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RESUMO 

Higa AM. Síntese e caracterização de nanopartículas de prata aplicadas à detecção de 

imunoglobulinas G autorreativas (dissertação). São Paulo: Instituto de Medicina 

Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2017.   

 

Esta dissertação analisa a aplicação de nanopartículas de prata na detecção de 

imunoglobulinas G reativas aos epítopos da glicoproteína oligodendrocítica da 

mielina e da proteína básica da mielina, que são duas proteínas que compõem a 

estrutura da bainha de mielina, alvo de processos inflamatórios em doenças 

desmielinizantes. Há uma busca por marcadores biológicos para a diferenciação das 

doenças dentro desse espectro em seus estágios iniciais, anteriormente à 

disseminação de placas de desmielinização no sistema nervoso central, estágio no 

qual a detecção é realizada por exames de imagem no diagnóstico clínico. Nessa 

fase, porém, a bainha de mielina já apresenta alterações em nível molecular. Assim, a 

nanotecnologia oferece a possibilidade de investigação de processos biológicos em 

nanoescala, por meio de nanoestruturas biocompatíveis. Neste trabalho, o sistema 

desenvolvido foi o de nanopartículas de prata conjugadas aos epítopos da bainha de 

mielina, para detecção de anticorpos reativos às sequências peptídicas, com o 

objetivo de estabelecer os protocolos de síntese, funcionalização e de interação 

molecular, utilizando epítopos que são imunogênicos nos modelos experimentais das 

doenças desmielinizantes. As nanopartículas de prata foram obtidas por um processo 

de redução química e suas superfícies foram quimicamente modificadas para a 

funcionalização covalente dos epítopos da bainha de mielina. Esse processo foi 

caracterizado por técnicas de espectroscopia e microscopia. Os resultados de 

morfologia e diâmetro das nanopartículas foram obtidos pelas técnicas de 

microscopia de força atômica e difratometria de raios-X. A atividade das 

nanopartículas funcionalizadas em resposta aos anticorpos foi avaliada por 

espectrofotometria na região do ultravioleta-visível e por espectroscopia de força 

atômica. Os resultados obtidos por essas técnicas mostraram que o processo de 

funcionalização dos epítopos nas superfícies das nanopartículas de prata foi efetivo, 

já que o complexo foi responsivo aos anticorpos de forma específica. A resposta do 

sistema foi observável por sinais ópticos detectáveis na espectrofotometria na região 

ultravioleta-visível, por alterações visíveis de cor da suspensão de nanopartículas e 

por meio da quantificação das forças de interação por espectroscopia de força 

atômica. O conjugado nanopartícula-peptídeo apresenta, portanto, potencial para ser 

aplicado em estudos de investigação de biomarcadores para as doenças 

desmielinizantes. 

 

Descritores: Nanopartículas. Nanotecnologia. Manifestações Neurológicas. 

Imunoglobulinas. Peptídeos.  

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Higa, AM. Synthesis and characterization of silver nanoparticles applied to 

immunoglobulin G detection (dissertation). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical 

de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2017.   

 

This dissertation addresses the immunoglobulins G detection using silver 

nanoparticles. The chosen molecules are reactive to myelin oligodendrocyte 

glycoprotein and myelin basic protein epitopes, which are important components of 

myelin sheath structure, the main target of inflammatory processes in demyelinating 

diseases. In the context of demyelinating disorder spectrum, there is an effort in 

searching for biological markers that enable early differential diagnosis, prior to the 

spread damage in the white matter of the central nervous system, when lesions are 

usually seen on magnetic resonance imaging. At this stage, however, the myelin 

sheath has already undergone changes at the molecular level. Thus, nanotechnology 

offers the possibility of investigating biological processes at the nanoscale, using 

biocompatible nanostructures. In this work, silver nanoparticles were functionalized 

with myelin sheath epitopes to detect the antibodies reactive to these peptide 

sequences, aiming to establish protocols for the synthesis, functionalization and 

molecular interaction processes, using the immunogenic epitopes of experimental 

autoimmune encephalomyelitis model. The silver nanoparticles were chemically 

synthesized using a reduction method and the peptide sequences were covalently 

conjugated to the modified nanoparticle surfaces. This process was characterized 

with spectroscopy and microscopy techniques. The nanoparticle morphology and 

diameter results were obtained by atomic force microscopy and X-ray diffraction 

techniques. The activity of the functionalized nanoparticles in response to the 

antibodies was evaluated by spectrophotometry in the ultraviolet-visible 

electromagnetic region and by atomic force spectroscopy. The results obtained by 

these techniques showed that the functionalization process was effective since the 

nanoparticle-peptide complexes were specifically responsive to the antibodies. This 

response was observable by detectable optical signals in spectrophotometry in the 

ultraviolet-visible region, by the suspensions visible color changes and by interaction 

forces quantification by atomic force spectroscopy. The nanoparticle-peptide 

conjugate has, therefore, the potential to be applied in researches for biomarkers 

involved in the demyelinating diseases. 

 

Descriptors: Nanoparticles. Nanotechnology. Neurological Manifestations. 

Immunoglobulins. Peptides. 
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1 INTRODUÇÃO 

 As manifestações clínicas das doenças desmielinizantes apresentam um 

amplo espectro, com a sobreposição de características clínicas e imagiológicas que, 

quando analisadas, não são típicas ao ponto de definir o diagnóstico diferencial nos 

estágios iniciais dessas doenças 1. A bainha de mielina é a estrutura do neurônio que 

sofre os danos e, com a progressão da doença, os axônios podem ser degenerados. As 

doenças mais comuns dentro dessa classificação são a Esclerose Múltipla (EM), a 

Encefalomielite Disseminada Aguda (ADEM, do  inglês  Acute Disseminated 

Encephalomyelitis) e a Neuromielite Óptica (NMO), que são decorrentes de 

processos inflamatórios 2.  

 Neste contexto, o valor de anticorpos marcadores das doenças tem sido 

investigado. Lennon et al.3 identificaram um marcador sorológico da NMO, que 

possibilitou a sua diferenciação da EM e de outras doenças desmielinizantes. Os 

pesquisadores demonstraram que o anticorpo Anti-aquaporina 4 (anti-AQP4) ligava-

se seletivamente ao canal de água aquaporina-4 dos astrócitos no Sistema Nervoso 

Central (SNC), concluindo o papel da imunidade humoral na patogênese da doença. 

A identificação desse marcador foi crucial para diferenciação de duas doenças que 

apresentam prognóstico e tratamento distintos e, assim, contribuiu para o correto 

diagnóstico e abordagem terapêutica dos pacientes.  

  Dentro desse contexto, foram realizados estudos com modelos experimentais 

das doenças desmielinizantes, para investigar os mecanismos imunológicos 

envolvidos no processo de desmielinização dessas doenças. Historicamente, a 

glicoproteína oligodendrocítica da mielina (MOG, do inglês Myelin Oligodendrocyte 

Glycoprotein),  foi a principal candidata a alvo antigênico, devido a sua localização 

mais externa na estrutura. Existe um amplo conteúdo bibliográfico com resultados 

gerados a partir de estudos com essa proteína e que foram importantes para a 

compreensão dos mecanismos imunopatológicos envolvidos na EM 4. A proteína 

básica da mielina (MBP, do inglês Myelin Basic Protein) também é alvo de 

investigações, já que as alterações patológicas ocorrem na composição lipídica da 

bainha de mielina e essa proteína têm importante função na compactação da 

estrutura. Assim, estudos investigaram a imunogenicidade de epítopos dessa 

importante proteína 5.   
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 Apesar dos estudos realizados em modelos experimentais, os antígenos-alvo 

ainda não foram identificados na EM em humanos. Além disso, foram gerados 

resultados controversos em relação a relevância clínica dos anticorpos nessa doença, 

devido aos métodos de detecção e padronizações distintas realizadas pelos 

pesquisadores. Assim, o efeito patológico de anticorpos contra as proteínas 

mielínicas ainda necessita de investigações 6.  

 Sabe-se, entretanto, que quando o diagnóstico clínico é estabelecido, a bainha 

de mielina já passou por significativas alterações em sua estrutura em nível 

molecular, gerando a disseminação espacial de placas de desmielinização 

monitoradas por exames de imagem 7.  

 Neste contexto, a nanotecnologia pode ser aplicada em diagnóstico de 

estágios iniciais de patologias e tratamento médico, pela possibilidade de 

investigação de mecanismos biológicos em nanoescala, com alta sensibilidade e 

especificidade 8. Dentre as diversas nanoestruturas já estudadas, as nanopartículas de 

prata (AgNPs) exibem propriedades ópticas que as tornam potentes transdutores de 

sinais, que são perceptíveis a olho nu. Essas nanopartículas interagem facilmente 

com biomoléculas, podendo ser integradas e aplicadas ao sensoriamento de diversos 

analitos 9.  

 A superfície das AgNPs pode se ligar às moléculas biológicas, que atuam na 

interação com algum alvo. Quando essa nanoestrutura, que contém uma molécula 

alvo de reconhecimento, detecta um analito por ligação em sua superfície, as 

nanopartículas apresentam alterações nas propriedades de absorção e espalhamento 

de luz, acompanhadas de mudanças visíveis na coloração da suspensão de 

nanopartículas com as biomoléculas 10.  

 Diante desse contexto, foi proposto neste trabalho, o desenvolvimento de 

AgNPs conjugadas com epítopos imunogênicos, em modelos experimentais, da 

MOG e da MBP, para avaliar o potencial dessa nanoestrutura na interação molecular 

com anticorpos autorreativos à essas sequências peptídicas. O objetivo das etapas 

realizadas nesse período foi o de desenvolver os protocolos relativos à cada etapa de 

construção do conjugado nanopartícula-biomolécula, com a perspectiva de aplicação 

em estudos mais aprofundados de investigação de biomarcadores para as doenças 

desmielinizantes, em especial a EM e a NMO. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Avaliar a aplicabilidade de AgNPs funcionalizadas na detecção de 

imunoglobulinas G (IgGs) anti-MOG e anti-MBP. 

 

2.2 Específicos 

a) Sintetizar AgNPs por redução química; 

b) Funcionalizar as AgNPs com epítopos da MOG e da MBP; 

c) Caracterizar as AgNPs funcionalizadas utilizando as técnicas de espectroscopia 

de infravermelho por transformada de Fourier, microscopia confocal à laser, 

microscopia eletrônica de transmissão, microscopia de força atômica, 

difratometria de raios-X, espalhamento de luz dinâmico e potencial zeta; 

d) Quantificar as forças de adesão entre as AgNPs funcionalizadas com os epítopos 

da MOG e da MBP e as IgGs anti-MOG e anti-MBP imobilizadas em superfície 

de mica;  

e) Avaliar a atividade das  AgNPs funcionalizadas na ligação das IgGs anti-MOG e 

anti-MBP por espectrofotometria na região ultravioleta-visível do espectro 

eletromagnético. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Relevância clínica da MOG e da MBP em doenças 

desmielinizantes 

 As doenças desmielinizantes são aquelas em que ocorrem danos na bainha de 

mielina ou nas células que participam de sua formação, com relativa preservação dos 

axônios, os quais podem, posteriormente, sofrer atrofia e degeneração 11.  Uma 

possível classificação das doenças desmielinizantes é segundo a sua patogênese, que 

pode ser decorrente de processos inflamatórios. São inseridas nessa classificação a 

EM, sua variante aguda (doença de Marburg), a ADEM, a NMO, esclerose 

concêntrica de Baló e a leucoencefalite disseminada aguda. Assim, as doenças 

inflamatórias desmielinizantes compreendem um amplo espectro, das quais a EM é a 

mais comum 2.   

 Essas patologias apresentam características clínicas que se sobrepõem, bem 

como similaridades nas imagens de ressonância magnética, fatores que dificultam o 

diagnóstico nos estágios iniciais dessas doenças 1. O papel dos anticorpos no 

diagnóstico diferencial das doenças desmielinizantes ainda não é bem estabelecido, 

com exceção do anticorpo anti-aquaporina-4 (anti AQP-4) na NMO 12. Alguns 

autoanticorpos já foram documentados para o diagnóstico de outras doenças 

neuroimunológicas, entre elas a miastenia gravis, em que o biomarcador é um 

anticorpo sorológico específico do receptor de acetilcolina 13. 

 Dentre os antígenos mielínicos estudados como possíveis alvos da resposta 

imune humoral, a MOG foi a principal candidata, devido à sua localização mais 

externa na bainha de mielina e nos oligodendrócitos, tornando-a acessível aos 

anticorpos 2. Assim, a MOG tornou-se a proteína mais estudada, sendo identificada 

como alvo antigênico na encefalomielite autoimune experimental (EAE) 6.  

 A EAE é o modelo experimental mais comumente utilizado para estudar os 

mecanismos envolvidos na EM. Os resultados gerados dos estudos desse modelo 

contribuíram para a compreensão da resposta imune envolvida no processo de 

desmielinização, revelando que a MOG pode induzir essa resposta em diferentes 

espécies 4 e que suscetibilidade a essa proteína é determinada por genes do complexo 

principal de histocompatibilidade (MHC, do inglês major histocompatibility 

complex) e não-MHC 14. A fisiopatologia dessa resposta envolve células T CD4+ 15 e 
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anticorpos fixadores de complemento, que apresentam-se patogênicos quando 

reconhecem epítopos conformacionais presentes no domínio extracelular da MOG 16. 

Também foi demonstrado que anticorpos anti-MOG circulantes contra epítopos 

conformacionais não induzem resposta autoimune, se não ganharem acesso ao SNC 

em processo inflamatório, via ruptura na Barreira Hematoencefálica (BHE) 17.  

 Os epítopos alvo de células T encefalitogênicas de diversas linhagens de 

murídeos estão localizados no domínio extracelular da MOG e na região 

transmembranar 18. O peptídeo MOG 92-106 foi identificado como altamente 

encefalitogênico em camundongos SJL, no qual houve a proliferação de células T 

contra esse epítopo. Essa mesma sequência da MOG foi utilizada para induzir um 

modelo de EAE espontânea recorrente-remitente em camundongos SJL/J 

transgênicos para o receptor de células T (TCR, do inglês T-cell receptor) MOG-

específico 19–21. 

 Dessa forma, o estudo de EAE em modelo murino utilizando a MOG e outros 

antígenos possibilitou a compreensão das principais características patológicas 

envolvidas na EM, como a inflamação, a desmielinização, dano axonal e gliose, por 

meio da interação de mecanismos imuno e neuropatológicos, em uma cascata de 

eventos que compõem a patogenia da doença 17. A diferença entre o modelo animal e 

a doença em humanos é a necessidade de imunização externa com antígenos 

mielínicos conhecidos, para o desenvolvimento da EAE, enquanto que em humanos a 

sensibilidade aos autoantígenos não é artificialmente induzida, e os antígenos ainda 

não foram identificados 4.  

 Associado a isso, a busca por anticorpos anti-MOG específicos da EM gerou 

resultados controversos, devido ao uso de métodos muito distintos pelos 

pesquisadores, principalmente os métodos de detecção de anticorpos (ELISA, 

Western blot e imunohistoquímica), e diferentes antígenos (MOG nativa, MOG 

recombinante e peptídeos sintéticos) 22. O uso da MOG em sua conformação correta 

e com glicosilação, expressa em células de mamíferos em métodos de 

radioimunoensaios, citometria de fluxo e imunofluorescência possibilitou sua 

detecção em pacientes pediátricos com ADEM, com doenças do espectro de NMO 

soronegativos para AQP-4, neurite óptica monofásica e recorrente, mielite transversa 

e encefalite do tronco encefálico, porém raramente em pacientes adultos com EM 17.  
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 Uma publicação de revisão bibliográfica comparou todos os estudos 

realizados para analisar a presença de anticorpos anti-MOG em doenças 

inflamatórias desmielinizantes. Os autores analisaram os 26 estudos que 

investigaram a presença de anti-MOG em EM, ADEM e pacientes soronegativos e 

soropositivos para AQP4, em comparação com grupos controle de pacientes com 

outras doenças neurológicas ou saudáveis. A presença de anti-MOG em pacientes 

com EM foi analisada em 23/26 estudos, e a sensibilidade para o anticorpo foi de 

5,1%, sendo que a maior frequência foi encontrada em pacientes pediátricos e, 

raramente, em pacientes adultos. Em pacientes com ADEM, em 13/26 estudos 

analisados, a sensibilidade foi de 36,4%, sendo este o fenótipo clínico mais associado 

com a presença de anti-MOG. A frequência de anti-MOG foi maior entre os 

pacientes pediátricos. Em 15/26 estudos, pacientes AQP-4 soronegativos com neurite 

óptica, mielite transversa e doenças do espectro de NMO foram analisados e foi 

encontrada uma sensibilidade de 26,9%; e, para pacientes soropositivos para AQP4, 

a sensibilidade foi de apenas 2%, sendo assim inclusos no grupo controle 6.  

 Esse estudo revelou que não há um fenótipo clínico comum bem determinado 

para a presença de anticorpos anti-MOG. Esses anticorpos estão relacionados com 

apresentações clínicas distintas, principalmente em pacientes com início mais 

precoce dessas doenças desmielinizantes. De forma geral, esses pacientes apresentam 

as característica típicas do padrão II de EM, no qual há placas de desmielinização, 

relativa preservação dos axônios, astrócitos bem preservados e macrófagos contendo 

resíduos de mielina, revelando a prevalência de resposta humoral na patogenia desses 

pacientes, cujo efeito patológico ainda necessita de intensas investigações 6,23.  

 O diagnóstico clínico da EM inclui localizar as placas de desmielinização e 

monitorar sua evolução no tempo e no espaço. Em nível molecular, nesse estágio de 

diagnóstico, a bainha de mielina já passou por mudanças estruturais significativas, 

que foram acumuladas ao ponto de formar as placas de desmielinização 7. Essas 

mudanças ocorrem na composição lipídica da bainha de mielina e também são 

decorrentes de modificações pós-traducionais da MBP que, associadas, ocasionam a 

ruptura das forças que mantêm a mielina estruturada 24.  

 Em pacientes com EM há níveis aumentados de deiminação (citrulinação) da 

MBP, que decorre da conversão enzimática dos resíduos de argininina em citrulina 
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pela peptilarginina deiminase. Essa modificação gera diminuição da carga positiva da 

proteína e, consequentemente, da capacidade de ligar as camadas da bainha de 

mielina 25. Além de desestruturar a bainha, essa modificação expõe a região central 

da MBP, onde está localizada a região de ancoragem em α-hélice altamente 

conservada, que representa o principal epítopo imunogênico (MBP 85-96) em EM 5. 

Nas regiões de desintegração da bainha de mielina em lesões de EM aguda e em 

EAE  são encontrados anticorpos anti-MBP 26.  

 Uma primeira manifestação comum da EM é a neurite óptica unilateral 

monossintomática, em que há uma elevação nos níveis de células T e B contra 

diferentes antígenos e peptídeos da mielina, incluindo a MBP. No caso dessa 

proteína, foi observado que há proliferação de linfócitos B autorreativos no LCR de 

pacientes com EM, inicialmente manifestada como neurite óptica 27. Pacientes com 

EM clinicamente ativa também apresentam aumento nos níveis de anti-MBP, 

enquanto que em pacientes em remissão não há níveis detectáveis do anticorpo. Os 

níveis de anti-MBP estão altamente relacionados com a atividade da doença e podem 

estar envolvidos na patogênese da desmielinização em EM 26.   

 

3.2 Proteínas da bainha de mielina do sistema nervoso central 

 A formação da bainha de mielina é fundamental para o desenvolvimento do 

SNC e ocorre pela organização espiralada da membrana dos oligodendrócitos, 

composta por um conjunto de lipídios e proteínas, que envolvem as fibras e provêm 

suporte trófico e metabólico ao axônio (Figura 1A) 28. 

 Esses componentes estão organizados de acordo com as suas cargas, 

hidrofilicidade e massa molecular 29. As regiões descontínuas da bainha de mielina 

compõem os nódulos de Ranvier, que contêm canais de sódio e potássio, essenciais 

para a rápida condução saltatória do impulso elétrico 30. 

 O desenvolvimento completo da mielina do SNC ocorre por volta da segunda 

década de vida e resulta em uma rede de neurônios mielinizados sujeitos à 

plasticidade neuronal 31. Pelo fato das células do SNC serem altamente diferenciadas, 

os oligodendrócitos e os neurônios possuem capacidade limitada de regeneração em 

resposta a um dano 32. Essas células dependem da diferenciação de suas precursoras, 

para a formação de uma nova linhagem celular. As células progenitoras dos 
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oligodendrócitos devem migrar para a substância branca em desenvolvimento e se 

diferenciarem em oligodendrócitos maduros para, então, começarem a expressar as 

proteínas específicas da bainha de mielina 33. 

 As proteínas mais abundantes da bainha de mielina (Figura 1B) são a proteína 

proteolipídica (PLP, do inglês Proteolipid Protein), que é integral, e a MBP, uma 

proteína periférica; as proteínas quantitativamente menos abundantes são a 

glicoproteína associada à mielina (MAG), a MOG e 2'3'- cíclico-nucleotídeo 3'- 

fosfodiesterase (CNP) 34.    

          

 

Figura 1 ‒ Estrutura (A) e proteínas componentes da bainha de mielina (B). 

Modificado de Podbielska et al. 32. 

 

 A MOG é uma proteína presente apenas em mamíferos, com uma sequência 

de 245 aminoácidos e massa molecular de 26-28 kDa 6. Em humanos, o gene 

codificante da MOG está localizado no cromossomo 6, no locus gênico do sistema 

antígeno leucocitário humano (HLA, do inglês Human Leukocyte Antigen) 35. A 

expressão da MOG ocorre exclusivamente no SNC, especificamente na superfície da 

bainha de mielina, sendo o componente proteico presente em menor quantidade,  e 

nos oligodendrócitos 17.  

 A MOG pertence à superfamília das imunoglobulinas (Ig) e apresenta um 

único domínio extracelular variável (IgV), composta dos aminoácidos (aa) 1-122, 

glicosilada na posição 31, um domínio transmembranar (aa 122-150), uma alça 

citoplasmática, uma região associada à membrana celular e uma cauda citoplasmática 

(aa 150-218) (Figura 2) 6,36. A função da MOG pode ter relação com o domínio 
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extracelular de Ig, atuando como um receptor celular de superfície ou molécula de 

adesão celular 37. 

 

Figura 2 ‒ Esquema de uma molécula da MOG, apresentando seu domínio 

extracelular, a região transmembranar e o domínio citoplasmático. 

Adaptado de Weissert et al. 38 

 

 Em um evento de ligação de anticorpos reativos ao domínio extracelular da 

MOG, ocorre a ativação de uma cascata de sinalização intracelular, que gera 

respostas ao estresse celular e alterações do citoesqueleto 39. A exposição superficial 

dessa proteína a torna um alvo antigênico às respostas imunológicas celular e 

humoral em doenças inflamatórias desmielinizantes 6.  

 A MBP é a segunda proteína mais abundante da estrutura, localizada na linha 

densa da bainha de mielina, entre as superfícies exoplásmicas da membrana 

plasmática formadoras das linhas intraperíodos (Figura 3) 40. 
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Figura 3 ‒ Estrutura da bainha de mielina com a localização da MBP na linha densa, 

onde une os folhetos de fosfolipídeos das membranas. Fonte: Adaptado de 

Ahmed et al. 40 

 

 Esta proteína apresenta isoformas (14 a 21,5 kDa) que resultam da transcrição 

diferencial no locus Golli-MBP, sendo a isoforma de 18,5 kDa predominante no 

encéfalo adulto. Essa proteína é catiônica e, assim, une os folhetos de fosfolipídeos 

das membranas, negativamente carregados 7.  

 A carga positiva e baixa hidrofobicidade são características de proteínas 

intrinsecamente desordenadas (IDPs, do inglês Intrinsically Disordered Proteins), 

que podem sofrer transição ordem-desordem por modificações pós-traducionais, 

como a deiminação (citrulinação), na qual há a conversão de arginina positivamente 

carregada em citrulina neutra na membrana, prejudicial para a compactação da 

mielina 41.  

 Esse fator estrutural desordenado da MBP e a suscetibilidade à deiminação 

são característicos da desmielinização em EM, cuja gravidade está associada ao nível 

de deiminação da proteína. Portanto, a MBP é considerada participante na patogenia 

da doença e, potencialmente, um fator iniciante da desmielinização 7. 
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3.3 Imunopatologia da esclerose múltipla 

 A EM é uma doença neuroinflamatória crônica e desmielinizante do SNC 26, 

que acomete cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo, frequentemente adultos 

jovens 42. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, há mais 

de 30.000 portadores da doença dos quais 10.376, aproximadamente, estariam em 

tratamento 43. Por acometer adultos em idade ativa, a EM tem impacto individual e 

socioeconômico, em relação ao planejamento familiar e profissional 44.  

 A EM apresenta manifestações clínicas heterogêneas relacionadas com a 

disseminação espaço-temporal das lesões desmielinizantes no SNC. Os principais 

sintomas incluem alterações sensoriais e visuais, deficiência motora, fadiga e 

disfunção cognitiva 42. Os fenótipos da EM expressos por recorrências são 

classificados como EM remitente-recorrente (EMRR), que é a manifestação clínica 

mais comum, caracterizada por períodos de surtos que podem durar algumas 

semanas e, em seguida, desaparecem; EM progressivo-secundária (EMPS) 

recorrente, com pontos de inflamação multifocais e períodos de remissão. A doença 

pode evoluir para o fenótipo progressivo-secundário sem recorrências e para o 

progressivo-primário (EMPP), nos quais há maiores danos nos neurônios e axônios, e 

falha nos mecanismos de reparo do SNC, caracterizados por maior progressão dos 

sintomas e acúmulo de sequelas (Figura 4) 45.    

 

Figura 4 ‒ Perfis dos mecanismos patofisiológicos da EMRR, EMPS com 

recorrência, EMPS sem recorrência e EMPP. Adaptado de Grigoriadis 

e Pesch 45. 
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 As lesões características da EM são causadas pela infiltração de células do 

sistema imunológico através da BHE, o que causa inflamação, desmielinização, 

gliose e degeneração neuroaxonal, interrompendo a sinalização sináptica (Figura 5) 2. 

As primeiras células a participarem da formação da lesão são os linfócitos T que 

iniciam a resposta autoimune à antígenos da bainha de mielina 44. Essa desregulação 

imunológica é multifatorial, envolvendo diferentes fatores de predisposição genética 

em associação com fatores ambientais, que culminam em um processo 

patofisiológico multicelular 46.  

 Nos primeiros estágios da EM há a presença de linfócitos T autorreativos aos 

antígenos da mielina nas lesões desmielinizantes. Os linfócitos T CD4+ infiltrados 

no SNC são reativados por células apresentadoras de antígenos, como as células 

dendríticas maduras do sistema imune inato. As células dendríticas imaturas estão 

envolvidas na manutenção da tolerância periférica, promovendo as respostas anti-

inflamatórias das células Th2 e T reguladoras 47.  

 A ligação das células T com as células dendríticas resulta em uma resposta 

inflamatória caracterizada pelo recrutamento de monócitos para o SNC e a 

diferenciação dos linfócitos T CD4+ virgem 45,48. 

 A diferenciação dessas células depende das citocinas secretadas pelas células 

apresentadoras de antígenos. Caso predomine a interleucina-12 (IL-12), os linfócitos 

T CD4+ virgem se diferenciam em linfócitos T auxiliares Th1 produtores de 

interferon-γ (IFN- γ). Na presença de IL-23, ocorre a diferenciação em linfócitos 

Th17 produtores de IL-17 45. Os linfócitos Th17 também produzem 

metaloproteinases de matriz e espécies reativas do oxigênio que aumentam a 

permeabilidade da BHE 49. As citocinas pró-inflamatórias também induzem a 

ativação de macrófagos e microglias, que produzem outros mediadores pró-

inflamatórios e radicais livres (óxido nítrico), contribuindo para a desmielinização e 

dano axonal 50. 

 A ativação de macrófagos e microglias pelos linfócitos T auxiliares são 

cruciais na manutenção dos mecanismos de amplificação da inflamação. As células 

microgliais ativadas são encontradas em estágios mais precoces das lesões 

perivasculares, e os macrófagos periféricos são encontrados juntamente com a 

desmielinização 51. As microglias residentes não contribuem apenas para a 
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desmielinização, mas também apresentam função no reparo dos tecidos danificados 

pela fagocitose dos resíduos da bainha de mielina e pela produção de fatores de 

crescimento protetores dos axônios e neurônios 52.  

 Os linfócitos T CD8+ expressam um receptor de quimiocina e penetra no 

SNC por meio da ligação com a α4-integrina. Essas células também produzem 

mediadores pró-inflamatórios e sua presença no líquido cefalorraquidiano (LCR) está 

relacionada a danos agudos ao axônio. Elas reconhecem antígenos apresentados por 

moléculas HLA de classe I expressas em todas as células nucleadas do SNC, 

incluindo os oligodendrócitos, os astrócitos e os neurônios 53. 

 A infiltração de linfócitos B no SNC varia durante a progressão da doença. 

Os linfócitos B produzem anticorpos e auto-anticorpos que são detectáveis no LCR, 

tendo relevância no diagnóstico da EM 26. A resposta humoral ocorre contra 

antígenos da mielina e outros componentes do SNC, como os neurônios e a glia. No 

SNC também ocorre a reativação dos linfócitos B de memória, que podem induzir 

danos mediados pelo sistema complemento e a reativação de linfócitos T, que 

amplificam a resposta induzindo a proliferação e diferenciação dos linfócitos B 54.  

 A autorreatividade de linfócitos T e B ocorre devido à função reduzida de 

linfócitos T reguladores ou à resistência aumentada dos linfócitos efetores aos 

mecanismos de supressão na tolerância central que ocorre no timo 55. Os linfócitos 

autorreativos liberados para a periferia podem ser ativados por mimetismo molecular 

e apresentação de autoantígenos do SNC. Fatores genéticos e ambientais contribuem 

para esses eventos. Uma vez ativados, os linfócitos iniciam o processo descrito nos 

parágrafos anteriores, contribuindo para o desenvolvimento da EM (Figura 5) 44. 
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Figura 5 ‒ Possível via imunopatológica da EM. Adaptado de Chen et al. 47 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

3.4 Imunidade humoral 

 A imunidade humoral é mediada por uma família de glicoproteínas 

estruturalmente relacionadas, denominadas anticorpos ou imunoglobulinas. Eles 

iniciam seus efeitos biológicos por meio da ligação com antígenos. Os anticorpos 

possuem alta capacidade de reconhecimento de diversos determinantes antigênicos, 

sendo altamente seletivos e específicos para um antígeno, com o qual se ligam de 

forma não-covalente 56. 

 Os anticorpos são produzidos por linfócitos B e permanecem ligados à 

membrana do linfócito, atuando como receptores de antígenos, constituindo a fase de 

reconhecimento da imunidade humoral. Após o estímulo antigênico, os anticorpos 

são produzidos em forma secretada, pelos plasmócitos. Estes anticorpos ligam-se ao 

antígeno específico e iniciam diversas funções efetoras do sistema imunológico. 

Essas funções são mediadas pela porção do anticorpo que não está envolvida na 

interação com o antígeno 56.  

 Os anticorpos são similares em estrutura e apresentam algumas características 

físico-químicas comuns, como carga e solubilidade. Todos os anticorpos possuem 

duas cadeias polipeptídicas leves idênticas de aproximadamente 24 kDa e duas 

cadeias polipeptídicas pesadas de 55-70 kDa. As cadeias leves e pesadas são 

divididas em duas regiões, de acordo com a variabilidade da sequência de 

aminoácidos. Assim, as cadeias leves possuem uma região variável (VL - 110 

aminoácidos) e uma região constante (CL - 110 aminoácidos) e as cadeias pesadas 

também possuem uma região variável (VH - 110 aminoácidos) e uma região 

constante (CH - 330-440 aminoácidos). Essas cadeias são dobradas em regiões 

globulares, denominadas domínios imunoglobulina formados por folhas-β ligadas 

por pontes dissulfeto intracadeia, que são: domínios de cadeia leve (VL e CL) e 

domínios de cadeia pesada (VH e CH1-CH3). Cada cadeia leve é ligada a uma cadeia 

pesada e as duas cadeias pesadas são ligadas uma a outra, por pontes dissulfeto 

intercadeia (Figura 6) 57.   
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Figura 6 ‒ Esquema da estrutura de uma molécula de imunoglobulina G. Extraído de 

Abbas et al. 57. 

 

 Apesar da similaridade, as imunoglobulinas são dividas em cinco classes, de 

acordo com as sequências de aminoácidos na região constante das cadeias pesadas: 

IgA (cadeia pesada α), IgD (cadeia pesada δ), IgE (cadeia pesada ε), IgG (cadeia 

pesada γ) e IgM (cadeia pesada μ). As classes IgA e IgG podem ser divididas em 

subclasses, de acordo com pequenas diferenças nas sequências de aminoácidos na 

região constante das cadeias pesadas: IgG1 (γ1), IgG2 (γ2), IgG3 (γ3) e IgG4 (γ4) e 

IgA1(α1) e IgA2 (α2) 58. 

  Assim, as Igs de mesma classe apresentam extensas regiões de sequências de 

aminoácidos idênticas nas cadeias pesadas (CH2 e CH3), com propriedades físico-

químicas e antigênicas comuns, sendo essa porção denominada fragmento Fc (Figura 

6). Ou seja, a divisão dos anticorpos em classes implica em diferentes funções 

efetoras ativadas no sistema imunológico, que podem ser de fixação ao complemento 

e de ligação a vários tipos celulares 58.  
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 Nas regiões variáveis das cadeias leve e pesada dos anticorpos ocorrem as 

variações nas sequências de aminoácidos, mais especificamente em três regiões 

denominadas regiões hipervariáveis ou regiões determinadoras de 

complementaridade (CDR), que é o sítio de combinação do anticorpo. O fragmento 

que contém uma cadeia leve ligada aos primeiros domínios V e C de uma cadeia 

contém essa porção necessária para o reconhecimento antigênico sendo, portanto, 

denominada fragmento Fab (Figura 6) 59. 

 Um antígeno é definido como qualquer substância que pode ser 

especificamente ligada por um anticorpo ou receptor de célula T. As macromoléculas 

capazes de ativar os linfócitos e gerar uma resposta imune são denominadas 

imunógenos. Geralmente, o imunógeno é maior do que a região ligante de antígeno 

de um anticorpo (Fab), pois esta molécula liga-se a uma porção específica do 

imunógeno, que é o determinante ou epítopo 57,60.  

 As macromoléculas possuem múltiplos epítopos, que podem ser ligados a um 

anticorpo. Em proteínas, os epítopos formados por sequências de aminoácidos 

adjacentes são denominadas determinantes lineares. Eles podem estar acessíveis aos 

anticorpos, quando localizadas na superfície da proteína ou em alguma região 

conformacional estendida. Eles também podem estar inacessíveis na proteína em sua 

conformação nativa, sendo expostos em um evento de desnaturação. Já os 

determinantes conformacionais são sequências de aminoácidos não adjacentes que 

são espacialmente justapostos em proteínas enoveladas. As proteínas estão sujeitas a 

modificações pós-traducionais, como fosforilação ou proteólise, que podem produzir 

novos epítopos antigênicos, designado determinante neoantigênico (Figura 7) 57. 
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Figura 7 ‒ Tipos de determinantes antigênicos, em laranja, vermelho e azul: 

determinante conformacional, determinante linear gerado por 

desnaturação e neodeterminantes derivados de modificações pós-

traducionais. Adaptado de Abbas et al. 57. 

 

 As sequências de aminoácidos das CDRs são as principais responsáveis pela 

especificidade de ligação entre o anticorpo e um antígeno. Esse reconhecimento 

envolve uma ligação não-covalente reversível. A força de ligação entre um antígeno 

e um anticorpo é definida como afinidade de interação. As IgGs e as IgEs podem se 

ligar a um antígeno por dois sítios de ligação, exceto quando algum sítio sofre 

alguma restrição estérica 59.  

 Quando ocorre a ligação de um antígeno, as funções efetoras do anticorpo são 

ativadas, que dependem da estrutura, localização anatômica e isotipo (classe) do 

anticorpo. Essa fase de reconhecimento ocorre pelos anticorpos expressos na 

membrana dos linfócitos B, para então iniciar a proliferação e secreção de anticorpos 

específicos 61.  

 As IgGs apresentam diversas funções efetoras, para o contexto deste trabalho 

vale destacar a opsonização de antígenos para fagocitose por macrófagos e 

neutrófilos, a ativação da via clássica do complemento, citotoxicidade celular 

dependente de anticorpo e ativação do sistema complemento na resposta 

inflamatória61,62.  
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 Assim, o sistema imunológico é capaz de reconhecer e responder a antígenos 

externos, mas não a autoantígenos. A ausência de resposta específica do sistema 

imune aos autoantígenos é designada autotolerância imunológica. O mecanismo de 

autotolerância é mantido por um processo de seleção que elimina ou bloqueia a 

maturação de linfócitos potencialmente autorreativos, que é a tolerância central nos 

órgãos linfoides primários (timo e medula óssea) e por mecanismos que inativam os 

linfócitos autorreativos nos tecidos periféricos. A perda da autotolerância resulta no 

desenvolvimento de doenças autoimunes, que podem ocorrer por múltiplos fatores, 

como a herança de genes de suscetibilidade, principalmente os genes HLA 

associados às doenças autoimunes mediadas por linfócitos T, gatilhos ambientais 

derivados de infecções que estimulam as reações cruzadas entre os antígenos 

microbianos e os autoantígenos, danos aos tecidos por processos inflamatórios e 

fatores hormonais 17,55,63.  

3.5 Nanotecnologia 

 O estudo da nanotecnologia dedica-se à síntese, caracterização e aplicação de 

materiais nanoestruturados, por meio do controle de suas propriedades físico-

químicas e manipulação da estrutura, principalmente da forma, tamanho e ordem 

espacial dos átomos e moléculas 64.  

 Assim, a nanotecnologia compõe o conjunto de tecnologias que permite a 

manipulação da matéria em nanoescala (tipicamente inferior a 100 nanômetros), com 

o objetivo de explorar propriedades novas e aplicá-las ao desenvolvimento de 

produtos. Esse campo encontra aplicações em diversas áreas das ciências e das 

engenharias 65. 

 Desde que o potencial de construção de sistemas híbridos foi compreendido, a 

nanotecnologia tem sido foco de pesquisas nas áreas biomédicas. Esses sistemas 

complexos assimilam as propriedades dos sítios de reconhecimento das biomoléculas 

com as propriedades eletrônicas, ópticas e magnéticas das nanopartículas 8.  

 Essa possibilidade  surge  da compatibilidade de tamanho entre os 

nanomateriais e os átomos e moléculas (Figura 8) 66. Nanoestruturas como um 

nanotubo de carbono possui um diâmetro de aproximadamente 2 nm, os nanocristais 

semicondutores podem ter de 2 a 10 nm; comparativamente, o diâmetro de um átomo 

possui de 0,1 a 0,5 nm, uma proteína apresenta de 1 a 10 nm, uma molécula de ácido 
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desoxirribonucleico (DNA, do inglês deoxyribonucleic acid)  possui cerca de 2 nm e 

um vírus apresenta um diâmetro de cerca de 20 a 400 nm. Assim, essa escala abriu 

oportunidades para o desenvolvimento de novas tecnologias 67. 

 

 
Figura 8 ‒ Comparação de tamanho entre nanomateriais e moléculas em nanoescala. 

Modificado de Yokel e MacPhail68. 

 

 Pesquisas na área de biomedicina têm sido realizadas nos últimos 30 anos69. 

Essa abordagem requer a compreensão dos parâmetros da matéria: tamanho, 

morfologia, propriedades físico-químicas, propriedades de superfície e de interfaces 

com sistemas biológicos, em associação com testes in vitro para avaliação da 

toxicidade potencial desses nanomateriais 70.   

 Em relação ao desenvolvimento de dispositivos aplicados ao diagnóstico e 

tratamento médicos, destaca-se a construção de nanoestruturas associadas aos ácidos 

nucleicos, por meio da ligação de oligonucleotídeos às nanopartículas de ouro 

(AuNPs) 71. As nanoestruturas magnéticas, especialmente de Au-Fe3O4, também 

apresentam multifuncionalidades para o diagnóstico, tratamento e liberação 

controlada de fármacos 72.  

 A liberação controlada de fármacos também foi explorada com nanopartículas 

lipídicas desenvolvidas para quimioterapia intravesical para câncer de bexiga. Nesta 

abordagem, as nanopartículas foram recobertas com um material muco-adesivo não 
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citotóxico para interagir com o urotélio e liberar o medicamento localmente, 

otimizando o seu tempo de residência na bexiga 73. 

 O transporte e a liberação controlada de fármacos encapsulados ou 

conjugados a nanopartículas também podem ser aplicados ao SNC, no qual as 

nanoestruturas são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica e atingir 

específica e seletivamente sub-regiões do encéfalo e da medula espinhal, que 

apresentem alguma alteração de desenvolvimento, traumática, inflamatória, 

infecciosa ou degenerativa 74. 

 Ainda com relação ao SNC, a nanotecnologia possibilita outras aplicações. 

Nanopartículas contendo óxido de ferro, gadolínio e manganês podem ser utilizadas 

como agentes de contraste em análises de ressonância magnética, devido à sua maior 

área superficial, às suas propriedades magnéticas e baixa toxicidade 74.   

 Dentro do contexto da nanotecnologia aplicada ao diagnóstico e tratamento, o 

termo "Nanoneurobiofísica" foi criado para definir uma área de pesquisa 

multidisciplinar que investiga os mecanismos moleculares envolvidos nas doenças 

desmielinizantes e neurodegenerativas do SNC, com a finalidade de desenvolver 

novos métodos de sensoriamento e tratamento 75. O estudo das doenças 

desmielinizantes associada à nanotecnologia demanda a compreensão de fenômenos 

químicos, físicos e biológicos, bem como o conhecimento da neurociência, por isso 

requer o envolvimento multidisciplinar de profissionais dessas áreas da ciência e da 

medicina 76. 

3.6 Nanomateriais aplicados à detecção de biomoléculas  

 A aplicação médica da nanotecnologia demanda a compreensão dos 

fundamentos das propriedades dos nanomateriais, o delineamento e a padronização 

de protocolos para a obtenção de tecnologias com alto desempenho, que atendam às 

necessidades clínicas 77,78.  

 Os imunoensaios têm sido extensivamente aplicados ao diagnóstico clínico de 

rotina, principalmente o ensaio imunoenzimático (ELISA, do inglês Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) para detecção de proteínas em amostras fisiológicas. Porém, 

essa técnica envolve várias etapas de lavagem, o que aumenta o tempo necessário 

para o diagnóstico. Ainda, esta técnica é dependente de marcação com fluoróforos 

moleculares, suscetíveis à fotodegradação, e de equipamentos relativamente caros 
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para as análises, limitando sua versatilidade. Outro problema comum surge com as 

descobertas de novos biomarcadores, que podem estar presentes em quantidades não 

detectáveis pelos métodos convencionais ou que são detectáveis após atingirem 

níveis críticos, determinantes da evolução de uma doença. Essas demandas 

impulsionaram o desenvolvimento de nanomateriais para sensoriamentos 

ultrassensíveis e de baixo custo 79.   

 A redução do tamanho dos materiais dentro da nanoescala (1-100 nm) resulta 

no aumento da razão superfície/volume e apresentação de propriedades e fenômenos 

ausentes nos mesmos materiais em macroescala 80.  

 As propriedades físicas dos nanomateriais podem ser modificadas 

quimicamente, para serem aplicados na transdução de sinais em sistemas de 

biossensoriamento. As vantagens desses sistemas incluem sinais de forte intensidade 

e múltiplos processos simples de síntese e funcionalização, que resultam em 

materiais gerados dentro da escala natural das moléculas biológicas 81,82 

 As nanopartículas metálicas de ouro e prata exibem um fenômeno óptico que 

pode ser utilizado para detectar a presença de uma biomolécula de interesse. Esse 

fenômeno é decorrente da oscilação coletiva dos elétrons presentes na banda de 

condução do metal em uma frequência de oscilação que, quando se torna coerente 

com a frequência de radiação eletromagnética incidente, resulta na ressonância 

plasmônica de superfície, devido à formação de um dipolo na nanopartícula (Figura 

9) 9.   

 

Figura 9 ‒ Oscilação plasmônica na superfície de nanopartículas de prata      

representada pela nuvem eletrônica gerada pela excitação da radiação 

eletromagnética incidente. Adaptado de Yasun et al. 83. 
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 A ressonância plasmônica das nanopartículas metálicas resulta em um 

pronunciado pico de absorção na região visível do espectro eletromagnético 84. 

Assim, quando ocorrem interações químicas na superfície das nanopartículas em 

suspensão, há uma modificação na frequência de ressonância, que pode ser detectada 

por meio de análises de absorção e espalhamento de luz, acompanhada da alteração 

de cor da suspensão de nanopartículas, de forma visível a olho nu 10,85.  

 Essas propriedades ópticas evidentes na região ultravioleta-visível (UV-Vis) 

do espectro eletromagnético associadas às diversas técnicas de síntese de 

nanopartículas de formatos e tamanhos variados e à possibilidade de ligação de 

biomoléculas e outros ligantes, revelam que as nanopartículas possuem as 

características essenciais para serem aplicadas como transdutores de sinais, de um 

evento químico em um sinal óptico 86,87.  

 Dentro desse contexto, existem numerosos estudos dedicados ao uso de 

AuNPs, para investigação de interações bioquímicas, e poucos estudos com 

nanopartículas de prata (AgNPs), devido à sua maior instabilidade, decorrente de 

oxidação. Porém, em relação às propriedades ópticas, as AuNPs apresentam um pico 

de absorção assimétrico, enquanto que as AgNPs exibem um pico de absorção 

estreito e simétrico, o que é vantajoso para análise de alargamento e deslocamento de 

bandas de absorção plasmônica em sistemas de reconhecimento molecular. O efeito 

de ressonância plasmônica, que é a base do funcionamento de um nanobiossensor, é 

dez vezes maior para as AgNPs. Essas características das AgNPs a tornam mais 

sensíveis à presença de uma biomolécula e geram resultados ópticos mais evidentes, 

em relação às AuNPs 88.  

 

3.7 Nanopartículas de prata associadas às biomoléculas  

 As propriedades físico-químicas e antibióticas singulares das AgNPs derivam 

da redução do seu tamanho, com consequente aumento na razão superfície/volume 89. 

Os métodos utilizados para a preparação das nanopartículas podem ser agrupados em 

duas categorias: top-down e bottom-up. A primeira abordagem parte de um bloco 

sólido (macro) para se obter nanoestruturas, por processos físicos, e a segunda 

abordagem compreende a construção das nanoestruturas átomo a átomo ou molécula 
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a molécula, de composição orgânica ou inorgânica, em um processo de síntese 

química (Figura 10) 90.  

 
Figura 10 ‒ Métodos top down e bottom up utilizados para síntese de nanopartículas. 

Adaptado de Zahmakiran et al. 91. 

  

 Dentre as nanopartículas inorgânicas, as AgNPs possuem vasta aplicação nas 

áreas biomédica e industrial, principalmente no sensoriamento biológico, na 

liberação controlada de fármacos e no desenvolvimento de produtos com 

propriedades antimicrobianas 81,92. Para essas aplicações, os métodos de síntese em 

fase líquida e bottom-up são os mais adequados, pois resultam em nanopartículas 

bem dispersas em meio líquido, ambiente essencial para interação com 

biomoléculas93.  

 Em geral, o processo de síntese química baseia-se no uso de um precursor 

metálico, um agente redutor e um agente estabilizante. A formação dos coloides de 

prata provém da redução dos sais de prata em um estágio de nucleação e 
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desenvolvimento a partir dos núcleos. Essa formação pode ser controlada pelo ajuste 

dos parâmetros da reação, como a temperatura, o pH, os agentes redutores e 

estabilizantes e a escolha do precursor 93. 

 Após o processo de síntese, as propriedades ópticas exibidas pelas AgNPs 

tornam-as atrativas para a funcionalização de biomoléculas em suas superfícies para 

o delineamento de sistemas de detecção94. Essa combinação é possível pela 

correspondência da escala de tamanho entre as nanopartículas e as macromoléculas 

orgânicas, como os polímeros, anticorpos, proteínas, peptídeos, micelas e vesículas95. 

Assim como as biomoléculas sofrem mudanças estruturais, as nanopartículas dentro 

dessa dimensão de tamanho também sofrem alterações quando em interação com 

íons e biomoléculas, dentre elas a aglomeração, efeito importante para avaliar a 

detecção de um evento de ligação específica entre a molécula-alvo e a 

nanopartícula96.  

 A funcionalização das nanopartículas com ligantes e biomoléculas altera as 

propriedades físico-químicas da superfície, para a organização das moléculas, a fim 

de possibilitar a interação com o analito-alvo. Em geral, esse processo resulta em 

uma maior solubilidade, o que otimiza a sua interação com o meio, visto que a 

presença de biomoléculas hidrofílicas melhora a biocompatibilidade das 

nanopartículas. Essa hibridização pode resultar em um nanobiossensor reativo para 

diversas aplicações de biossensoriamento 97.  

 A associação das nanopartículas com peptídeos resulta em conjugados com 

propriedades novas, a principal é a capacidade de direcionamento do nanobiossensor 

ao anticorpo com alta especificidade, e a sinalização observável e mensurável desse 

evento de ligação 98.  

 Os peptídeos são moléculas compostas de sequências de aminoácidos ligados 

por ligações peptídicas e são variantes simples de proteínas. Eles podem apresentar 

propriedades ácidas, básicas, hidrofílicas ou hidrofóbicas dependendo dos 

aminoácidos constituintes. Além disso, o uso de  peptídeos possibilita o uso dos 

grupos funcionais presentes nos vinte aminoácidos essenciais encontrados no 

organismo 99. Dessa forma, apresentam características químicas e biológicas que 

podem ser exploradas na construção de nanopartículas funcionais 100.   
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 Existem poucos estudos aplicados à funcionalização das AgNPs com 

peptídeos para sensoriamento, geralmente essas nanopartículas são aplicadas em 

estudos que exploram a sua atividade antimicrobiana. Um exemplo dessa aplicação, é 

a funcionalização do peptídeo glutationa na superfície das AgNPs, processo que 

gerou um conjugado nanopartícula-peptídeo com forte ação bactericida e capacidade 

de penetração nas células bacterianas. Também existem estudos que descrevem o 

efeito do peptídeo no processo de síntese das nanopartículas de prata 99. 

 Wang et al. 101 descreveram o desenvolvimento de um ensaio para detecção 

de um marcador de câncer (ciclina A2), no qual foi explorado o efeito de dispersão e 

aglomeração das AgNPs na presença do marcador e de uma sonda de peptídeo 

catiônico. Na ausência de ciclina A2, o peptídeo ligou-se às nanopartículas, causando 

aglomeração no sistema. Na presença de ciclina A2, a aglomeração das 

nanopartículas é reduzida de forma dependente da concentração do marcador. Essa 

resposta foi observável por mudança de cor da suspensão.  

 Há, no entanto, mais exemplos que se dedicaram ao estudo de detecção de 

proteínas, por meio da funcionalização de anticorpos na superfície das AgNPs. Em 

um estudo realizado por Tang, Dong e Ren (2010) com um biomarcador de câncer, o 

antígeno alfa-fetoproteína (AFP), foi demonstrado que a AFP apresentou alta 

afinidade pelo complexo anticorpo anti-AFP funcionalizado na superfície de AgNPs. 

Dawan et al. 103 modificaram eletrodos com nanopartículas funcionalizadas com 

anticorpos específicos, o anti-soroalbumina humana, o anti-penicilina G e o anti-

microcistina-LR, para avaliarem a sensibilidade e o limite de detecção de 

soroalbumina humana, penicilina G e a microcistina-LR, respectivamente. Foi 

demonstrado que há maior sensitividade e menor limite de detecção para os eletrodos 

modificados com as AgNPs. Chen et al. 104 funcionalizaram AgNPs com a 

estreptavidina por interação eletrostática, para o reconhecimento de aptâmeros 

biotinilidados em meio de cultura celular. Os aptâmeros marcados com a biotina 

foram reconhecidos pela estreptavidina funcionalizada na superfície das AgNPs e, 

portanto, apresentaram potencial para serem aplicadas como sondas biocompatíveis 

em cultura de células.  

 Naja et al. 105 funcionalizaram AgNPs com a proteína A, para a conjugação 

do anticorpo anti-Escherichia coli. Para atestarem a seletividade das nanopartículas 
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funcionalizadas, os pesquisadores realizaram dois ensaios de detecção, o específico 

contendo células bacterianas de E. coli, e o não específico, com células de 

Rhodococcus rhodochrous. Ao empregarem a técnica de espectroscopia Raman, os 

pesquisadores demonstraram que a suspensão de R. rhodochrous não foi adsorvida 

nas AgNPs funcionalizadas com o anti-E.coli, atestando a seletividade do 

nanobiossensor. 

 Os poucos estudos nessa área revelam que a aplicação de AgNPs em 

pesquisas dedicadas à detecção de biomoléculas específicas têm apresentado 

resultados promissores e, portanto, é um campo de investigação que apresenta 

potencial para contribuir com os avanços na área da biomedicina aplicada ao 

diagnóstico clínico e laboratorial de imunopatologias 106.  

 

3.8 Caracterização de nanopartículas  

 O delineamento de sistemas nanoestruturados em associação com 

biomoléculas depende da caracterização apropriada das propriedades físico-químicas 

dos nanomateriais, principalmente o tamanho, a carga superficial, morfologia e as 

etapas de funcionalização, para que ocorra a correta integração com sistemas 

biológicos 77.  

 A interação entre esses sistemas ocorre por uma variedade de forças físicas e 

químicas, como forças eletrostáticas, ligação de hidrogênio, forças hidrofóbicas e por 

propriedades inerentes às biomoléculas, como as múltiplas conformações que elas 

podem assumir. Para compreender essas interações, são necessárias diversas 

estratégias de caracterização experimental e computacional 107,108.  

 A primeira propriedade a ser considerada no desenvolvimento de um 

nanomaterial é o tamanho da estrutura, pois determina sua entrada nas células e nos 

órgãos e a travessia de barreiras fisiológicas, quando desenvolvido para liberação 

controlada de fármacos e, também determina as suas propriedades físico-químicas 

109. Ainda, estas propriedades estão relacionadas com a composição da superfície, 

com os grupos funcionais envolvidos na interação molecular e com o ambiente local 

que, somadas, determinam a estabilidade da suspensão, a aglomeração e a dissolução 

110,111.  
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 As técnicas analíticas mais utilizadas para caracterizar e avaliar as 

propriedades físico-químicas e biológicas desses sistemas são a espectroscopia de 

absorção no UV-Vis, Difratometria de Raios-X (DRX), Espectroscopia no 

Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR, do inglês Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy), espalhamento de luz dinâmico (DLS, do inglês Dynamic 

Light Scattering), Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e microscopia de 

força atômica (AFM, do inglês Atomic Force Microscopy) 112.  

 A espectroscopia UV-Vis é utilizada para monitorar o processo de síntese e 

estabilidade das AgNPs que, devido suas características ópticas, interagem 

fortemente com a luz visível 113. O comprimento de onde de absorção das AgNPs 

depende do tamanho, da morfologia e de seu ambiente local, que alteram a 

ressonância plasmônica, facilmente observada pelos deslocamentos de bandas 

plasmônicas na região do UV-Vis 10.  

 A técnica de DRX é aplicada na caracterização microestrutural das 

nanopartículas. Ela permite caracterizar a cristalinidade do nanomaterial, bem como 

a identificação da fase cristalina formada durante o método sintético e o tamanho da 

partícula, sendo estes dados obtidos a partir da posição dos picos de difração 114.  

 A técnica de DLS é um método de análise in situ  e não destrutivo, relevante 

para analisar a distribuição de tamanho das nanopartículas em suspensão, sua 

dispersão, estabilidade coloidal e carga superficial das nanopartículas. Outras 

técnicas podem ser aplicadas para análise de tamanho das nanopartículas, porém a 

vantagem do DLS é que este não demanda secagem, nem métodos de imageamento 

da amostra. Essa técnica realiza uma relação teórica entre o tamanho das 

nanopartículas e coeficientes de difusão rotacional e translacional 115. O tamanho 

obtido por esta técnica é geralmente maior do que o obtido por MET e AFM, devido 

à influência do movimento Browniano e da camada de solvatação das nanopartículas 

em suspensão 116.   

 A técnica de AFM é utilizada para caracterizar a morfologia e o diâmetro das 

nanopartículas por imageamento em modo contato intermitente "tapping mode". Pelo 

modo contato intermitente é possível realizar análises de amostras não rígidas sem 

danificá-las, pois, a ponta não permanece em contato com a amostra durante a 

varredura. Neste modo de operação, a haste (cantilever) sofre uma vibração gerada 
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por um sistema piezoelétrico e a ponta localizada na extremidade da haste oscila 

numa amplitude que varia de 20 a 100 nm e toca amostra de forma intermitente 

durante essa vibração. A vantagem da técnica é que não demanda métodos 

específicos para a preparação da amostra 117. A análise de MET também é empregada 

nas medidas quantitativas do diâmetro e distribuição do tamanho das nanopartículas 

e para obtenção da imagem de morfologia do material 77.  

  O FTIR é utilizado para determinar os grupos funcionais presentes nas 

amostras em análise, sendo possível observar se as biomoléculas foram efetivamente 

integradas às nanopartículas, de forma a validar o processo de funcionalização 118,119.  

 Devido a complexidade dos nanomateriais bioconjugados são, então, 

necessárias diversas técnicas analíticas, que permitam a caracterização precisa das 

propriedades físico-químicas dos sistemas, para que sejam devidamente 

desenvolvidos para as aplicações biomédicas, com a preservação da atividade 

biológica das moléculas envolvidas 112.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1 Obtenção dos peptídeos MOG 92-106 e MBP 85-99 

 A sequência MOG 92-106 foi sintetizada no Laboratório de Química de 

Peptídeos da USP, sob a responsabilidade da Profa. Dra. M. Terêsa Machini. O 

protocolo seguido foi de síntese manual em sistema SPPS Discover™ (CEM 

Corporation, Charlotte/NC, EUA) por fase sólida via estratégia química 9-

fluorenilmetoxicarbonila (Fmoc) à 60ºC 120,121. Seguindo o mesmo método, foram 

realizadas as clivagens dos peptídeos contidos nas resinas, seguidas da desproteção 

total para resultar em peptídeos brutos para serem purificados. Os conteúdos 

peptídicos foram determinados pela análise do hidrolisado total do peptídeo 

purificado por um sistema Dionex. Os peptídeos MOG 92-106 foram obtidos com 

sucesso, com um grau de pureza de 90% e conteúdo peptídico de 77%. O peptídeo 

MBP 85-99 foi comercialmente obtido na empresa Aminotech - Pesquisa e 

Desenvolvimento. As informações acerca das propriedades físico-químicas dos 

peptídeos foram obtidas em um software online, que estima as propriedades a partir 

da sequência de aminoácidos fornecida pelo usuário (Tabela 1).  

 

Tabela 1 ‒ Propriedades físico-químicas dos peptídeos (Resultados fornecidos 

pelo software online PepCalc.com). 

Peptídeo MOG 92-106 MBP 85-99 

 

 

Sequência de 

aminoácidos  
 

NH2- Asp - Glu - Gly - 

Gly - Tyr - Thr - Cys - 

Phe - Phe - Arg - Asp - 

His - Ser - Tyr - Gln - 

COOH 

NH2- Glu - Asn - Pro - 

Val - Val - His - Phe - 

Phe - Lys - Asn - Ile - 

Val - Thr - Pro - Arg - 

COOH 

Número de resíduos 15 15 

Massa Molecular 1824,88 g/mol 1797,06 g/mol 

Fórmula Química C80H105N21O27S1 C84H129N23O21  

Carga em pH 7 -2 (ácido) 1.1 (básico) 

Ponto isoelétrico 4.16 10.11 

Solubilidade Boa solubilidade em água Baixa solubilidade em 

água 

Resultados fornecidos pelo software online PepCalc.com 
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4.2 Obtenção dos anticorpos policlonais anti-MOG e anti-MBP 

 Uma amostra de cada sequência peptídica foi enviada ao Dr. Luís Antonio 

Peroni, diretor sócio da empresa Rheabiotech - Desenvolvimento, Produção e 

Comercialização de Produtos de Biotecnologia Ltda (Campinas, SP), para a 

produção dos anticorpos anti-MOG e anti-MBP policlonais em coelhos.  

 Nesta empresa foi realizada a produção do soro policlonal em dois coelhos da 

raça branca da Nova Zelândia, pesando entre 2,0 e 2,5 kg, com aproximadamente três 

meses de idade. Os animais foram imunizados com três doses subsequentes nos dias 

0, 14 e 28 e uma dose reforço no dia 35. As doses foram administradas 

subcutaneamente contendo 0,5 mL da suspensão de antígenos com proteínas totais na 

quantia entre 200 e 400 μg. Os antígenos foram emulsionados na proporção 1:1 (v/v) 

com adjuvante de Freund completo na primeira imunização, e incompleto nas demais 

inoculações. Após a terceira dose, foi realizada uma sangria de prova (5 mL) e o soro 

imune foi avaliado em ELISA indireto usando o antígeno a 1μg/mL na sensibilização 

e soro normal como controle negativo.  

 Após a dose de reforço, uma sangria branca foi realizada para obter o soro 

imune. Este soro é purificado por cromatografia de afinidade à proteína G (Proteína 

G Sefarose, GE Healthcare) e quantificado pelo método de Bradford.  

 

4.3 Síntese de nanopartículas de prata 

 As AgNPs podem ser sintetizadas por diferentes métodos, como citado 

anteriormente. Neste trabalho, a preparação das AgNPs envolveu um método de 

redução química do nitrato de prata por citrato de sódio, também conhecido como 

Método do Citrato, proposto originalmente por Turkevich para síntese de AuNPs 122. 

 Para a formação de AgNPs, é necessário que ocorra uma reação de redução 

química da prata na presença de citrato de sódio, que cede elétrons aos cátions de 

prata (Ag+), para a formação de átomos de prata (Ag0) (Figura 11A). Os átomos 

resultantes dessa reação unem-se em um arranjo cristalino, formando as 

nanopartículas metálicas 123.  

 Quando a solução de nitrato de prata atinge a temperatura de 90 ºC, sob 

agitação intensa, o citrato é adicionado rapidamente, para a formação simultânea de 

núcleos de prata, segundo protocolo apresentado por Gorup et al. 124. Essa formação 
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resulta diretamente na queda da concentração de cátions metálicos presentes em 

solução. A redução das espécies químicas altamente solúveis (AgNO3) em menos 

solúveis (Ag0) estabelece uma condição de supersaturação de núcleos metálicos 

coordenados por moléculas de água 90.   

 No estágio de supersaturação, há a tendência de que os átomos de prata 

reduzam a sua área superficial, formem clusters e finalmente formem partículas 

(Figura 11B e 11C), que sofrem um crescimento uniforme até que seja estabelecida a 

condição de equilíbrio, quando a concentração de íons prata livres é menor do que na 

condição de supersaturação. O aumento da concentração de partículas coloidais eleva 

a tendência de choque e aglomeração entre as nanopartículas, devido às interações 

intermoleculares de London ou força de van der Waals 86,125.  

 

 

Figura 11 ‒ Representação do processo de síntese de nanopartículas de prata pelo 

Método do Citrato. Adaptado de Agnihotri et al. 125. 

  

 Para promover a estabilidade do sistema, são necessários mecanismos 

eletrostáticos e/ou estéreos, em que o equilíbrio entre as forças atrativas e forças 

repulsivas pode ser gerado, diminuindo a energia total do sistema 126.  

 No caso da estabilização eletrostática, a intensidade da repulsão eletrostática 

coulombiana gerada pelo citrato deve superar as forças atrativas por interações de 

London, por meio da formação de cargas superficiais negativas adsorvidas nas 

nanopartículas 126,127.  

 Após a adição do citrato de sódio é iniciada a contagem do tempo de reação 

na formação das nanopartículas, que se estende até o aparecimento da coloração 

amarelada na suspensão, o parâmetro referência para a interrupção da reação e 

resfriamento até a temperatura ambiente. O tempo de reação é considerado empírico, 

pois é dependente da observação da intensidade de coloração da suspensão 124.  
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 O tempo de reação estabelecido para este método foi de 12 min à 90 ºC. O 

aquecimento posterior a esse tempo determinou uma coloração alaranjada da 

suspensão, o que indica a diminuição do espaço interparticular e a formação de 

agregados maiores 128.   

 O nitrato de prata (AgNO3, 99%, Labsynth, Diadema, São Paulo) e o citrato 

de sódio (C6H5O7Na3, 99%, Labsynth, Diadema, São Paulo) foram utilizados como 

recebidos e todas as soluções foram preparadas em água Milli-Q. Uma solução 

aquosa de 100 mL de AgNO3 com concentração de 1 mmol/L foi preparada. Ao 

atingir a temperatura de 90 ºC sob agitação intensa, uma solução de 1 mL de 

C6H5O7Na3 com concentração de 0,3 mol/L foi adicionada à essa solução. Após 12 

min de reação, a solução incolor passa a apresentar uma coloração amarelada e, após 

essa etapa de nucleação, são adicionados 200 μL de uma solução aquosa de amônia 

(28%) para estabilização das AgNPs. Após essa etapa, a suspensão foi retirada do 

aquecimento, resfriada até a temperatura ambiente e armazenada à 4ºC, ao abrigo da 

luz. 

4.4 Script computacional baseado em Tool Command Language  

(TCL) 

 Anteriormente à funcionalização das nanopartículas com os peptídeos, foram 

realizados cálculos específicos para estabelecer a quantidade mínima de peptídeos 

necessária para estabilizar as AgNPs, de forma a impedir a sua aglomeração, levando 

em consideração a razão entre a área superficial das AgNPs com a concentração 

peptídica.  

 O cálculo da área superficial (Anp) foi realizado por meio da Eq. 1, levando 

em consideração a morfologia esférica e o raio das AgNPs, a partir de resultados de 

caracterização obtidos pela técnica de AFM.  

 

Anp = 4πr2  (1) 

 

 O comprimento e a área superficial dos peptídeos foram obtidos 

computacionalmente em ambiente Bash 129. Primeiramente, o comprimento dos 

peptídeos foi estimado pela aplicação combinada dos programas de visualização e 

manipulação de moléculas Swiss-PDB viewer 130,131,  para modelagem das estruturas 
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tridimensionais peptídicas a partir das sequências de aminoácidos, e Visual 

Molecular Dynamics (VMD) 132, para análise e caracterização das dimensões da 

estrutura 3D dos peptídeos. Posteriormente, com base nos cálculos da área da 

superfície disponível ao solvente (SASA, do inglês solvent-accessible surface 

area)133,134, foi possível estimar a área da superfície dos peptídeos. Assim, a partir 

dos valores de área superficial das nanopartículas e dos peptídeos, foi possível 

estabelecer a razão nanopartícula/peptídeo.  

 Com base na massa molar do AgNO3 utilizada para a síntese das AgNPs, foi 

possível obter a massa de prata utilizada no processo sintético. E, por meio da Eq. 2 a 

massa da AgNP foi calculada, utilizando o valor de densidade, ρ - rho, da prata 

(10490 kg/m3): 

 

 𝜌 =
𝑚

𝑉
    (2) 

  

  Com a razão da massa total de prata utilizada na síntese das AgNPs e da 

massa de cada nanopartícula, é possível calcular o número de nanopartículas 

presentes na suspensão. A partir desse valor, pode-se calcular a concentração de 

nanopartículas no volume de interesse para o processo de funcionalização, pela Eq.3:  

 

 C =
número de partículas

Volume da suspensão 
   (3) 

 

 Outro cálculo realizado foi o da massa de um peptídeo em gramas, a partir do 

valor da massa molecular em Daltons (Da), por meio da relação com o valor de 

unidade de massa atômica (u.m.a. = 1,66 x 10-24 g).  E, a partir do valor encontrado, 

pode-se calcular o número de peptídeos, por meio da razão entre a massa total de 

peptídeos obtida na síntese peptídica e a massa de um peptídeo.  

 Assim, a partir da razão nanopartícula/peptídeo encontrada e do valor do 

número de nanopartículas presentes na suspensão, pode-se calcular o número de 

peptídeos necessários para a funcionalização dessa quantidade de nanopartículas. 

Com o valor do número de peptídeos necessários disponível, é possível, por meio da 
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relação entre a massa de cada peptídeo e do número de peptídeos, encontrar a massa 

de peptídeos necessária para a funcionalização.  

 Com esse valor, pode-se finalmente obter o fator de diluição (Fdiluição) 

necessário para atingir a concentração mínima de peptídeos necessária para a 

cobertura das nanopartículas presentes na suspensão, por meio das Eqs. 4.1 e 4.2: 

 

C1. V1 = C2. V2  (4.1) 

Fdiluição =
V2

V1
     (4.2) 

 Para automatizar as etapas deste cálculo, foi elaborado um script 

computacional baseado em Tool Command Language (TCL) 135–137 em parceria com 

a doutoranda e bolsista, Jéssica Cristiane Magalhães Ierich (Processo FAPESP: 

2014/12082-4), atuante na equipe de teoria computacional do Grupo de Pesquisas em 

Nanoneurobiofísica (GNN). Neste script, o usuário deve fornecer dados 

característicos das nanopartículas de trabalho, com relação às dimensões e processo 

de síntese, bem como características dos peptídeos a serem utilizadas na 

funcionalização e dados experimentais de diluições envolvendo a solução estoque de 

peptídeos.  

 Os dados fornecidos pelo usuário, referidos como conjunto de parâmetros de 

entrada (input parameters), são descritos por: (i) raio estimado das nanopartículas em 

nanômetros; (ii) quantidade de nitrato de prata usada no processo de síntese das 

nanopartículas em gramas; (iii) área superficial dos peptídeos de trabalho em 

nanômetros quadrados, (iv) massa molecular dos peptídeos de trabalho em Daltons, 

(v) quantidade de peptídeos diluída na solução estoque em gramas, (vi) volume da 

suspensão em mililitro e (vii) volume inicial da solução estoque disponível para a 

diluição em µL. 

 Aplicando os dados de entrada de acordo com as aproximações e equações 

supracitadas, o script computacional, assim, gerará uma série de parâmetros de saída 

(output parameters). O conjunto de output parameters, é composto por: (i) área 

superficial da nanopartícula em nanômetros quadrados; (ii) razão entre a área do 

peptídeo e a área das nanopartículas; (iii) a massa de prata utilizada no processo de 

síntese das nanopartículas, em gramas; (iv) o volume de uma nanopartícula em 

metros cúbicos; (v) a massa individual da nanopartícula em gramas; (vi) o número de 
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nanopartículas sintetizadas; (vii) a concentração de nanopartículas em 1 mililitro de 

solução; (viii) a massa de peptídeo a ser funcionalizada, em gramas; (ix) o número de 

peptídeos na solução estoque; (x) o número de peptídeos necessários para cobrir 

todas as nanopartículas; (xi) a massa de peptídeos utilizados no recobrimento das 

nanopartículas em gramas; (xii) o volume final de da diluição em mililitros; e, 

finalmente, (xiii) o fator de diluição a ser utilizado pelo usuário. Desta forma, a 

diluição a partir da solução estoque adequada à concentração ideal de peptídeos para 

funcionalização das nanopartículas pode ser delineada computacionalmente. Em 

geral, a concentração de peptídeo deve exceder até dez vezes a quantidade teórica 

para cobertura de superfície total obtida com os cálculos 138.   

 

4.5 Funcionalização das nanopartículas com os peptídeos MOG 

92-106 e MBP 85-99  

 As AgNPs foram primeiramente modificadas com ácido 11-

mercaptoundecanoico (11-MUA 95% Sigma-Aldrich®, St. Louis, Missouri, USA) 

via ligação Ag-S. Para isso, 350 μL de 0,025 mM de 11-MUA em etanol foram 

adicionados a 3mL de AgNPs (0,02 mg/mL) e a solução foi homogeneizada por 30 s. 

Essa mistura foi mantida em temperatura ambiente por 2 h. Para a funcionalização 

das AgNPs modificadas, foram adicionados dois agentes reticulantes, 325 μL de 0,04 

mM de 1-Etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC ≥97% Sigma-Aldrich®, 

St. Louis, Missouri, USA) e 325 μL de 0,3 mM de N-hidroxisuccinimida (NHS  98% 

Sigma-Aldrich®, St. Louis, Missouri, USA) à solução de AgNPs-11-MUA. Essa 

mistura foi mantida por 40 min em temperatura ambiente, para formar amida nos 

grupamentos carboxila do 11-MUA. Posteriormente, foi adicionada 1 mL da solução 

de peptídeo, diluído de acordo com o fator de diluição encontrado no script 

computacional (1:1000). As nanopartículas funcionalizadas foram mantidas em 

reação por 2 h em temperatura ambiente e armazenadas à 4 ºC 102. 

 

4.6 Microscopia de força atômica (AFM) 

 O microscópio de força atômica SOLVER Nano - NT-MDT foi utilizado para 

caracterizar a morfologia e o diâmetro das AgNPs por meio da obtenção de imagens 

em modo contato intermitente "tapping mode". Foram utilizadas pontas de AFM de 



 

37 

 

nitreto de silício (constante de mola 1,7 N/m, raio ~10 nm, frequência de ressonância 

90kHz e superfície reflexiva de ouro, modelo AN-NSG03, NT-MDT). Para essa 

análise, 50 μL de AgNPs, diluídas em água Milli-Q em uma proporção de 1:10, 

foram depositadas sobre uma superfície de mica com dimensão 15x15 mm (Ted 

Pella Inc, Redding, California, USA), previamente clivada e esterilizada por 20 min 

em equipamento de emissão de luz ultravioleta e ozônio, ProCleaner™ modelo 

UV.PC.220 Plus (BIOFORCE Nanosciences, Ames, Iowa, USA). As micas contendo 

a suspensão de nanopartículas foram mantidas em um dessecador até total secagem, 

para a posterior obtenção das imagens do filme formado sobre a mica. A 

caracterização com a análise topográfica das AgNPs foi realizada com o software da 

Nova-Px 3.2.5 - NT-MDT. 

 

4.7 Difratometria de raios-X (DRX) 

 A caracterização microestrutural das AgNPs foi realizada através da técnica 

de DRX (XRD-6100, Shimadzu). Para esta análise, 10 camadas de suspensão 

coloidal de AgNPs de 50μL foram depositadas e secas sobre uma lâmina de vidro 

lisa para microscopia, a fim de separar a fase sólida. O filme formado foi analisado 

por DRX no modo -2, com ângulo  variando entre 30 e 80°.  

 

4.8 Microscopia confocal à laser (MCL) 

 Neste trabalho foram geradas imagens bidimensionais de amostras de AgNPs 

para análise da intensidade de fluorescência emitida. Após a construção dessas 

imagens, regiões de interesse limitadas em 3 μm2 foram construídas sobre as 

imagens, para a formação de gráficos de intensidade de fluorescência a partir da 

contagem de pixels por nível de intensidade de valores de tons de cinza, que é a cor 

real dos pixels gerados no MCL. As cores exibidas nas imagens geradas (verde e 

vermelho) foram definidas pelo usuário, para melhorar a visibilidade dos detalhes.  

 Uma alíquota de 50 μL de cada amostra foi depositada sobre lamínulas de 

vidro e observadas no microscópio CMI6000 em modo confocal à laser TCS SP8 

(Leica Microsystems CMS GmbH, Mannheim, Alemanha). Por meio do software LAS 

X, as imagens das amostras foram analisadas em modo PMT (photomultiplier tube), 
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com as linhas de laser 552 à 10% e 638 à 15% para emissão, e para a excitação das 

amostras o laser 405 à 5% ultravioleta foi utilizado. 

 

4.9 Espectroscopia de infravermelho com transformada de 

Fourier em modo reflectância total atenuada (ATR-FTIR) 

 A técnica de ATR-FTIR foi empregada para identificar os grupos funcionais 

presentes nas amostras referentes às etapas de funcionalização das AgNPs com os 

peptídeos e a interação com os anticorpos específicos. Os espectros foram obtidos em 

um equipamento da Thermo Scientific Nicolet™ IR 200, num intervalo espectral de 

4000 e 400 cm-1, com 256 varreduras e resolução de 4 cm-1. As amostras foram 

preparadas sobre placas de monocristais de silício dopado tipo n,  previamente 

limpos com acetona, para remoção de resíduos lipídicos. Foram depositadas 10 

camadas de cada amostra, com volume de 50μL, e mantidas em dessecador até 

secagem total dos filmes.  

 

4.10 Espalhamento dinâmico de Luz (DLS) e potencial zeta 

A técnica de DLS foi aplicada às medidas in situ de tamanho e distribuição de 

tamanho de nanopartículas em suspensão. As distribuições de tamanho das AgNPs e 

das etapas de funcionalização foram obtidas por medidas realizadas à 25°C, em 

triplicata, utilizando o equipamento Malvern Spectrometer Nano-ZS (Malvern 

Instruments, UK) pertencente à Embrapa em São Carlos-SP. Neste mesmo 

equipamento, os potenciais zeta das suspensões de AgNPs e das etapas de 

funcionalização foram medidos à 25 ºC. 

 

4.11 Espectrofotometria na região do ultravioleta-visível (UV-

Vis) 

 A espectrofotometria no UV-Vis foi aplicada ao acompanhamento da síntese 

das AgNPs, do processo de funcionalização com os peptídeos e da interação com os 

anticorpos. As leituras de absorção de luz pelas suspensões foram efetuadas em um 

equipamento de espectrofotometria (Shimadzu UV-Vis-NIR 3600) na região 

ultravioleta-visível do espectro eletromagnético (200 - 800 nm), com intervalo de 

leitura de 0,1 nm. 
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4.12 Espectroscopia de força atômica (AFS)  

 O objetivo da aplicação da técnica de AFS foi o de quantificar as 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 forças de 

adesão do sistema controle foram geradas pela interação entre as AgNPs não 

funcionalizadas e a mica funcionalizada com anticorpo. 

 O equipamento utilizado foi um AFM Veeco, modelo NanoscopeVTM (Veeco 

Instruments Inc, Plainview, New York, USA), sistema Multimode-VS, com pacote 

PicoForce, para medidas de espectroscopia de força. As curvas de força foram 

tratadas com o software Nanoscope Analysis. O AFM foi preparado para as medidas 

em ambiente líquido, utilizando-se uma célula fluida. Foi obtida a constante de mola 

para cada ponta utilizada, e o tempo de contato ponta-amostra (tempo de interação) 

foi de 20 segundos. Foram obtidas 150 medidas de adesão para cada sistema 

analisado.  

 As micas utilizadas apresentavam dimensão de 15x15 mm (Ted Pella Inc, 

Redding, California, USA) e as pontas de AFM de nitreto de silício triangulares 

(constante de mola 0.24N/m, raio ~20 nm, frequência de ressonância 56kHz e 

superfície reflexiva de ouro, modelo DNP-10, Bruker Nano Inc.). Anteriormente à 

funcionalização, a mica foi clivada, a fim de retirar impurezas inorgânicas. As pontas 

de AFM e mica foram esterilizadas em UV e ozônio no equipamento ProCleaner™ 

(UV.PC.220, Bioforce Nanosciences, Ames, Iowa, USA).  

 As superfícies das pontas e das micas 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), seguindo o protocolo estabelecido por Etchegaray et al. 139. Após a 

silanização, as pontas foram imersas na suspensão de AgNPs funcionalizadas com os 

peptídeos e, no sistema controle, imersas na suspensão de AgNPs modificadas com 

11-MUA. E as micas foram imersas em solução de proteína A recombinante 

(Thermo Scientific Pierce™), que interage especificamente com a região Fc da IgG, 

de forma a orientar a imobilização dos anticorpos na mica, deixando a região de 

interação (Fab) livre para ligação com o peptídeo imobilizado na ponta de AFM 140. 
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Esses testes foram realizados em parceria com a doutoranda e bolsista Pâmela Soto 

Garcia (Processo n° 2014/21530) 

 

4.13 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

As pontas utilizadas para obtenção das curvas de força foram caracterizadas 

por imagem em MEV Hitachi TM 3000 Table MicroscopeTM , para análise da 

integridade das pontas após a funcionalização. Para a análise, as pontas foram 

fixadas em fita adesiva de carbono, colocadas em câmara a vácuo no equipamento, e 

observadas em diversos aumentos.  

 

4.14 Transiluminador UVB 

As análises de variação de cor das suspensões de nanopartículas em resposta 

à presença de ligantes específicos foram realizadas por meio de registro fotográfico 

em um transiluminador UVB Loccus Biotecnologia LTB-20X20 HE.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Processo de síntese das nanopartículas de prata  

 As propriedades eletrônicas e ópticas das AgNPs são determinadas pelo seu 

formato e tamanho. As nanopartículas metálicas, como o ouro, a prata e o cobre, 

apresentam colorações intensas, que estão ausentes em sua forma sólida, e que 

surgem devido ao fenômeno de ressonância plasmônica de superfície. Nas AgNPs, a 

formação das nanopartículas é evidenciada pela coloração amarela da suspensão. 

Associado à cor, as AgNPs apresentam um pico de absorção característico decorrente 

do modo de oscilação dos elétrons em suas superfícies 141. A espectroscopia UV-Vis 

revelou a formação de AgNPs esféricas pela apresentação de um único pico 

característico máximo em 421-425 nm. Nanopartículas esféricas apresentam apenas 

um pico de absorção máximo 142. A cor da suspensão e o valor de absorção máximo 

apresentados na figura 12 são os parâmetros padrão para todas as análises 

comparativas subsequentes de funcionalização e interação molecular com os 

anticorpos.  

 
Figura 12 ‒ Apresentação do espectro de absorbância plasmônica no UV-Vis 

característico de AgNPs e da cor padrão da suspensão utilizada nos 

experimentos. 

 

 Além do citrato, a amônia também foi utilizada na estabilização eletrostática, 

pois ela impede a redução dos íons prata, responsáveis pelo crescimento por 
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aglomeração das nanopartículas tanto sob aquecimento, quanto em temperatura 

ambiente, essa estabilização aprimorada permite que a suspensão permaneça estável 

por um longo tempo de armazenamento sem sofrer mais aglomeração e 

precipitação124.  

 A diferença de estabilidade das AgNPs sintetizadas apenas com o uso do 

citrato como agente estabilizante e das AgNPs sintetizadas com o uso do citrato e da 

solução aquosa de amônia, como agentes estabilizantes, foi observada (Figura 13). 

 No primeiro caso, 72h após a síntese, a suspensão já apresentava 

aglomeração, evidenciada pela coloração acinzentada da suspensão, e em 96 h houve 

a precipitação total da prata. No segundo caso, com a adição da amônia, a suspensão 

permaneceu estável e apresentou a mesma coloração obtida em T0 após o processo de 

síntese. As duas amostras foram mantidas sob as mesmas condições, em temperatura 

ambiente e ao abrigo da luz. A partir desse resultado, a síntese com adição de amônia 

foi escolhida como melhor protocolo a ser seguido nos experimentos deste trabalho, 

segundo o protocolo apresentado por Gorup et al. 124. 

 

Figura 13 ‒ Síntese de nanopartículas de prata pelo método do citrato, sem e com 

adição de solução de amônia (28%) à suspensão durante o processo de 

síntese. As imagens representam a coloração das nanopartículas logo 

após o processo de síntese (T0), 72 h e 96 h após a síntese. As amostras 

foram armazenadas em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. 
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 As propriedades ópticas das AgNPs incluem a oscilação coletiva de elétrons 

condutores, que é a ressonância plasmônica de superfície, juntamente com a 

fotoluminescência ou fluorescência 143. As AgNPs podem atuar como fluoróforos 

estáveis, pois ao interagirem com a luz incidente produzem um amplo espectro de 

absorção e emissão de fluorescência 144. Quando a suspensão de nanopartículas está 

em condição de temperatura ambiente, os elétrons geralmente ocupam os níveis de 

energia do estado eletrônico mais baixo (estado fundamental). A excitação gerada 

pelo laser ultravioleta promoveu uma intensa absorção de luz pelas nanopartículas, 

cujos elétrons passaram a ocupar níveis de energia mais altos e o excesso de energia 

foi perdido na forma de fótons, cuja fluorescência foi visualizada em faixas de 

comprimento de onda maiores do que a de absorção 145. 

 As propriedades de fluorescência das amostras foram analisadas pela técnica 

de MCL. Essa técnica aplica um único laser para excitar a amostra, neste caso 

autofluorescente, e detecta a fluorescência do material utilizando filtros ópticos para 

selecionar os comprimentos de onda relevantes 146.  

 A excitação das nanopartículas por MCL ocasiona a sua deposição no 

substrato na área de foco do laser, permitindo a obtenção de imagens com boa 

resolução. O processo de deposição depende do comprimento de onda do laser de 

excitação. Foi observado que esse processo ocorria com a linha de laser 405 nm 

ultravioleta, o que corrobora a importância da ressonância plasmônica das AgNPs 

para esse processo. A emissão máxima é observada no intervalo de 560-610 nm e um 

deslocamento da emissão ao infravermelho (720-780 nm) é observado para as 

partículas depositadas no substrato, que sofreram aglomeração por atração entre as 

partículas e com o substrato de vidro 147.  

 Na configuração de trabalho explicada no parágrafo anterior foram geradas as 

imagens apresentadas na figura 14. Em A e em B estão apresentadas as imagens 

referentes à captura da fluorescência das AgNPs, nos intervalos espectrais em que se 

observam as maiores intensidades de fluorescência, 560-610 e 720-780 nm, 

apresentados nas colorações arbitrárias verde e vermelho, respectivamente.  
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Figura 14 ‒ Imagens de MCL de (A) AgNPs não funcionalizadas com leitura em 

560-610nm e em (B) com leitura em 720-280. As regiões de interesse 

marcadas nas imagens apresentam área de 3μm2 e foram selecionadas 

para gerar gráficos de intensidade de fluorescência. As barras de escala 

apresentam 10μm. 

 

 A construção das imagens no MCL são geradas na escala do cinza, na qual 

cada pixel é formado entre 0 e 255, ou seja, do preto ao branco 146. A intensidade de 

fluorescência observada nas imagens pode ser quantificada por esses valores da 

escala de cinza em forma de gráfico, em que o eixo X representa a escala do cinza e 

o eixo Y, a contagem de pixels na imagem. No caso da amostra analisada, a maioria 

das informações ficou concentrada no intervalo de 0 a 100, por isso a figura 15 

apresenta a análise dos tons de 0-100 no eixo X.  

 A figura 15 refere-se às imagens 14A e 14B das AgNPs. Observa-se que há 

uma distribuição homogênea de fluorescência nos dois intervalos de comprimentos 

de onda trabalhados. A sobreposição dos histogramas refere-se à colocalização das 

AgNPs nos dois intervalos de comprimento de onda, ou seja, os pixels refletem a 

emissão de fluorescência das mesmas nanopartículas 148.   

 A partir da análise das imagens bidimensionais das amostras e das 

informações em gráfico, é possível observar que esta técnica permitiu, a partir a 

análise de intensidade de fluorescência, que a excitação das AgNPs ocorre em 

comprimento de onda próximo à sua ressonância plasmônica e que a emissão de 

fluorescência depende do tamanho dos aglomerados.  
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Figura 15 ‒ Intensidade de fluorescência das AgNPs não funcionalizadas, a partir da 

contagem de pixels em valores de tons de cinza, respectiva às áreas de 

interesse marcadas nas imagens bidimensionais geradas no MCL. A 

leitura realizada no intervalo de 560-610 nm está representada em verde 

e a leitura em 720-280, em vermelho.   
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5.2 Caracterização estrutural das nanopartículas de prata 

 Após a finalização do processo sintético das AgNPs e a caracterização da cor 

e absorbância da suspensão, esta foi submetida à analise de morfologia e diâmetro 

das nanopartículas constituintes. Para esta análise, foi empregada a técnica de AFM, 

em modo contato intermitente.  

 A AFM é uma técnica versátil, que pode ser operada em diferentes modos, de 

acordo com as características da amostra a ser analisada. O modo contato 

intermitente é o mais apropriado para a obtenção de imagens de nanopartículas 

adsorvidas em substrato de mica, pois a haste oscila próximo à amostra, com um 

regime repulsivo aplicado à oscilação, possibilitando que a ponta toque na amostra, 

sem que mantenha contato contínuo durante a varredura, o que impede que a amostra 

seja arrastada e danificada. Este modo de operação permite a obtenção de imagens de 

altura com boa resolução lateral 149.  

 Neste modo de operação, a interação entre a ponta e amostra resulta em uma 

mudança na amplitude de oscilação da haste. O mecanismo de retroalimentação do 

equipamento mantém a amplitude de oscilação da haste constante durante a 

varredura da amostra, por meio do ajuste da distância, no eixo z, entre a ponta e a 

amostra. Dessa forma, a altura da nanopartícula é resultante da diferença entre a 

interação da ponta com o substrato limpo e com o local onde existe uma 

nanopartícula que, por apresentar morfologia esférica, essa medida é correspondente 

ao diâmetro da nanopartícula 150.  

 A figura 16A apresenta a imagem bidimensional das AgNPs, na qual observa-

se uma uniformidade na distribuição de tamanho das nanopartículas. A síntese de 

nanomateriais com distribuição estreita de tamanho tem sido considerada importante 

para as propriedades ópticas e físico-químicas de uma suspensão coloidal. Os 

métodos que geram nanopartículas com baixa dispersão em meio aquoso e com 

tamanhos heterogêneos são considerados desvantajosos para aplicações tecnológicas, 

pois dificultam o delineamento de protocolos de funcionalização química e biológica 

apropriados 151. Assim, o método sintético resultou na uniformidade de tamanho das 

nanopartículas em meio aquoso, o que é vantajoso para aplicações biomédicas 152. Na 

figura tridimensional 16B, é possível visualizar a morfologia esférica das AgNPs e a 
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altura máxima em 10 nm. Considerando a morfologia esférica, pode-se afirmar que a 

altura e o diâmetro são correspondentes 150.  

 
Figura 16  ‒ Imagens de altura bidimensional (A) e tridimensional (B) da amostra de 

AgNPs obtidas por AFM, em uma área de 1μm2 de varredura. 

 

 A medida de diâmetro e a informação topográfica das AgNPs são importantes 

para a compreensão das propriedades ópticas da nanoestrutura 153,154, e essenciais no 

delineamento de um protocolo de funcionalização adequado às características da 

superfície da nanopartícula de trabalho, para a imobilização apropriada dos grupos 

químicos e das moléculas para atuarem num sistema de biossensoriamento 155.  

 Os padrões de difração de raios-X das AgNPs foram investigados por DRX e 

apresentados no difratograma da figura 17.   Os picos estão localizados em 38,12º 

(2θ), 44,26° (2θ), 64,46° (2θ) e 77,48° (2θ). O intenso pico de difração observado em 

38,12° (2θ) corresponde ao plano (111) da estrutura cristalina cúbica de face centrada 

da prata, o que indica que as partículas são compostas de prata pura, e não de óxido 

de prata. As bandas mais largas observadas em 44,26° (2θ), 64,46° (2θ) e 77,48° 

(2θ), correspondem aos planos (200), (220) e (331) da prata, respectivamente. Os 

outros picos observados são decorrentes de impurezas cristalográficas de sais mistos 

gerados dos elementos utilizados no processo sintético 156.  

 A estimativa do diâmetro dos cristais de nanopartículas foi realizada pela 

equação de Debye-Scherrer: 

𝐷 =  
𝑘𝜆

𝛽 cos 𝜃
  , 

onde, D = diâmetro do cristalito, 

k = constante 



 

48 

 

λ = comprimento de onda dos raios-X 

β = largura de meio pico do ângulo de Bragg 2θ 

 Foi utilizada a largura do plano (111) na fórmula apresentada:  

k = 0,9 

λ = 1,5406 x 10-10 

β = 0,36789° x π/180 = 6,41x10-3 

Difração do ângulo de Bragg 2θ = 38,11 

θ = 19,055 

D = 0,94 x 1,54x10-10/ 6,41x10-3 x cos (19,055) 

D = 23,8 nm 

 

 O diâmetro obtido por essa técnica é maior do que o resultado observado nas 

imagens de AFM. Isso ocorre porque o espesso filme formado para a análise de DRX 

causa a deposição de aglomerados policristalinos, evidenciado pela maior 

intensidade do pico (111). A coalescência das nanopartículas durante a formação do 

filme gera partículas maiores, com o crescimento dos cristalitos em todas as direções, 

especialmente no plano (111) 157.  

 

 

Figura 17 ‒ Difratograma de raios-X de AgNPs sintetizadas por método de redução 

química. 
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5.3 Funcionalização covalente AgNPs-peptídeo  

 Anteriormente à funcionalização das AgNPs com os peptídeos MOG 92-106 

e MBP 85-99, foram realizados cálculos específicos para estabelecer a quantidade 

mínima de peptídeos apropriada para funcionalizar as AgNPs, de forma a impedir a 

sua aglomeração, levando em consideração a razão entre a área superficial das 

AgNPs com a concentração peptídica 158. A cobertura completa das nanopartículas 

corresponde à concentração máxima de peptídeos possível de ser funcionalizada na 

área superficial disponível. Para garantir a saturação completa das AgNPs, a 

concentração de peptídeos utilizada excedeu dez vezes o valor teórico obtido 138.   

 No script desenvolvido, os dados característicos das AgNPs, com relação às 

dimensões e o processo de síntese, bem como as características da MOG e da MBP 

foram aplicados aos dados de entrada. Dentre os parâmetros de saída fornecidos pelo 

script, o fator de diluição para atingir a concentração ótima de peptídeos para a 

funcionalização foi gerado (Tabelas 2 e 3). Desta forma, a diluição a partir da 

solução estoque adequada à concentração ideal de peptídeos delineada 

computacionalmente foi utilizada como base para a realização dos processos de 

funcionalização.  

Tabela 2 ‒ Parâmetros de entrada (input parameters) e de saída (output parameters) 

do script computacional desenvolvido para obter o fator de diluição 

ótimo para a funcionalização das nanopartículas de prata com o peptídeo 

MOG 92-106 
Peptídeo MOG 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INPUT PARAMETERS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Estimated nanoparticle radius: 5 nm 

Amount of AgNO3 used in nanoparticle synthesis process: 0.017 g 

Estimated peptide surface area: 16.2 nm² 

Peptide (or target molecule) molecular weight: 1824.89 Da 

Amount of peptide (or target molecule) used in the stock solution: 

1.47 g 

AgNPs suspension volume: 2 mL 

Initial volume of the stock solution determined for dilution: 1 uL 

--------------------------------------------------------------------

-->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>OUTPUT PARAMETERS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Surface nanoparticle area: 3.1e+02 nm² 

Peptide and NP area ratio: 1.9e+01 

Ag mass used in NP synthesis process: 1.1e-02 g 

Nanoparticle volume: 5.2e-25 m³ 

Nanoparticle individual mass: 5.5e-18 g 

Number of nanoparticles: 2.0e+15 NPs 

Concentration of nanoparticles in 1 mL of solution: 9.8e+17 

particles 

Peptide to be functionalized mass: 3.0e-21 g 

Number of peptides in the stock solution: 4.9e+20 

Number of peptides necessary to cover all the NPs: 3.8e+16 
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Peptide coverage mass: 1.2e-04 g 

Dilution volume: 1.3e+01 mL 

Dilution factor to be used: 1/12736 

 

Tabela 3 - Parâmetros de entrada (input parameters) e de saída (output parameters) 

do script computacional desenvolvido para obter o fator de diluição 

ótimo para a funcionalização das nanopartículas de prata com o peptídeo 

MBP 85-99 
Peptídeo MBP 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>INPUT PARAMETERS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Estimated nanoparticle radius: 5 nm 

Amount of AgNO3 used in nanoparticle synthesis process: 0.017 g 

Estimated peptide surface area: 15.8 nm² 

Peptide (or target molecule) molecular weight: 1797.07 Da 

Amount of peptide (or target molecule) used in the stock solution: 

1.47 g 

AgNPs suspension volume: 2 mL 

Initial volume of the stock solution determined for dilution: 1 uL 

-------------------------------------------------------------------- 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> OUTPUT PARAMETERS <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Surface nanoparticle area: 3.1e+02 nm² 

Peptide and NP area ratio: 2.0e+01 

Ag mass used in NP synthesis process: 1.1e-02 g 

Nanoparticle volume: 5.2e-25 m³ 

Nanoparticle individual mass: 5.5e-18 g 

Number of nanoparticles: 2.0e+15 NPs 

Concentration of nanoparticles in 1 mL of solution: 9.8e+17 

particles 

Peptide to be functionalized mass: 3.0e-21 g 

Number of peptides in the stock solution: 4.9e+20 

Number of peptides necessary to cover all the NPs: 3.9e+16 

Peptide coverage mass: 1.2e-04 g 

Dilution volume: 1.3e+01 mL  

Dilution factor to be used: 1/12613 

 

 A dinâmica de variação das propriedades das AgNPs nas etapas de 

funcionalização foi analisada in situ, por meio da técnica de DLS. Essa técnica mede 

os coeficientes translacional e rotacional e promove relações teóricas com o tamanho 

da amostra analisada. A técnica padrão utilizada é a de espectroscopia de correlação 

de fótons (PSC, do inglês Photon Correlation Spectroscopy), aplicada para 

caracterização de partículas e de interações de partículas com moléculas em 

dispersão 115.  Os resultados apresentados referem-se à medida da variação dinâmica 

da intensidade de espalhamento de luz causada pelo movimento Browniano das 

nanopartículas, que gera informações a respeito do diâmetro calculado pela equação 

de Einstein-Stokes para a difusão de partículas esféricas em suspensão 159.   

 Como observado na figura 18, as AgNPs exibem um diâmetro médio maior 

do que o observado no AFM, quando dispersas em água, o que está de acordo com o 
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esperado, uma vez que o tamanho obtido por esta técnica é geralmente maior do que 

o obtido por MET e AFM, devido à influência do movimento Browniano das 

nanopartículas em suspensão 116. As AgNPs apresentam um tamanho médio de 43,8 

nm, revelado pelo segundo pico do gráfico. O outro pico observado em 4,8 nm 

representa nanopartículas menores que podem ter tido a coalescência dos clusters 

(50-100 átomos ou 1-1,5 nm) afetada pela variação na taxa de redução e de 

nucleação. Outro efeito possível pode ser devido aos produtos de oxidação dos 

ânions de citrato (acetonedicarboxílico e ácido itacônico) que podem ter sido 

adsorvidos na superfície das AgNPs, afetando a formação de nanopartículas maiores. 

Assim, esse pico menor apresenta uma distribuição de tamanho mais estreita, com 

aglomerados menores de AgNPs. No caso do pico maior (43,8 nm), os clusters de 

prata continuaram a sofrer coalescência e formaram aglomerados maiores de 

AgNPs126. Esse valor médio é o referencial para análise da variação do diâmetro nas 

etapas de funcionalização.   

 

Figura 18  ‒ Distribuição de tamanho da suspensão de nanopartículas de prata obtida 

pela técnica de DLS. 

 

 A ligação de biomoléculas às superfícies de nanopartículas inorgânicas deve 

considerar os parâmetros químicos e biológicos que afetam a cinética da reação. 

Dentre os métodos aplicados para a reação cruzada entre biomoléculas e 
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nanopartículas, o mais usualmente empregado baseia-se na reação de acoplamento 

EDC/NHS 160.  

 Primeiramente, é realizada a modificação química da superfície das AgNPs 

com 11-MUA, que contém um grupo tiol, que interage fortemente com superfícies 

metálicas e apresenta, na outra extremidade, um grupamento carboxila, que serve 

como sítio de ligação para o peptídeo 161. A modificação química das AgNPs com 

monocamadas automontadas de alcanotiois, como o 11-MUA, possibilita a utilização 

das nanopartículas como plataformas para a ligação de diversas biomoléculas, para 

reconhecimento molecular em sistemas de sensoriamento 162.  

 O ácido carboxílico desprotonado em pH levemente alcalino das AgNPs 

(~8,6) resulta na maior estabilidade eletrostática e, consequentemente, menor 

aglomeração no sistema coloidal. Em pH abaixo de 5, a maior parte dos grupos 

carboxílicos estarão protonados, o que levaria à aglomeração 143. Assim, o diâmetro 

hidrodinâmico das AgNPs modificadas com 11-MUA diminui para 28±8.6 nm, 

devido à dispersão causada pela repulsão eletrostática das carboxilas desprotonadas 

(Figura 19). A adição de 11-MUA causa a adsorção competitiva entre os íons citrato 

e mercapto, sendo este em maior concentração para a substituição completa da 

monocamada estabilizante de citrato 163.  

 
Figura 19 ‒ Variação no diâmetro hidrodinâmico em cada etapa de funcionalização 

das AgNPs com o peptídeo MOG 92-106 e MBP 85-99. 

 

 O EDC é um agente de acoplamento que reage com o terminal carboxila do 

11-MUA e forma um intermediário reativo, o ο-acilisoureia, que reage com uma 

amina primária para formar uma ligação amida. Na presença de solventes polares, 
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esse intermediário pode ser clivado pelos átomos de oxigênio da água, liberando 

isoureia, o que levaria à inativação do EDC. Por esse motivo, o NHS é utilizado com 

conjunto com o EDC, para formar um éster ativo com o grupamento carboxila das 

AgNPs modificadas. Esse intermediário formado é mais hidrofílico e estável, sendo 

hidrolisado mais lentamente em água, o que é interessante para que ocorram as 

reações de acoplamento. Na presença de uma grupamento amina da proteína, o éster 

intermediário é rapidamente hidrolisado, permitindo a ligação amida entre a proteína 

e a nanopartícula modificada (Figura 20) 161.  

 

 

Figura 20 ‒ Reação de acoplamento de proteína por EDC-NHS no processo de 

funcionalização de nanopartículas modificadas com 11-MUA. 

Adaptado de Thermo Fischer Scientific. Disponível 

em:<www.thermofisher.com>. 

 

 O complexo EDC/NHS causou um aumento no diâmetro hidrodinâmico para 

43±1.8 nm. Esse aumento ocorre porque a adição de EDC e NHS promove a 

conversão dos grupos carboxílicos em tioésteres, que resulta no aumento da 

aglomeração no sistema, indicado pela variação no diâmetro hidrodinâmico 164.  

 A funcionalização covalente com os peptídeos aumenta o diâmetro 

hidrodinâmico para 44±3.6 nm (MOG) e 141±10.7 nm (MBP). A ligação dos 

peptídeos na superfície funcionalizada das nanopartículas causa mudanças na 

conformação dos peptídeos em suspensão e, a maior concentração peptídica na 

superfície das nanopartículas promove a sua aglomeração165. A distribuição em 
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aglomerados maiores de nanopartículas pode ser observada na caracterização por 

AFM nas figuras 21A e 21B. Observa-se uma nítida diferença na distribuição de 

tamanho das AgNPs, que não apresenta-se uniforme, como nas nanopartículas não 

funcionalizadas e, a suspensão apresenta coloides com diâmetros maiores, 

apresentado por valores de altura superiores a 100 nm.   

 
Figura 21 ‒ Imagem bidimensional da altura do filme de AgNPs-MBP em uma área 

de 10μm2 (A) e imagem tridimensional da mesma amostra (B) obtidas 

por AFM 

 

 A aglomeração foi mais pronunciada para o sistema funcionalizado com 

MBP, devido ao ponto isoelétrico (pI) do peptídeo (10,11). Quando o pH da 

suspensão (~8,5) é mantido abaixo do pI do peptídeo, as AgNPs sofrem maior 

aglomeração, que é o caso desse sistema. Quando o pH é mantido acima do pI do 

peptídeo, no caso do sistema da MOG, a suspensão tende a permanecer mais estável, 

evidenciada pela menor aglomeração do sistema 166. A maior hidrofobicidade da 

MBP contribui para a aglomeração das nanopartículas, pois a atração hidrofóbica 

tende a superar a repulsão eletrostática no sistema 165.  

 Quando as nanopartículas funcionalizadas com o peptídeo MOG 92-106 

foram misturadas com uma solução de anticorpos anti-MOG, este induziu a 

aglomeração da nanopartículas, que é detectada como um aumento no diâmetro 

hidrodinâmico 167, para 49±4.4 nm. O sistema da MBP, no entanto, apresentava-se 

mais aglomerado, devido às forças hidrofóbicas e à baixa solubilidade do peptídeo. 

Assim, quando a solução de anticorpo anti-MBP foi adicionada à suspensão, a 

interação entre o anticorpo e o peptídeo conjugado dissipou a aglomeração 

interparticular, ao ocupar os sítios de ligação  dos peptídeos disponíveis na superfície 

das partículas 168. Assim, o grau de aglomeração do sistema da MBP foi determinante 
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para a diminuição do diâmetro hidrodinâmico (27±2.5 nm) das nanopartículas, na 

presença de anti-MBP.  

 Neste mesmo equipamento, os potenciais zeta das suspensões de AgNPs e das 

etapas de funcionalização foram medidos. Naturalmente, as AgNPs carregam uma 

carga eletrostática em suas superfícies, formada pelos íons adsorvidos e isso 

modifica o potencial de superfície total das nanopartículas, que apresentam uma 

dupla camada elétrica. Essa carga é alterada conforme a interação e o pH da 

suspensão, sendo que quanto maior o potencial negativa ou positivamente, mais 

estável é o sistema coloidal. A camada mais interna é denominada camada de Stern, 

esta se liga mais fortemente à superfície das AgNPs e a camada mais externa é a 

camada difusa. Os íons dentro dessas camadas movem-se juntamente com as 

nanopartículas, quando estas se movem em suspensão, num limite denominado 

superfície de corte hidrodinâmico 10. 

 A modificação química das nanopartículas mediante a formação de uma 

monocamada automontada com o 11-MUA e o complexo EDC/NHS resulta em 

nanopartículas negativamente carregadas com potencial zeta médio de -17.2 mV. 

Estudos demonstraram que nanopartículas com potencial zeta maior do que 20 mV 

ou menor do que -20 mV apresentam repulsão eletrostática suficiente para se 

manterem estáveis em suspensão (Tabela 4) 169.  

 Como observado nos valores de diâmetro hidrodinâmico das nanopartículas, a 

funcionalização com a MOG e a posterior adição do anticorpo causam o aumento da 

aglomeração no sistema, refletido na diminuição do potencial zeta médio para -12.6 e    

-8.0 mV, respectivamente (Tabela 4). Com a diminuição do potencial zeta, as forças 

atrativas de van der Waals são superiores às forças repulsivas de Coulomb, o que 

diminui a distância interparticular 170. 

 Apesar da funcionalização com a MBP causar um aumento aparente do 

diâmetro médio das nanopartículas, o potencial zeta médio resultante é duas vezes 

maior (-27.6 mV) do que o observado nas nanopartículas funcionalizadas com a 

MOG. E a interação com o anticorpo específico anti-MBP causa a diminuição do 

valor de potencial zeta para -23.2 mV. Possivelmente, a camada polimérica do 

peptídeo MBP contribuiu na estabilização estérica das nanopartículas. Apesar dessa 

camada de peptídeo ter causado a diminuição do espaço entre as partículas e um 
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aumento aparente do diâmetro hidrodinâmico, a combinação da estabilização 

eletrostática e estérica resultou em um potencial zeta de ± 20 mV, valor considerado 

necessário para manter um sistema estável (Tabela 4) 171,172. 

 

Tabela 4 ‒ Estabilidade das suspensões com relação ao potencial zeta 
Amostra Potencial zeta médio (mV) 

AgNPs -17.2 

AgNPs_MOG -12.6 

AgNPs_MOG_anti-MOG -8.0 

AgNPs_MBP -27.6 

AgNPs_MBP_anti-MBP -23.2 

 

5.4 Interação peptídeo-anticorpo mediada por nanopartículas 

funcionalizadas 

5.4.1  Padronização da condição experimental 

  As forças que atuam na formação do complexo antígeno-anticorpo são 

interações fracas, dentre elas a força de van der Waals é a mais fraca, porém capaz de 

atrair moléculas, as ligações de hidrogênio e as forças hidrofóbicas entre moléculas 

apolares. Em temperatura fisiológica (37°C) as moléculas de água apresentam 

energia cinética maior do que as interações fracas, assim elas se mantêm por frações 

de segundos nessa condição. Para que a ligação se torne estável, são necessárias 

várias ligações fracas, o que requer complementaridade entre as moléculas, com 

tempo de reação para que essas ligações sejam estabelecidas 173.   

 As reações imunológicas entre as nanopartículas funcionalizadas com os 

peptídeos e seus anticorpos foram realizadas por meio da incubação das amostras à 

37°C, que é a temperatura ótima para interação com IgG,  por 30 min, tempo 

adequado para a formação dos complexos AgNPs-peptídeo-anticorpo 102,174. Após 

esse processo, as análises de interação foram realizadas. 

 As interações moleculares podem ser investigadas por meio do estudo dos 

espectros derivados da interação das amostras com a luz, gerando informações que 

permitem identificar os grupos químicos constituintes 175. A espectroscopia óptica 

permite analisar a interação entre a matéria e a radiação eletromagnética, por meio 

das transições eletrônicas que ocorrem nos átomos e moléculas na região do 

ultravioleta e visível e das vibrações associadas à região do infravermelho 176.  
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5.4.2  Espectroscopia na região do infravermelho 

 A espectroscopia na região do infravermelho foi utilizada para a 

determinação dos grupos funcionais presentes nas amostras em análise, sendo 

possível observar a efetividade de ligação das biomoléculas às nanopartículas 118,119. 

As amostras analisadas foram: AgNPs, AgNPs funcionalizadas com os peptídeos e 

AgNPs funcionalizadas com os peptídeos em interação com os anticorpos 

específicos, para identificação dos grupos químicos constituintes. Foi utilizada a 

técnica de ATR-FTIR para análise dos filmes formados a partir dessas amostras. 

 O espectro da amostra de AgNPs apresenta vibrações de estiramento de 

ligação C=O na escala de frequência em 1655-1513 cm-1 e de dobramento de ligação 

O‒H na escala de 1450-1330 cm-1 referente aos íons citrato na superfície das 

nanopartículas (Figura 22) 177.  

 Após a funcionalização com o peptídeo MOG 92-106, observam-se dois 

picos no intervalo de 3000-2840 cm-1 referente ao estiramento da ligação C‒H dos 

alcanos da monocamada na superfície das AgNPs 178. Também existe um pico no 

intervalo de 1650-1580 cm-1 de dobramento de ligação N‒H referente ao grupo 

funcional amina dos aminoácidos constituintes do peptídeo. Outro pico é localizado 

no intervalo de 1310-1250 cm-1 correspondente ao estiramento de ésteres aromáticos, 

possivelmente dos intermediários formados entre o NHS e o grupo carboxila do 11-

MUA. A ligação amida é localizada no intervalo de 1360-1080 cm-1, com 

estiramento da ligação C‒N e os pequenos picos no intervalo de 900-700 cm-1 

representam o dobramento das ligações C‒H dos aminoácidos. O espectro das 

AgNPs funcionalizadas em interação com o anticorpo mostra picos característicos de 

grupos amina no intervalo de 1550-1640 cm-1 do anticorpo e dobramento de ligações 

C‒H em 1390 cm-1 (Figura 22)179,180.  
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Figura 22 ‒ Espectro de FTIR das AgNPs (linha preta), AgNPs funcionalizadas com 

MOG (linha vermelha) e interação com anticorpo anti-MOG (linha 

azul). 

 

 A funcionalização das AgNPs com a MBP 85-99 resulta em espectro com 

picos no intervalo de 3000-2840 cm-1, referente ao estiramento da ligação C‒H da 

monocamada de alcanotiol 178. Também apresenta picos no intervalo de 1640-

1550cm-1 referente ao dobramento de ligações N‒H dos aminoácidos do peptídeo. 

Observa-se uma pequena banda em 1520 cm-1, característica da ligação N‒O 

aromático do éster aminorreativo. No intervalo de 1440-1395 cm-1 observa-se pico 

de dobramento de ligação O‒H do ácido carboxílico. Em 1230 cm-1 há a 

apresentação do pico referente ao estiramento da ligação C‒O também do ácido 

carboxílico do peptídeo. No intervalo de 1190-1130 cm-1 observa-se o estiramento da 

ligação amida (C‒N) entre o peptídeo e a monocamada funcionalizada na 

nanopartícula. E a partir de 830 cm-1 estão os picos de dobramento das ligações C‒H 

dos aminoácidos (Figura 23) 180,181.  

O espectro referente à interação das AgNPs funcionalizadas com a MBP e o 

anticorpo anti-MBP apresenta um pico no intervalo de 1610-1550 cm-1 de 

carboxilatos C=O derivados de ácidos carboxílicos do peptídeo e do anticorpo. No 

intervalo de 1440-1395 cm-1 observa-se o dobramento de ligações O‒H do ácido 

carboxílico. Observa-se no intervalo de 1095-1020 cm-1 o estiramento da ligação 
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C‒O. Em 900 cm-1 e 830 cm-1 estão os picos de dobramento das ligações C‒H das 

proteínas (Figura 23) 179,181.  

Por meio da análise dos espectros gerados a partir das amostras nas etapas de 

funcionalização e interação molecular, foi possível identificar os grupos químicos 

envolvidos nesse processo de integração nanopartícula-peptídeo e sua interação com 

o anticorpo. Dessa forma, estes resultados possibilitaram a constatação dessas 

ligações, pela determinação dos picos característicos em cada amostra.  

 

 
Figura 23 ‒ Espectro de FTIR das AgNPs (linha preta), AgNPs funcionalizadas com 

MBP (linha vermelha) e interação com anticorpo anti-MBP (linha azul). 

 

5.4.3 Espectroscopia de força atômica 

 A técnica de espectroscopia de força atômica  (AFS,  do inglês Atomic Force 

Spectroscopy) foi aplicada ao estudo das interações entre os peptídeos e anticorpos 

envolvidos neste trabalho. A técnica quantifica forças em piconewtons (10-12N) 

associadas às interações intermoleculares, de modo que auxilia na investigação da 

efetividade do processo de funcionalização das AgNPs com os peptídeos e da 

preservação da atividade biológica dessas moléculas após a conjugação às 

nanopartículas 182. Esse estudo foi realizado por meio da análise do valor de força de 

adesão (Fad), que representa a força de ruptura entre a molécula funcionalizada na 

ponta e o seu analito-alvo imobilizado no substrato 183.  
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 Essa técnica associada às nanopartículas tem sido aplicada no estudo das 

forças entre as partículas e diversos materiais, já que a ligação dos coloides na ponta 

de AFM promove maior área de contato com a amostra e disponibilidade de 

moléculas para interação 184. A aproximação da ponta de AFM com aglomerados de 

nanocristais aumenta a superfície de interação, quando a ponta é aproximada da 

amostra 185. A diferença da superfície de uma haste de AFM sem nanopartículas e 

com nanopartículas é apresentada nas figuras 24A e B, respectivamente, obtidas por 

MEV com aumento de 2000x. Na figura 24B, é possível observar o aumento da área 

de contato promovida com a ligação das AgNPs, que formaram uma rede de 

nanocristais na superfície da haste.  

 

Figura 24 ‒ Imagens de MEV de uma haste de AFM não funcionalizada (A) e 

funcionalizada com nanopartículas (B). Aumento de 2000X. 

 

 As figuras 25 e 26 apresentam dois diagramas de caixa com as medidas de 

Fad para os sistemas específico (vermelho) e controle (preto). O diagrama referente 

ao sistema específico foi construído com base nas medidas de Fad obtidas entre as 

nanopartículas funcionalizadas com a MOG 92-106 imobilizadas na ponta de AFM e 

os anticorpos anti-MOG imobilizados no subtrato de mica. O diagrama referente ao 

sistema inespecífico foi construído a partir das medidas obtidas entre as 

nanopartículas sem o peptídeo MOG  92-106 imobilizadas na ponta de AFM e os 

anticorpos anti-MOG sobre a mica.  

 Na literatura, experimentos similares envolvendo antígenos e anticorpos 
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registraram valores de Fad no intervalo de 60 a 244 pN 186. A figura 25 mostra que 

no sistema específico de interação AgNPs-MOG e anti-MOG foram obtidos valores 

de Fad na faixa de 43-264 pN e um valor mediano de 91 pN. Os pontos acima do 

diagrama são valores de Fad discrepantes, que podem ser representativos de eventos 

de multiadesão gerados com o aumento da área de contato proporcionada pelas 

nanopartículas 187. O sistema controle das AgNPs não funcionalizadas com o 

peptídeo MOG interagindo com os anticorpos anti-MOG apresenta uma maior 

representação de forças não específicas atuando no desprendimento ponta-amostra 

188, indicado pela maior variação dos valores de Fad, cujo máximo é 1700 pN.  

 

Figura 25 ‒ Diagramas de caixa das distribuições de Fad em pN entre pontas de 

AFM funcionalizadas com AgNPs_MOG (vermelho) e AgNPs não 

funcionalizadas com o peptídeo (preto) interagindo com anticorpos 

anti-MOG nos substratos de mica. As imagens inseridas na figura são 

curvas de forças típicas de um sistema específico (esquerda) e não 

específico (direita).  

 

 O diagrama de caixa vermelho na figura 26 apresenta a distribuição de Fad 

para o sistema específico da MBP, no qual foram obtidos os valores de 193 e 248 pN 

de mediana e média, respectivamente. Estes valores estão de acordo com os 

intervalos característicos de interação antígeno e anticorpo encontrados na literatura 

186,189,190. O sistema controle está apresentado no diagrama de caixa preto e 

demonstra o mesmo padrão de variação obtido no sistema controle com o peptídeo 
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MOG (figura 25, diagrama de caixa preto), com valor de Fad máximo de 1800 pN, 

que não representa interação específica entre antígeno e anticorpo.  

 

Figura 26 ‒ Diagramas de caixa das distribuições de Fad em pN entre pontas de 

AFM funcionalizadas com AgNPs_MBP (vermelho) e AgNPs não 

funcionalizadas com o peptídeo (preto) interagindo com anticorpos 

anti-MBP nos substratos de mica. As imagens inseridas na figura são 

curvas de forças típicas de um sistema específico (esquerda) e não 

específico (direita). 

 

 A análise do valor de Fad deve ser acompanhada do estudo do formato da 

curva de força, pois este depende das diferentes interações que ponta e amostra 

sofrem durante a aproximação e retração 218,219. Para extrair os valores da Fad nos 

sistemas específicos, apenas as curvas de forças típicas de ruptura de ligações 

específicas foram selecionadas para as análises e para os sistemas inespecíficos, 

foram utilizadas as curvas de forças tipicamente inespecíficas. 

 As imagens inseridas acima dos diagramas de caixa vermelhos nas figuras 25 

e 26 representam as curvas de força tipicamente específicas. As linhas vermelhas são 

as curvas de retração, nas quais no início da retração (extremidade direita da curva), 

a haste encontra-se relaxada; porém, durante com o decorrer do processo de retração, 

a haste, os ligantes e as moléculas que estão em interação na ponta e no substrato, 

tornam-se estiradas 193. Essas curvas refletem a interação peptídeo-anticorpo, uma 

vez que força de atração entre as moléculas causa uma não linearidade da curva, com 
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a apresentação de picos referentes ao estiramento ou alongamento das moléculas 

ligadas após o contato da ponta com a amostra. Essa ligação é mantida até o ponto de 

dissociação das moléculas (extremidade esquerda da curva), caracterizando a força 

de adesão das moléculas 186.   

 As imagens inseridas acima dos diagramas de caixa pretos nas figuras 25 e 26 

apresentam um padrão linear no processo de retração após o estabelecimento do 

contato ponta-amostra refletem as interações não específicas 194. Nos sistemas 

inespecíficos não ocorre a interação entre as moléculas, dessa forma, quando a ponta 

estabelece o contato com a amostra, a haste sofre uma inclinação e se desprende da 

amostra, sem promover o desenovelamento das proteínas, uma vez que estas não se 

associam 191. Assim, o padrão de curva observado nos sistemas inespecíficos 

apresenta uma linearidade da curva de retração.  

 Os experimentos com a técnica de AFS permitiram analisar a efetividade da 

funcionalização dos peptídeos na superfície das AgNPs, pois quando as AgNPs 

funcionalizadas com os peptídeos interagiram com seus anticorpos específicos, foi 

possível obter valores de Fad dentro do intervalo característico de ligação antígeno-

anticorpo, associado com a apresentação de curvas de força com padrão de 

alongamento de biomoléculas. Assim, foi possível comprovar que os peptídeos 

foram efetivamente ligados às superfícies das AgNPs e mantiveram sua atividade de 

reconhecimento molecular dos anticorpos específicos. 

 

5.4.4  Espectroscopia UV-Vis 

 A absorbância plasmônica das AgNPs foi utilizada como parâmetro 

comparativo na avaliação da atividade de detecção das nanopartículas 

funcionalizadas com os peptídeos. A aplicação da espectroscopia UV-Vis provém da 

possibilidade de acompanhar, por meio da absorbância plasmônica, a variação de 

tamanho, de formato e a distância interpartícula, que é a base do sensoriamento 162.  

 A espectroscopia UV-Vis revelou a formação de AgNPs esféricas com 

absorção plasmônica no intervalo de 421-425 nm, sendo estes os valores referenciais 

para as análises de funcionalização e interação com os anticorpos. A funcionalização 

do peptídeo MOG 92-106 resultou no deslocamento da absorbância plasmônica para 

427,6 nm. O deslocamento para um maior comprimento de onda é consequência da 
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aglomeração das nanopartículas, que promove o acoplamento dos modos 

plasmônicos das partículas próximas (Figura 27) 195. 

 

Figura 27 ‒ Espectros gerados na região UV-Vis referente às AgNPs funcionalizadas 

com a MOG, nos quais observa-se a variação na absorbância 

plasmônica em resposta à interação com o anticorpo específico (anti-

MOG) e anticorpos-controle (anti-MBP e anti-GST). 

 

 Os espectros resultantes da funcionalização com os peptídeos apresentam 

uma forte absorção em ~280 nm, que está relacionado com a transição eletrônica de 

aminoácidos aromáticos. Os sistemas aromáticos geralmente absorvem a luz na 

região do ultravioleta próximo (150-400 nm). A MOG 92-106 e a MBP 85-99 

apresentam aminoácidos aromáticos em suas sequências, dentre eles a fenilalanina, 

que absorvem em 257 nm (Figura 27 e 28) 196,197.  
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Figura 28  ‒ Espectros gerados na região UV-Vis referente às AgNPs 

funcionalizadas com a MBP, nos quais observa-se a variação na 

absorbância plasmônica em resposta à interação com o anticorpo 

específico (anti-MBP) e anticorpos-controle (anti-MOG e anti-

GST).  

 

 Essa variação na absorbância plasmônica também é detectada quando ocorre 

um reconhecimento molecular entre as moléculas funcionalizadas às nanopartículas e 

seus ligantes específicos 198. No sistema de interação das AgNPs funcionalizadas 

com a MOG, foi observado um aumento na amplitude de absorção e deslocamento 

do pico para 437,3 nm, quando em interação com o anticorpo anti-MOG (Figura 27). 

O deslocamento para um maior comprimento de onda também foi verificado no 

sistema de AgNPs funcionalizadas com a MBP, no qual observou-se um 

deslocamento de 423,7 nm para 430,6 nm, quando interagiram com anticorpo anti-

MBP (Figura 28).  

 O deslocamento dos picos para maiores comprimentos de onda e o seu 

alargamento são decorrentes da mudança do meio dielétrico da suspensão mediante o 

reconhecimento molecular e as interações partícula-partícula 199. Esse efeito de 

deslocamento da absorbância plasmônica pode ser derivado da formação de ligações 

de hidrogênio interpartículas, uma vez que os grupos terminais (COOH) da região Fc 

dos anticorpos ficam expostos 200.  

 Os sistemas controle foram compostos de anticorpos não específicos às 

sequências peptídicas funcionalizadas nas AgNPs. Assim, foi verificada a variação 
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na absorbância plasmônica na presença de anti-MBP e anti-GST (Glutationa-S-

Transferase), para o sistema de AgNPs funcionalizadas com MOG 92-106 e, para o 

sistema funcionalizado com MBP, foram investigadas as respostas para anti-MOG e 

anti-GST.  

 No sistema funcionalizado com a MOG 92-106, a resposta ao anticorpo anti-

MBP foi observado um deslocamento de 2,7 nm e o deslocamento na presença de 

anti-GST foi de 0,8 nm, enquanto que a resposta ao anticorpo específico anti-MOG 

promoveu um deslocamento de 9,7 nm (Figura 27). E, para o sistema funcionalizado 

com a MBP 85-99, a resposta ao anticorpo anti-MOG promoveu um deslocamento de 

1,7 nm e, em relação ao anti-GST, o deslocamento foi de 0,5 nm, já o deslocamento 

em resposta ao anticorpo específico anti-MBP foi de  6,9 nm (Figura 28).   

 O deslocamento observado nos sistemas inespecíficos pode ser explicado 

com base na similaridade dos peptídeos de trabalho. Foi realizado o alinhamento das 

sequências peptídicas com o servidor online EMBOSS Needle, para avaliar a 

similaridade e a identidade dos peptídeos.  

 A similaridade entre dois peptídeos é definida como o nível de 

correspondência entre duas sequências peptídicas em nível de aminoácidos, gerando 

um resultado quantitativo. Ela pode ser medida com base na porcentagem de 

identidade e similaridade; no primeiro caso calcula-se a porcentagem de resíduos 

idênticos entre as sequências, dividida pelo comprimento da sequência mais curta e, 

no segundo caso, há a inclusão dos intervalos na sequência e das similaridades das 

propriedades bioquímicas dos aminoácidos 201.  

 A similaridade entre os peptídeos MOG 92-106 e MBP 85-99 é de 36,5% e a 

identidade é de 26,9%. Valores de similaridade e identidade acima de 25% revelam 

que as sequências peptídicas comparadas estão relacionadas funcional e/ou 

estruturalmente, assim as sequências são consideradas similares em sua totalidade202. 

Dessa forma, o deslocamento observado na interação entre AgNPs-MOG com anti-

MBP e AgNPs-MBP com anti-MOG pode ser derivado do reconhecimento de alguns 

resíduos similares e idênticos nas duas sequências de trabalho. No caso da interação 

com o anticorpo anti-GST, o deslocamento observado foi consideravelmente menor, 

em relação à resposta aos outros anticorpos em seus sistemas inespecíficos, por 

apresentar valores de similaridade e identidade abaixo do referencial de 25%. O 
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alinhamento realizado pelo mesmo servidor revelou que a similaridade da GST com 

a MOG 92-106 e com a MBP 85-99 é de 4,7 e 3,2 %; e a identidade é de 4,5 e 3,1%, 

respectivamente.  

 Foi realizada a incubação das nanopartículas funcionalizadas com os 

peptídeos juntamente com seus anticorpos específicos, num intervalo de 

concentração de 0,1 a 20 nM de anti-MOG e anti-MBP e os deslocamentos no 

espectro foram analisados, a partir do valor referencial de absorbância das AgNPs 

funcionalizadas com a MOG 92-106 (426,6 nm) e funcionalizadas com MBP 85-99 

(423,7 nm).  

 No sistema funcionalizado com a MOG 92-106, o deslocamento ocorreu de 

427 a 431,5 nm, com o mínimo de quantificação de 1,0 nM de anti-MOG (Figura 

29). Para o sistema da MBP 85-99, houve um deslocamento de 425,1 a 433,9 nm, 

com o mínimo de quantificação de 0,1 nM de anti-MBP (Figura 30).  

 

Figura 29  ‒ Variação do comprimento de onda de máxima absorbância das AgNPs 

funcionalizadas com MOG em interação com diferentes concentrações 

de anti-MOG em um intervalo de  0,1 a 20 nM. 
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Figura 30 ‒ Variação do comprimento de onda de máxima absorbância das AgNPs 

funcionalizadas com MBP em interação com diferentes concentrações 

de anti-MBP em um intervalo de  0,1 a 20 nM. 

 

 Como discutido anteriormente, esse deslocamento é indicativo de formação 

de aglomerados maiores de nanopartículas 195. A formação de redes maiores de 

nanopartículas mostrou-se dependente do aumento da quantidade de moléculas de 

anticorpos em suspensão. Isso ocorre porque a maior quantidade de anticorpos 

ligados nos sítios disponíveis na superfície das AgNPs funcionalizadas com os 

peptídeos promove a formação de ligações de hidrogênio entre as partículas, 

ocasionando a aglomeração do sistema 200,203. A ligação dos anticorpos na superfície 

das AgNPs funcionalizadas é dependente da eficiência na colisão entre as moléculas, 

o que está diretamente relacionado com a densidade de analito e dos sítios ativos na 

nanopartícula, assim a frequência de colisão aumenta de forma dependente da 

concentração 204.  

 O processo de aglomeração atinge um estado máximo quando todos os sítios 

de ligação dos peptídeos estão ocupados por anticorpos. Nesse caso, existem 

moléculas livres de anticorpos em maior concentração na suspensão, o que reduz a 

eficiência de colisão entre o analito e a nanopartícula. Dentro do intervalo estudado, 

essa concentração não foi alcançada, uma vez que nos dois sistemas não há a 

estabilização do deslocamento em um valor de comprimento de onda 205.   

 As concentrações mínimas de anticorpos necessárias para a detecção nos 
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sistemas foram obtidas dentro da ordem de nanomol por litro, uma importante escala 

de detecção para aplicações biomédicas. As proteínas presentes nos fluidos 

biológicos estão presentes no intervalo de milimolar a nanomolar, ou até em níveis 

inferiores. Assim, as técnicas desenvolvidas para detecção de biomoléculas devem 

ser capazes de responder à baixas concentrações de analito, para que possam ser 

aplicadas ao diagnóstico médico.  

 A resposta à diferentes concentrações de analito é importante para a indicação 

do estágio de uma doença 205. Portanto, o acompanhamento da resposta do sensor em 

um intervalo de concentração do analito-alvo é essencial para o aperfeiçoamento de 

um protocolo de detecção baseado em nanopartículas. 

 

5.4.5  Sensoriamento óptico com as AgNPs 

 A ressonância plasmônica de superfície também determina a cor observada 

nas suspensões coloidais de AgNPs esféricas. Esse efeito está ausente nos átomos 

individuais e nos metais em macroescala 206. As AgNPs apresentam uma forte banda 

de absorção em ~425 nm, ou seja, absorvem a cor violeta-azulado, portanto a cor 

visualizada na suspensão é amarela (Figura 31A). As suspensões foram iluminadas 

com luz UVB (280-320 nm) (Figura 31E), que promove a catálise de reações de 

radicais que causam a degradação da superfície das nanopartículas, pela diminuição 

da taxa de ressonância plasmônica associada ao aumento da concentração de íons 

citrato livres, liberação de íons Ag+ e formação de óxido de prata Ag2O 207, que 

confere a cor observada na Figura 31I registrada após irradiação com luz UVB.  

 A monocamada de peptídeo funcionalizado na superfície das AgNPs (Figura 

31B) resulta em um efeito protetor do núcleo da nanopartícula, o que aumenta a 

estabilidade em suspensão, ou seja, diminui a liberação de íons metálicos e a 

oxidação, como observado nas figuras 31F e 31J, nas quais a apresentação da cor da 

suspensão é similar às das AgNPs funcionalizadas não irradiadas com luz UVB 

(Figura 31B) 208. 

 Conforme ocorre a aglomeração das AgNPs devido à interação com anticorpo 

específico na figura 31C, a luz incidente não promove a polarização homogênea das 

nanopartículas, causando a predominância de oscilação em maiores comprimentos de 

onda, com menor energia. O deslocamento no espectro é acompanhado de uma 
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mudança visível da cor da suspensão, do amarelo para o laranja 209. A aglomeração 

causada pela ligação do anticorpo à superfície funcionalizada das nanopartículas 

diminui a estabilidade da suspensão e, consequentemente, após irradiação com luz 

UVB (Figura 31G), ocorre a formação de Ag2O em suspensão, deixando a variação 

de cor mais evidente (Figura 31K).   

 Essa variação de cor não é evidente quando as nanopartículas funcionalizadas 

interagem com o anticorpo não específico (Figura 31D). Nesse caso, a aglomeração 

não atinge o mesmo estado observado em um reconhecimento molecular específico 

entre o peptídeo e o anticorpo, que é o analito alvo. Assim, após irradiação com luz 

UVB (Figura 31H) a suspensão apresenta o mesmo padrão de cor observado nas 

nanopartículas apenas funcionalizadas com o peptídeo (Figura 31L), pois não houve 

interação no sistema.  
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Figura 31 ‒ Fotografias das AgNPs (A), AgNPs funcionalizadas com MOG (92-106) 

(B), AgNPs funcionalizadas em interação com anticorpo anti-MOG (C) 

e em interação com anticorpo inespecífico (anti-MBP) (D). A mesma 

ordem das amostras se repete para as fotografias tiradas sob iluminação 

UV (E ‒ H) e após a iluminação UV (I ‒ L). 

 

 Essa propriedade óptica das AgNPs revela seu potencial para a aplicação 

como dispositivos de sensoriamento de um analito alvo baseado na transdução de 

sinais, de um evento molecular em um sinal óptico. Assim, essa plataforma explora a 

variação de cor gerada do acoplamento dos plasmons entre as partículas ou da 

mudança do índice de refração local induzido pelo deslocamento da absorbância 

plasmônica decorrente do reconhecimento molecular entre um analito alvo e a 

molécula funcionalizada na nanopartícula 210. A mudança de cor é observável à olho 

nu, portanto, para uma análise qualitativa, elimina-se a necessidade de qualquer 

equipamento, com apresentação de uma resposta rápida.  
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6 CONCLUSÃO 

 Neste trabalho, os parâmetros de tempo de reação, agente estabilizante, modo 

de armazenamento e da cor referencial da suspensão foram obtidos, juntamente com 

os padrões de absorbância plasmônica e autofluorescência características para essas 

nanopartículas. Foi realizada a caracterização estrutural das nanopartículas por AFM, 

que gerou os resultados de diâmetro e morfologia das nanopartículas; e a 

caracterização química por DRX, que comprovou a formação das AgNPs.  

 O fator de diluição de 1:1000 obtido com o script computacional foi aplicado 

aos experimentos e foi efetivo para a ligação das moléculas. A dinâmica de cada 

etapa de funcionalização foi acompanhada pela análise da variação do diâmetro 

hidrodinâmico das nanopartículas por DLS e por imagem de AFM e o potencial zeta 

resultante atingiu o intervalo considerado necessário para manter a estabilidade do 

sistema.   

 O tempo e temperatura de incubação das AgNPs com os anticorpos foram 

estabelecidos. A funcionalização com os peptídeos e interação com os anticorpos 

foram verificadas pela identificação dos grupos químicos constituintes das amostras 

pela técnica de ATR-FTIR. A espectroscopia UV-Vis permitiu identificar os 

deslocamentos de absorbância plasmônica de 427,6 para 437,3 nm e 423,7 para 

430,6 nm gerados pelo reconhecimento molecular específico entre as AgNPs 

funcionalizadas com os peptídeos funcionalizados com os peptídeos MOG (92-106) 

e MBP (85-99) e os anticorpos anti-MOG e anti-MBP, respectivamente. Também foi 

possível comprovar a especificidade do conjugado nanopartícula-peptídeo pelo seu 

anticorpo específico. Essa técnica também gerou resultados com demonstraram que 

as AgNPs funcionalizadas respondem à baixas concentrações de anticorpos, na faixa 

de 0,1 a 20 nM, nível importante para aplicação como dispositivo diagnóstico.  

 O resultado que revela o potencial da AgNPs para um sensoriamento prático é 

a análise de variação de cor em resposta ao analito específico. Essa variação foi 

observável a olho nu, constituindo uma resposta rápida à presença do anticorpo 

específico. Assim, as AgNPs foram eficientes na transdução de um evento biológico 

em um sinal óptico observável.  

 A integração da AgNPs com a técnica de AFS gerou resultados quantitativos 

em relação às forças de interação entre as AgNPs funcionalizadas com os peptídeos e 
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os anticorpos. Essa técnica provou que os peptídeos foram eficientemente 

funcionalizados às superfícies das AgNPs e tiveram sua atividade de reconhecimento 

preservada, pois foram obtidas Fad características de interação antígeno-anticorpo 

para os sistemas específicos, bem como a apresentação de curvas com padrões de 

desenovelamento de proteínas, que reflete a ocorrência de uma interação molecular 

entre a ponta e amostra. 

 Esses resultados mostraram que o objetivo geral do trabalho foi atingido, o de 

analisar a aplicabilidade das AgNPs funcionalizadas com peptídeo no 

reconhecimento molecular de um anticorpo específico. A resposta das AgNPs à 

presença dos anticorpos específicos em baixas concentrações e com sinais ópticos de 

alta intensidade revela o potencial do sistema em um contexto de investigação de 

biomarcadores no espectro das doenças desmielinizantes.  
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