo e controles negativos 1 e 2) e demonstrando inespecificidade em todos os 

casos
13,220,221

.  

 

 

Figura 23 - Teste 2 realizado para elaboração do protocolo. Histogramas resultantes 

para as forças de adesão encontradas no teste com as pontas triangulares 

para (a) controle positivo (interação específica), (b) controle negativo 1 

(interação inespecífica) e (c) controle inespecífico 2 (interação 

inespecífica). 

 

Entretanto, após a realização destas medidas, decidiu-se injetar a solução PBS 

7,4 com a temperatura de 37ºC (temperatura corporal) ao invés da temperatura 

ambiente, e realizar novas medidas. Esta abordagem foi realizada pois autores 

relatam que a temperatura pode ter grande influência sobre a ativação de peptídeos 

ou anticorpos, como relatado por Arndt P. et al. e Sidney J. et al. 
225,226

. Assim, 

foram feitas medidas injetando o PBS a 37ºC com (i) o controle positivo e (ii) um 

controle negativo (ponta limpa). Ao realizar este procedimento, foi observado que 

enquando o sistema estava mantendo a temperatura de 37°C, ocorria alta interação no 

Interação inespecífica Interação inespecífica Interação específica 
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controle positivo, com formato de curva específico nas interações entre MOG e anti-

MOG, como mostrado na Figura 24. 

Nesta imagem (Figura 24) é possível observar a diferença entre os controles 

(controle negativo e controle positivo), sendo notável a diferença ao se realizar as 

medidas a 37ºC: o controle positivo apresentou interação. Com estes parâmetros 

estabelecidos, foi elaborado um novo protocolo, apresentado no ítem 4.7 

(nanoimunossensor, com o protocolo definitivo).  

 

 

Figura 24 – Teste 2 após aquecimento. Histogramas resultantes para os controles 

positivo e negativo, aquecidos a 37°C.  

 

Durante os testes, também verificou-se que os ajustes de Gauss não eram 

adequados para este tipo de análise. Dessa forma, protocolo definitivo, foram 

realizados os ajustes estatísticos com a distribuição Gamma e análise de box-plot. As 

curvas de força obtidas nas medidas AFS foram analisadas individualmente para 

extração dos valores de adesão, no software do equipamento (Nanoscope Analysis). 

Os valores foram inseridos em tabela e transformados em histogramas utilizando o 

software Origin 6.0.   

Assim, concluiu-se, com os testes 1 e 2, que (i) a ponta deve ficar uma noite 

imersa na solução de peptídeo para haver adesão dos mesmos na ponta de AFM; (ii) 

o raio da ponta de 20nm é favorável para a realização das medidas; (iii) a 

temperatura ambiente não é interessante para a realização das medidas; (iv) a 
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temperatura corporal (37ºC) é a temperatura ideal para realizar interação entre 

antígeno e peptídeo nas medidas AFS.   

 

5.3 Nanoimunossensor  – protocolo definitivo 

 

Após os testes preliminares 1 e 2 para o desenvolvimento do 

nanoimunossensor, o protocolo final (itens 4.7.1 e 4.7.2) foi aplicado para a 

realização da modificação química das pontas de AFM e micas, em seguida, as 

superfícies modificadas foram caracterizadas pelos métodos de FTIR, MCL e MEV, 

conforme protocolos descritos no ítem 4.8. Tendo finalizado estas etapas, as medidas 

AFS e análises estatísticas foram realizadas. 

 

5.3.1 Caracterização das superfícies funcionalizadas com as técnicas 

MCL, FTIR e MEV 

 

Para confirmação das funcionalizações das superfícies da mica e ponta de 

AFM, foram realizadas as caracterizações em MCL, FTIR e MEV. Após a 

caracterização, foram realizadas as medidas AFS. 

 

5.3.1.1 Caracterização do revestimento da mica com a técnica de MCL 

 

A análise em MCL foi realizada com a finalidade de demonstrar a camada de 

IgGs presentes na superfície da mica funcionalizada; dessa forma, a uniformidade 

pode garantir que durante as medidas AFS existam anticorpos para interagir com a 

ponta de AFM funcionalizada com o epítopo. Sendo assim, os ensaios para a 

caracterização da mica foram realizados para: (i) mica limpa; (ii) mica silanizada; 

(iii) mica silanizada e com PTA; (iv) mica silanizada, com PTA e IgG. Com exceção 

da mica limpa,  as micas foram marcadas com anticorpo secundário conjugado com 

FITC. O teste preliminar para o estabelecimento do protocolo de marcação da mica 

está apresentado na Figura 25.   
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Figura 25 - Teste preliminar para estabelecimento de protocolo de marcação da mica 

com MCL - mica mica silanizada, com PTA e IgG, após tratamento 

com o anticorpo secundário conjugado com FITC, em (a) 20µm e (b) 

2µm. 

 

Este teste preliminar demonstrou revestimento satisfatório da mica e 

distribuição uniforme dos anticorpos. Alguns locais apresentam lacunas, 

provavelmente devido a manipulação da mica com a pinça, o que pode ter removido 

parte do revestimento nestes locais, como observado no canto inferior da Figura 25a. 

Devido a uniformidade observada, podemos  concluir que a diluição de anticorpos 

utilizado para a funcionalização está de acordo com o esperado (protocolo está 

adequado). A marcação foi satisfatória, no entanto, foi observado a presença de 

acúmulo de fluoróforo na amostra (círculos uniformes presentes na Figura  25a); 

portanto, no protocolo definitivo a diluição foi de 1:100 para minimizar este acúmulo 

de fluoróforo na amostra, a fim de eliminar os possíveis acúmulos de marcador 

fluorescente.  

Após esta medida preliminar, foram realizados ensaios em duplicata, 

evidenciando todas as etapas da funcionalização da mica com marcação FITC, 

tornando evidente a confirmação da presença da biomolécula no substrato preparado 

(Figura 25). Nas etapas onde não há presença do anticorpo pode ocorrer uma leve 

marcação inespecífica na superfície, devido a acúmulo de fluoróforo. Todas as 

imagens foram obtidas da região central das micas. 

(a) (b) 
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Figura 26 - Caracterização da mica em todas as etapas da funcionalização química: 

(a) mica limpa; (b) mica silanizada; (c) mica silanizada e PTA ativado e 

(d) mica silanizada, com PTA ativado e anticorpo anti-mielina 

produzido em coelho. Com exceção da mica limpa, todas foram tratadas 

com marcação fluorescente.  

 

 Adicionalmente, foram feitos, com o auxílio de uma pinça, rasgos na 

superfície funcionalizada após a obtenção das imagens apresentadas nas figuras 

anteriores, para mostrar a presença da camada de anticorpos marcados na mica, como 

mostra a Figura 27. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 27 - Rasgo feito na superfície da camada fluorescente da mica com 

funcionalização completa e marcada com fluoróforo. Em (a), o rasgo 

mostrado somente com o confocal, (b) a mesma região em 

microscópio óptico e em (c) a junção das duas imagens. Imagens em 

10µm. 

 

Outra imagem interessante obtida das micas micas, desta vez colocadas lado-

a-lado (Figura 28) para evidenciar suas bordas, demonstra que as extremidades não 

apresentam boa funcionalização e são danificadas facilmente com a manipulação 

pela pinça. Sendo assim, a medida nas curvas de força deve ser feita 

obrigatoriamente na região central da mica. 

 

 

Figura 28 - Borda das micas nas quatro etapas de funcionalização química, 

colocadas lado-a-lado, vista em (a) imagem de MCL, (b) MOC e (c) 

sobreposição das duas imagens. 

 

(c) (b) (a

(c) (b) (a
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Dessa forma, comprovou-se que a mica está apropriadamente revestida com 

os anticorpos, e portanto o processo de funcionalização foi eficaz, estando a mesma 

adequado para a realização das medidas de interação no AFM. 

 

5.3.1.2 Caracterização do revestimento de silício (ponta de AFM) com 

Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Esta técnica possibilita a identificação dos grupos funcionais presentes nas 

superfícies; dessa forma, foi possivel aplicar nesta pesquisa para determinar os 

grupos presentes nos reagentes e biomoléculas (peptídeos) presentes nas etapas de 

funcionalização da superfície de silício. Entretanto, como detalhado no ítem 4.8.2, 

não foi possível realizar a leitura diretamente na ponta de AFM devido ao seu 

tamanho nanométrico; dessa forma, uma superfície de silício (mesmo material da 

ponta de AFM) foi funcionalizada, permitindo a caracterização do protocolo de 

funcionalização realizada de forma similar na ponta. 

O estudo de superfícies funcionalizadas para nanossensores de AFM com 

FTIR
4
 já foi previamente utilizado na literatura, sendo que esta estratégia de 

reproduzir a funcionalização da ponta de AFM em maior escala, utilizando uma 

placa de silício, foi realizada com êxito por Silva et al (2013)
14

. 

Sendo assim, com esta caracterização foram obtidos dados para o silício nas 

seguintes etapas: (i) silício puro; (ii) após tratamento com APTES; (iii) após 

tratamento com PEG; (iv) após tratamento com APTES+PEG; (v) após tratamento 

com APTES+PEG+ MBP85-99; (vi) após tratamento com APTES+PEG+ MOG92-106. 

Os dados foram obtidos em transmitância. A Figura 29 corresponde ao espectro 

verificado para a placa de silício que passou apenas pelo processo de limpeza no 

U.V. e ozônio.  
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Figura 29 - Espectro no infravermelho com transformada de Fourier obtido para o 

silício puro (branco). 

 

Em todos os espectros obtidos, é possivel observar picos próximos de 980 

cm
-1

, que representam ligação Si-O, característica do nitreto de silício
14

. Nas Figuras 

30a, 30b e 30c, são observados os picos de absorção para NH2 (próximos de 1500 

cm
-1

) CH2 (próximos de 1600 cm
-1

), Si-O-Si (próximo de 1000 cm
-1

), CH3 (próximos 

de 2928 cm
-1

) característicos para o APTES; além disso, os picos próximos de 1484 

cm
-1 

podem estar relacionados com modos de deformação do NH2 dos grupos 

amina
227

. No espectro obtido para o PEG (Figura 29b) são verificadas bandas para 

CH3 (próximas de 2900 cm
-1

), sinais de C=O próximos de 1700cm
-1

 características 

para o PEG
228

. Nas figuras 29d e 29e, é possível verificar picos de amida primária 

(C=O) próximo de 1650 cm
-1

 e amida secundária (próximo de 1540 cm
-1

, que são 

característicos de proteína
229

.  

Foi possível verificar bandas características para os reagentes e proteínas 

utilizados, envolvidos no processo de modificação química do silício e ligação da 

biomolécula, mimetizando a superfície da ponta de AFM; entretanto, a obtenção de 

espectros com melhor resolução pode ter sido limitada devido à espessura do filme
14

; 

além disso, em trabalhos futuros pretende-se utilizar os equipamentos AFM-IR
230

, e a 

ressonância plasmônica de superfície (SPR)
231

 que são mais sensíveis, os quais 

podem fornecer informações mais detalhadas sobre a funcionalização química.  
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Figura 30 - Espectro no infravermelho com transformada de Fourier obtido para o 

silício tratado com: (a) APTES (b) PEG (c) APTES e PEG (d) APTES, 

PEG e MBP85-99 (e) APTES, PEG MOG92-106. 

 

5.3.1.3 Caracterização da integridade da ponta com MEV 

 

O MEV foi utilizado para verificação da integridade das pontas durante o 

processo de funcionalização das pontas de AFM, bem como sua integridade após as 

medidas, o que assegura que não houve avaria ou irregularidade na mesma após 

manipulação, garantindo a qualidade das medidas de AFS. Assim, é fundamental 

reconhecer as partes da ponta de AFM para entender, além do funcionamento do 

sensor, as partes que devem estar funcionalizadas e íntegras para realizar a interação; 

dessa forma, foi obtida a imagem total do chip de AFM, da haste com a ponta, e da 

ponta em si, a qual é de interesse para a realização das medidas AFS. As imagens 

obtidas foram utilizadas para compor o esquema didático apresentado na Figura 31. 
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Figura 31 - (a) Imagem do chip Bruker
®
 utilizado neste projeto, com hastes 

triangulares; (b) haste utilizada para a realização das medidas com a 

ponta em sua extremidade, (c) ponta de AFM. Da autora. 

 

Ao realizar a caracterização da ponta com o MEV, é relevante verificar, além 

da integridade da ponta, se há danos na haste, pois uma avaria nesta estrutura pode 

alterar parâmetros fundamentais, como a constante da mola. Uma ponta que teve a 

haste avariada durante a manipulação não fornece uma medida confiável. Para este 

fim, foram obtidas as seguintes imagens das pontas de AFM: 

a) Pontas de AFM limpas; 

b) Pontas de AFM após silanização com APTES e TEA; 

c) Ponta de AFM com APTES, TEA e PEG ativada (EDC/NHS); 

d) Ponta de AFM com APTES, TEA, PEG ativada (EDC/NHS) e 

peptídeo MOG92-106 antes do uso em medidas AFS; 

e) Ponta de AFM com APTES, TEA, PEG ativada (EDC/NHS) e 

peptídeo MOG92-106 após uso em medidas AFS.  

Estas pontas foram tratadas conforme o protocolo estabelecido para a 

funcionalização química apresentado anteriormente. A Figura 32 mostra as pontas 

durante as 4 etapas de funcionalização, para a verificação da integridade, no aumento 

do 7000x.  

 

(a) (b) (c) 
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Figura 32 - Verificação da integridade da ponta de AFM observada no aumento de 

7000x em MEV, durante as etapas de funcionalização: (a) ponta limpa; 

(b) ponta após silanização com APTES e TEA; (c) ponta com APTES, 

TEA e PEG ativada com solução de EDC/NHS e (d) ponta completa, 

com a presença de APTES, TEA, PEG ativado com solução de 

EDC/NHS e peptídeo. 

 

Para comparação da ponta de AFM antes e depois do uso em medidas AFS, 

foram realizadas imagens das pontas nestas duas situações, utilizando o suporte em 

lamínula de vidro circular confeccionado, para fixar as pontas de AFM de maneira 

levemente inclinada utilizando cola de cianoacrilato, o que permitiu a visualização 

das pontas em perfil. Sendo assim, a Figura 33 mostra pontas de AFM 

funcionalizadas antes da realização de curvas de força. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 33 - (a) Pontas de AFM funcionalizadas, antes da utilização em curvas de 

força, nos aumentos de (a) 500x (b) 1800x (c) 6000x (d) 8000x. 

 

As pontas funcionalizadas com MOG92-106 apresentam sinais de modificação 

na superfície de silício, uma vez que há presença de elementos na superfície 

(saliências e manchas). É possível verificar que a ponta não sofreu nenhum tipo de 

dano durante o processo de funcionalização. A Figura 34 mostra as pontas de AFM 

funcionalizadas  após o uso nos experimentos de AFS.  

Alguns autores
232,233,234

 reutilizam as pontas de AFM em novas 

funcionalizações e medidas após tratá-las com protocolo específico, para remoção de 

camada química anterior. No entanto, todas as medidas realizadas até agora neste 

projeto foram feitas com pontas novas. Após constatação da integridade da ponta, 

após as medidas AFS (não há dano em sua superfície e geometria), propõe-se, para 

um trabalho futuro, o estudo da possibilidade da reutilização das mesmas após 

tratamento. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 34 - Pontas de AFM funcionalizadas, usadas em curvas de força, nos 

aumentos de (a) 500x, (b) 2000x, (c) 4000x e (d) 10000x. 

 

Os experimentos de caracterização com MCL, FTIR e MEV permitiram 

validar as funcionalizações das superfícies, dessa forma, corrobora os experimentos 

de AFS realizados. Dessa forma, verificou-se que o protocolo de funcionalização de 

superfícies para a detecção dos anticorpos anti-mielina desenvolvido estava 

adequado, sendo comprovado pelos métodos de caracterização aplicados: com a 

MEV
209,212,235

, comprovou-se a integridade da ponta de AFM durante o processo de 

funcionalização e após as medidas; com o FTIR
197

, verificou-se a presença dos 

grupamentos químicos pertinentes aos reagentes da funcionalização na superfície de 

silício; e com a MCL
11,199,204

 foi comprovada a presença das IgGs na superfície de 

mica modificada quimicamente. 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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5.3.2 Medidas de Espectroscopia de Força Atômica (AFS): sistema MOG 

e anti-MOG 

 

Após o desenvolvimento do protocolo e caracterização das superfícies da 

ponta de AFM e mica para confirmação das ligações químicas, foram realizadas as 

medidas AFS. Dessa forma, os resultados das interações de AFS realizadas neste 

estudo, com a finalidade de estudar a força específica entre o peptídeo da mielina 

MOG92-106 interagindo com a IgG anti-MOG92-106 estão apresentados a seguir, sendo 

a análise para as seguintes categorias: (i) medidas para o controle positivo (ii) 

medidas para os controles negativos; (iii) medidas com as IgGs purificadas do LCR 

dos pacientes e (iv) medidas com as IgGs purificadas do soro dos pacientes. Cada 

histograma foi construído com 50 curvas de força obtida em cada amostra (portanto, 

cada conjunto de 50 curvas de força representa uma análise); além disso, todas as 

análises foram realizadas em triplicata. Os dados de Fad não foram distribuidos de 

forma normal; neste caso, a mediana refletiu melhor o estudo das forças do que a 

média, sendo apresentada em box-plot. No Apêndice G está apresentada uma análise 

estatística adicional (alternativa), realizada com a distribuição Gamma, pela equipe 

teórica do GNN.    

 

5.3.2.1 Medidas - controle positivo e negativo 

 

O primeiro experimento realizado foi o controle positivo (CP) para o sistema, 

com a interação entre o epítopo MOG92-106 e a anti-MOG92-106 produzida em coelho. 

Dessa forma, este teste será o padrão positivo para comparação com as medidas 

subsequentes, realizadas com as IgGs provenientes do LCR e soro. A curva de 

adesão apersentou formato de dente de serra (Figura 35a), ou seja, com 

desenovelamento de proteína, e mediana de 522,11pN (Figura 36). As figuras 35b 

35c e 35d mostram curvas de força de formato inespecífico obtidas nos controles 

negativos.  
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Figura 35 - Curva de força encontrada para os sistemas: (a) controle positivo (IgG 

específica e MOG92-106); (b) controle negativo 1 (anticorpo 

inespecífico), (c) controle negativo 2 (mica limpa) e (d) controle 

negativo 3 (utilização do PCN). Da autora. 

 

 O experimento realizado em sequência foram os controles negativos para o 

sistema, onde foram obtidas as interações entre o epitopo MOG92-106 e (i) um 

anticorpo inespecífico (no caso, foi utilizado o anticorpo anti-MBP85-99) – CN1, (ii) 

um peptídeo inespecífico (PCN) interagindo com anti-MOG92-106 – CN2 e (iii) uma 

mica limpa (não funcionalizada) – CN3. Sendo assim, é esperado que neste ensaio as 

forças de adesão (valores de mediana), e formatos de curva de força sejam 

inespecíficos, para comparação tanto com os valores encontrados no controle 

positivo, quanto com as IgGs provenientes do LCR e soro dos pacientes. Estes 

controles estão apresentados no box-plot da Figura 36. Ainda na Figura 36 está 

apresentado o controle 2, onde foi realizada a interação da ponta de AFM com 

MOG92-106 com uma mica limpa. Neste caso, tanto o formato da curva quanto os 

valores encontrados demonstram inespecificidade do sistema.   
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Figura 36: Boxplot para os controles positivo (CP) e negativos (IgG inespecífica - 

CN1, peptídeo inespecífico (PCN) - CN2 e mica limpa - CN3).   

 

Nesta mesma figura, os controles negativos CN1, CN2 e CN3 mostram, 

respectivamente, as interações entre o anticorpo inespecífico (anti-MBP85-99) com a 

MOG92-106, PCN interagindo com a anti-MOG92-106 e interação da MOG92-106 com 

uma mica limpa. Os valores das Fad encontrados com as medianas, bem menores que 

os valores encontrados para o controle positivo, são indicativos de inespecificidade 

(65,33pN; 80,09pN e 167,56pN). Os resultados de Fad sugerem que as interações 

obtidas no CP são mais fortes que as interações obtidas com os controles negativos. 

Além disso, somente no CP foram encontradas curvas de força representativas em 

dente de serra. Dessa forma, tendo como referência os valores obtidos para os 

controles negativos e positivo (Tabela 6), iniciou-se a análise das IgGs purificadas do 

LCR e soro dos pacientes.  
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Tabela 6 - Valores do estudo estatístico (mediana), para as medidas controle 

(sistema MOG e anti-MOG).  

Medidas Mediana (pN) 

Controle positivo (IgG coelho) 522,11 

Controle negativo 1 (IgG inespecífico) 65,33 

Controle negativo 2 (peptídeo inespecífico - PCN) 80,09 

Controle negativo 3 (Mica limpa) 167,56 

 

5.3.2.2 Detecção das IgGs anti-MOG92-106 purificadas do LCR dos 

pacientes 

 

Após a obtenção dos controles, foram realizadas as análises das IgGs 

purificadas do LCR de 11 pacientes, sendo 6 portadores de EM e 5 não-portadores da 

doença. Foi verificado, como no caso dos controles, o formato de curva e os valores 

de Fad (mediana). Os valores foram comparados com os controles positivo e 

negativos e apresentados no box-plot da Figura 37: dessa forma, a amostra 

semelhante ao controle positivo pode ser considerada positiva para anti-MOG92-106. 

No ítem 5.6, os valores foram ainda comparados com os obtidos no sistema in silico, 

ou seja, com os valores para a simulação computacional obtidos pela aluna Jéssica 

Ierich em sua pesquisa. Esta comparação é uma confirmação dos valores específicos 

encontrados nos experimentos em AFS. 
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Figura 37 - Box-plot obtido para as medidas AFS realizadas com as IgGs purificadas 

do LCR dos pacientes em comparação com os controles. Em violeta 

estão os pacientes com EM, enquanto em laranja estão os pacientes sem 

EM. 

 

Dessa forma, para a paciente nº1, portadora de EMSP, foi encontrada Fad de 

562,23 pN na análise do IgG purificado do LCR; no entanto, o formato da curva de 

adesão obtido não era característico em dente de serra, o que demonstrou 

inespecificidade do sistema. Dessa forma, possivelmente não há presença de anti-

MOG92-106 no LCR deste individuo, ou então encontra-se em quantidades ínfimas, 

estatisticamente irrelevantes.  

Para o paciente nº2, as curvas de adesão foram representativas para a 

interação antígeno-anticorpo; o valor encontrado de mediana para a Fad foi 591,21 

pN, sendo um grande indicativo da presença de anti-MOG92-106 no LCR deste 

indivíduo, com a mediana dentro do esperado de acordo com o CP. O paciente nº3 

também apresentou tanto formato de curva, quanto valor de Fad indicativos para a 

presença de anti-MOG92-106 no LCR (669,04 pN).  
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Para a paciente nº4, portadora de EMRR, foi encontrada Fad de 634,95 pN na 

análise do IgG purificado do LCR, e curva de adesão típica demonstrando 

desenovelamento de proteína. Dessa forma, é possível dizer que o sensor está 

detectando a IgG anti-MOG92-106, uma vez que os valores se assemelham com o valor 

encontrado para o controle positivo, bem como o padrão de curvas também se 

enquadra como dente de serra.  

Para os pacientes 5 e 6, portadores de EM mas que não estavam em surto, 

bem como para os pacientes não portadores de EM, foram encontrados valores 

baixos de força de adesão e curvas de força em formato inespecífico, comparáveis 

aos controles negativos.  

Dessa forma, foi possível distinguir visualmente no box-plot apresentado na 

Figura 36 que os pacientes que estavam em surto ou no início da doença, no 

momento da coleta, se assemelham ao controle positivo, em relação às medianas. 

Além disso, também se assemelharam quanto ao formato das curvas de adesão. Os 

pacientes não-portadores de doenças desmielinizantes, aqueles que não estavam em 

surto e o paciente EMSP apresentaram comportamento similar aos controles 

negativos. 

Sendo assim, ao realizar as medidas com os anticorpos obtidos do LCR dos 

pacientes com doença desmielinizante (EM), foi constatado que para os pacientes 

com EMRR, não somente os valores de Fad e formato de curva de força eram 

específicos para a doença, puderam diferenciar os pacientes que estavam em 

processo de desmielinização (surto) dos pacientes saudáveis.  

Dessa forma, pode ser interpretado que a presença de anti-MOG92-106 no LCR 

está indicando síntese intratecal dessa IgG específica. Na literatura, foi relatado um 

pequeno número de produção intratecal de anti-MOG em pacientes portadores de 

EM, sugerindo que estes autoanticorpos deveriam ser testados nos pacientes ao longo 

do tempo e nas diferente fases da doença
81,116,236

. Além disso, autores testaram a 

MOG como preditor de conversão de CIS para EM, e os achados pareciam estar de 

acordo com a presença de anti-MOG no curso inicial da doença, além dos pacientes 

positivos terem apresentado recaída muito antes dos pacientes negativos para o 

autoanticorpo, o que teria um valor preditivo
81

. Foi relatado que juntamente com os 
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resultados de RMI, os valores da MOG poderiam ter um valor 

prognóstico/diagnóstico na EM 
82,84,108

.   

 

5.3.2.3 Detecção das IgGs anti-MOG92-106 purificadas do soro dos 

pacientes  

 

Para as IgGs purificadas do soro, com exceção do paciente nº3, todas as 

outras amostras se comportaram de modo inespecífico, comparáveis aos controles 

negativos (em relação às Fad e formatos de curva). Tal fato está de acordo com os 

resultados de bandas oligoclonais, no qual é verificada a produção intratecal de 

anticorpos, portanto, verificada sua presença no LCR e ausência no soro. 

Da mesma forma que na análise do LCR, foram também construídos box-

plots para comparar os valores encontrados nas medidas AFS para as IgGs 

purificadas do soro em comparação com os controles (Figura 38). Os resultados 

evidenciam que, com exceção do soro do paciente nº 3, todos os outros estão dentro 

dos valores encontrados para os controles negativos; dessa forma, somente este 

paciente apresenta indícios de anti-MOG no soro. Este paciente apresentou curvas 

características em dente de serra e Fad 462,56 pN (mediana). 
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Figura 38 - Box-plot obtido para as medidas AFS realizadas com as IgGs purificadas 

do soro dos pacientes em comparação com os controles. Em violeta estão 

os pacientes com EM, enquanto em laranja estão os pacientes sem EM. 

 

A Tabela 7 mostra os valores de mediana obtidos nas medidas com as 

amostras obtidas dos pacientes. Dessa forma, é possível evidenciar a diferença dos 

valores entre soro e LCR, em comparação com os controles específico e 

inespecíficos apresentados na Tabela 6 apresentada anteriormente.  

Na análise estatística para os anticorpos oriundos do soro destes pacientes, 

somente foi detectado anti-MOG no soro do paciente nº 3. No entanto, autores
32,33

 

relataram em diversos estudos a presença de anti-MOG em uma pequena parcela do 

soro de pacientes com EM. Este achado é relevante, e Zeman
237

 relata que este fato 

pode sugerir (i) síntese sistêmica com transferência passiva para o LCR através da 

barreira hemato encefálica ou (ii) síntese intratecal com transferência passiva na 
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direção reversa. No entanto, este mesmo estudo ressalta maiores concentrações no 

LCR do que no soro
237

. 

 

Tabela 7 - Valores de mediana encontrados para os pacientes, com as medidas AFS 

no sistema MOG e anti-MOG (LCR e soro). 

Medidas Mediana (pN) LCR Mediana (pN) soro 

Paciente 1 562,23 154,37 

Paciente 2 591,21 138,19 

Paciente 3 669,04 462,56 

Paciente 4 634,95 154,37 

Paciente 5 162,82 132,98 

Paciente 6 182,31 111,09 

Paciente 7 158,09 116,79 

Paciente 8 75,35 122,01 

Paciente 9 162,82 132,98 

Paciente 10 155,35 175,77 

Paciente 11 138,58 143,39 

 

Na literatura, encontrou-se que ao longo de mais de 30 anos de pesquisa da 

MOG e anti-MOG em processos desmielinizantes, em especial da EM, foram sendo 

encontrados resultados contraditórios em relação a estes autoanticorpos: enquanto 

achados de autores relatavam presença de anti-MOG no LCR e soro de pacientes 

com EM, outros pesquisadores encontraram, na mesma frequência, anti-MOG 

também em pacientes controle saudáveis ou mesmo em pacientes com 

encefalomielite e outras doenças desmielinizantes
82,84,109,111–113

.  

Autores relataram que tais discrepâncias em determinação de anticorpos não 

era surpreendente, pois os resultados variam muito de acordo com o preparo da 

amostra e sensibilidade das técnicas aplicadas
106

, e a MOG continua a ser estudada 

devido a seu potencial na pesquisa de doenças desmielinizantes, mesmo com a 

presença de resultados contraditórios
33,78,102

. Sendo assim,  recentemente foi sugerido 

que a anti-MOG estaria restrita a um subgrupo de pacientes adultos com EM com 

fenótipo específico, demonstrando heterogeneidade da doença
82,84

. Além disso, o 

papel na doença ainda é obscurecido: não se sabe se a anti-MOG é primária no inicio 

da doença, ou se ela é uma reação secundária, surgindo durante o curso da doença. 

Outros estudos indicam ainda que a anti-MOG é frequente em pacientes pediátricos e 

rara em pacientes adultos
33,114

.  
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Estudos também relatam que a anti-MOG está presente em pacientes que 

apresentam características clínicas semelhantes a EM e a NMO, e seriam úteis como 

diagnóstico e prognóstico dos pacientes NMO AQP4 negativos, podendo indicar uma 

doença semelhante, mas distinta das anteriores
115,116,118,119

. Em um estudo pediátrico, 

foi verificado a presença de anti-MOG em crianças com ADS no início de ADEM, o 

que teria valor preditivo em diferenciar a doença e excluir um futuro diagnóstico de 

EM. Em um paciente adulto com ADEM, foram encontrados níveis altos de anti-

MOG, mas após o tratamento os niveis do anticorpo ficaram negativos. Outros 

autores encontraram anti-MOG tanto em pacientes comum EM quanto em pacientes 

com ADEM
106,114

.  

Ainda foi encontrado anti-MOG em diversas doenças do SNC, no entanto os 

autores sugerem que embora as características dos pacientes anti-MOG positivos 

estejam sobrepostas à EM e NMOSD, o significado clínico e relevância patogênica 

ainda está para ser definida
83

. Assim, a anti-MOG92-106 foi encontrada, nesta 

pesquisa, no LCR dos pacientes EMRR em surto e início da doença, o que vem de 

acordo com o artigo de Mantegazza
81

, onde foi relatado um pequeno número de 

produção intratecal de anti-MOG em pacientes portadores de EM.  

Dessa forma, mesmo que os resultados encontrados na literatura para anti-

MOG e autoanticorpos sejam contraditórios
32,65,118,121,122

, que pode ser estabelecido 

que, até o momento, o nanossensor desenvolvido é capaz de detectar anti-MOG92-106 

e diferenciar estes pacientes que estão em surto e no início da doença dos demais.  

 

5.3.3 Medidas de Espectroscopia de Força Atômica (AFS): sistema MBP 

e anti-MBP 

 

Após as medidas AFS utilizando o sistema MOG e anti-MOG, foram 

realizados os experimentos para o sistema MBP e anti-MBP. Dessa forma, a 

funcionalização das superfícies das pontas de AFM e mica foram idênticas à da 

MOG e anti-MOG; no entanto, a biomolécula inserida na ponta foi a MBP85-99, e, na 

mica, o anticorpo policlonal anti-MBP85-99 produzido em coelho, como detalhado 

previamente na seção Materiais e Métodos. Assim como nos experimentos do 

sistema anterior, foram realizadas as análises nas seguintes categorias: (i) medidas 
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para o controle positivo (ii) medidas para o controle negativo; (iii) medidas com as 

IgGs purificadas do LCR dos pacientes e (iv) medidas com as IgGs purificadas do 

soro dos pacientes. Cada histograma foi construído com 50 curvas de força obtida em 

cada amostra (portanto, cada conjunto de 50 curvas de força representa uma análise); 

além disso, todas as análises foram realizadas em triplicata.    

 

5.3.3.1 Medidas - controle positivo e negativo para o sistema MBP e anti-

MBP 

 

Neste sistema, o controle positivo realizado foi a interação entre o epítopo 

MBP85-99 e a anti-MBP85-99 produzida em coelho, como mostrado na Figura 39. Este 

teste foi o padrão positivo para comparação com as próximas medidas, realizadas 

com as IgGs provenientes do LCR e soro dos pacientes portadores de EM e não 

portadores. A mediana encontrada para esta interação foi de 292,14pN, com curva de 

adesão em formato de dente de serra.  

 

 

Figura 39 - Box-plot para os controles positivo e negativos, no sistema MBP e anti-

MBP. 
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 Em sequência foram realizados os controles negativos, onde foram obtidas as 

interações entre a MBP85-99 e (i) anticorpo inespecífico (no caso, foi utilizado o 

anticorpo anti-MOG92-106) – CN1, (ii) peptídeo inespecífico (PCN - sequência 

EKPKVEAYKAAAAPA) -  CN2 e (iii) Mica limpa (não funcionalizada) – CN3, 

como apresentados na Figura 39. Nestas medidas, tanto Fad quanto formato das 

curvas demonstraram inespecificidade. Os valores de Fad (medianas) para o controle 

negativo estão apresentados na Tabela 8.  

 

Tabela 8 - Valores do estudo estatístico (mediana), para as medidas controle 

referentes ao sistema MBP85-99-anti-MBP85-99.  

Medidas Mediana (pN) 

Controle positivo (IgG coelho) CP 292,14 

Controle negativo (IgG inespecífico) CN1 53,10 

Controle negativo (peptídeo inespecífico) CN2 70,87 

Controle negativo (Mica limpa) CN3 72,95 

 

Após a obtenção do controle positivo e controles negativos, foram realizadas 

as análises das IgGs purificadas do LCR e soro dos pacientes para detecção da anti-

MBP85-99.  

 

5.3.3.2 Detecção das IgGs anti-MBP85-99 purificadas do LCR dos 

pacientes 

 

As análises para detecção das IgGs anti-MBP85-99 purificadas do LCR de 11 

pacientes (6 portadores de EM e 5 não-portadores da doença) foram conduzidas de 

modo idêntico das realizadas anteriormente para a detecção da anti-MOG92-106. Foi 

analisado tanto o formato de curva quanto os valores de Fad (mediana); da mesma 

forma, os valores obtidos na detecção foram comparados aos valores dos controles: 

espera-se que os pacientes positivos para anti-MBP85-99 apresentem valores 

semelhantes ao controle positivo apresentados na Figura 40.  

Sendo assim, os pacientes 3 e 4 apresentaram nas IgGs purificadas do LCR 

valores semelhantes ao controle positivo (254,43pN e 241,36pN, respectivamente), 

como observado na Figura 40. Assim, é possível afirmar que tais pacientes 
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apresentam anti-MBP85-99 no LCR, detectadas pelo nanoimunossensor desenvolvido. 

Os formatos de curva para estes pacientes também foram característicos de dente de 

serra.  

Todos os outros pacientes apresentaram valores inespecíficos (Figura 40) de 

interação, e curvas com formato inespecífico. Tal fato pode demostrar que tais 

pacientes não apresentam anti-MBP em seu LCR. Todos os dados para este sistema 

foram organizados em box-plot, como apresentado na Figura 40, sendo possível 

diferenciar os pacientes entre os que estavam no início da doença ou em surto, dos 

pacientes não-portadores de doenças desmielinizantes ou daqueles que não estavam 

em surto. 

Dessa forma, foi constatado que, para os pacientes EMRR 3 e 4, os valores de 

Fad e formato de curva de força foram específicos, sendo possível diferenciar estes 

pacientes que estavam em processo de desmielinização (surto) e início da doença dos 

demais pacientes. Pode ser interpretado que a presença de anti-MBP85-99 no LCR está 

indicando síntese intratecal dessa IgG específica. Além disso, estes dois pacientes 

também apresentaram anti-MOG no LCR, como mostrado anteriormente (ítem 

5.3.2.3). 
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Figura 40 - Box-plot obtido para as medidas AFS realizadas com as IgGs anti-

MBP85-99 purificadas do LCR dos pacientes em comparação com os 

controles. Em violeta estão os pacientes com EM, enquanto em laranja 

estão os pacientes sem EM. 

 

Estes indivíduos que apresentaram anti-MBP no LCR estão no início da 

doença, e tal fato vem de encontro com a literatura: em seus artigos, os autores 

Reindl et al 
65

 e Egg et al 
23

 encontraram anti-MBP nos estágios iniciais da EM. 

Derkus et al também encontrou anti-MBP em pacientes EMRR 
128,134

, enquanto 

Fitzner 
44

 apresenta aumento na atividade de RMI nos pacientes com anti-MBP no 

LCR.  

As maiores vantagens para este achado podem ser importantes na predição de 

tratamentos e terapias 
44,93

, exacerbações da doença em pacientes com anti-MBP 
135

, 

trazer novas evidências para hipóteses sobre os mecanismos moleculares da 

doença
132,127

. No entanto, uma desvantagem, relatada por Reindl
65

, seria semelhante 

à desvantagem encontrada no uso da anti-MOG: a anti-MBP pode se apresentar 
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aumentada também como sequela de outras doenças desmielinizantes e inflamatórias 

do SNC, o que poderia ser uma desvantagem quanto à especificidade para a doença.  

Dessa forma, foi mostrado que o sensor desenvolvido é capaz de detectar a 

anti-MBP de forma eficaz, e pode ser utilizado para detectar o anticorpo em amostras 

purificadas; entretanto, a relevância do anticorpo na EM ainda é tema de estudos por 

diversos autores. Sendo assim, a aplicação do sensor nesta e em outras doenças 

desmielinizantes do SNC é relevante para entender a natureza do mesmo nestas 

enfermidades.    

 

5.3.3.3 Detecção das IgGs anti-MBP85-99 purificadas do soro dos pacientes  

 

Para as IgGs anti-MBP85-99 purificadas do soro, todas as amostras se 

comportaram de modo inespecífico, comparáveis aos controles negativos tanto em 

relação ao formato de curva quanto aos valores encontrados. Assim como na análise 

do sistema com a MOG, o achado está de acordo com os resultados de bandas 

oligoclonais (produção intratecal de anticorpos).  

Os box-plots construídos para comparar os valores encontrados nas IgGs 

purificadas do soro com os controles estão apresentados na Figura 41. Os resultados 

mostram que nenhum dos pacientes testados apresentou anti-MBP85-99 no soro.  
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Figura 41 - Box-plot obtido para as medidas AFS realizadas com as IgGs anti-

MBP85-99 purificadas do soro dos pacientes em comparação com os 

controles. Em violeta estão os pacientes com EM, enquanto em laranja 

estão os pacientes sem EM. 

 

A Tabela 9 mostra todos os valores de Fad (mediana) obtidos na detecção de 

anti-MBP85-99. Dessa forma, é possível evidenciar a diferença dos valores entre soro 

e LCR, em comparação com os controles específico e inespecíficos mostrados na 

Tabela 8. Como foi encontrado anti-MBP somente no LCR, acredita-se que os 

pacientes positivos nesta categoria apresentam síntese intratecal de anticorpos, o que 

vem de acordo com os achados de bandas oligoclonais 
17,17,46,238

.  

No entanto, alguns autores relataram a presença de anti-MBP tanto no LCR 

quanto no soro de pacientes com EM 
128,134

, o que, segundo Zeman 
237

, pode ocorrer 

em parte dos pacientes com EM, síntese sistêmica com transferência passiva para o 

LCR através da barreira hemato encefálica ou síntese intratecal com transferência 

passiva na direção reversa. No caso dos pacientes que apresentaram no experimento 

AFS positividade para anticorpos no LCR e ausentes no soro, ambos tiveram o 
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resultado de BOC estabelecido para EM e indicativo de produção intratecal: positivo 

no LCR e ausente no soro (padrão mais comum encontrado na doença) 
17,46,238,239

. 

 

Tabela 9 - Valores de mediana encontrados nas amostras de LCR e soro, com as 

medidas AFS para detecção de anti-MBP85-99. 

Medidas Mediana (pN) LCR Mediana (pN) soro 

Paciente 1 203,75 89,90 

Paciente 2 90,67 66,25 

Paciente 3 254,43 85,75 

Paciente 4 241,36 112,64 

Paciente 5 75,34 89,99 

Paciente 6 61,93 109,48 

Paciente 7 90,67 74,95 

Paciente 8 55,23 66,25 

Paciente 9 53,06 79,18 

Paciente 10 66,48 70,48 

Paciente 11 117,27 92,10 

 

Portanto, de acordo com os achados nesta pesquisa e literatura recente, pode 

ser afirmado que o nanoimunossensor desenvolvido pode detectar anti-MBP85-99 e 

anti-MOG92-106 em pacientes que estão em surto e no início da doença; além disso, 

nesta pesquisa, tanto para MOG quanto para MBP, indicou síntese intratecal de 

anticorpos em pacientes com EM. Assim, a detecção da anti-MOG e da anti-MBP, 

juntamente com o critério de McDonald estabelecido pelo neurologista como 

esclerose multipla, pode mostrar inicio da doença e surto. 

 

5.4 Comparação entre os dados experimentais e teóricos  

 

Os sistemas moleculares para IgG anti-MOG92-106 e epitopo MOG92-106 , bem 

como para o sistema IgG anti-MBP85-99 e MBP85-99 foram obtidos pela aluna Jéssica 

Ierich em seu trabalho de doutorado, e utilizado em parceria nesta pesquisa para 

comparação com os sistemas experimentais de AFS. Para este fim, foram realizadas  

simulações SMD (do inglês, steered molecular dynamics)
240–242

 para os sistemas da 

MOG e da MBP.  

O sistema MOG e anti-MOG foi baseado na estrutura do domínio externo da 

MOG e IgG específica, previamente descritas por Breihaupt et al.
240

. Para o SMD foi 
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encontrada a Fad de 630pN entre esta proteína e anticorpo, ou seja, está incluso no 

intervalo de forças próximo a Fad mediana encontradas para o sistema experimental 

(522pN), utilizando o CP está de acordo com os valores obtidos com a SMD. Para o 

sistema teórico (SMD) para a MBP e anti-MBP foi encontrada a Fad de 372pN entre 

proteína e anticorpo (Figura 41), ou seja, também estão inclusos no intervalo de 

forças próximo aos resultados experimentais encontrados (Fad mediana 292pN) 

utilizando o CP. A Figura 42 apresenta uma curva representativa obtida por SMD 

para cada sistema (MOG e MBP), e uma curva representativa obtida por AFS para 

cada sistema (MOG e MBP).  

Os valores encontrados para a IgG purificada do LCR dos pacientes positivos 

para anti-MOG e para anti-MBP, bem como do soro do paciente 3 para anti-MOG, 

também estão coerentes com os valores obtidos in silico. A semelhança formidável 

entre os valores computacionais e experimentais encontrados demonstram uma 

grande evidência da detecção dos anticorpos anti-mielina estudados, utilizando o 

sensor desenvolvido neste trabalho. Dessa forma, os experimentos de espectroscopia 

de força atômica de acordo com os resultados obtidos em SMD, bem como as 

caracterizações das superfícies, evidencia sua detecção experimental com sucesso.  
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Figura 42 - (a) Curva obtida por SMD para interação entre MOG92-106 e IgG anti-

MOG92-106, (b) curva experimental obtida para o controle positivo 

(interação MOG92-106 com anti-MOG92-106), (c) curva obtida por SMD 

para interação entre MBP85-99 e IgG anti-MBP85-99 e (d) curva 

experimental obtida para o controle positivo (interação MBP85-99 e IgG 

anti-MBP85-99). 

 

Adicionalmente, a aluna realizou uma análise para confirmar que o 

desprendimento experimental é realmente entre os peptideos e seus anticorpos 

específicos, e não uma força de desprendimento da proteína A do complexo com o 

Fc da IgG. Assim, foram obtidas as seguintes energias de ligação peptídeo anticorpo 

e para a região de interação Fc das IgGs com a proteína A:   

(i) Peptídeo da MOG com anti-MOG: Energia livre de ligação -6,5 kcal/mol (∆Glig) 

(ii) Peptídeo da MBP com anti-MBP: Energia livre de ligação -6,6 kcal/mol (∆Glig) 

(iii) Complexo região de interação proteína A com Fc da IgG: Energia livre de 

ligação -2.9 kcal/mol (∆Glig) 

Considerando que a proteína A utilizada neste trabalho tem 5 regiões de 

interação com a IgG, esta energia fica ainda mais negativa (~ -14,5 kcal/mol). 

Desta forma, considerando a energia de ligação calculada, o complexo proteína A 

com Fc da IgG tende a apresentar forças de ligação maiores em comparação ao 

complexo antígeno-anticorpo, o que sugere que o que o sensor está medindo é 

realmente a ligação antígeno-anticorpo e não o desprendimento da proteína A do 

complexo com o Fc, também corroborando para evidenciar os resultados 

experimentais alcançados nesta pesquisa. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Este foi o primeiro trabalho experimental realizado pelo nosso grupo, o GNN, 

para o estudo de doenças desmielinizantes utilizando sensores de ponta de AFM com 

enfoque na EM. As sequências da MOG e MBP foram escolhidas por serem 

amplamente estudadas na indução de EAE e os primeiros autoanticorpos detectados, 

tanto no soro quanto no LCR de pacientes com EM.  

 Nesta pesquisa, foi desenvolvido com sucesso um protocolo adequado de 

funcionalização de superfícies para a detecção da anti-MOG, validado pelos métodos 

AFS e caracterização aplicados, e corroborado pelo método in silico para o mesmo 

sistema; assim, os seguintes pontos puderam ser concluídos:  

a) Foi desenvolvido um protocolo eficiente para funcionalização química de pontas 

de AFM e substratos, para o estudo de autoanticorpos envolvidos na EM; 

b) A anti-MOG92-106 e anti-MBP85-99 foram detectadas com êxito utilizando o sensor 

desenvolvido, tanto no controle específico quanto nas IgGs purificadas dos pacientes; 

c) uma vez que os anticorpos específicos foram detectados somente nos pacientes 

que estavam em surto e no LCR, pôde-se concluir que o nanossensor desenvolvido é 

capaz de detectar síntese intratecal de IgG, e dessa forma, pacientes em processos 

desmielinizantes, em especial na EM no início da doença;  

d) utilizando as técnicas de caracterização, juntamente com os resultados satisfatórios 

de AFS, foi possível verificar que as superfícies estavam devidamente 

funcionalizadas; 

e) foi possível comparar os resultados teóricos obtidos por SMD para os valores de 

força de adesão com os resultados experimentais, dando suporte à detecção dos 

autoanticorpos com o nanoimunossensor desenvolvido. 

 Foi verificado que, com o sensor desenvolvido, é possível detectar surto 

(estágios iniciais da EMRR), e pode ser utilizado como um sensor de anti-MOG e 

anti-MBP para verificação de síntese intratecal e desmielinização, juntamente com o 

quadro clinico estabelecido pelo neurologista com a aplicação dos critérios de 

McDonald. Estudos futuros serão realizados com um n amostral maior. Sendo assim, 

o estudo destes anticorpos auto-reativos em pacientes portadores de doenças 

desmielinizantes com esta técnica de vanguarda é uma ferramenta importante para o 
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estudo antígeno-anticorpo neste contexo, e ainda poderá em breve auxiliar a elucidar 

ainda outras questões da presença dos mesmos nos pacientes.  

Dessa forma, os achados podem fornecer pistas importantes para a 

participação dos autoanticorpos estudados nas doenças desmielinizantes, bem como 

na EM, uma vez que o valor da anti-MOG e anti-MBP ainda são conflitantes na 

literatura;  mas seu envolvimento nos processos neurodegenerativos é inegável. 

Assim, o estudo da presença de anticorpos contra sequências da MOG e 

MBP, em particular das sequências MOG92-106 e MBP85-99 na EM, é substancial tanto 

para o entendimento da doença, quanto para o desenvolvimento de novos sensores, a 

busca de biomarcadores para sua detecção ou contribuição para o tratamento da EM. 

Neste contexto, a microscopia de força atômica pôde ser aplicada como método de 

detecção para estudar e entender os mecanismos moleculares envolvidos com a EM. 
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7 DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE A 

ELABORAÇÃO DO PROJETO 

 

Os principais desafios e dificuldades encontrados ao longo desta pesquisa 

foram:  

 

a) Obtenção padronizada do material proveniente dos participantes da 

pesquisa, bem como número de pacientes nestes termos, no tempo hábil da pesquisa;  

 

b) Estabelecimento do protocolo final de funcionalização química para as 

pontas de AFM, que devido à complexidade, levou mais tempo que o previsto 

inicialmente no cronograma; 

 

c) Foram realizadas análises EDS e quantificação no MEV (resultados 

não apresentados). No entanto, foram insatisfatórias devido a limitações no 

equipamento, e dessa forma verificou-se que não é possível realizar tais medidas na 

superfície das pontas de AFM funcionalizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

8 PERSPECTIVAS 

 

a) Dar continuidade a este estudo no pós-doutorado para estudo dos 

autoanticorpos em pacientes com EM em surto e no início da doença; 

 

b) Verificar possibilidade de investigação da presença dos autoanticorpos 

estudados em outras doenças desmielinizantes; 

 

c) Aumentar a casuística do estudo e incluir portadores de outras doenças 

desmielinizantes;  

 

d) Aplicar para fins de comparação, com os pacientes futuros cell-based assay e 

ELISA, juntamente com a análise do sensor desenvolvido nesta tese;  

 

e) Fazer as medidas AFS em amostras de LCR e soro sem purificar;  

 

f) Patentear o sensor desenvolvido.  
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Apêndice A 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (TCLE grupo 

controle e TCLE portadores de EM) 

 

GRUPO CONTROLE 

 

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL (IMT) 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL  

 

1. NOME DO PACIENTE .:.......................................................................................... ............................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ............................................................ SEXO : .M....... F........  

DATA NASCIMENTO: ......../......../.........  

ENDEREÇO ................................................................................................. Nº ...........APTO: ...............  

BAIRRO: ......................................................... CIDADE .................................................... ....................  

CEP:..............................................TELEFONE: DDD(.......) ....................................................................  

  

2.RESPONSÁVEL LEGAL ......................................................................................................... ...........  

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .......................................................................... ...  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M ....... F ........  

DATA NASCIMENTO.: ....../......./............  

ENDEREÇO: ........................................................................................... Nº ................... APTO: ...........  

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 

.................................................  

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 

(............)..............................................................  
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II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA  

  

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO DE 

NANOIMUNOSSENSORES DE MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA 

PARA ESTUDO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA. 

 

2. MÉDICOS RESPONSÁVEIS: Prof. Dr. Paulo Diniz da Gama (Instituto do 

Cérebro de Sorocaba), Profa. Dra. Doralina Guimarães Brum Souza (UNESP – 

Botucatu) e Prof. Dr. Charles Peter Tilbery (Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo). 

3. DEPARTAMENTO: Neurologia. 

4. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  

SEM RISCO (   )             RISCO MÍNIMO (X)            RISCO MÉDIO  (    ) 

RISCO BAIXO (   )      RISCO MAIOR   (    ) 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou 

tardia do estudo)  

5. DURAÇÃO DA PESQUISA: 3 ANOS  

6. PESQUISADORES: Prof. Dr. Fábio de Lima Leite (orientador), Profa. Dra. 

Doralina Guimarães Brum Souza (co-orientadora) e M.Sc. Pâmela Soto Garcia 

(doutoranda). 

7. OBJETIVOS: O objetivo geral deste estudo é desenvolver sensores para estudar a 

esclerose múltipla (EM). Os objetivos específicos são: elaboração de um protocolo 

para montagem dos sensores; realização de medidas-controle utilizando soro ou 

líquido cefalorraquidiano (LCR) provenientes de pacientes sem EM; construção dos 

sensores; caracterização dos sensores montados; realização de medidas e análise de 

dados; comparação com resultados teóricos obtidos com simulações computacionais. 

8. METODOLOGIA DETALHADA: 1.Coleta do Soro e do LCR: O presente 

trabalho será desenvolvido no grupo de pesquisa em Nanoneurobiofísica (GNN) da 

Universidade Federal de São Carlos - campus Sorocaba. O grupo apresenta uma 

vasta experiência no desenvolvimento de nanobiossensores, tanto na parte 

experimental quanto teórica. O projeto terá ainda a colaboração direta da Profa. Dra. 

Doralina Guimarães Brum Souza, pesquisadora associada do Centro de Pesquisas em 

Doenças Inflamatórias (FMRP-USP) e da Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (UNESP-Botucatu), além de uma equipe de especialistas em doenças 

desmielinizantes: Prof. Dr. Paulo Diniz da Gama da PUC-SP, neurologista 

responsável pelo Centro de Referência para o Tratamento da EM do Conjunto 

Hospitalar de Sorocaba (CHS) e Prof. Dr. Charles Peter Tilbery, coordenador do 
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Centro de Atendimento e Tratamento da Esclerose Múltipla (CATEM), da Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo. Tais colaboradores cederão amostras de soro e 

LCR provenientes dos pacientes com EM, respeitando-se todos os parâmetros éticos 

legais exigidos na coleta e no recolhimento das amostras. Tais amostras (soro e 

LCR), a fim de padronização, serão provenientes de pacientes com EM com EDSS 

menor ou igual à 5, sendo de pacientes positivos para BOC no LCR, em surto-

remissão (recorrente-remitente), menor ou igual à 10 anos de evolução. O LCR e o 

soro serão coletados de pacientes com EM que serão submetidos a exames de rotina 

para diagnóstico. Antes da coleta, será obtido termo de consentimento livre e 

esclarecido, assinado pelo paciente ou por seu responsável legal. Para a extração do 

LCR rotina, está indicada a punção lombar devido às mínimas complicações. Para as 

amostras-controle serão utilizados LCR e soro provenientes de pacientes sem EM. 

Estes pacientes realizarão a extração de LCR rotina e soro por indicações médicas, 

podendo ser devido a: (i) meningites, mielites ou meningoencefalites; (ii) processos 

granulomatosos; (iii) vasculites; (iii) alguns tipos de neoplasias (estadiamento e 

quimioterapia intratecal) ou (iv) quadros infecciosos cujo foco não foi identificado. 

Dessa forma, além de seu exame de rotina, este material será utilizado como controle 

para nossa pesquisa, sendo coletado nas mesmas instituições e pelos mesmos 

profissionais que realizarão a coleta de LCR e soro dos pacientes portadores de EM. 

Estes pacientes também assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Serão utilizadas 10 amostras de pacientes com EM e 10 amostras de pacientes sem 

EM. O volume obtido em cada punção designado para o projeto será de 10mL de 

LCR e 20 mL de soro. Estas amostras (soro e LCR) serão enviadas ao Dr. Luís 

Antonio Peroni, especialista na área de Imunologia, com ênfase em Anticorpos 

Monoclonais, da empresa Rheabiotech - Desenvolvimento, Produção e 

Comercialização de Produtos de Biotecnologia Ltda (Campinas, SP), que realizará a 

purificação dos anticorpos mono-específicos (IgG anti-MOG e IgG anti-PBM). 

2. Síntese e purificação dos peptídeos referentes aos epítopos PBM (85-99) e 

MOG (92- 106) A purificação dos epítopos (PBM (85-99), sequência 

EKPKVEAYKAAAAPA e MOG (92-106), sequência DEGGYTCFFRDHSYQ) 

serão sintetizados e caracterizados pela Profa. Dra. Maria Teresa Machini, da 

Universidade de São Paulo (USP), onde desenvolve projetos que enfocam a química, 

a estrutura, as propriedades e o modo de ação de peptídeos. A síntese dos epítopos 

será realizada empregando a química 9-fluorenilmetoxicarbonila (Fmoc) em fase 

sólida manualmente ou com o auxílio de um equipamento da Biotage. Serão usados 

protocolos estabelecidos no laboratório. Após conclusão, será realizada a desproteção 

total e clivagem dos peptídeos da resina, seguida da sua precipitação com éter etílico 

gelado, extração com misturas de acetonitrila/0.1% ácido trifluoroacético e 

liofilização do extrato. A purificação dos peptídeos brutos será realizada por 

cromatografia de fase reversa (coluna C18) em sistema para HPLC usando gradientes 

de solventes, fluxo e detecção apropriados. A avaliação dos graus de pureza dos 

peptídeos finais será realizada por RP-HPLC e espectrometria de massas. Os seus 

conteúdos peptídicos serão determinados por hidrólise ácida total e análise de 

aminoácidos dos hidrolisados. 

3. Obtenção dos Anticorpos Mono-específicos: Após o recebimento do LCR e 

soro, estes serão enviados à empresa Rheabiotech - Desenvolvimento, Produção e 

Comercialização de Produtos de Biotecnologia Ltda (Campinas, SP), onde serão 
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obtidas e purificadas, em colaboração com o Dr. Luís Antonio Peroni, as IgGs mono-

específicas (IgG anti-MOG e IgG anti-PBM). Estes anticorpos mono-específicos 

serão imobilizados no cantilever da AFM ou na mica. 

4. Construção dos nanoimunossensores: Os nanoimunossensores serão 

desenvolvidos no Laboratório Multidisciplinar de Nanoneurobiofísica (LMN), na 

UFSCar Campus de Sorocaba. Tais nanodispositivos serão desenvolvidos usando a 

ponta de um AFM funcionalizada com moléculas especificas – o sensoriamento será 

realizado por intermédio de medidas de interação entre o anticorpo e antígenos 

usando curvas de força ou espectroscopia de força (AFS, do inglês Atomic Force 

Espectroscopy). Os experimentos serão realizados com um AFM sistema 

Multimode-VS com o pacote PicoForce, em meio líquido, utilizando uma célula 

fluida. As pontas de AFM e a mica muscovita, previamente funcionalizadas e com as 

biomoléculas imobilizadas em sua superfície, serão colocadas na célula fluida e 

acoplada ao AFM, onde serão obtidas as curvas de força. Nas medidas de AFS serão 

obtidas 50 curvas de força em pelo menos dez pontos do substrato e, em seguida, 

será realizado um gráfico ajustado com uma curva de Gauss, como realizado 

previamente em nanobiossensores desenvolvidos pelo GNN.  

4.1. Funcionalização das Pontas de AFM: A imobilização de moléculas na 

superfície de nitreto de silício e do substrato (mica muscovita da Ted Pella® ) será 

realizada através de monocamadas auto-organizadas (SAM, do inglês self-assembled 

monolayer) por meio de grupos silanóis (-SiOX). As IgGs (anticorpos mono-

específicos) serão imobilizadas na ponta de AFM, enquanto as sequências da MOG e 

PBM (epítopos) serão imrttobilizadas na mica. Em um segundo sistema, será 

funcionalizada a ponta de AFM com os epítopos e a mica com o LCR ou com o soro 

sem purificação. Ao final da funcionalização, está construído o nanobiossensor 

(nanoimunossensor) em ponta de AFM. 

4.2. Descrição da técnica de Espectroscopia de Força Atômica (AFS): Esta 

técnica consiste na medida das forças de interação entre o cantilever (ponta) e o 

substrato, sendo fundamental nos processos de identificação a nível molecular. Os 

dados obtidos nas medidas resultam em uma curva de força, o qual torna possível 

mensurar as forças de interação existentes entre os mesmos, e tendo a força de 

adesão (Fad) como o dado mais importante a ser extraído desta curva. Inúmeros 

fatores podem influenciar o comportamento das curvas, como o formato e material 

da sonda e o ambiente da obtenção das medidas (ar, líquido ou vácuo). O processo de 

funcionalização química das pontas é um fator fundamental nas medidas: uma ponta 

funcionalizada apresenta interações específicas entre as moléculas da ponta e da 

amostra. 

5. Modelos teóricos obtidos com estudos computacionais: A interpretação das 

interações químicas específicas do complexo antígeno-anticorpo do tipo energia 

livre, van der Walls e eletrônica serão mensuradas mediante cálculos de química 

computacional para o entendimento do comportamento molecular do sistema. Em 

outras palavras, os experimentos de AFM serão simulados computacionalmente pelo 

grupo de teoria relacionado na equipe do projeto, sendo que tal colaboração teórico-

experimental destas interações quimico-específicas serão criados para visualizar, 

compreender e avaliar todas as possibilidades de interações desse sistema. Os 
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cálculos computacionais serão realizados no Laboratório Multidisciplinar de 

Nanoneurobiofísica (LMN), na UFSCar Campus de Sorocaba. As estruturas dos 

anticorpos, proteínas e demais sistemas moleculares serão obtidas do Protein Data 

Bank (PDB) e analisadas. Serão construídos sistemas moleculares utilizando as 

técnicas de Modelagem por Homologia (MPH), obtendo dessa forma modelos 

tridimensionais das proteínas alvo; as interações moleculares serão estudadas por 

dinâmica molecular, mecânica quântica, dinâmica molecular direcional, além de 

Cálculos Híbridos de Mecânica Quântica e Mecânica Molecular. 

6. Caracterização dos nanoimunossensores e dos substratos: Após a 

funcionalização química, é fundamental verificar o revestimento efetivo da ponta e 

da mica. Para isso, serão utilizados os seguintes métodos de caracterização: (i) SPR 

(ressonância de plasma de superfície), no qual será realizado um modelo da ponta 

funcionalizada em uma superfície de silício ou nitreto de silício, e realizadas as 

medidas para confirmar se houve a funcionalização; (ii) o método de identificação 

por marcação fluorescente, utilizando um Microscópio Confocal à Laser, no qual os 

anticorpos serão marcados através de marcação indireta conjugada com fluoróforos; 

(iii) aplicação do MEV para observar a integridade e a topografia das pontas. Após 

todas as caracterizações citadas, serão realizadas as medidas de força em AFM. 

6.1. Ressonância de Plasma de Superfície (SPR): Esta técnica apresenta grande 

bio-sensibilidade, sendo muito utilizada para caracterizar filmes finos e monitorar 

processos de interfaces. Esta técnica baseia-se em propriedades ópticas e pode ser 

utilizada em estudos de fenômenos de superfície, através do monitoramento da 

mudança do índice de refração, como a ligação de camadas orgânicas na superfície 

de um metal. Dessa forma, será possível monitorar a formação de SAMs na ponta de 

AFM. A caracterização das amostras será realizada na UFSCar, campus Sorocaba 

junto ao grupo de filmes finos nanoestruturas coordenado pela Profa. Dra. Marystela 

Ferreira. O equipamento que será usado neste projeto tem a seguinte especificação: 

Surface Plasmonic Ressonance SPR Navi 200. 

6.2. Microscopia Confocal à Laser: Esta técnica irá permitir a verificação da 

ligação da biomolécula na ponta de AFM e na mica. As marcações das moléculas 

alvo serão realizadas com fluorocromo conjugados com anticorpos de especificidade 

para cada molécula.Serão utilizadas técnicas de marcação indireta para detecção de 

MOG e PBM. A MOG será identificada por anticorpo primário anti-MOG produzido 

em camundongo (SIGMA #SAB1406138), seguido de anticorpo secundário 

conjugado ao fluoróforo, anti-mouse IgG conjugado com FITC produzido em coelho 

(SIGMA #F9137). A identificação do PBM será identificada com anticorpo 

monoclonal anti-myelin basic protein de camundongo (ABCAM #62631). Para a 

marcação do PBM será utilizada o mesmo anticorpo secundário para a MOG. Será 

ligado o fluorocromo ao anticorpo, após ligação na SAM, e será observado no MCL. 

A identificação da fluorescência será realizada a partir da configuração do MCL para 

identificar a faixa de excitação e emissão do comprimento de onda do fluorocromo 

conjugado isotiocianeto de fluoresceína (FITC) (entre 494 e 518nm), e parâmetros 

como a homogeneidade da marcação e intensidade confirmarão a ligação das 

moléculas-alvo na ponta de AFM. As medidas em MCL serão realizadas na UFSCar 

Sorocaba, em colaboração com a Profa. Dra. Moema Hausen, utilizando um MCL da 

Leica, modelo TCS SP8. 
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6.3. Microscopia Eletrônica de Varredura: Com a MEV poderão ser realizadas 

imagens da ponta antes e depois da funcionalização, onde a integridade das pontas 

será avaliada, bem como o raio de curvatura da base, informação essencial para 

estimar, através de simulação computacional, o número de anticorpos possíveis 

ligados à ponta. Também será observado o padrão de uniformidade do revestimento. 

Além disso, serão realizadas imagens da mica antes e depois da funcionalização. 

Será realizada na UFSCar campus Sorocaba, com um Hitachi TM 3000 Table 

Microscope. 

 

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE 

OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA 

CONSIGNANDO:  

1. A pesquisa estuda a esclerose múltipla, doença que afeta o cérebro e a medula, 

podendo deixar sequelas definitivas como fraqueza, perda de sensibilidade, 

incoordenação, perda de visão, urina e intestino preso ou solto, problemas de 

memória e atenção.  

2. Em nossa pesquisa, serão comparados os resultados obtidos entre dois grupos de 

pacientes, os que apresentam a doença neurodegenerativa esclerose múltipla (EM) e 

pacientes que não possuem EM ou nenhuma outra doença neurodegenerativa. Este 

último grupo, negativo para EM, denominamos grupo controle. Assim, o sr./sra. se 

encontra entre pacientes dentro de um perfil cuja indicação clínica para punção 

lombar de LCR e soro está como grupo controle.  Portanto, a realização de seus 

exames se enquadra dentro de quatro indicações clínicas, são elas: (i) meningites, 

mielites ou meningoencefalites; (ii) processos granulomatosos; (iii) vasculites; (iii) 

alguns tipos de neoplasias (estadiamento e quimioterapia intratecal) ou (iv) quadros 

infecciosos cujo foco não foi identificado. Dessa forma, para completar a nossa 

pesquisa iremos apenas utilizar os resultados obtidos dos exames de sangue e do 

líquido espinal, o qual já serão colhidos para o seu tratamento/investigação 

diagnóstica, ou seja, esses exames foram indicados para o tratamento/investigação 

diagnóstica de seu atual quadro clínico e sob hipótese alguma para esta pesquisa. 

Não será solicitado nenhum exame a mais porque você entrou em nosso estudo. 

3. Este estudo não tem risco a mais para o seu corpo. Os riscos são aqueles que 

fazem parte do tratamento normal que esta sendo indicado pelo médico que esta 

fazendo o seu tratamento. Ao colher o líquido da espinha você vai sentir a picada da 

agulha e pode sentir dor de cabeça após. Para que a dor de cabeça não ocorra você 

terá que permanecer deitado por aproximadamente vinte minutos. Apesar de todos os 

cuidados a dor de cabeça poderá vir mesmo assim, e algumas vezes chegar a durar 

até uma semana. Também será colhido sangue que você sentira a dor da picada da 

agulha no braço. Algumas vezes pode ocorrer de escapar um pouco de sangue de 

baixo da pele e formar uma pequena mancha roxa (hematoma), que desaparece no 

máximo em sete dias. O objetivo do estudo é o de descobrir quais são as alterações 

dos exames de sangue e do líquido da espinha nos pacientes com a esclerose múltipla 

na nossa região. Portanto, a comparação com os dados de pacientes que não possuem 

a doença é fundamental. Este estudo vai poder contribuir na maneira de determinação 
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definitiva (diagnóstico) da esclerose múltipla pelos médicos e melhorar o 

entendimento da forma como manifesta a doença.  

4. Os remédios que o seu médico receitou não serão mudados por causa desta 

pesquisa. 

5.  Esta pesquisa não apresenta benefícios diretos aos voluntários; no entanto, os 

dados obtidos com esta da pesquisa irão contribuir com os métodos atuais de 

diagnóstico para a EM, ao utilizar uma quantidade ínfima de amostra e apresentar 

grande precisão e sensibilidade nas detecções. Adicionalmente, ao aprimorar este 

método de detecção com nanoimunossensores abre-se um leque de aplicações para 

detecção de outras moléculas-chave de doenças desmielinizantes e autoimunes, 

contribuindo tanto com o avanço da nanotecnologia aplicada ao sensoriamento, 

quanto com o desenvolvimento de métodos diagnósticos precisos. 

6. Somente participarão da pesquisa indivíduos maiores de 18 anos e legalmente 

capazes.  

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 

GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO:  

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas.  

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de 

participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência.  

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.  

4. Disponibilidade de assistência no Instituto do Cérebro de Sorocaba e/ou Hospital 

das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP e/ou Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa. 

 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA
(1)

 

E DOS PESQUISADORES (ORIENTADOR E DOUTORANDA)
(2)

:  

 

Prof. Dr. Paulo Diniz da Gama
(1)

 – R. Conde Francisco Matarazzo 58 Vergueiro, 

Sorocaba, SP. Telefone: (15) 97890200. 

 

Profa. Dra. Doralina Guimarães Brum Souza
(1,2)

 - Hospital das Clinicas da 

Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, Departamento de Neurologia, 

Psicologia e Psiquiatria. Campus Botucatu, Distrito de Rubião Júnior, 51030480 - 

Botucatu, SP – Brasil. Telefone: (14) 38801235. 
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Prof. Dr. Charles Peter Tilbery
(1)

 – Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 

de São Paulo, Departamento de Clínica Médica. Rua Dr. Cesário Motta Jr., 112, 

Santa Cecília, 01221020 - São Paulo, SP – Brasil. Telefone: (11) 32240122, Ramal: 

7300. 

Prof. Dr. Fabio de Lima Leite
(2)

 – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 

Departamento de Física, Química e Matemática. Rodovia João Leme dos Santos, 

(SP-264), Km 110, s/n - Itinga, Sorocaba - SP, 18052-780. Telefone:  (15) 3229- 

8840. 

M.Sc. Pâmela Soto Garcia
(2)

 – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

Laboratório de Nanoneurobiofísica. Rodovia João Leme dos Santos, (SP-264), Km 

110, s/n - Itinga, Sorocaba - SP, 18052-780. Telefone:  (15) 3229- 8840. 

 

 

VI – DECLARAÇÃO: MÉDICO RESPONSÁVEL E PESQUISADORES  

Declaro que foi realizado o esclarecimento do voluntário quanto à sua participação 

no presente protocolo de pesquisa e que estarei disponível para resolver qualquer 

dúvida por parte do mesmo a qualquer momento.  

 

___________________________________ , ____/____/____  

Instituição/local/data 

 

 

_______________________________________________________________________                                    
Nome e assinatura do médico responsável                                                                 
 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do pesquisador (orientador)          
 

_________________________________________________________________________ 
Nome e assinatura da pesquisadora (doutoranda)       

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO  

 Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 

que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa, e 

entendo que posso, a qualquer momento, solicitar aos médicos responsáveis e/ou aos 

pesquisadores, meu desligamento do mesmo.  
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___________________________________ , ____/____/____  

Instituição/local/data 

 

_____________________________________________                                    
Nome completo do voluntário/representante legal                                                  
 

 

 

_____________________________________________                                   
Assinatura do voluntário/representante legal                                                           

 

- - - - - - - - 

PACIENTES EM 

 

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL (IMT) 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL  

 

1. NOME DO PACIENTE .:....................................................................................................... ...............  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ............................................................ SEXO : .M....... F...... ..  

DATA NASCIMENTO: ......../......../.........  

ENDEREÇO ................................................................................................. Nº ...........APTO: ...............  

BAIRRO: ......................................................... CIDADE ........................................................................  

CEP:..............................................TELEFONE: DDD(.......) .................................................... ................  

  

2.RESPONSÁVEL LEGAL ....................................................................................................................  

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .......................................................................... ...  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M ....... F ........  

DATA NASCIMENTO.: ....../......./............  
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ENDEREÇO: ........................................................................................... Nº ................... APTO: ...........  

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 

.................................................  

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 

(............)..............................................................  

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA  

  

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: DESENVOLVIMENTO DE 

NANOIMUNOSSENSORES DE MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA 

PARA ESTUDO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA. 

 

2. MÉDICOS RESPONSÁVEIS: Prof. Dr. Paulo Diniz da Gama (Instituto do 

Cérebro de Sorocaba), Profa. Dra. Doralina Guimarães Brum Souza (UNESP – 

Botucatu) e Prof. Dr. Charles Peter Tilbery (Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo). 

3. DEPARTAMENTO: Neurologia. 

4. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:  

SEM RISCO (   )             RISCO MÍNIMO (X)            RISCO MÉDIO  (    ) 

RISCO BAIXO (   )      RISCO MAIOR   (    ) 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou 

tardia do estudo)  

5. DURAÇÃO DA PESQUISA: 3 ANOS  

6. PESQUISADORES: Prof. Dr. Fábio de Lima Leite (orientador), Profa. Dra. 

Doralina Guimarães Brum Souza (co-orientadora) e M.Sc. Pâmela Soto Garcia 

(doutoranda). 

7. OBJETIVOS: O objetivo geral deste estudo é desenvolver sensores para estudar a 

esclerose múltipla (EM). Os objetivos específicos são: elaboração de um protocolo 

para montagem dos sensores; realização de medidas-controle utilizando soro ou 

líquido cefalorraquidiano (LCR) provenientes de pacientes sem EM; construção dos 

sensores; caracterização dos sensores montados; realização de medidas e análise de 

dados; comparação com resultados teóricos obtidos com simulações computacionais. 

8. METODOLOGIA DETALHADA: 1.Coleta do Soro e do LCR: O presente 

trabalho será desenvolvido no grupo de pesquisa em Nanoneurobiofísica (GNN) da 

Universidade Federal de São Carlos - campus Sorocaba. O grupo apresenta uma 

vasta experiência no desenvolvimento de nanobiossensores, tanto na parte 

experimental quanto teórica. O projeto terá ainda a colaboração direta da Profa. Dra. 
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Doralina Guimarães Brum Souza, pesquisadora associada do Centro de Pesquisas em 

Doenças Inflamatórias (FMRP-USP) e da Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (UNESP-Botucatu), além de uma equipe de especialistas em doenças 

desmielinizantes: Prof. Dr. Paulo Diniz da Gama da PUC-SP, neurologista 

responsável pelo Centro de Referência para o Tratamento da EM do Conjunto 

Hospitalar de Sorocaba (CHS) e Prof. Dr. Charles Peter Tilbery, coordenador do 

Centro de Atendimento e Tratamento da Esclerose Múltipla (CATEM), da Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo. Tais colaboradores cederão amostras de soro e 

LCR provenientes dos pacientes com EM, respeitando-se todos os parâmetros éticos 

legais exigidos na coleta e no recolhimento das amostras. Tais amostras (soro e 

LCR), a fim de padronização, serão provenientes de pacientes com EM com EDSS 

menor ou igual à 5, sendo de pacientes positivos para BOC no LCR, em surto-

remissão (recorrente-remitente), menor ou igual à 10 anos de evolução. O LCR e o 

soro serão coletados de pacientes com EM que serão submetidos a exames de rotina 

para diagnóstico. Antes da coleta, será obtido termo de consentimento livre e 

esclarecido, assinado pelo paciente ou por seu responsável legal. Para a extração do 

LCR rotina, está indicada a punção lombar devido às mínimas complicações. Para as 

amostras-controle serão utilizados LCR e soro provenientes de pacientes sem EM. 

Estes pacientes realizarão a extração de LCR rotina e soro por indicações médicas, 

podendo ser devido a: (i) meningites, mielites ou meningoencefalites; (ii) processos 

granulomatosos; (iii) vasculites; (iii) alguns tipos de neoplasias (estadiamento e 

quimioterapia intratecal) ou (iv) quadros infecciosos cujo foco não foi identificado. 

Dessa forma, além de seu exame de rotina, este material será utilizado como controle 

para nossa pesquisa, sendo coletado nas mesmas instituições e pelos mesmos 

profissionais que realizarão a coleta de LCR e soro dos pacientes portadores de EM. 

Estes pacientes também assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Serão utilizadas 10 amostras de pacientes com EM e 10 amostras de pacientes sem 

EM. O volume obtido em cada punção designado para o projeto será de 10mL de 

LCR e 20 mL de soro. Estas amostras (soro e LCR) serão enviadas ao Dr. Luís 

Antonio Peroni, especialista na área de Imunologia, com ênfase em Anticorpos 

Monoclonais, da empresa Rheabiotech - Desenvolvimento, Produção e 

Comercialização de Produtos de Biotecnologia Ltda (Campinas, SP), que realizará a 

purificação dos anticorpos mono-específicos (IgG anti-MOG e IgG anti-PBM). 

2. Síntese e purificação dos peptídeos referentes aos epítopos PBM (85-99) e 

MOG (92- 106) A purificação dos epítopos (PBM (85-99), sequência 

EKPKVEAYKAAAAPA e MOG (92-106), sequência DEGGYTCFFRDHSYQ) 

serão sintetizados e caracterizados pela Profa. Dra. Maria Teresa Machini, da 

Universidade de São Paulo (USP), onde desenvolve projetos que enfocam a química, 

a estrutura, as propriedades e o modo de ação de peptídeos. A síntese dos epítopos 

será realizada empregando a química 9-fluorenilmetoxicarbonila (Fmoc) em fase 

sólida manualmente ou com o auxílio de um equipamento da Biotage. Serão usados 

protocolos estabelecidos no laboratório. Após conclusão, será realizada a desproteção 

total e clivagem dos peptídeos da resina, seguida da sua precipitação com éter etílico 

gelado, extração com misturas de acetonitrila/0.1% ácido trifluoroacético e 

liofilização do extrato. A purificação dos peptídeos brutos será realizada por 

cromatografia de fase reversa (coluna C18) em sistema para HPLC usando gradientes 

de solventes, fluxo e detecção apropriados. A avaliação dos graus de pureza dos 
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peptídeos finais será realizada por RP-HPLC e espectrometria de massas. Os seus 

conteúdos peptídicos serão determinados por hidrólise ácida total e análise de 

aminoácidos dos hidrolisados. 

3. Obtenção dos Anticorpos Mono-específicos: Após o recebimento do LCR e 

soro, estes serão enviados à empresa Rheabiotech - Desenvolvimento, Produção e 

Comercialização de Produtos de Biotecnologia Ltda (Campinas, SP), onde serão 

obtidas e purificadas, em colaboração com o Dr. Luís Antonio Peroni, as IgGs mono-

específicas (IgG anti-MOG e IgG anti-PBM). Estes anticorpos mono-específicos 

serão imobilizados no cantilever da AFM ou na mica. 

4. Construção dos nanoimunossensores: Os nanoimunossensores serão 

desenvolvidos no Laboratório Multidisciplinar de Nanoneurobiofísica (LMN), na 

UFSCar Campus de Sorocaba. Tais nanodispositivos serão desenvolvidos usando a 

ponta de um AFM funcionalizada com moléculas especificas – o sensoriamento será 

realizado por intermédio de medidas de interação entre o anticorpo e antígenos 

usando curvas de força ou espectroscopia de força (AFS, do inglês Atomic Force 

Espectroscopy). Os experimentos serão realizados com um AFM sistema 

Multimode-VS com o pacote PicoForce, em meio líquido, utilizando uma célula 

fluida. As pontas de AFM e a mica muscovita, previamente funcionalizadas e com as 

biomoléculas imobilizadas em sua superfície, serão colocadas na célula fluida e 

acoplada ao AFM, onde serão obtidas as curvas de força. Nas medidas de AFS serão 

obtidas 50 curvas de força em pelo menos dez pontos do substrato e, em seguida, 

será realizado um gráfico ajustado com uma curva de Gauss, como realizado 

previamente em nanobiossensores desenvolvidos pelo GNN.  

4.1. Funcionalização das Pontas de AFM: A imobilização de moléculas na 

superfície de nitreto de silício e do substrato (mica muscovita da Ted Pella® ) será 

realizada através de monocamadas auto-organizadas (SAM, do inglês self-assembled 

monolayer) por meio de grupos silanóis (-SiOX). As IgGs (anticorpos mono-

específicos) serão imobilizadas na ponta de AFM, enquanto as sequências da MOG e 

PBM (epítopos) serão imrttobilizadas na mica. Em um segundo sistema, será 

funcionalizada a ponta de AFM com os epítopos e a mica com o LCR ou com o soro 

sem purificação. Ao final da funcionalização, está construído o nanobiossensor 

(nanoimunossensor) em ponta de AFM. 

4.2. Descrição da técnica de Espectroscopia de Força Atômica (AFS): Esta 

técnica consiste na medida das forças de interação entre o cantilever (ponta) e o 

substrato, sendo fundamental nos processos de identificação a nível molecular. Os 

dados obtidos nas medidas resultam em uma curva de força, o qual torna possível 

mensurar as forças de interação existentes entre os mesmos, e tendo a força de 

adesão (Fad) como o dado mais importante a ser extraído desta curva. Inúmeros 

fatores podem influenciar o comportamento das curvas, como o formato e material 

da sonda e o ambiente da obtenção das medidas (ar, líquido ou vácuo). O processo de 

funcionalização química das pontas é um fator fundamental nas medidas: uma ponta 

funcionalizada apresenta interações específicas entre as moléculas da ponta e da 

amostra. 

5. Modelos teóricos obtidos com estudos computacionais: A interpretação das 

interações químicas específicas do complexo antígeno-anticorpo do tipo energia 
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livre, van der Walls e eletrônica serão mensuradas mediante cálculos de química 

computacional para o entendimento do comportamento molecular do sistema. Em 

outras palavras, os experimentos de AFM serão simulados computacionalmente pelo 

grupo de teoria relacionado na equipe do projeto, sendo que tal colaboração teórico-

experimental destas interações quimico-específicas serão criados para visualizar, 

compreender e avaliar todas as possibilidades de interações desse sistema. Os 

cálculos computacionais serão realizados no Laboratório Multidisciplinar de 

Nanoneurobiofísica (LMN), na UFSCar Campus de Sorocaba. As estruturas dos 

anticorpos, proteínas e demais sistemas moleculares serão obtidas do Protein Data 

Bank (PDB) e analisadas. Serão construídos sistemas moleculares utilizando as 

técnicas de Modelagem por Homologia (MPH), obtendo dessa forma modelos 

tridimensionais das proteínas alvo; as interações moleculares serão estudadas por 

dinâmica molecular, mecânica quântica, dinâmica molecular direcional, além de 

Cálculos Híbridos de Mecânica Quântica e Mecânica Molecular. 

6. Caracterização dos nanoimunossensores e dos substratos: Após a 

funcionalização química, é fundamental verificar o revestimento efetivo da ponta e 

da mica. Para isso, serão utilizados os seguintes métodos de caracterização: (i) SPR 

(ressonância de plasma de superfície), no qual será realizado um modelo da ponta 

funcionalizada em uma superfície de silício ou nitreto de silício, e realizadas as 

medidas para confirmar se houve a funcionalização; (ii) o método de identificação 

por marcação fluorescente, utilizando um Microscópio Confocal à Laser, no qual os 

anticorpos serão marcados através de marcação indireta conjugada com fluoróforos; 

(iii) aplicação do MEV para observar a integridade e a topografia das pontas. Após 

todas as caracterizações citadas, serão realizadas as medidas de força em AFM. 

6.1. Ressonância de Plasma de Superfície (SPR): Esta técnica apresenta grande 

bio-sensibilidade, sendo muito utilizada para caracterizar filmes finos e monitorar 

processos de interfaces. Esta técnica baseia-se em propriedades ópticas e pode ser 

utilizada em estudos de fenômenos de superfície, através do monitoramento da 

mudança do índice de refração, como a ligação de camadas orgânicas na superfície 

de um metal. Dessa forma, será possível monitorar a formação de SAMs na ponta de 

AFM. A caracterização das amostras será realizada na UFSCar, campus Sorocaba 

junto ao grupo de filmes finos nanoestruturas coordenado pela Profa. Dra. Marystela 

Ferreira. O equipamento que será usado neste projeto tem a seguinte especificação: 

Surface Plasmonic Ressonance SPR Navi 200. 

6.2. Microscopia Confocal à Laser: Esta técnica irá permitir a verificação da 

ligação da biomolécula na ponta de AFM e na mica. As marcações das moléculas 

alvo serão realizadas com fluorocromo conjugados com anticorpos de especificidade 

para cada molécula.Serão utilizadas técnicas de marcação indireta para detecção de 

MOG e PBM. A MOG será identificada por anticorpo primário anti-MOG produzido 

em camundongo (SIGMA #SAB1406138), seguido de anticorpo secundário 

conjugado ao fluoróforo, anti-mouse IgG conjugado com FITC produzido em coelho 

(SIGMA #F9137). A identificação do PBM será identificada com anticorpo 

monoclonal anti-myelin basic protein de camundongo (ABCAM #62631). Para a 

marcação do PBM será utilizada o mesmo anticorpo secundário para a MOG. Será 

ligado o fluorocromo ao anticorpo, após ligação na SAM, e será observado no MCL. 

A identificação da fluorescência será realizada a partir da configuração do MCL para 
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identificar a faixa de excitação e emissão do comprimento de onda do fluorocromo 

conjugado isotiocianeto de fluoresceína (FITC) (entre 494 e 518nm), e parâmetros 

como a homogeneidade da marcação e intensidade confirmarão a ligação das 

moléculas-alvo na ponta de AFM. As medidas em MCL serão realizadas na UFSCar 

Sorocaba, em colaboração com a Profa. Dra. Moema Hausen, utilizando um MCL da 

Leica, modelo TCS SP8. 

6.3. Microscopia Eletrônica de Varredura: Com a MEV poderão ser realizadas 

imagens da ponta antes e depois da funcionalização, onde a integridade das pontas 

será avaliada, bem como o raio de curvatura da base, informação essencial para 

estimar, através de simulação computacional, o número de anticorpos possíveis 

ligados à ponta. Também será observado o padrão de uniformidade do revestimento. 

Além disso, serão realizadas imagens da mica antes e depois da funcionalização. 

Será realizada na UFSCar campus Sorocaba, com um Hitachi TM 3000 Table 

Microscope. 

 

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE 

OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA 

CONSIGNANDO:  

1. A pesquisa estuda a esclerose múltipla, doença que afeta o cérebro e a medula, 

podendo deixar sequelas definitivas como fraqueza, perda de sensibilidade, 

incoordenação, perda de visão, urina e intestino preso ou solto, problemas de 

memória e atenção.  

2. Iremos perguntar quando aconteceu a doença, como foi acontecendo os sintomas e 

como evoluiu. Para completar a pesquisa iremos usar os resultados colhidos dos 

exames de sangue e do líquido da espinha que normalmente já são colhidos para o 

seu tratamento. Esses exames foram indicados para o tratamento e não para a 

pesquisa. Não será solicitado nenhum exame a mais porque você entrou no estudo.  

3. Este estudo não tem risco a mais para o seu corpo. Os riscos são aqueles que 

fazem parte do tratamento normal que está sendo indicado pelo médico que está 

fazendo o seu tratamento. Ao colher o líquido da espinha você vai sentir a picada da 

agulha e pode sentir dor de cabeça após. Para que a dor de cabeça não ocorra você 

terá que permanecer deitado por aproximadamente vinte minutos. Apesar de todos os 

cuidados a dor de cabeça poderá vir mesmo assim, e algumas vezes chegar a durar 

até uma semana. Também será colhido sangue que você sentira a dor da picada da 

agulha no braço. Algumas vezes pode ocorrer de escapar um pouco de sangue de 

baixo da pele e formar uma pequena mancha roxa (hematoma), que desaparece no 

máximo em sete dias. O objetivo do estudo é o de descobrir quais são as alterações 

dos exames de sangue e do líquido da espinha nos pacientes com a esclerose múltipla 

na nossa região. Portanto, a comparação com os dados de pacientes que não possuem 

a doença é fundamental. Este estudo vai poder contribuir na maneira de determinação 

definitiva (diagnóstico) da esclerose múltipla pelos médicos e melhorar o 

entendimento da forma como manifesta a doença.  
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4. Os remédios que o seu médico receitou não serão mudados por causa desta 

pesquisa. 

5.  Esta pesquisa não apresenta benefícios diretos aos voluntários; no entanto, os 

dados obtidos com esta da pesquisa irão contribuir com os métodos atuais de 

diagnóstico para a EM, ao utilizar uma quantidade ínfima de amostra e apresentar 

grande precisão e sensibilidade nas detecções. Adicionalmente, ao aprimorar este 

método de detecção com nanoimunossensores abre-se um leque de aplicações para 

detecção de outras moléculas-chave de doenças desmielinizantes e autoimunes, 

contribuindo tanto com o avanço da nanotecnologia aplicada ao sensoriamento, 

quanto com o desenvolvimento de métodos diagnósticos precisos. 

6. Somente participarão da pesquisa indivíduos maiores de 18 anos e legalmente 

capazes. 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 

GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO:  

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas.  

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de 

participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência.  

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.  

4. Disponibilidade de assistência no Instituto do Cérebro de Sorocaba e/ou Hospital 

das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP e/ou Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa. 

 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA
(1)

 

E DOS PESQUISADORES (ORIENTADORES E DOUTORANDA)
(2)

:  

 

Prof. Dr. Paulo Diniz da Gama
(1)

 – R. Conde Francisco Matarazzo 58 Vergueiro, 

Sorocaba, SP. Telefone: (15) 97890200. 

 

Profa. Dra. Doralina Guimarães Brum Souza
(1,2)

 - Hospital das Clinicas da 

Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, Departamento de Neurologia, 

Psicologia e Psiquiatria. Campus Botucatu, Distrito de Rubião Júnior, 51030480 - 

Botucatu, SP – Brasil. Telefone: (14) 38801235. 

 

Prof. Dr. Charles Peter Tilbery
(1)

 – Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 

de São Paulo, Departamento de Clínica Médica. Rua Dr. Cesário Motta Jr., 112, 

Santa Cecília, 01221020 - São Paulo, SP – Brasil. Telefone: (11) 32240122, Ramal: 

7300. 
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Prof. Dr. Fabio de Lima Leite
(2)

 – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 

Departamento de Física, Química e Matemática. Rodovia João Leme dos Santos, 

(SP-264), Km 110, s/n - Itinga, Sorocaba - SP, 18052-780. Telefone:  (15) 3229- 

8840. 

M.Sc. Pâmela Soto Garcia
(2)

 – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

Laboratório de Nanoneurobiofísica. Rodovia João Leme dos Santos, (SP-264), Km 

110, s/n - Itinga, Sorocaba - SP, 18052-780. Telefone:  (15) 3229- 8840. 

 

VI – DECLARAÇÃO: MÉDICO RESPONSÁVEL E PESQUISADORES  

Declaro que foi realizado o esclarecimento do voluntário quanto à sua participação 

no presente protocolo de pesquisa e que estarei disponível para resolver qualquer 

dúvida por parte do mesmo a qualquer momento.  

 

___________________________________ , ____/____/____  

Instituição/local/data 

 

_______________________________________________________________________                                    
Nome e assinatura do médico responsável                                                                 
 

________________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do pesquisador (orientador)          
 

_________________________________________________________________________ 
Nome e assinatura da pesquisadora (doutoranda)       

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO  

 Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 

que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa, e 

entendo que posso, a qualquer momento, solicitar aos médicos responsáveis e/ou aos 

pesquisadores, meu desligamento do mesmo.  

 

___________________________________ , ____/____/____  

Instituição/local/data 

_____________________________________________                                    
Nome completo do voluntário/representante legal                                                  
 

 

 

_____________________________________________                                   
Assinatura do voluntário/representante legal                                                           
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Apêndice B 

 

Relatório – colaboração com a mestranda Akemi M. Higa 

 

Título do trabalho: Síntese e Caracterização de Nanopartículas de Prata Aplicadas à 

Detecção de Imunoglobulinas G Autorreativas 

 

Mestranda: Akemi Martins Higa 

 

Objetivo da aplicação da técnica de AFS na pesquisa: realizar a quantificação das 

forças de adesão entre as AgNPs funcionalizadas com os peptídeos imobilizadas na 

ponta de AFM e a solução de anticorpos funcionalizados na superfície da mica. As 

Fad do sistema controle foram obtidas com a interação entre (i) AgNPs não 

funcionalizadas e mica com IgGs e (ii) interação das AgNPs funcionalizadas com 

MOG ou MBP em interação com a solução de IgG não específico na mica. 

 

Metodologia: As superfícies foram silanizadas pela vaporização de 40 µL de 3-

aminopropiltrietoxisilano (APTES 98% Sigma-Aldrich®, St. Louis, Missouri, USA), 

e 40 µL de trietilamina (99%, Sigma-Aldrich®, St. Louis, Missouri, USA); em 

seguida, as pontas foram imersas na suspensão de nanopartículas de prata (AgNPs) 

funcionalizadas com os peptídeos e, no sistema controle, imersas na suspensão de 

AgNPs modificadas com 11-MUA. As micas foram imersas em solução de proteína 

A recombinante (Thermo Scientific Pierce™). Após o processo de funcionalização,  

as pontas de AFM funcionalizadas com AgNPs foram caracterizadas em MEV. As 

medidas AFS foram realizadas em célula fluida, em solução PBS pH7,4, a 37ºC.  

 

Resultados: Com o MEV, foi verificado a diferença da superfície de uma haste de 

AFM antes e depois da funcionalização com nanopartículas (aumento de 2000x). Na 

Figura 1 estão ponta e haste antes e após funcionalização, onde é possível observar o 

aumento da área de contato com a ligação das AgNPs. É possível observar a rede de 

nanocristais na superfície da haste após a funcionalização química com AgNPs. 
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Figura 1: Imagens de MEV de (a) ponta antes e (b) depois da funcionalização com 

AgNPs. Aumento 2000x. 

 

 

Nas medidas AFS, foram analisadas as forças de adesão (Fad) entre: (i) 

pontas de AFM funcionalizadas com os complexos AgNPs-MOG e substratos 

funcionalizados com os anticorpos específicos anti-MOG; (ii) pontas de AFM 

funcionalizadas com os complexos AgNPs-MBP e substratos funcionalizados com os 

anticorpos específicos anti-MBP.  

 

Figura 2: Distribuição das medidas de forças dos sistemas específico e inespecíficos 

(ajuste de Gauss), para o sistema utilizando o peptídeo MOG. 

 

 

Na Figura 2, estão os histogramas para a distribuição das medidas de forças 

(triplicata) para o peptídeo MOG: (i) AgNPs funcionalizadas com MOG92-106 em 
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interação com anti-MOG (interação específica), (ii) AgNPs funcionalizadas com 

MOG92-106 em interação com anti-MBP (interação inespecífica) e (iii) AgNPs não 

funcionalizadas em interação com anti-MOG (interação inespecífica). 

Na Figura 3, estão apresentados os histogramas para as medidas realizadas 

utilizando o peptídeo MBP85-99:  (i) AgNPs funcionalizadas com MBP85-99 em 

interação com anti-MBP (interação específica), (ii) AgNPs funcionalizadas com 

MBP85-99 em interação com anti-MOG (interação inespecífica) e (iii) AgNPs não 

funcionalizadas em interação com anti-MBP (interação inespecífica).  

 

Figura 3: Distribuição das medidas de forças dos sistemas específico e inespecíficos 

(ajuste de Gauss), para o sistema utilizando o peptídeo MBP. 

 

 

Foram observados os seguintes intervalos para as curvas de forças 

específicas medidas: (i) AgNPs-MOG e anti-MOG: 24-984 pN, com Fad média de 

261,9 ± 200 pN; (ii) AgNPs-MBP e anti-MBP: 37-829 pN, com Fad média de 248,0 

± 173 pN. Nos sistemas específicos foram obtidas maiores porcentagens de medidas 

dentro do intervalo de 60-260 pN (característico de interação antígeno-anticorpo), 
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enquanto nos sistemas inespecíficos predominaram forças inespecíficas, que podem 

ser devido a ligações de hidrogênio e ligações covalentes dos reagentes (valores de 

Fad abaixo e acima dos valores compreendidos entre 60-260pN, respectivamente). 

 

Conclusão: Foi possível analisar a efetividade da funcionalização dos peptídeos na 

superfície das AgNPs através dos experimentos de espectroscopia de força atômica, 

uma vez que para as ligações específicas foram observados valores de adesão 

característicos para a interação antígeno-anticorpo em maior frequência que nas 

medidas inespecíficas, bem como o padrão de curvas de força observado nas ligações 

específicas, característicos para desdobramento de proteína. Dessa forma, a AFS 

permitiu a verificação e comprovação da ligação dos peptídeos nas superfícies das 

AgNPs, bem como a manutenção da atividade proteica de reconhecimento molecular 

das IgGs específicas para as proteínas. 
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Apêndice C 

 

Banner apresentado na X Semana da Biologia da UFSCar Sorocaba 

(abril de 2016), laureado com o 3º lugar na categoria apresentação 

de banner 
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Apêndice D 

 

Submissão de artigo 1 (autora): “Atomic force spectroscopy-based 

nanoimmunosensor for autoantibody detection in early-stage 

multiple sclerosis patients” 

Autores: Pâmela Soto Garcia; Doralina G. Bruma; Akemi M. Higa; Jéssica C. M. 

Ierich; Adriano M. Amarante; Nancy M. Okuda-Shinagawa; Luís A. Peroni; Paulo 

D. da Gama; M. Terêsa Machini; Fabio L. Leite 
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Apêndice E 

 

Submissão de artigo 2 
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Apêndice F 

 

Submissão de artigo 3 – e-mail de aceite do artigo “Peptide-

Conjugated Silver Nanoparticle for Autoantibody Recognition” 

Autores: Akemi M. Higa; Giovanni P. Mambrini; M.Terêsa Machini; Nancy M. 

Okuda-Shinagawa; Luís A. Peroni; Jéssica C. M. Ierich; Pâmela Soto Garcia;  

Juliana A. Scramin; Francisco T. Strixino; Fabio L. Leite   

 

From: Carlos José Leopoldo Constantino <carlos.constantino@unesp.br> 

Date: sex, 2 de nov de 2018 às 12:24 

Subject: JNN: manuscript accepted 

To: Fábio de Lima Leite <fabiolimaleite@gmail.com> 

 

Dear Prof. Fabio Leite 

This is to inform you that your manuscript Peptide-Conjugated Silver Nanoparticle 

for Autoantibody Recognition has been accepted for publication in the Journal of 

Nanoscience and Nanotechnology (www.aspbs.com/jnn). 

1. Kindly insert Date of Submission, Date of Acceptance, and Email Address on the 

FIRST page of your manuscript. 

2. Please send manuscript as a single file in MS Word format having Graphical 

Abstract in the end and a signed "COPYRIGHT TRANSFER AGREEMENT" 

(please print from www.aspbs.com/jnn)  to both David Tebera at angpub@covad.net 

and Harleen Rai at aspbs2000@gmail.com. 

IMPORTANT NOTE: Publisher will not publish any manuscript until a signed 

Copyright Transfer Agreement has not been received. 

 

Please do not send anything to me. 

Thank you very much for publishing your research work in JNN. 

Best regards, 

Sincerely yours, 

Carlos J. L. Constantino 

Associate Editor for JNN    

mailto:fabiolimaleite@gmail.com
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Apêndice G 

 

Análise estatística – gráficos da distribuição Gamma 

 

 Foi realizado adicionalmente, juntamente com um dos teóricos do grupo 

(doutorando Adriano Amarante), a distribuição Gamma, que destaca os valores de 

moda para os valores de força de adesão. Em seguida, foi obtida uma curva empírica 

que pode, da mesma forma que o boxplot, diferenciar os grupos: (i) pacientes com 

surto e início da doença – desmielinização e (ii) pacientes que não estão em processo 

de desmielinização. A distribuição foi aplicada para o estudo com os dois sistemas: 

MOG e MBP.  

 Com a distribuição Gamma foi possível encontrar o valor das modas, ou seja, 

o valor mais frequente obtido nas medidas de força de adesão, além da obtenção dos 

ajustes que permitem a visualização da distribuição dos dados. 

 Os resultados mostraram, da mesma forma que os boxplots apresentados na 

seção dos Resultados, que os pacientes 2, 3 e 4 apresentam evidências de anti-MOG 

no LCR (Figura 1) e ausência no soro (Figura 2), com exceção do paciente nº3, o que 

pode demonstrar que houve (i) síntese sistêmica com transferência passiva para o 

LCR através da barreira hemato encefálica ou (ii) síntese intratecal com transferência 

passiva na direção reversa.  

 Tais pacientes estavam em surto, sendo o paciente 2 um caso antigo em troca 

de medicamento, e os pacientes 3 e 4 em diagnóstico inicial da doença. 
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Figura 1: Histogramas obtidos para as medidas com o LCR dos pacientes, em 

comparação com os controles, no sistema MOG e anti-MOG, ajustados com a 

distribuição Gamma.  

 

 A Figura 2 mostra  os histogramas obtidos para as medidas com o soro dos 

pacientes, em comparação com os controles, no sistema MOG e anti-MOG, ajustados 

com a distribuição Gamma. 



167 

 

 

Figura 2: Histogramas obtidos para as medidas com o soro dos pacientes, em 

comparação com os controles, no sistema MOG e anti-MOG, ajustados com a 

distribuição Gamma.  

 

 A Figura 3 mostra os histogramas obtidos para as medidas com o LCR dos 

pacientes, em comparação com os controles, no sistema MBP e anti-MBP, ajustados 

com a distribuição Gamma. No caso da MBP, somente há evidências de detecção de 

anti-MBP no LCR dos pacientes 3 e 4. Os demais pacientes são comparáveis aos 

controles negativos. 
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Figura 3: Histogramas obtidos para as medidas com o LCR dos pacientes, em 

comparação com os controles, no sistema MBP e anti-MBP, ajustados com a 

distribuição Gamma.  

 

 A Figura 4 mostra  os histogramas obtidos para as medidas com o soro dos 

pacientes, em comparação com os controles, no sistema MBP e anti-MBP, ajustados 

com a distribuição Gamma. No soro, todos os pacientes são comparáveis aos 

controles negativos, o que evidencia ausência de anti-MBP. 
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Figura 4: Histogramas obtidos para as medidas com o soro dos pacientes, em 

comparação com os controles, no sistema MBP e anti-MBP, ajustados com a 

distribuição Gamma.  

   

 Assim, a distribuição Gamma, embora nunca antes aplicada desta forma nos 

sistemas de Fad em AFS, também mostrou-se eficaz para ser utilizada nestes estudos 

e pode ser aplicada juntamente com as análises já estabelecidas para estudos AFS.  

 Além disso, esta distribuição permite a obtenção de curvas empíricas. As 

curvas empíricas são a junção de todas as medidas com comportamento padrão e 

características do diagnóstico dos pacientes. A Figura 5 mostra as curvas empíricas 

obtidas para este estudo. Com as curvas empíricas, foi possível distringuir os grupos 

de pacientes que apresentam os autoanticorpos (anti-MOG ou anti-MBP) e os que 

não apresentam.   

 Espera-se que no futuro as curvas empíricas, construidas com um número 

amostral, sejam um padrão característico para uma nova proposta de identificação 

dos pacientes.  
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Figura 5: Curvas empíricas obtidas no estudo. 
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ANEXOS 
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Anexo A 

Análise cromatográfica (a) e análise por espectometria de massas do 

peptídeo MBP85-99 obtido pela empresa Aminotech – Pesquisa e 

desenvolvimento 
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Anexo B 

Aprovações dos comitês de ética em pesquisa das instituições 

participantes, via Plataforma Brasil
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