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RESUMO 

Santos ASM. Desenvolvimento do nanoimunossensor-AQP461-70 para o diagnóstico 

altamente específico e sensível de doenças do espectro da neuromielite óptica (Tese). 

São Paulo: Instituto de Medicina de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2019. 

 

As doenças do espectro da neuromielite óptica (ENMO) são caracterizadas por uma 

síndrome inflamatória do sistema nervoso central, caracterizada por neurite óptica e 

mielite transversa que afeta principalmente a medula espinal e os nervos ópticos. Estas 

síndromes têm forte indicativo de mecanismo de ação humoral (envolvendo 

anticorpos). O diagnóstico correto para ENMO é extremamente importante para 

melhorar o prognóstico dos pacientes acometidos por esta síndrome, por isso requer 

métodos altamente específicos e sensíveis. O teste CBA, método atual altamente 

recomendado para o diagnóstico do ENMO na detecção do anticorpo anti-AQP4, 

possui 100% de especificidade e 76% de sensibilidade. Neste trabalho, foram testados 

peptídeos das alças externas da proteína AQP4 (AQP461-70, AQP4131-140, AQP4141-150, 

e AQP4201-210), potenciais alvos do anti-AQP4, utilizando um nanoimunossensor de 

microscopia de força atômica para o desenvolvimento de um método de diagnóstico. 

Os resultados mostraram alta especificidade do nanoimunossensor-AQP461-70, tendo 

sido capaz de detectar o anti-AQP4 em amostras de IgGs purificadas do soro de 

pacientes do ENMO soropositivos com 100% de especificidade (95% IC 63,06–

100,00), determinado pelo ponto de corte da força de adesão de 241,30 pN. Além 

disso, o nanoimunossensor distinguiu os pacientes do ENMO soropositivos dos 

indivíduos saudáveis, pacientes de esclerose múltipla e ENMO anti-AQP4 

soronegativos, com sensibilidade de 81,25% (95% IC 56,50–99,43); resultado mais 

significante do que aquele obtido pelo método CBA. Os resultados indicam que as 

diferenças entre os fenótipos do ENMO estudados (anti-AQP4 soropositivo e anti-

AQP4 soronegativo) se referem à epítopos específicos da doença. A ausência do anti-

AQP4 em pacientes soronegativos pode ser devido à existência de uma sequência 

peptídica da proteína AQP4 diferente da AQP461-70 ou, ainda, à presença antígenos-

alvo em outras proteínas que devem ser explorados para o diagnóstico deste fenótipo 

do ENMO. 

Descritores: Microscopia de força atômica. Sensor. Anticorpos. Neurociências. 

Neuromielite óptica. Diagnóstico. 



 
 

 

ABSTRACT 

Santos ASM. Development of the nanoimmunosensor-AQP461-70 for the highly 

specific and sensitive diagnosis of neuromyelitis optica spectrum disorders (Thesis). 

São Paulo: Instituto de Medicina de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2019. 

 

 

Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) are inflammatory syndromes of 

the central nervous system, characterized by myelitis and optic neuritis events, which 

affect predominantly spinal cords and optic nerves. A precise diagnosis for NMOSD 

is crucial to improve patients’ prognostic, which requires highly specific and sensitive 

tests. The cell-based assay with a sensitivity of 76% and specificity of 100% is the 

most recommended test to detect anti-aquaporin-4 antibodies (AQP4-Ab). Here, four 

AQP4 external loop peptides (AQP461-70, AQP4131-140, AQP4141-150, and AQP4201-210) 

were tested with an atomic force microscopy nanoimmunosensor to develop a 

diagnostic assay. The results show the highest reactivity with AQP461-70-

nanoimunosensor. This assay was effective in detecting AQP4-Ab in sera of NMOSD 

patients with 100% specificity (95% CI 63.06–100.00), determined by the cut-off 

adhesion force value of 241.3 pN.  NMOSD patients were successfully discriminated 

from a set of healthy volunteers, patients with multiple sclerosis, and AQP4-Ab-

negative patients. AQP461-70 sensitivity was 81.25% (95% CI 56.50–99.43). This 

sensitivity value was higher than the obtained by CBA method. The results with the 

AQP461-70-nanoimmunosensor indicate that the differences between NMOSD 

seropositive and seronegative phenotypes are related to disease-specific epitopes. The 

absence of AQP4-Ab in sera of NMOSD AQP4-Ab-negative patients may be 

interpreted by assuming the existence of another potential AQP4 peptide sequence or 

non-AQP4 antigens for NMOSD diagnosis purposes.  

 

Descriptors: Atomic force microscopy. Sensor. Antibodies. Neuroscience. 

Neuromyelitis optica. Diagnosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, a nanotecnologia foi aplicada no desenvolvimento de 

nanobiossensores e nanoimunossensores para a detecção de herbicidas1–4, como ponto 

de partida para uma nova linha de pesquisa na Ciência, a Nanoneurobiofísica5. Tal 

linha de pesquisa surgiu da necessidade do diagnóstico diferencial e preciso na 

detecção de doenças desmielinizantes autoimunes inflamatórias do sistema nervoso 

central (SNC). Em especial, a Nanoneurobiofísica estuda duas doenças, a esclerose 

múltipla (EM), que acomete, em sua maioria, mulheres caucasianas com idade entre 

20 e 40 anos, e doenças do espectro da neuromielite óptica (ENMO), síndrome que 

afeta principalmente mulheres descendentes africanas e asiáticas, com idade média de 

40 anos, caracterizada por ataques de neurite óptica (NO) e mielite transversa (MT), 

ambas com forte indicativo de mecanismo de ação humoral (envolvendo anticorpos). 

Os nanobiossensores desenvolvidos foram imprescindíveis para vislumbrar que tal 

ferramenta poderia ser aplicada na detecção dos biomarcadores dessas doenças.  

Ambas doenças são de difícil distinção, pois há uma linha tênue para a clara 

separação entre ENMO e EM, uma vez que a síndrome de neuromielite óptica pode 

ocorrer em ambas, ao ponto de o ENMO ter sido considerada uma variante da EM por 

décadas7. Contudo, o padrão dessas doenças difere, incluindo a imunopatologia e a 

terapia.

Em 2004, foi descrito um autoanticorpo que participa na imunopatologia do 

ENMO, o anti-aquaporina-4 (anti-AQP4), também conhecido como NMO-IgG, um 

marcador sorológico altamente específico para a doença encontrado em três quartos 

dos pacientes com esta síndrome8. O anti-AQP4 reconhece uma proteína dos canais de 

água nos processos podais (terminações) dos astrócitos, a aquaporina-4 (AQP4), e em 

conjunto com as moléculas do sistema complemento causa lesão desmielinizante e 

axonal, necrose, espessamento e hialinização vascular6. 

Atualmente, para diagnóstico do ENMO, além do quadro clínico, são 

realizados testes laboratoriais para análise da presença do anti-AQP4 no soro dos 

pacientes9. Imunofluorescência indireta (IFI)8,10, teste de imunoabsorção enzimática 

(ELISA, do inglês enzyme-linked immunosorbent assay)11 e teste baseado em célula 
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(CBA, do inglês cell-based assay)12 são testes com cerca 90-100% de especificidade, 

mas apenas 76% de sensibilidade para a detecção de anti-AQP4. Portanto, há um 

percentual de cerca de 24% de pacientes portadores do ENMO nos quais não foi 

possível detectar o anti-AQP4. 

Neste sentido, este projeto investigou a aplicação de nanoimunossensores 

para contribuir com os diagnósticos diferenciais do ENMO, a partir da detecção do 

anti-AQP4, buscando saber se os 24% de pacientes negativos para anti-AQP4 em IFI, 

ELISA e CBA seriam soronegativos para este anticorpo ou se a sensibilidade dos 

atuais testes diagnósticos poderia ser melhorada com a aplicação dos 

nanoimunossensores. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Desenvolver um nanoimunossensor, utilizando a microscopia de força atômica, 

para detectar o biomarcador do ENMO e auxiliar no diagnóstico da doença. 

 

2.2 Específicos 

a) funcionalizar as nanossuperfícies (mica e ponta de AFM) com os peptídeos 

pré-selecionados da proteína aquaporina-4 (AQP4) (sequências de 

aminoácidos presentes nas alças extracelulares) e o biomarcador do ENMO 

(anti-AQP4); 

b) medir as forças de adesão da interação peptídeo-anticorpo por espectroscopia 

de força atômica (AFS, do inglês atomic force spectroscopy); 

c) avaliar a afinidade da interação entre os peptídeos da AQP4 e o anti-AQP4; 

d) detectar o biomarcador do ENMO por meio do nanoimunossensor; 

e) avaliar a especificidade do nanoimunossensor e seu potencial como ferramenta 

de diagnóstico por meio do estudo de amostras de indivíduos saudáveis e 

pacientes de EM, comparando com a força de adesão obtida nas amostras de 

pacientes do ENMO anti-AQP4+ (soropositivos); 

f) avaliar a sensibilidade do nanoimunossensor e, também, seu potencial como 

ferramenta de diagnóstico analisando amostras de pacientes do ENMO anti-

AQP4– (soronegativos), comparando com a força de adesão obtida nas 

amostras de pacientes do ENMO anti-AQP4+; 

g) comparar a força de adesão experimental obtida por AFS com a força de adesão 

teórica obtida por simulações computacionais da interação do complexo entre 

peptídeo da AQP4 e anti-AQP4. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Neuromielite óptica 

3.1.1 Definição, prevalência e epidemiologia 

Devic e Gault, em 1894, descreveram a NO e a MT grave que, atualmente, 

são constituídas como algumas das características clínicas das doenças do ENMO13. 

Também conhecida como Doença de Devic, por anos ENMO foi considerado como 

uma variante da EM7. Atualmente, sabe-se que o ENMO é uma desordem distinta da 

EM, menos prevalente e pode estar associada a outras doenças autoimunes, 

contabilizando cerca de 20 a 30% de casos de comorbidade14. 

As doenças do ENMO manifestam-se por uma síndrome de neuromielite 

óptica como resultado de ataques inflamatórios do SNC6, sem etiologia conhecida, 

porém de provável decorrência de fatores ambientais e genéticos7. 

Esta doença é nove vezes mais prevalente em mulheres do que em homens, 

com idade média de 39 anos, embora possa atingir também crianças e idosos; além de 

ser mais frequente em descendentes asiáticos, africanos e latino-americanos7,15. 

Embora um estudo da Austrália e da Nova Zelândia sobre a prevalência mundial do 

ENMO (sob sua definição mais atual16) relata nenhuma associação entre menor 

prevalência do ENMO com o aumento da latitude17,18, o trabalho de Koduah et al.19 

sugere atenção aos níveis de vitamina D em pacientes do ENMO, uma vez que, ainda 

que haja poucos estudos, níveis baixos dessa vitamina foram detectados em pacientes 

com manifestação monofásica e, ainda, níveis significantemente baixos foram 

associados ao aumento em quatro vezes do risco de remissão da doença. Além disso, 

um estudo mais recente de Miyamoto et al.20 relatou a prevalência em mulheres, com 

um percentual de cerca de 60% dos casos estudados, acometendo pacientes com idade 

média de 42 anos, que ocorreu em maiores taxas no sul do Japão, demonstrando um 

padrão de distribuição diferente da EM neste país.

Pittock et al.21 relataram em seu estudo incidência de 88% em mulheres, dos 

pacientes portadores do ENMO estudados, com idade média de 37 anos. Com base em 

imagens de ressonância magnética (RM), 70% dos pacientes estudados apresentaram 

lesões de ataques de NO uni ou bilateral e 75% apresentaram lesões de ataque de MT.  
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Um estudo multicêntrico na Itália reportou a incidência do ENMO em 

mulheres com percentual de cerca de 80% em comparação aos homens, com idade 

média de 40 anos, incluindo pacientes com idade de 12 anos. NO foi relatada em 56% 

dos casos, enquanto MT ocorreu em 39% e ambas, NO e MT concomitantemente, 

ocorreram em 4% do grupo de pacientes22. 

No Japão, Yamakawa et al.23 relataram um caso de ENMO familiar, onde 

ainda não havia sido reportado nenhum caso desse aspecto, embora quatro pacientes 

envolvidos no estudo haviam históricos familiares de EM. 

Devido ao fato de poucos casos familiares de ENMO serem relatados, as 

causas genéticas ainda são desconhecidas, principalmente em se tratando da falta de 

associação das mutações na proteína-alvo dos biomarcadores, a AQP4, com as 

manifestações clínicas do ENMO24. Contudo sabe-se que o complexo HLA (do inglês 

human leucocyte antigen) está envolvido na etiologia do ENMO15. Em um estudo no 

qual foram avaliados os alelos de HLA-DRB (HLA de classe II isótipo DR beta) de 

pacientes de doenças do ENMO e pacientes de EM, brasileiros descendentes africanos, 

foi constatado que o perfil DRB de pacientes do ENMO difere dos pacientes de EM25. 

Del Negro et al.26 apresentam um panorama da epidemiologia do ENMO no 

Brasil que coincide com a prevalência e epidemiologia mundial. Esse estudo 

demonstrou maior prevalência feminina (numa razão de 8:1) dentre os pacientes de 

ENMO brasileiros, com idade média de 40 anos e maior incidência em não-

caucasianos. 

 

3.1.2 Sintomas, prognóstico e terapia 

Para melhorar a qualidade de vida dos pacientes do ENMO é necessária uma 

equipe multidisciplinar que esteja apta a minimizar as manifestações clínicas 

provenientes dos surtos. Os sintomas podem ser variados, concomitantes ou não, 

dependendo da gravidade do surto e das comorbidades. 

A MT completa leva à perda sensorial simétrica e para ou tetraparesia 

(disfunções motoras de membros superiores e inferiores), a qual é observada por meio 

de uma escala expandida do estado de incapacidade (EDSSa, do inglês expanded 

 
a EDSS (expanded disability status scale): método utilizado para avaliar a progressão de ENMO e EM27, 

levando em consideração sistemas funcionais, visualizados na incapacidade de marcha. A avaliação é 

feita por meio de pontuação de 0 a 10, do menor ao maior grau de incapacidade. 
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disability status scale). A MT pode levar também à disfunção dos esfíncteres, dor 

radicular, espasmos, vômito, soluços intratáveis, vertigem, perda auditiva, fraqueza 

facial, visão dupla, ptose (pálpebra caída) e nistagmo (oscilação involuntária dos 

olhos), além de falha respiratória neurogênica. A NO, que pode ocorrer uni ou 

bilateralmente, leva à dor e perda visual parcial ou completa, esta última em pelo 

menos 60% dos casos28. 

Na Ásia, um estudo tailandês encontrou associação de NO em primeiro 

episódio com a recorrência de surto, e de síndrome da área postrema com manifestação 

monofásica. Além disso, o tratamento das manifestações graves com plasmaférese, 

altas doses orais de esteroides com redução escalonada e prevenção de surtos com 

azatioprina diminuíram os riscos de recorrência de surto29.  

Em Hong Kong, um estudo que acompanhou por nove anos um grupo de vinte 

e dois pacientes anti-AQP4+, em sua maioria mulheres com idade média de 47 anos 

em tratamento a longo prazo com imunossupressores, demonstrou que 62% dos 

pacientes tiveram surto recorrente, com espaçamento médio de vinte e sete meses. 

Desses, 68% foram acometidos com disfunção motora e 9% com disfunção visual. 

Tendo alcançado uma taxa de mortalidade de 13%30. 

No Brasil, vinte e quatro pacientes foram acompanhados quanto ao 

prognóstico, dos quais vinte e dois possuíam curso clínico recorrente e dois pacientes, 

o curso monofásico. Foram encontradas as seguintes associações: dois pacientes com 

encefalomielite disseminada aguda monofásica, um com encefalomielite disseminada 

recorrente, três com neuromielite óptica associadas com síndrome de Hughes, 

autoanticorpos e poliarterite nodosa, seis com neuromielite recorrente com 

endocrinopatias, e quatro casos com EM. Dos doze casos de neuromielite óptica 

(NMO) recorrente em afro descendentes acompanhados, seis morreram31. 

Outro estudo que acompanhou a resposta de um grupo de pacientes brasileiros 

ao tratamento do ENMO concluiu que apenas azatioprina ou esta associada a 

predinisona reduziram a frequência de surtos e interromperam a progressão da 

incapacidade, além de efeitos adversos menores e gerenciáveis32. 

Algumas recomendações do painel (especialistas da área) para a primeira e 

segunda linhas de tratamento, acerca da terapia para a prevenção de surtos em 

pacientes do ENMO, estão relacionados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Recomendações do painel para a terapia. 
Linha de 

opção 
Ordem de opção Medicamento Ação do princípio 

Primeira 

Primeira 

Azatioprina 

com corticoide 

Inibe a proliferação de células 

B e T. 

Rituximabe Anticorpo monoclonal contra 

CD20 (do inglês cluster 
differentiation 20), proteína 

de membrana de células B. 

Reduz a atividade de células 
B. 

Segunda 

Micofenolato 

de mofetila 

Inibe a proliferação de 

linfócitos B e T e a produção 

de anticorpos pelos linfócitos 
B. 

Segunda  

Metotrexato Inibe a proliferação de células 

B e T. 

Ciclosporina A Inibe a proliferação de 
linfócitos T ativados. 

Fonte: Frota et al.33 e Baghbanian et al.34. 

 

Alguns imunomoduladores utilizados no tratamento da EM são ineficientes 

no tratamento de pacientes do ENMO, podendo até mesmo exacerbar os surtos nesses 

pacientes34–38, exceto o acetato de glatiramer que demonstrou potencial eficácia em 

pacientes do ENMO não-responsivos a imunossupressores39,40. Devido a isso, 

investigações acerca de imunoterapias têm sido assunto atual, a fim de melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes do ENMO38,41. 

Além disso, a plasmaférese se demonstrou efetiva em diminuir a EDSS em 

pacientes após surtos do ENMO em comparação com o tratamento com a 

metilprednisolona42: obteve melhor resposta em MT isolada quando comparada às 

altas doses intravenosas de esteroides43, bem como foi melhor tolerada pelos pacientes 

tratados comparada à metilprednisolona intravenosa, levando a uma melhora imediata 

de 50% dos surtos e, após 6 meses, 78% dos surtos, além de diminuir significantemente 

os níveis de anti-AQP4 na corrente sanguínea44. 

 

3.1.3 Revisões do critério diagnóstico: o que ocorreu nos últimos 20 

anos 

O critério diagnóstico é importante para avaliar, de modo prospectivo, se as 

manifestações de NO e MT, por exemplo, são indicativos de ENMO e para nortear o 
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tratamento, uma vez que é crucial a rápida identificação da doença e o correto 

tratamento em se tratando de doença com manifestações graves6. Neste tópico, sendo 

um breve histórico do que ocorreu com relação ao ENMO nos últimos 20 anos, ENMO 

será chamada de NMO até o momento em que passou a ser denominada ENMO, por 

consenso dos especialistas. 

Em 1999, Wingerchuk et al.6 propuseram um critério diagnóstico acerca da 

NMO, a qual até então era considerada como uma síndrome monofásica, com MT 

grave e NO bilateral simultânea ou sequencial, resultando em paraplegia e cegueira, 

além de ser ainda considerada por alguns uma variante da EM e com patogênese 

desconhecida. Esse trabalho propôs então que para ser diagnosticado com NMO, o 

paciente deveria atender a todos os critérios absolutos e um critério de apoio principal 

ou dois critérios de apoio secundários, listados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Proposta do critério diagnóstico para NMO elaborada por Wingerchuk et 

al. 
Critérios Manifestações 

Critérios absolutos 

NO 

MT 

Nenhuma evidência de doença clínica fora do nervo 
óptico ou medula espinal 

Critérios de apoio 

Principais 

RM encefálica sem lesões no início 

RM medular com lesões que se estendem por três 

corpos vertebrais ou mais 

Pleocitose do líquido cefalorraquidiano (LCR) maior 

que 50 leucócitos/mm3 ou maior que 5 

neutrófilos/mm3 

Secundários 

NO bilateral 

NO grave com acuidade visual invariável pior do 

que 20/200 (80% de perda) em pelo menos um olho 

Fraqueza grave, invariável, relacionada ao surto em 
um ou mais membros 

Fonte: Wingerchuk et al.6. 

 

Além de propor um critério diagnóstico para orientar médicos e pacientes, 

Wingerchuk et al.6 concluíram que a partir desse critério era possível distinguir NMO 

de EM. 

Em 2004, Lennon et al.8 descreveram um autoanticorpo que participa na 

imunopatologia da NMO, o anti-AQP4, um marcador sorológico altamente específico 



35 
Fundamentação teórica 

 

para a doença encontrado pelos testes atuais em três quartos dos pacientes com esta 

síndrome. O anti-AQP4 reconhece uma proteína dos canais de água nos processos 

podais (terminações) dos astrócitos, a AQP4, permeabilizando a barreira 

hematoencefálica (BHE), o que afeta a homeostase do glutamato no SNC e permite a 

entrada de células do sistema imune no encéfalo, como as moléculas do sistema 

complemento, que causam lesão axonal, necrose, espessamento e hialinização 

vascular6,45. 

Em 2006, com a descoberta do anti-AQP4 e sua relevância na patogênese da 

NMO, Wingerchuk et al.9 publicaram um trabalho propondo uma revisão dos critérios 

diagnósticos de 1999, removendo a restrição absoluta do envolvimento do SNC, nervo 

óptico e medula espinal, e enfatizando a especificidade da lesão longitudinalmente 

extensiva da medula espinal e incorporando a soropositividade do anti-AQP4 como 

critério para diagnóstico de NMO e, principalmente, para distinção desta com a EM 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Critério diagnóstico revisado proposto para NMO por Wingerchuk et al. 
Define NMO: 

1. NO 

2. MT 

3. Ao menos 
dois dos três 

critérios de 

apoio 

RM com lesão contígua à medula espinal que se estende por três corpos 
vertebrais ou mais 

RM encefálica sem lesões do padrão para EM 

Soropositividade para anti-AQP4 

 Fonte: Wingerchuk et al.9. 

 

Com a ampliação da abrangência de manifestações distintas do que eram 

consideradas até então no diagnóstico da NMO e com a mudança nos critérios 

diagnósticos, houve a necessidade de uma nova nomenclatura, tendo sido introduzido 

o termo “espectro da NMO” (ENMO)7. 

Este novo termo incluiu pacientes sopositivos para anti-AQP4 (anti-AQP4+) 

com manifestações limitadas ou inaugurais de NMO (como primeiro surto de mielite 

transversa longitudinalmente extensiva – MTLE – ou NO bilateral ou recorrente) e 

pacientes com lesões cerebrais, diencefálicas e no tronco cerebral (menos recorrentes 
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em manifestações típicas da NMO), além de pacientes com comorbidades para outras 

doenças autoimunes e as formas de EM optico-espinal7,16. 

Em 2015, o Painel Internacional para Diagnóstico da NMO foi convocado 

para consenso no critério diagnóstico diante da necessidade de rever sua abrangência, 

além de melhor conceituar o termo ENMO16. Dessa maneira, as nomenclaturas NMO 

e ENMO foram unificadas no termo ENMO, estratificado quanto à presença ou 

ausência do anti-AQP4 no soro dos pacientes (ENMO anti-AQP4+ e ENMO anti-

AQP4–)16,46. O critério diagnóstico foi revisado, como apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Critério diagnóstico revisado para ENMO em adultos. 

Critério diagnóstico para ENMO com resultado para anti-AQP4 positivo 

1 Ao menos uma característica clínica principal* 

2 Resultado positivo para anti-AQP4, utilizando melhor teste disponível (CBA é fortemente 

recomendado) 

3 Exclusão de diagnósticos alternativos 

Critério diagnóstico para ENMO com resultado negativo ou desconhecido para anti-

AQP4 

1 Ao menos duas características clínicas principais*, ocorrendo como resultado de um ou 

mais episódios clínicos e que atendam aos seguintes requisitos: 

a 
Ao menos uma característica clínica principal* que deve ser NO, MTLE ou síndrome 

da área postrema. 

b Disseminação no espaço (duas ou mais características clínicas principais*) 

c Preenchimento dos requisitos adicionais de RM, quando aplicável 

2 Resultado negativo para anti-AQP4 (utilizando o melhor teste disponível) ou resultado 

desconhecido 

3 Exclusão de diagnósticos alternativos 

Requisitos adicionais de RM para ENMO com resultado negativo ou desconhecido para 

anti-AQP4 

1 NO grave requer: 

 a RM encefálica normal ou com lesões não-específicas na substância branca OU 

 

b 

RM de NO com lesão hiperintensa em T2 (tempo de relaxamento transversal do 

tecido) ou lesão com realce pelo gadolínio em T1 (tempo de relaxamento longitudinal 

do tecido), estendendo-se para além de metade do nervo óptico ou atingindo o quiasma 
óptico 

2 Mielite grave: requer lesão intramedular que se estende para além de três corpos vertebrais 

(MTLE) ou atrofia focal da medula espinal contígua para além de três corpos vertebrais em 

pacientes com histórico prévio compatível com mielite grave 

3 Síndrome da área postrema: requer lesão na medula dorsal ou área postrema 

4 Síndrome grave do tronco encefálico: requer lesão periependimária do tronco encefálico 

*Características clínicas principais 

1 NO 

(Continua na próxima página) 
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(Continuação da página anterior) 

*Características clínicas principais 

2 Mielite grave 

3 Síndrome da área postrema: episódios sem explicação de soluços ou náuseas e vômitos 

4 Síndrome grave do tronco encefálico 

5 Narcolepsia sintomática ou síndrome clínica diencefálica grave com lesões típicas de ENMO na RM 

6 Síndrome encefálica sintomática com lesões típicas de ENMO na RM 

Fonte: Wingerchuk et al.16; Frota et al.33; Weinshenker e Wingerchuk46; Bennet et 

al.47; Bruscolini et al.48. 

 

Atualmente, tem-se verificado pelos testes laboratoriais que a maioria dos 

pacientes sem níveis detectáveis de anti-AQP4 no sangue, ou seja, ENMO anti-AQP4–

, apresentam manifestação monofásica da doença, e, desses, uma minoria possuem 

níveis detectáveis de anticorpos contra a glicoproteína oligodendrocítica da mielina 

(MOG, do inglês myelin oligodendrocyte glycoprotein), anti-MOG, na corrente 

sanguínea, podendo apresentar características diferentes quando comparados aos 

pacientes de ENMO anti-AQP4+ (baixa frequência em mulheres, geralmente em 

jovens, com menor recorrência de surtos)16,49–51. 

Devido a isso, discute-se se esse perfil seria uma doença a parte52, no entanto, 

a função da anti-MOG ainda desconhecida na imunopatologia do ENMO53–55 fez com 

que o painel mantivesse esse fenótipo incluso no ENMO. Isso porque, segundo o 

Painel Internacional para Diagnóstico da NMO, embora atualmente os métodos 

laboratoriais alcancem apenas cerca de 76% de sensibilidade, podendo ter alguma 

explicação técnica para a não-detecção do anti-AQP4 em alguns pacientes do ENMO, 

pode acontecer de haver detecção desse autoanticorpo com o progresso da doença. 

Ocasionalmente, os níveis de anti-AQP4 aumentam com as recidivas clínicas e 

diminuem quando os pacientes são tratados com imunossupressores16,56. 

 

3.1.4 Papel do anti-AQP4 na imunopatologia do ENMO 

Após a associação do anti-AQP4 com as manifestações do ENMO, 

pesquisadores têm buscado melhor entender a função deste autoanticorpo na patologia 

desta doença. A seguir serão apresentados os dados e correlações, obtidos até então, 

desta associação entre o anti-AQP4 e ENMO, em estudo até os dias atuais. 



38 
Fundamentação teórica 

 

Autoanticorpos, como anti-AQP4 e anti-MOG, são potenciais biomarcadores 

para prognósticos de NO em pacientes de ENMO ou EM: em um estudo, dos vinte e 

três pacientes com lesões compatíveis com NO, 34% foram soropositivos para anti-

MOG, 47% foram soropositivos para anti-AQP4 e 26% foram soropositivos para 

ambos os autoanticorpos53. Com a descoberta do anti-AQP4 como biomarcador 

específico do ENMO anti-AQP4+, a distinção entre EM e NMO passou a ser realizada 

com maior precisão do que até então, uma vez que os testes detectaram pacientes 

soropositivos para anti-AQP4 com mais de 90% de especificidade e 73% de 

sensibilidade para NMO: dos quatorze pacientes estudados por Lennon et al.8, doze 

eram portadores de NMO ou possuíam alto risco para esta síndrome. No entanto, para 

um rápido e correto diagnóstico espera-se que essa taxa de 73% de sensibilidade possa 

ser aumentada, por isso busca-se, com este trabalho, elevar a taxa de precisão no que 

diz respeito à sensibilidade de detecção do sensor. 

Roemer et al.57 estudaram a perda de AQP4, proteína reconhecida pelo anti-

AQP4, como parâmetro para a distinção entre EM e NMO. Foi possível descrever um 

padrão de perda de AQP4 recorrente em todos os nove pacientes de NMO estudados, 

padrão este distinto do padrão de expressão de AQP4 em pacientes de EM inclusos no 

estudo. Estudos consolidados, portanto, apontam que a imunopatologia do ENMO 

anti-AQP4+ pode ser desencadeada pelo autoanticorpo anti-AQP4 que reconhece a 

proteína AQP4, presente nos canais de água dos pés dos astrócitos que formam a 

BHE58,59, diferente do que ocorre com pacientes de EM. 

Embora não se conheça como ocorre a imunização no ENMO anti-AQP4+, 

segundo Wingerchuck et al.7, é possível observar algumas diferenças entre a 

imunopatologia da EM e ENMO anti-AQP4+: dentre todas as IgGs na corrente 

sanguínea dos pacientes de ENMO pode estar presente o anti-AQP4 que atinge o 

parênquima do SNC devido a lesões na BHE ou mesmo por transcitose endotelial, 

ocasionando neste local a ativação do complemento.  

Como representado na Figura 1A, o anti-AQP4 reconhece a proteína AQP4, 

aumentando a permeabilidade da BHE, o que permite a entrada de eosinófilos (EOS) 

e neutrófilos (N) no SNC. Este reconhecimento antígeno-anticorpo causa lesões 

axonais e necrose do nervo óptico, além de espessamento e hialinização dos vasos 

sanguíneos, devido à montagem do complexo de ataque à membrana (CAM). Na fase 
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aguda do ENMO anti-AQP4+, o processo proinflamatório é detectado pela presença 

de grandes quantidades de EOS, N e linfócitos B no LCR, mas não IgGs7,60. 

 

 

Figura 1 – Esquema representativo da imunopatologia (A) do ENMO anti-AQP4+ e 

(B) da EM.  

Fonte: Adaptado de Wingerchuk et al.7. 

 

A hipótese da imunopatologia da EM (Figura 1B), por sua vez, descreve a 

ação de linfócitos T ativados (T) da corrente sanguínea interagindo, por meio de 

integrinas antígeno-1 associadas à função linfocitária (LFA-1, do inglês lymphocyte 

function-associated antigen 1) e antígeno-4 de aparecimento tardio (VLA-4, do inglês 

very late activation antigen 4), com os receptores nomeados moléculas de adesão 

intercelular-1 (ICAM-1, do inglês intercellular adhesion molecules 1) e moléculas de 

adesão de célula vascular-1 (VCAM-1, do inglês vascular cell adhesion molecules 1) 

das células endoteliais, permeabilizando a BHE, juntamente com a ação de proteinases 

nomeadas metaloproteinases da matriz extracelular-9 (MMP-9, do inglês matrix 

metalloproteinases 9) e causando a inflamação no SNC7. 

 O processo inflamatório inicia com o reconhecimento de antígenos da EM 

ainda em estudo, como MOG, proteína básica de mielina (MBP, do inglês myelin basic 
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protein), proteína proteolipídica (PLP, do inglês proteolipid protein) ou β-arrestina61, 

apresentados pelo complexo de histocompatibilidade principal (MHC, do inglês major 

histocompatibility class) de classe II das células apresentadoras de antígenos (APC, do 

inglês antigen-presenting cells) às células T CD4+ (CD4) (célula receptora de antígeno 

– TCR, do inglês T-cell receptor). Nesse processo, a secreção de citocinas e 

quimiocinas causa a quimioatração de linfócito B (B) e T CD8+ (CD8), e monócitos. 

O processo proinflamatório desencadeado acarreta em desmielinização e dano axonal 

causados por mecanismos diferentes, envolvendo macrófagos (MØ) e linfócitos T 

CD8+ citotóxicos. Ocorre produção local (no parênquima do SNC) de anticorpos, 

ocasionado provavelmente pela expansão clonal dos linfócitos B que infiltraram no 

parênquima, agravando o dano axonal. Devido à proinflamação desencadeada, as 

bandas oligoclonais (BOC) de pacientes de EM apresentam pequenas concentrações 

de IgGs7,62. 

Assim, a inclusão do autoanticorpo anti-AQP4 nos critérios diagnósticos de 

ENMO se mostra consistente com o que vem sendo estudado com relação à 

imunopatologia de EM e de ENMO, sendo o teste de detecção de anti-AQP4 

complementar aos testes clínicos e laboratoriais de BOC. 

 

3.2  Conhecendo as principais biomoléculas da patogenia de ENMO anti-

AQP4+ 

3.2.1 Proteína AQP4 

As aquaporinas são membros de uma família de proteínas de membrana 

envolvidas no transporte de água para o interior das células com alta seletividade. Há 

cerca de duzentos tipos de aquaporinas, em diversas espécies, sendo doze expressas 

em mamíferos, dentre as quais está a AQP4 que é expressa no nervo óptico no encéfalo, 

mais abundante nos processos podais dos astrócitos63,64. 

Ho et al.65 descreveram a estrutura da AQP4 por cristalografia de raio-X de 

alta resolução (1,8 Å), evidenciando que o monômero é constituído de seis hélices de 

domínio transmembranar e dois segmentos de hélices curtas, como representado na 

Figura 2A, nomeados de M1 a M8. Na Figura 2B, podemos observar o tetrâmero que 

forma o poro celular, visto da porção extracelular para baixo. 
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Figura 2 – Diagrama do monômero e do tetrâmero estrutural da AQP4. (A) 

monômero da AQP4, constituído de seis hélices de domínio 

transmembranar e duas hélices curtas que circundam o poro, nomeadas 

de M1 a M8. (B) Tetrâmero em visão de topo, do lado extracelular para 

dentro, no eixo simétrico das quatro subunidades. 

Fonte: Adaptado de Ho et al.65. 

 

A AQP4 humana é produzida em duas isoformas: uma isoforma longa, a M-

1, que inicia no aminoácido metionina na posição 1, e a isoforma mais curta, a M-23, 

com sua porção amino-terminal (N-terminal) iniciando na metionina localizada na 

posição 2364,66,67, representada pela Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Isoformas da AQP4 humana: a M-1 que inicia na metionina 1 da porção 

N-terminal e a M-23 que inicia na metionina 23 da porção N-terminal. 

Fonte: Adaptado de Verkman et al.64. 
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Devido ao fato de alguns antígenos alvo de estudos pertencerem a proteínas 

intermembranares, sendo impossível a manipulação dessas proteínas, há trabalhos que 

utilizaram peptídeos ao invés do antígeno de determinado anticorpo68,69, até mesmo no 

estudo de epítopos da AQP470, pois dessa maneira é possível otimizar os testes 

imunológicos. 

Kampyalfka et al.70 realizaram uma triagem de epítopos por meio de testes 

com peptídeos da AQP4 e detectaram epítopos intracelulares desta proteína que, em 

seu estudo, foram reconhecidos pelo anti-AQP4 com especificidade. Embora nesse 

estudo o peptídeo imunodominante (que obteve maior especificidade de interação com 

o anti-AQP4) seja intracelular, o que é possível, pois uma proteína pode apresentar 

mais de um epítopo, outros estudos mais recentes relatam a imunodominância de 

peptídeos das alças extracelulares, nomeados alças A, C e E71–73. É esperado que na 

patologia do ENMO os epítopos da AQP4 em sua forma nativa (nos processos podais 

dos astrócitos) sejam extracelulares, em se tratando de uma proteína intermembranar, 

principalmente nas regiões que contém as três alças externas64, nas quais estão 

contidos os peptídeos utilizados no presente trabalho.  

 

3.2.2 Autoanticorpo anti-AQP4 

O anti-AQP4 é um autoanticorpo, ou seja, reconhece o que é próprio do 

organismo, a proteína AQP48. É uma imunoglobulina (IgG) formada por cadeias leves 

(CL, do inglês constant light chain) e cadeias pesadas (CH, do inglês constant heavy 

chain) que possuem regiões variáveis N-terminais (VL e VH, do inglês variable light 

chain e variable heavy chain, respectivamente), as quais são as regiões de 

reconhecimento de antígeno, ou seja, possuem alças da região determinante de 

complementariedade (CDRs, do inglês complementarity determining region). Os 

domínios CH2 e CH3 formam a região do fragmento cristalizável (Fc, do inglês fragment 

crystallizable), e os domínios CH1, CL, VH e VL formam a região do fragmento ligante 

de antígeno (Fab, do inglês fragment antigen-binding) (Figura 4A)74. 

Além disso, o anti-AQP4 é uma IgG do subtipo 175,76 e possui características 

estruturais intrínsecas deste subtipo de IgG, como os ângulos de abertura e mobilidade 

entre as cadeias, unidas por pontes dissulfeto, conferindo-lhe o formato em “Y”, o que 
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a difere, por exemplo, de IgGs de subtipo 2a, que devido a estas características, ângulos 

de abertura distintos e menor mobilidade, possuem o formato em T77 (Figura 4B). 

 

 

Figura 4 – Estrutura da IgG. (A) IgG1, evidenciando as cadeias pesadas e suas 

regiões conservadas (CH) e regiões variáveis (VH), bem como as cadeias 

leves e suas regiões conservadas (CL) e regiões variáveis (VL). Os 

domínios CH2 e CH3 formam a região Fc, e os domínios CH1, CL, VH e VL 

formam a região Fab da IgG. (B) Forma em “Y” da IgG1 e forma em “T” 

da IgG2a, conferidas devido aos ângulos de abertura e mobilidade entre 

as cadeias.  

Fonte: Adaptado de Harris et al. (IgG1, arquivo 1IGY77) e Harris et al. 

(IgG2a, arquivo 1IGT78), com imagens depositadas no Protein data bank 

(PDB)79. 

 

Deste modo, a patologia do ENMO é desencadeada a partir do 

reconhecimento da AQP4 pelas CDRs do anti-AQP4, provavelmente por meio das 

alças extracelulares da proteína AQP4 formadas por peptídeos lineares, como ocorre 

com a maioria dos autoanticorpos em doenças autoimunes em humanos, facilitando a 

internalização de moléculas proinflamatórias no SNC64. 

Tendo este conhecimento com relação à estrutura da proteína e do 

autoanticorpo anti-AQP4 e sua participação na imunopatogênese do ENMO, foi 

possível vislumbrar o desenvolvimento de sensores capazes de detectar o anti-AQP4 

presente no soro de portadores dessa doença, com peptídeos da AQP4, ou seja, partes 

sintéticas da proteína, adequada às dimensões do sensor.  
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Um sensor de microscopia de força atômica (AFM, do inglês Atomic Force 

Microscopy), é capaz de detectar forças de interação da ordem de picoNewtons (pN), 

ou seja, trata-se de uma técnica altamente sensível. Assim, a proposta do presente 

trabalho foi desenvolver um sensor altamente sensível, a fim de melhorar a 

sensibilidade dos testes laboratoriais atuais para a detecção e a avaliação da presença 

ou ausência de anti-AQP4 em amostras de pacientes do ENMO, os quais atingem no 

máximo 76% de sensibilidade, ou ainda, confirmar a ausência deste autoanticorpo nos 

pacientes de ENMO anti-AQP4–. 

 

3.3  Nanoimunossensor 

3.3.1 Nanoimunossensor de AFM: sensor capaz de detectar anticorpos 

por meio da força de adesão 

Os sensores de AFM foram inicialmente denominados nanobiossensores, pois 

utilizavam enzimas para a detecção de herbicidas1–3,80–82: os herbicidas inibidores de 

enzimas eram detectados por meio de ligações específicas nos sítios ativos dessas 

enzimas, com grande sensibilidade. 

Posteriormente, buscando aliar maior especificidadeb à alta sensibilidade do 

nanobiossensor, passou-se a utilizar anticorpos no lugar de enzimas4, uma vez que 

anticorpos são capazes de reconhecer um único antígeno, por meio da ligação a seus 

epítopos, ou seja, peptídeos com sequências de aminoácidos que determinam a 

imunogenicidade da proteína74. Desta forma, os nanobiossensores passaram a ser 

chamados de nanoimunossensores. 

Os nanoimunossensores de AFM utilizam o microscópio de força atômica, 

cujo princípio de funcionamento consiste na deflexão de um feixe de laser sobre o 

cantilever que, por sua vez, reflete o sinal a um espelho direcionando-o ao fotodetector. 

Este sinal recebido no fotodetector passa por um controlador, por meio de um 

computador acoplado, que transforma o sinal elétrico em informações de medidas de 

força e/ou imagens, como resultado da varredura da amostra pela ponta. Uma cerâmica 

 
bQuando o termo “específico(a)” se refere às ligações e interações intermoleculares (antígeno-anticorpo) 

diz respeito à afinidade desta interação no complexo antígeno-anticorpo, conceito este diferente do 

termo relativo à especificidade do teste diagnóstico, que também é abordado neste trabalho, explanado 

no item 4.7.1.  
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piezoelétrica realiza a oscilação da amostra nos eixos x, y e z sob a ponta do 

cantilever83, como mostrado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Princípio de funcionamento do microscópio de força atômica: o laser é 

defletido sobre o cantilever que o reflete novamente ao fotodetector; um 

controlador recebe o sinal que é expresso no software.  

 

Com esta ferramenta é possível realizar imagens e também medidas de 

interação da ponta com a amostra, principalmente a força de adesão que resulta de 

forças atrativas e repulsivas durante a varredura ponta-amostra, gerando uma curva de 

força versus distância de deslocamento da cerâmica piezoelétrica84–86. Esta 

potencialidade da AFM é chamada de AFS87. 

A AFS permite, portanto, medir a interação entre a ponta e amostra, podendo 

estas serem modificadas quimicamente com biomoléculas imobilizadas na superfície, 

a fim de medir a interação entre essas biomoléculas e seus ligantes: enzima-herbicida 

ou antígeno-anticorpo (Figura 6). 
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Figura 6 – Interação de biomoléculas por AFS. Curva de força gerada a partir da 

interação da ponta com a amostra e do desprendimento ponta-amostra, 

oferecendo informações da força de interação entre as moléculas.  

 

Para realizar a AFS, é necessário modificar quimicamente as superfícies, 

utilizando protocolos de funcionalização covalente das pontas de AFM e substrato, 

bem como protocolos de imobilização de biomoléculas nas superfícies 

funcionalizadas. 

 

3.3.2 Funcionalização covalente de superfícies: espectroscopia de 

força química 

A imobilização de biomoléculas na ponta de AFM e no substrato é possível 

devido à modificação química destas superfícies, a fim de proporcionar grupamentos 

químicos para ligação covalente entre os elementos envolvidos na funcionalização. 

Este conceito de modificação de pontas de AFM por meio de funcionalização 

química88 torna a AFM sensível a interações moleculares específicas. A 

funcionalização pode ser feita com camadas auto-organizáveis de grupos tióis (–SH)89, 

de terminações em grupos funcionais (–COOH ou –NH2) ou de grupos silanos (–

SiH4)
90, funcionalizados sobre pontas recobertas com ouro (–Au) ou superfícies de 

silício (–Si). Diferentes tipos de interações podem, a princípio, ser estudados variando 

os grupos funcionais, por exemplo, desenovelamento de proteínas91, adesão entre 



47 
Fundamentação teórica 

 

superfícies92,93, interações enzima-herbicida94 (Figura 7), ou ainda, interações antígeno-

anticorpo95,96. 

 

 

Figura 7 – Funcionalização de nanossuperfícies. No topo, a ponta de AFM de silício 

recoberta por uma monocamada de 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) 

e da enzima ACCase (acetil-CoA carboxilase) (representada em azul, 

amarelo e roxo). Na base, o substrato de silício recoberto com APTES e 

herbicida diclofop, inibidor da ACCase. 

Fonte: Amarante et al.94. 

 

A funcionalização pode ocorrer, portanto, com a montagem de uma camada 

de APTES que interage covalentemente com a superfície oxidada do silício (ponta de 

AFM ou substrato de mica) (Figura 8-1 e Figura 8-2), disponibilizando grupamentos 

amina para a próxima etapa da funcionalização97. A extremidade carboxi-terminal (C-

terminal) da IgG interage com os grupamentos amina do APTES, com a adição de 

agentes reticulantes, o 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC) e N-

hidroxisuccinimida (NHS), que ativa a carboxila para reação espontânea com amina 

primária (amina I)98 (Figura 8-3). 
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Figura 8 – Etapas de funcionalização e imobilização aleatória de IgGs. (1) A mica 

não-funcionalizada é silanizada com (2) APTES, proporcionando 

grupamentos químicos para (3) imobilização das IgGs. (3-a) A IgG pode 

ser imobilizada na posição na qual as regiões variáveis fiquem totalmente 

disponíveis, (3-b) parcialmente disponíveis ou, ainda, (3-c) totalmente 

indisponíveis.  

 

Neste caso, a imobilização é aleatória, podendo variar as posições nas quais 

a IgG será imobilizada. Há três orientações, equivalentes aos descritos por  Lu et al.99 

nas quais, em algumas delas, as regiões variáveis de interação com o antígeno podem 

ficar comprometidas. Como ilustrado pela Figura 8-3a, a IgG pode ser imobilizada 

com as regiões variáveis totalmente disponíveis, parcialmente disponíveis (Figura 8-

3b), perdendo 50% da sua habilidade em interagir com o antígeno ou, ainda, totalmente 

indisponíveis (Figura 8-3c), perdendo 100% de sua capacidade de interação com o 

antígeno. 

Desta maneira, é necessário considerar a posição das moléculas imobilizadas 

para a realização de medidas de interação antígeno-anticorpo, uma vez que, buscando 

aliar maior sensibilidade à potencial especificidade do nanoimunossensor, é possível 

facilitar a imobilização orientada de IgGs. 

Para tal, há protocolos de imobilização orientada de IgGs com proteínas que 

interagem especificamente com a região Fc dessas IgGs (Figura 9). Desta forma, é 

importante saber qual o subtipo e a espécie na qual foi produzida a IgG para que a 

imobilização seja otimizada. Proteína A (PtA), por exemplo, interage específica e 

fortemente com a região Fc de IgGs de subtipo 1 de humanos, enquanto a proteína G, 

por sua vez, interage com a região Fc de IgGs de subtipo 3 de humanos100. 
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Figura 9 – Imobilização orientada de IgGs. (1) Superfície de silício com (2) APTES. 

(3) Imobilização da PtA para interação com a região Fc da IgG e (4) 

consequente imobilização orientada da IgG, proporcionando alta 

especificidade e alta sensibilidade ao nanoimunossensor. Adaptado com 

“Proteína A” de Nilsson et al. (arquivo PDB 1H0T)101.  

 

Desta forma, a imobilização orientada de IgGs permite manter as regiões 

viáveis disponíveis, garantindo que a habilidade em interagir com o antígeno não seja 

perdida, conferindo alta especificidade e alta sensibilidade ao nanoimunossensor e, 

consequentemente, maior eficácia na detecção de IgGs100,102–104. 

 

3.3.3 Proteína A e interação com a região Fc de IgGs 

Proteína A é um componente da parede celular de diversas cepas de 

Staphylococcus aureus e possui de quatro a cinco domínio homólogos105,106. Esses 

domínios possuem afinidade de interação com a região Fc de IgGs e estão alocados na 

região N-terminal da proteína, enquanto cerca de oito peptídeos da região C-terminal 

são responsáveis pela ancoragem da proteína à parede celular da S. aureus107,108.  

Dos cinco domínios da PtA, quatro são conhecidos ser altamente similares109 

e, embora todos os domínios individualmente possam interagir também com a região 

Fab da IgG, principalmente os domínios C e D (SpAC e SpAD) (Figura 10A)110,111, a 

interação PtA-Fc, em especial mediada pelo domínio B da PtA (SpAB), é mais forte 

que a interação PtA-Fab112. Devido a isso, a interação da PtA é mais favorável com a 

região Fc da IgG quando estas estiverem interagindo em suas formas íntegras in vivo 

(Figura 10B). 
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Figura 10 – Interações entre domínios da PtA e regiões Fc e Fab de IgG. (A) Os 

domínios C e D da PtA (SpAC e SpAD) podem interagir com a região 

Fab da IgG (região superior). (B) Quando a IgG está íntegra, é mais 

favorável a interação dos domínios com a região Fc (região inferior).  O 

domínio C da PtA (SpAC) interage mais fortemente com a região Fc da 

IgG do que com a região Fab. 

Fonte: Adaptado de Deis et al.110. 
 

 Levando em consideração algumas alterações na sequência de aminoácidos 

dos domínios da PtA e a importância dessa proteína em imunoensaios, Nilsson et al.101, 

através da engenharia de proteínas, sintetizaram o domínio Z da PtA, derivado do 

domínio B da proteína nativa. Essa síntese permitiu a predição da estrutura 

tridimensional do affibody ZSPA-1 (Figura 11), uma molécula que pode mimetizar a PtA 

em sua capacidade de interação com a região Fc da IgG. 

 

 

Figura 11 – Affibody ZSPA-1 formando o domínio Z da PtA. Molécula capaz de 

mimetizar a PtA em sua capacidade de interação com a região Fc da 

IgG. 

Fonte: Nilsson et al. (arquivo PDB 1H0T)101. 
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Atualmente, a PtA utilizada em imunoensaios trata-se de proteína 

recombinante, produzida em Escherichia coli, possuindo quatro domínios de interação 

específica com a região Fc de IgGs, principalmente de subtipo 1 produzidas em 

humanos113. 

 

3.3.4 Interações específicas e não-específicas pela AFS: valor da força 

de adesão e formato da curva de força 

A sensibilidade da AFS e o desenvolvimento de nanoimunossensores 

permitem o reconhecimento de diferentes forças atuantes nas interações durante a 

aquisição das curvas de força, dentre elas, interações fracas, como ligações individuais 

de hidrogênio com cerca de 10 pN de força de adesão114 e interações fortes, como 

ruptura de ligações covalentes (~4000 pN)115. Neste contexto, as forças da interação 

antígeno-anticorpo são encontradas na literatura com forças de adesão entre ~20 e 400 

pN, quando medidas as interações de uma única molécula de anticorpo com um 

antígeno116–119. Em se tratando de sistema no qual há várias moléculas em interação, a 

força de adesão pode variar até cerca de 2000 pN120, devido à somatória das forças 

individuais, representando a força total de interação das moléculas no sistema (Tabela 

5).  

 

Tabela 5 – Forças de ruptura de interações entre moléculas. 
Sistema Moléculas Força de adesão Referências 

Força eletrostática 
Solução de cloreto de 

potássio (KCL) 
6 pN 

Butt121 

Força de hidratação 
Solução de cloreto de 

magnésio (MgCl2) 
7 pN 

Ligações individuais 

de hidrogênio 
-- 10 pN Hoh et al.114 

Antígeno-anticorpo 

Ferritina/anti-ferritina  50 pN  

Lee et al.119 

Fluoresceína/anti-

fluoresceína 
200 pN 

Receptor 1 de 
rianodina (RyR1, do 

inglês ryanodine 

receptor 1)/anti-

RYR1 

42-73 pN 

hCG (do inglês 

human chorionic 

gonadotropin)/anti-

hCG 

507 pN 

Ligações covalentes 
C – C 

C – O  
4000 pN 

Müller et al.115 

Grandbois et al.122 
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A curva de força típica adquirida pela AFS nos dá diversas informações que 

dizem respeito à interação ponta-amostra. Uma vez que ponta de AFM e substrato 

estão modificados quimicamente, essas informações passam a ser com relação às 

interações entre as biomoléculas, sendo possível detectar as forças específicas de 

complexos antígeno-anticorpo68,95 e outras forças atuantes no sistema123, devido à 

sensibilidade da AFS. 

Em sistemas biológicos, para se certificar que a força de adesão obtida no 

sistema é proveniente do reconhecimento de uma interação específica antígeno-

anticorpo é necessário observar dois fatores importantes: (a) os valores da força de 

adesão, que variam na ordem de centenas de pN, enquanto que outras interações não-

específicas correspondem a variações de dezenas ou então milhares de pN (veja Tabela 

5) 119; (b) e o formato da curva de força que para ser resultado de uma interação 

específica deve apresentar mudança no declive, bem como múltiplos picos na curva 

de retração117,119, como será visto a seguir. A importância da observação destes dois 

fatores é imprescindível para se ter a certeza da obtenção de interações antígeno-

anticorpo e não haver enganos, como por exemplo com a interação proteína-proteína, 

da qual o formato da curva é semelhante, com múltiplos picos, no entanto os valores 

variam entre milhares de pN, como é o caso da interação insulina-insulina (1300 pN) 

e avidina-biotina (2000 a 15000 pN)124. 

A declividade da linha de retração dá informações sobre o caráter de 

especificidade das interações que estão ocorrendo no sistema. Para identificar essa 

informação sobre a especificidade, deve-se analisar o seguinte: (a) a declividade da 

linha de retração da curva de força retorna em linha constante, sem mudança do declive 

(Figura 12A), evidenciando uma interação não-específica; (b) já numa interação 

específica, haverá mudança no declive da linha, ou seja, o declive da linha de retração 

não será constante125 (Figura 12B). Essa diferença na declividade indica que há um 

reconhecimento específico, pois no momento em que a ponta começa a se desprender 

da amostra, ocorre o relaxamento do cantilever, refletido na curva, devido ao 

esticamento das biomoléculas do sistema119,126.  
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Figura 12 – O formato da curva evidencia o reconhecimento de interação não-

específica e interação específica. (A) Na curva de força típica não há 

mudança no declive da linha de retração. (B) A mudança no declive da 

linha de retração indica reconhecimento específico entre moléculas, 

devido ao relaxamento do cantilever.  
 

Além da alteração no declive da linha de retração, outra alteração no formato 

da curva é importante para o estudo da interação antígeno-anticorpo. Devido ao fato 

de uma molécula formada por domínios proteicos, que é o anticorpo, estar envolvida 

no sistema, antes que haja o desprendimento total do antígeno ligado à essa molécula, 

cada domínio é primeiramente esticado e desenovelado127. 

O desenovelamento do anticorpo pode ser visto na curva de força por meio 

do seu formato com múltiplos picos (Figura 13): cada domínio ao ser esticado produz 

um pico, repete-se esse processo até que haja o subsequente desprendimento do 

antígeno em complexo com o anticorpo128–130. 

 

 

Figura 13 – Curva de força com múltiplos picos. Este formato da curva de força 

evidencia o desenovelamento da proteína ou anticorpo em cada pico, 

antes que ocorra o total desprendimento intermolecular. 
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Portanto, quando a interação antígeno-anticorpo é estudada, há dois 

momentos distintos para a ruptura total da interação intermolecular: (a) o 

desenovelamento do anticorpo e (b) desprendimento intermolecular130,131. 

 

3.3.5 Mapeamento da força de adesão (Force Volume) 

Para realizar a AFS a fim de detectar ligações antígeno-anticorpo é possível 

utilizar uma metodologia de aquisição de curvas de força denominada Force Volume 

ou mapeamento da força de adesão132. 

O Force Volume consiste em uma imagem realizada no microscópio de força 

atômica, de baixa resolução, na qual em cada pixel da imagem topográfica é adquirida 

também uma curva de força da interação entre a ponta e a amostra, gerando um arranjo 

tridimensional de forças, um force volume133 (Figura 14), ou seja, a força de adesão é 

mapeada na amostra por meio da imagem. 

 

 

Figura 14 – Force Volume. Imagem de baixa resolução gerada no AFM, na qual em 

cada pixel é adquirida uma curva de força da interação entre a ponta e a 

amostra. 
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Com o Force Volume é possível mapear receptores ou ligantes de células134 

ou mesmo analisar o perfil de adesão de receptores-ligantes de amostras com conteúdo 

heterogêneo, como IgGs purificadas de amostras de soro135,136. 

 

3.4  Caracterização da funcionalização pela técnica de ressonância 

plasmônica de superfície 

O princípio da técnica de ressonância plasmônica de superfície (SPR, do 

inglês surface plasmon resonance), a qual é baseada na excitação do plasmon de 

superfície pela incidência de uma luz polarizada sobre uma superfície de vidro 

(prisma), foi proposto incialmente por Kretschmann, em 1971137. 

Interações moleculares podem ser monitoradas e quantificadas em tempo real 

por SPR, inclusive interações reversíveis entre antígenos e anticorpos imobilizados em 

superfícies, sendo analisadas a associação e a dissociação das biomoléculas em 

interação138–141. 

Desde a década de 80, a técnica de SPR tem sido utilizada para a construção 

de sensores142. E já em 1983, o SPR foi utilizado para a detecção de biomoléculas com 

o estudo da adsorção de anticorpos e o sensoriamento da ligação deste com seu 

antígeno143,144. 

Atualmente é utilizada a configuração de Kretschmann (Figura 15), que se 

baseia em eventos ópticos, resultantes da interação da luz incidente com elétrons do 

plasmon (interface formada por uma fina camada de metal depositada no prisma), em 

um ângulo bem definido, podendo detectar alterações nos índices de refração, causadas 

pelas interações intermoleculares no sistema estudado145. 
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Figura 15 – SPR segundo a configuração de Kretschmann. 
 

O diferencial do SPR na caracterização da montagem das camadas de 

funcionalização em uma superfície está relacionado ao fato de não necessitar 

marcação, permitindo que a análise seja realizada com menos processos, podendo ser 

acompanhada em tempo real, além da alta sensibilidade da técnica145. 

 

3.5  Caracterização da funcionalização pela técnica de AFM acoplada com 

espectroscopia de absorção do infravermelho 

A caracterização química das interações entre os grupamentos dos compostos, 

resultantes da funcionalização por ligações covalentes no substrato e na ponta de AFM 

pode ser realizada por meio da AFM acoplada com espectroscopia de absorção do 

infravermelho (AFM-IR)146. O feixe de infravermelho (IR) é pulsado na ponta de AFM 

em contato com a amostra a ser caracterizada, a rápida expansão do laser faz com que 

a oscilação ressonante do cantilever de AFM do equipamento seja proporcional ao 

coeficiente de absorção da amostra. Um espectro de absorção é gerado pela medida da 

amplitude de oscilação do cantilever, evidenciando a assinatura espectral química da 

região amostrada147 (Figura 16).  
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Figura 16 – Princípio de funcionamento do AFM-IR. Entre a ponta de AFM e a 

amostra incide um feixe de infravermelho pulsado, a expansão do laser 

faz com que a oscilação ressonante do cantilever seja proporcional ao 

coeficiente de absorção da imagem. A medida da oscilação do cantilever 

gera um gráfico de absorção. 

 

3.6  Caracterização da funcionalização por imagens de AFM 

A deposição das camadas de cada etapa da funcionalização pode também ser 

verificada pela caracterização topográfica com AFM, ou seja, por meio de imagens de 

AFM, analisar a altura das superfícies, pois a cada camada depositada há aumento na 

altura (nm) das imagens, indício da montagem das camadas da funcionalização95,97. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Obtenção dos peptídeos 

Em conjunto com projeto FAPESP nº 2012/50839-4 da Profª Dra. Doralina 

Guimarães Brum Souza, foram adquiridos os peptídeos da proteína AQP4, 

comercialmente. Foram sintetizados os peptídeos com base na isoforma M-1 da 

proteína AQP4 humana dividida em trinta e dois peptídeos de dez aminoácidos 

sequenciais. 

Preliminarmente, o citado projeto fez a triagem de peptídeos pelo teste 

ELISA, a fim de determinar a reatividade, ou seja, a qualidade da interação desses 

peptídeos com os soros dos pacientes.

Neste trabalho, foram utilizados os dois peptídeos (AQP461-70 e AQP4201-210) 

que mostraram um potencial de maior reatividade contra o anti-AQP4 e os dois 

peptídeos com um potencial de menor reatividade (AQP4131-140 e AQP4141-150) após o 

teste ELISA, segundo as análises do projeto citado acima (Figura 17). 

 

 

Figura 17 – Localização dos peptídeos, utilizados neste trabalho, na proteína AQP4. 

Potencialmente reativos: AQP461-70 (verde oliva) e AQP4201-210 (verde 

claro). Potencialmente não-reativos: AQP4131-140 (rosa) e AQP4141-150 

(vermelho). 

Fonte: Adaptado de Verkman et al.64. 
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4.2 Obtenção dos soros 

Após aprovação pelos comitês de ética das instituições envolvidas neste 

projeto, via Plataforma Brasil (Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, 

CAAE: 51297215.3.0000.5504; Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, 

CAAE: 51297215.3.3002.5411; e Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo – FMUSP, CAAE: 51297215.3.3001.0065) e preenchimento dos termos de 

consentimento livre e esclarecido (Anexos A e B), os soros foram coletados pela Profª 

Dra. Doralina G. Brum Souza, sendo dezessete pacientes portadores de ENMO anti-

AQP4+ (nove com titulação conhecida de anti-AQP4), oito pacientes de ENMO anti-

AQP4–, quatro pacientes de EM e dois indivíduos saudáveis. Amostras de três 

indivíduos saudáveis foram coletados pelo Dr. Paulo Diniz da Gama e pela Dra. 

Pâmela Soto Garcia. Todas as amostras passaram pelo processo de purificação, das 

quais foram purificadas as IgGs totais. Todos os pacientes de ENMO foram 

diagnosticados segundo os critérios de Wingerchuk et al.16 e os pacientes de EM, 

segundo os critérios revisados de Mc Donald de 2010148. 

 

4.3  Purificação dos soros 

As IgGs utilizadas neste trabalho foram purificadas dos soros dos pacientes 

pelo Dr. Luís Antonio Peroni, especialista na área de Imunologia com ênfase em 

anticorpos monoclonais e sócio-diretor da Rheabiotech Desenvolvimento, Produção e 

Comercialização de Produtos de Biotecnologia Ltda (Campinas, SP). 

 

4.4 Protocolos de funcionalização das superfícies e imobilização das 

biomoléculas 

Neste trabalho foram utilizadas três superfícies distintas para as análises de 

caracterização e detecção da IgG, mas que exercem funções semelhantes no que se 

refere à funcionalização, devido à sua superfície oxidada capazes de serem silanizadas 

e aminadas. A saber, este trabalho foi realizado com superfícies de (a) nitreto de silício 

(ponta de AFM), (b) mica muscovita (substrato para as medidas de AFM) e (c) ouro 

(substrato para as medidas de SPR) (Figura 18). 
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Figura 18 – Superfícies oxidadas e interação com reagentes de aminação. O nitreto 

de silício e a mica muscovita oxidados reagem com os grupos silanos do 

aminopropiltrietoxisilano. A superfície oxidada de ouro reage com os 

grupos tióis da cisteamina (Cist). 

 

As superfícies de nitreto de silício e de mica muscovita oxidadas permitem a 

interação com os grupos silanos do APTES90, assim como ocorre na interação da 

superfície oxidada do ouro com os grupos tióis da cisteamina (Cist)89. Desta maneira, 

os hidrogênios desses compostos, APTES e Cist, interagem com as hidroxilas das 

superfícies oxidadas, resultando em água (H2O) e mantendo amina disponível para as 

próximas etapas que sucedem no processo de funcionalização. 

 

4.4.1 Protocolo de silanização/aminação da ponta de AFM e do 

substrato 

Foram utilizadas micas (15 mm x15 mm2, Ted Pella Inc, Redding, California, 

USA) e pontas de AFM de nitreto de silício (AC40, Bruker), com 8 nm de raio e 

constante de mola (k) de 0,02 N/m, segundo especificações indicadas para pontas 

utilizada em medidas de AFS126. As micas foram clivadas com fita adesiva, a fim de 

retirar impurezas inorgânicas. Pontas de AFM e micas foram esterilizadas sob radiação 

ultravioleta (UV) e ozônio (O3) no equipamento ProCleaner™ (UV.PC.220, Bioforce 
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Nanosciences, Ames, Iowa, USA). Para a silanização das superfícies (pontas e 

substratos), foram utilizados, para funcionalização por vaporização por 45 min, 40 µL 

de APTES (Sigma-Aldrich®, St. Louis, Missouri, USA), e 40 µL de trietilamina (99%, 

Sigma-Aldrich®, St. Louis, Missouri, USA), que mantém o potencial hidrogeniônico 

(pH) estável para as reações, com base no protocolo estabelecido por Etchegaray et 

al.149. 

 

4.4.2 Imobilização de peptídeos para as medidas de curva de força 

Após a silanização, as pontas de AFM foram funcionalizadas com uma 

solução de EDC (0,4 M), NHS (0,1 M) para ativação dos grupamentos C-terminais 

para interação com os grupamentos de amina I do APTES. Após, foi adicionado 

polietileno glicol (PEG) bifuncional (NH2–PEG–COOH, de tamanho molecular 2000 

e com concentração 0,01 µg.mL-1 150–152) como espaçador para aumentar o alcance dos 

peptídeos durante as medidas. Após este processo as pontas de AFM foram lavadas 

com água MilliQ® e adicionadas em solução com os peptídeos (concentração 0,1 

µg.mL-1) para imobilização.  Depois de um período de 2h, as pontas foram lavadas e 

utilizadas para realizar as medidas de AFS. Todos os reagentes foram obtidos da 

Sigma-Aldrich®, St. Louis, Missouri, USA. 

 

4.4.3 Imobilização das IgGs para as medidas de curva de força 

Uma quantidade de 30 µL de solução de PtA (Fastbio Ltda, Ribeirão Preto, 

São Paulo, Brasil) em água MilliQ® (concentração 0,01 µg.mL-1) foi depositada sobre 

as micas e mantida por duas horas em temperatura ambiente. As micas foram lavadas 

três vezes com água MilliQ® e adicionados 30 µL de solução de IgGs (concentração 

56 µg.mL-1), por duas horas em temperatura ambiente. Após este processo, as micas 

foram lavadas e utilizadas nas medidas de AFS. 

 

4.5  Nanoimunossensor e substrato 

Após as etapas de funcionalização (silanização/aminação) e imobilização dos 

peptídeos na ponta de AFM e IgGs purificadas das amostras de soro no substrato, o 

nanoimunossensor estava pronto para o estudo das amostras (Figura 19). 
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Figura 19 – Esquema do nanoimunossensor e substrato após a silanização/aminação, 

funcionalização e imobilização das biomoléculas. 

 

4.6  Medidas de curva de força  

As medidas de AFS foram realizadas no equipamento de AFM Bruker com 

controlador Nanoscope V (Veeco Instruments Inc, Plainview, New York, USA), com 

programa Nanoscope 7.0, em modo contato. As medidas foram obtidas com o sistema 

de medidas de força Picoforce, pela técnica de Force Volume, em célula líquida com 

água MilliQ®, com pH 6,2 monitorado. Todas as medidas foram analisadas e tratadas 

no programa Nanoscope Analysis 7.30 e Origin 8.0.  

Para as medidas de Force Volume foram realizados, em cada amostra, mapas 

de adesão de 41 µm x 41 µm2 e selecionadas cinquenta curvas de força, mantendo a 

ponta por cinco segundos em contato com a amostra em cada curva de força. Este 

procedimento foi realizado com cada uma das trinta e quatro amostras de soros, em 

triplicata. 

 

4.7 Análise estatística das forças de adesão 

Os resultados de força de adesão foram analisados por meio de boxplot por se tratarem 

de dados não-paramétricos. Os valores de p foram calculados com teste U de Mann 

Whitney a fim de avaliar as diferenças estatísticas. A acurácia (especificidade e a 

sensibilidade) do nanoimunossensor foi avaliada pela curva característica de operação 



64 
Materiais e métodos 

 

do receptor (ROC, do inglês receiver operating characteristic), o qual fornece o valor 

de p das associações analisadas, ponto de corte da força de adesão e a área sob a curva 

ROC (AUC, do inglês area under the ROC curve), que indica o nível de acurácia do 

nanoimunossensor, ou seja, a eficiência do nanoimunossensor em distinguir amostras 

de ENMO anti-AQP4+ de amostras de indivíduos, pacientes de EM e de ENMO anti-

AQP4–. 

 

4.7.1 Análise de especificidade e sensibilidade do sensor pela curva ROC 

A análise de acurácia de um teste pela curva ROC nos auxilia a determinar o 

quão bom um teste diagnóstico pode ser, ainda que haja superposições de indivíduos 

dentro das categorias “positivos” e “negativos” para uma determinada doença, quando 

a distinção no cenário real não é clara como a esperada pelo cenário ideal. 

Acurácia envolve a especificidade e a sensibilidade de um teste ao diagnosticar 

um paciente frente à sua positividade ou negatividade a um alvo, um biomarcador por 

exemplo, por sua presença ou ausência. Quando há positividade em um teste 

diagnóstico, isso pode englobar verdadeiros positivos e falsos positivos; o nível de 

cada positividade (falsa ou verdadeira) é correspondente à acurácia do teste. Da mesma 

forma, quando há negatividade em um teste, isso pode englobar verdadeiros negativos 

e falsos negativos153, como mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Relação entre o resultado do teste e a presença da doença. 

Teste Doença presente Doença ausente Total 

Positivo Verdadeiro positivo 

(VP) 
Falso positivo (FP) (VP) + (FP) 

Negativo 
Falso negativo (FN) 

Verdadeiro negativo 

(VN) 
(FN) + (VN) 

Total (VP) + (FN) (FP) + (VN)  

Sensibilidade = VP/[(VP) + (FN)] 

Especificidade = VN/[(FP) + (VN)] 

 

Desta maneira, a razão entre VP e doença presente (VP + FN) nos dá a 

informação da sensibilidade do teste, da mesma forma que a razão entre VN e doença 

ausente (FP + VN), nos dá informações sobre a especificidade do teste. Em outras 

palavras, um teste terá alta acurácia quando for capaz de atingir alta sensibilidade, ou 

seja, quando for capaz de detectar uma maior porcentagem de VP em detrimento de 
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FN (dar positivo quando a doença estiver presente); assim como quando for capaz de 

atingir alta especificidade, sendo hábil a detectar VN em detrimento de FP (dar 

negativo quando a doença estiver ausente)154 (Figura 20A). 

 

 

Figura 20 – Curva ROC. (A) Cut-off (1, 2 e 3) que determina o nível de 

sensibilidade (eixo y) e de especificidade (eixo x). (B) A AUC diz 

respeito ao desempenho do teste, podendo variar de 0,5 a 1,0. 
 

 

O nível de sensibilidade e especificidade é determinado pelo ponto de corte 

(cut-off) que se trata de um ponto ótimo na curva ROC, localizado o mais próximo 

possível do canto superior esquerdo do gráfico, formado pelos maiores valores 

possíveis de sensibilidade (no eixo y) e de especificidade (no eixo x)154. A Figura 20A 

mostra três opções de cut-off (1, 2 e 3), dos quais o ponto 2 é o ponto ótimo, sendo 

possível inferir que aumentando o valor da sensibilidade (migrando para o ponto 3), 

diminui-se o valor de especificidade, e vice-e-versa. Outro parâmetro que a curva ROC 

fornece é a AUC, ou seja, a área calculada abaixo da curva ROC que indica o 

desempenho do teste, o qual pode variar de 0,5 (inútil) a próximo de 1,0 (bom), como 

mostra a Figura 20B; AUC de 1,0 reflete um teste com 100% de sensibilidade e 100% 

de especificidade155. Estas análises com a curva ROC, AUC e cut-off determinam se 

um teste pode ser considerado como o padrão-ouro, ou seja, o melhor teste para 

diagnóstico existente156, juntamente com outros testes complementares existentes. 
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4.8 Análise de significância (valor de p) 

A significância estatística pode ser avaliada pelo valor de p (probabilidade de 

significância), ou seja, o valor de p auxilia na decisão de rejeitar ou não uma hipótese 

nula157. A hipótese nula é assumir que, em comparação ao controle, o grupo de estudo 

não possui diferença no parâmetro que está sendo analisado. Diante do valor de p, por 

sua vez, a hipótese nula é rejeitada quando este valor for menor que 0,05, ou seja, 

quando o valor de p é menor que 5%, assume-se que os dados da amostra refletem as 

características de toda a população da qual foi retirada essa amostra158. 

 

4.9  Desenho experimental 

Inicialmente, foi realizada a triagem de peptídeos para a qual foram utilizados 

quatro peptídeos que fazem parte das alças externas da proteína AQP4 para analisar 

amostras de pacientes de ENMO anti-AQP4+. Posteriormente, após a triagem, foi 

utilizado o peptídeo mais imunorreativo dentre os quatro peptídeos, a fim de testar a 

especificidade e sensibilidade do nanoimunossensor, por meio da análise de amostras 

de pacientes de ENMO anti-AQP4–, EM e indivíduos saudáveis. Por fim, foram 

analisadas amostras de pacientes de ENMO anti-AQP4+ tituladas para relacionar os 

resultados de força de adesão com a titulação de anti-AQP4 nas amostras (Figura 21). 
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Figura 21 – Desenho experimental. 

 

4.10  Mapeamento da força de adesão (Force Volume) 

Foram obtidos Force Volume, a fim de realizar o mapeamento de interações 

antígeno-anticorpo136 em cada amostra de IgGs purificadas do soro com cada um dos 

peptídeos, uma vez que as amostras contêm IgGs totais e o alvo desse projeto foi a 

interação de um complexo específico: peptídeo da AQP4 e anti-AQP4. Com o Force 

Volume (Figura 22) foi possível extrair de cada pixel da imagem uma curva de força, 

resultante da interação do peptídeo na ponta de AFM com o anti-AQP4 imobilizado 

no substrato (quando presente), identificando curvas provenientes de interações não-

específicas (Figura 22A) ou específicas (Figura 22B). 
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Figura 22 – Mapeamento das forças de adesão por Force Volume. (A) Pixels com 

curvas não-específicas (marcadas em vermelho), indicando a ausência 

de anti-AQP4 nesta amostra, pois as forças de adesão obtidas são 

provenientes de outros tipos de interações que não antígeno-anticorpo. 

(B) Curvas específicas (marcadas em verde) adquiridas da interação 

entre o peptídeo e anti-AQP4. 
 

O Force Volume, que permite o mapeamento das interações na área na qual 

foi realizada esse mapeamento de forças, auxilia no reconhecimento da região do 

substrato na qual houve a detecção do anti-AQP4, uma vez que foram imobilizadas 

IgGs totais e não somente o anti-AQP4. Com isso, foi possível de maneira aleatória, 

no entanto seletiva, selecionar as curvas de força obtidas exatamente da interação 

antígeno-anticorpo, para que as forças interferentes provenientes de curvas de força 

não-específicas, não interferissem nos valores e na análise dos resultados.  

 

4.11  Imagens de AFM 

A caracterização da funcionalização foi realizada pela análise topográfica das 

superfícies por meio de imagens obtidas com AFM Bruker com controlador 

Nanoscope V (Veeco Instruments Inc, Plainview, New York, USA), com programa 

Nanoscope 7.0. Mica e placa de nitreto de silício (mesmo material da ponta de AFM 

substituído por esta placa devido ao fato de a ponta de AFM ter dimensões 

nanométricas de difícil análise). A mica e a placa de nitreto de silício foram 
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funcionalizadas seguindo o protocolo relatado anteriormente. Foram realizadas 

imagens de área 110 µm x 141 µm2, em modo contato. O tratamento da imagem e as 

medidas de altura foram realizadas com o programa WSxM157. 

 

4.12 AFM-IR 

As medidas com o AFM-IR foram realizadas no Laboratório Nacional de 

Nanotecnologia (LNNano), do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais 

(CNPEM), após a submissão e aprovação da Proposta de Pesquisa “AFM-23137: 

Caracterização da funcionalização química de pontas e hastes de AFM, e substrato”. 

Foi utilizado o equipamento AFM-IR Nano IR2-S (Anasys Instruments Corporation-

Bruker Corporation, Billerica, Massachusetts, USA). Foram realizadas imagens de 5 

µm x 5 µm2 e medidas as absorções do IR na faixa entre 1570-1800 cm-1 em dois 

pontos de cada amostra: uma região com aglomerados dos compostos e outra em filme 

fino. Os espectros e valores de área sob o espectro, picos de absorção e amplitude 

foram analisadas no programa Origin 8.0. 

 

4.13  Medidas de SPR  

Esta etapa foi realizada em colaboração com a Prof. Dra. Marystela Ferreira 

e a Dra. Celina Massumi Miyazaki (Processo FAPESP n° 2014/15093-7). As medidas 

de SPR foram adquiridas com comprimento de onda de 670 nm na configuração de 

Kretschmann, em equipamento MP-SPR Navi™ (sistema Navi 200, BioNavis Ltd, 

Hermiankatu, Tampere, Finlânndia) com substrato de vidro coberto com camada de 

50 nm de ouro. O substrato foi limpo e hidrofilizado em uma solução de 

5H2O:1H2O2:1NH4OH (v:v) por 10 min a 80°C. Após, o ouro do substrato foi aminado 

com solução de Cist (1,92 mg.mL-1). No equipamento, foi injetada solução de NH2–

PEG–COOH (0,10 mg.mL-1), e, após, foi injetada solução de peptídeo AQP461-70 (0,1 

mg.mL-1). Para o sistema de detecção, após os passos relatados, foi injetada amostra 

de IgGs purificadas de soro paciente do ENMO (contendo anti-AQP4 e outras IgGs). 

Em cada ciclo de injeção com os compostos, o sistema foi extensivamente lavado com 

injeções de água MilliQ®.

https://www.google.com/search?safe=off&sa=X&biw=1366&bih=625&q=bruker+corporation+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCooTjarUOIAsUuqqjK0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWIWTikqzU4sUkvOLCvKLwCoUAD-ExFtaAAAA&ved=2ahUKEwjs6I2o18viAhXSFLkGHTTwB-oQmxMoATAPegQICxAb
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterizações 

5.1.1 Caracterização da imobilização de IgGs no substrato 

O avanço no desenvolvimento de nanobiossensores (com enzimas) culminou 

aos nanoimunossensores, para a detecção de anticorpos.  Para isso, foi necessário 

adequar o protocolo que antes era utilizado para a imobilização das biomoléculas, a 

fim de otimizar o funcionamento do sensor. A imobilização de IgGs deve ser orientada 

para que as regiões de interação com antígeno fiquem disponíveis. 

Aqui foram caracterizados então um protocolo de imobilização aleatória e 

outro protocolo de imobilização orientada, utilizando a PtA. 

Uma maneira de caracterizar a imobilização aleatória e/ou orientada das IgGs 

na superfície é a análise da rugosidade, medidas a partir de imagens de AFM, sendo 

que numa superfície com maior variação espera-se menor homogeneidade devido à 

irregularidade topográfica diretamente relacionada à posição aleatória das moléculas 

sobre a superfície. Da imobilização orientada espera-se menor variação, ou seja, a 

superfície é topograficamente mais homogênea, evidenciando uma imobilização 

orientada uniforme158 (Figura 23). 

Neste trabalho, na imobilização aleatória a superfície permaneceu com a 

rugosidade inicial (em torno de 0,240 nm) até a etapa de funcionalização do 

glutaraldeído (Glu). Após a imobilização da IgG, a rugosidade aumentou para 0,430 ± 

0,003 nm (Figura 23A). 

Na imobilização orientada, a rugosidade inicial da superfície, também em 

torno de 0,240 nm, diminuiu para 0,130 ± 0,002 nm após a imobilização da PtA, 

evidenciando uma superfície mais homogênea quando comparado com as etapas 

anteriores e com a funcionalização com Glu, devido à camada PtA sem sítios 

remanescentes de amina do APTES; após a imobilização da IgG, a rugosidade foi 0,27 

± 0,02 nm, 37% mais homogênea do que na imobilização aleatória (Figura 23A). 
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Figura 23 – Homogeneidade da imobilização orientada e aleatória. (A) A 

imobilização aleatória (ciano escuro) apresentou menor homogeneidade 

(maior rugosidade) comparada à imobilização orientada (vermelho). (B) 

Esquema da imobilização aleatória, no qual a, b e c representam as 

possíveis posições das IgGs imobilizadas, motivo pelo qual a rugosidade 

é maior quando comparado à imobilização orientada. (C) Esquema da 

imobilização orientada, da qual são obtidos menores valores de 

rugosidade devido à posição das IgGs imobilizadas. (As imagens 

analisadas possuem 10 µm x 10 µm2. Valores de rugosidade estão 

apresentados na Tabela 7). 

 

A imobilização aleatória de IgGs compromete a sensibilidade do 

nanoimunossensor, o que pode diminuir em 50% ou 100% a disponibilidade das 

regiões de interação com o antígeno99, devido aos resíduos contendo grupamentos 

carboxila em diversas regiões da IgG, não somente na região Fc, que podem interagir 

com os grupamentos amina do APTES (Figura 23B). Desta maneira, o protocolo ideal 

a ser utilizado deve garantir uma imobilização orientada das IgGs, de modo que as 

regiões de interação com o antígeno estejam livres (Figura 23C). 

 

Tabela 7 – Valores de rugosidade das imobilizações aleatória e orientada. 

Etapa 
Rugosidade* (nm) 

Imobilização aleatória Imobilização orientada 

Mica não-funcionalizada 0,230 ± 0,004 0,240 ± 0,005 

APTES 0,240 ± 0,006 0,240 ± 0,003 

Glu ou PtA 0,25 ± 0,01 0,130 ± 0,002 

IgG 0,430 ± 0,003 0,26 ± 0,01 

* média±desvio padrão. 



73 

Resultados e discussão 

 

Pudemos, portanto, caracterizar a orientação da imobilização e comprovar 

que os protocolos são compatíveis com a literatura, indício de que as regiões variáveis 

da IgG estavam disponíveis para interação com o epítopo, imprescindível para a 

aplicação do nanoimunossensores104. 

 

5.1.2 Caracterização das etapas da funcionalização do substrato e do 

sensor por imagens de AFM 

A funcionalização das superfícies tem relação direta com a confiabilidade e 

eficiência do nanoimunossensor, uma vez que é necessário certificar-se de que a 

construção das camadas de funcionalização foi efetiva159. A fim de caracterizar as 

superfícies funcionalizadas, foram realizadas imagens de AFM de cada etapa da 

funcionalização, como realizado em trabalhos anteriores4,95. 

A Figura 24A (topo) apresenta a imagem do nitreto de silício, simulando a 

ponta de AFM, e da mica (na base da figura), ambos sem funcionalização. Em seguida, 

a Figura 24B mostra ambas superfícies após a etapa de silanização com APTES, na 

qual é possível observar aumento na altura, ou seja, a formação da camada de 

funcionalização, sendo acrescidos 10,8 nm e 25,5 nm, respectivamente. A Figura 24C 

apresenta o aumento de 23,9 nm na altura da superfície de nitreto de silício após a 

funcionalização com PEG e peptídeo. Na Figura 24D pode ser observada a 

imobilização da PtA e, após, a imobilização das IgGs na superfície, os quais 

aumentaram a altura em 180,5 nm e 100,0 nm, respectivamente. 
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Figura 24 – Imagens de AFM para caracterização da funcionalização. (A) Nitreto de 

silício não-funcionalizado; (B) silanizado com APTES; (C) com PEG e 

peptídeo imobilizados e (D) com PtA e, posteriormente, com IgGs 

imobilizadas (Imagens de 140 µm x 110 µm2). 

 

Desta maneira, foi possível avaliar as etapas da funcionalização das 

superfícies pela deposição das camadas, em cada qual há o aumento da altura, 

evidenciando a adsorção dos compostos em cada camada por meio do aumento de 

altura160. 

 

5.1.3 Caracterização química do substrato e do sensor por AFM-IR 

A caracterização química das interações entre os grupamentos dos compostos, 

resultantes da funcionalização por ligações covalentes no substrato e na ponta de AFM 

pode ser realizada por meio do AFM-IR146. Esta técnica possibilita tal caracterização 

a partir da interpretação do espectro de absorção que é gerado pela medida da 

amplitude de oscilação do cantilever do AFM-IR que varre a amostra a ser 

caracterizada, evidenciando a assinatura espectral química da região amostrada147. 

O equipamento de AFM-IR utilizado aqui para a caracterização química das 

superfícies engloba a absorção na região compreendida entre 1570-1800 cm-1, desse 

modo foi possível obter informações de amida primária (amida I), da qual a absorção 

ocorre na faixa entre 1600-1700 cm-1.  
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Uma estratégia utilizada neste trabalho foi analisar as regiões com 

aglomerados dos compostos utilizados na funcionalização e regiões sem aglomerados 

visíveis na mesma amostra, essa escolha de regiões é possível pela imagem de AFM 

gerada durante a caracterização. Dessa maneira pudemos verificar se a 

funcionalização, embora, distribuída de maneira a ocorrerem alguns aglomerados, é 

quimicamente homogênea, ou seja, se ocorre tanto em aglomerados como em filmes 

finos, pela observação da assinatura espectral.  

A Figura 25A mostra por meio de microscópio óptico e AFM a região da mica 

analisada, na qual foram imobilizadas as IgGs, com os pontos escolhidos para a leitura 

da assinatura espectral marcados com os pontos vermelho e azul. Como pode ser 

observado na Figura 25B, perfil da imagem de AFM, o ponto vermelho é a região com 

aglomerados e o ponto azul a região de filme fino. Os espectros integrados e a 

deconvolução destes, em ambas regiões da amostra, estão apresentados nas Figura 25C 

e Figura 25D. 
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Figura 25 – Caracterização da funcionalização do substrato (mica) por AFM-IR. (A) 

Imagem de AFM de 10 µm2 da região da mica analisada; o inserto 

mostra a imagem do microscópio óptico, na qual é possível ver a ponta 

de AFM do AFM-IR sobre a mica. (B) Perfil topográfico de A. (C) 

Espectro integrado e deconvolução dos espectros da região de filme 

fino. (D) Espectro integrado e deconvolução dos espectros da região de 

aglomerados dos compostos da funcionalização. 

 

De modo geral, as folhas-β das associações dos polipeptídeos que formam a 

PtA e as IgGs pode ser observada pela presença dos picos 1706 cm-1, 1673 cm-1 e 1637 

cm-1 da Figura 25C, bem como a presença de voltas-β nesses dois últimos picos. Na 

Figura 25D, os picos em 1684 cm-1 e 1633 cm-1 evidenciam a presença de folhas-β, e 

o pico em 1654 cm-1 corresponde à presença de α-hélices. 

O mesmo foi realizado para a caracterização da ponta de AFM, na qual foi 

imobilizado o peptídeo AQP461-70, na área possível de ser analisada, ou seja, a deflexão 

do cantilever da ponta de AFM a qual está sendo caracterizada (nanoimunossensor), 
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devido sua constante de mola e oscilação, inviabiliza a leitura da expansão do IR e 

absorção deste pela amostra, por isso é necessário que as medidas sejam realizadas em 

uma área estável do cantilever, como pode ser observado no inserto da Figura 26A. A 

Figura 26B mostra o perfil e localiza a região de aglomeração e de filme fino da Figura 

26A. 

 

 

 

Figura 26 – Caracterização da funcionalização da ponta de AFM 

(nanoimunossensor) por AFM-IR. (A) Imagem de AFM de 10 µm2 da 

região do nanoimunossensor analisada; o inserto mostra a imagem do 

microscópio óptico, na qual é possível ver a ponta de AFM do AFM-IR 

sobre o cantilever (nanoimunossensor). (B) Perfil topográfico de A. (C) 

Espectro integrado e deconvolução dos espectros da região de filme 

fino. (D) Espectro integrado e deconvolução dos espectros da região de 

aglomerados dos compostos da funcionalização. 
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As folhas-β formadas pelas interações das cadeias laterais dos peptídeos é 

evidenciada pela presença dos picos em 1682 cm-1 e 1628 cm-1, bem como a interação 

das cadeias laterais da mesma molécula de peptídeo pode ser vista pela formação de 

voltas-β, também evidenciadas pelo pico em 1682 cm-1 (Figura 26C). O pico em 1656 

cm-1 é devido à presença de espirais aleatórios, ou seja, os peptídeos assumem 

conformações ainda que estejam imobilizados na ponta de AFM. 

Na Figura 26D, é possível observar a presença de folhas-β pelos picos em 

1689 cm-1 e 1633 cm-1, bem como a presença de α-hélices no pico em 1660 cm-1. 

Comparando as regiões de aglomerados com as regiões de filmes finos é 

possível observar pequenos deslocamentos dos picos, no entanto, esse resultado não 

denota modificações no conteúdo químico das amostras, apenas apresenta mudança na 

complexidade estrutural passando de folhas-β e voltas-β para α-hélice que pelo 

deslocamento do pico em 1673 cm-1 para 1654 cm-1 (Figura 25C e Figura 25D). O 

mesmo ocorre com os peptídeos funcionalizados na ponta de AFM observado nas 

Figura 26C e Figura 26D, nas quais o deslocamento do pico em 1656 cm-1 para 1660 

cm-1 evidencia a mudança conformacional de espirais aleatórios para α-hélices. O 

deslocamento da amplitude do espectro está relacionado ao aumento de concentração 

de amostra devido às ligações de hidrogênio que ocorrem nessa situação147,161 (veja 

deslocamentos dos picos e das amplitudes na Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Deslocamentos do pico e da amplitude dos espectros das regiões de 

compostos aglomerados e de filmes finos das superfícies caracterizadas 

(mica e nanoimunossensor). Em cada espectro está indicado à qual 

estrutura polipeptídica se refere. 

Superfície 

Picos (cm-1) 
Deslocamento 

do pico (cm-1) 

Deslocamento 

de amplitude 

(u.a.) 
Filme fino Aglomerado 

Mica 

1706 folhas-β 1684 voltas-β 22 1,20 

1673 folhas-β 1654 α-hélices 19 13,79 

1637 folhas-β 1633 voltas-β 4 9,56 

Ponta de 

AFM 

1682 
folhas-β; 

voltas-β 
1689 folhas-β 7 3,63 

1656 
espirais 

aleatórios 
1660 α-hélices 4 23,31 

1628 folhas-β 1633 folhas-β 5 4,92 

Nota: Estruturas das sequências peptídicas extraído de Bakshi et al.162. 
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Por meio da área sob o espectro (Tabela 9) é possível verificar qual é a 

proporção de cada estrutura presente, ou seja, qual é a prevalência de estruturas 

presentes nas amostras, evidenciando quais possuem maior participação nas interações 

posteriormente ocorridas com a aplicação do nanoimunossensor.  

 

Tabela 9 – Percentagem da contribuição das principais estruturas presentes após o 

processo de funcionalização. 

Superfície Região Pico (cm-1) 
Contribuição de 

cada espectro (%) 

Mica 

Filme fino 

1706 4 

1673 53 

1637 43 

Aglomerado 

1684 14 

1654 53 

1633 33 

Nanoimunossensor 

Filme fino 

1682 21 

1656 63 

1628 16 

Aglomerado 

1689 12 

1660 76 

1633 12 

 

Desta maneira, em questão de contribuição das estruturas polipeptídicas, é 

possível observar uma grande presença de: (a) estruturas formadas por folhas-β da PtA 

e das IgGs (mica) pelos picos em 1673 cm-1 (53%) e 1637 cm-1 (43%); (b) espirais 

aleatórios peptídicos, estrutura secundária do peptídeo AQP461-70 (nanoimunossensor), 

pelo pico em 1656 cm-1 (63%); e (c)  estruturas formadas por α-hélices da PtA e IgGs 

(mica) no pico 1654 cm-1 (53%) e conformação em estrutura secundária do peptídeo 

AQP461-70 (nanoimunossensor) no pico 1660 cm-1 (76%) (Tabela 8 e Tabela 9). 

A absorção na região da amida I é estudada para espectros de IR obtidos de 

peptídeos e proteínas, uma vez que é possível observar as conformações e estruturas 

primárias e secundárias devido às vibrações de estiramento das ligações C=O163. 

Devido ao fato de os deslocamentos correspondentes às sequências polipeptídicas e às 

proteínas serem de poucos números de ondas (entre 2-12 cm-1) é primordial a 

utilização de técnicas que permitam alta resolução nas análises162. O AFM-IR se 

mostrou uma técnica que vai ao encontro dessa necessidade para o estudo de proteínas, 

devido à alta resolução química (10 nm) do cantilever em contato com a amostra o que 
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confere alta sensibilidade à análise e direciona o laser, concentrando-o na região de 

expansão e absorção do IR147, como pode ser encontrado na literatura, inclusive no 

estudo de tecidos humanos164. 

Os picos na região de absorção de amida I e as respectivas estruturas e 

associações de ligações de hidrogênio encontradas neste trabalho são compatíveis com 

os as faixas de absorção encontradas na literatura165, evidência da eficácia do processo 

de funcionalização. 

 

5.1.4 Caracterização das etapas da funcionalização do sensor em 

tempo real por SPR 

Por meio da técnica de SPR é possível caracterizar a cinética dos processos 

de interação entre os grupamentos químicos imobilizados na placa de ouro, ou seja, a 

técnica nos permite acompanhar, em tempo real, a montagem de camadas de 

funcionalização em cada etapa, sequencialmente139. 

É possível encontrar na literatura a utilização da AFM como validação da 

construção de um sensor de SPR166–168, bem como, igualmente esperado neste trabalho, 

a utilização do SPR para validar a funcionalização e as interações medidas por meio 

da AFM169,170. 

Os mesmos grupos funcionais considerados na funcionalização da ponta de 

AFM foram utilizados para realizar a funcionalização no SPR, baseado na 

funcionalização covalente. Duas abordagens foram aplicadas: (a) montagem do sensor 

e (b) aplicação do sensor com a detecção de IgGs, simulando o reconhecimento do 

nanoimunossensor-AQP461-70 pelo anti-AQP4. 

Foram utilizados dois canais de SPR ao mesmo tempo para as injeções dos 

reagentes, os quais diferem apenas na última etapa: em um dos canais foi injetada fluxo 

de água Milli-Q® como controle negativo (canal de referência) e, no outro canal, foi 

injetado fluxo de IgGs purificadas de paciente de ENMO anti-AQP4+ (canal de 

detecção). 

O sensorgrama da Figura 27A ilustra o ângulo de ressonância extraído dos 

parâmetros cinéticos das etapas de montagem do sensor, em tempo real. A adsorção 

do PEG, utilizado para ancoragem, na superfície aminada com Cist está mostrado no 

gráfico da Figura 27B, no qual foi obtido um deslocamento do ângulo (ΔƟ) de 0,09° 

em ambos os canais de referência e de detecção. A adsorção das moléculas de peptídeo 
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sobre a camada de PEG é observada pelo ΔƟ de 0,43° e 0,51° nos canais de referência 

e de detecção, respectivamente (Figura 27B). 

 

 

Figura 27 – Caracterização do processo de funcionalização e detecção do anti-AQP4 

por SPR. (A) Esquema do princípio de funcionamento do SPR. (B) 

Cinética da funcionalização após as injeções de PEG e de peptídeo. (C) 

e (D) Comparação entre o canal de referência e o canal de detecção do 

anti-AQP4.  
 

Com relação à aplicação do sensor, a comparação dos sistemas de controle 

negativo (fluxo de água Milli-Q®) e aplicação (fluxo de IgGs) (Figura 27C e Figura 

27D) resultou no reconhecimento do peptídeo AQP461-70 pelo anti-AQP4, visto por 

meio do ΔƟ 0,01° e ΔƟ 0,26°, respectivamente. Os valores de deslocamento nos 

ângulos de ressonância podem ser vistos na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Valores de deslocamento dos ângulos de ressonância de cada etapa de 

funcionalização e da detecção do anti-AQP4 pelo peptídeo AQP461-70. 

Etapa 
Canal de referência 

() 

Canal de detecção 

() 

Ouro-Cist 0° 0° 

Ouro-Cist-PEG 0,09° 0,09° 

Ouro-Cist-PEG-Pep 0,43° 0,52° 

Detecção 0,01° 0,25° 

 

As moléculas que permanecem adsorvidas na superfície após a lavagem com 

o fluxo de água Milli-Q®, resultam em valores de ΔƟ171,172, como observados aqui. 

De acordo com Janmanee et al.173, cada etapa da adsorção ocorre por ligações 

covalentes. Neste trabalho, na primeira etapa, a adsorção foi devido à formação de 

amida secundária (amida II) entre o grupamento –NH2 da Cist e o grupamento –COOH 

do PEG. Na segunda etapa, a mesma amida II foi formada entre o grupamento –NH2 

do PEG e o grupamento –COOH do peptídeo AQP461-70. Finalmente, o aumento do 

ΔƟ, comparando os canais de referência e de detecção, evidenciou a detecção do anti-

AQP4 pelo peptídeo AQP461-70, como visto em outros estudos174–176. 

 

5.2 Triagem de peptídeos a partir de um painel 

O primeiro objetivo da aplicação do nanoimunossensor foi verificar com as 

medidas de AFS se um ou mais dos peptídeos teriam interações específicas com as 

amostras de IgGs purificadas de pacientes de ENMO anti-AQP4+. Interações 

específicas são aquelas que ocorrem no complexo antígeno-anticorpo, diferentes das 

não-específicas que derivam de outros tipos de interações, podendo ser fracas (ligações 

de hidrogênio ou forças van der Waals, por exemplo)177 ou ligações covalentes que 

formam os grupamentos amida (interações proteína-proteína ou IgG-proteína A, por 

exemplo)178. Em princípio, dois fatores podem ser utilizados para distinguir forças 

específicas de não-específicas: a amplitude do valor da força de adesão e o formato da 

curva de força medidos pelo AFM119,124. 

Foram obtidas as forças de adesão para as amostras de IgGs purificadas do 

soro de oito pacientes de ENMO anti-AQP4+ utilizando o Force Volume, contendo 

curvas de força em cada um dos 256 pixels do mapa. Foram identificados os dois 

padrões no formato das curvas de força: curva com múltiplos picos (interação 

específica) e curva com um único pico (interação não-específica), como representado 
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no esquema da Figura 28A. Os formatos de interações específicas foram observados 

apenas nas medidas realizadas com a ponta de AFM funcionalizada com o peptídeo 

AQP461-70. Este fato pode ser observado na projeção interativa de documentos 

(IDMAP, do inglês interactive document mapping)179 da Figura 28B, no qual há uma 

clara distinção dos dados das curvas de aproximação e de retração apenas das medidas 

com o peptídeo AQP461-70, não ocorrendo o mesmo com os demais peptídeos 

(AQP4131-140, AQP4141-150 e AQP4201-210). Para realizar esta análise, cada curva foi 

transformada em um ponto: as curvas de aproximação estão representadas pelos pontos 

azuis e as curvas de retração, pelos pontos vermelhos. Esta análise é possível devido 

às curvas de aproximação e retração coincidirem em várias regiões da curva para as 

interações não-específicas, exceto por uma pequena região na qual há força atrativa 

não-nula; enquanto que para as curvas específicas, as diferenças entre a curva de 

aproximação e retração são grandes (Figura 28A). De fato, com interação específica, 

há estiramento ou desenovelamento de moléculas ao longo da linha de retração, em 

contraste com o descolamento acentuado de interações não-específicas180. 
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Figura 28 – Reatividade do painel de peptídeos com o anti-AQP4. (A) Esquema do 

Force Volume, o qual contém curvas de retração não-específicas 

(vermelho) provenientes da formação de amida ou curvas de retração 

específicas (verde), das interações antígeno-anticorpo. A linha azul é a 

curva de aproximação. (B) IDMAP gerado a partir do Force Volume 

(imagens 40 µm x 40 µm2; os pixels escuros indicam forças de adesão 

menores e os pixels claros, forças de adesão maiores), demonstrando a 

prevalência de curvas específicas somente para as medidas com o 

peptídeo AQP461-70. (C) Boxplot quantificando as forças de adesão da 

interação entre os peptídeos da AQP4 e o anti-AQP4; nenhuma 

diferença significativa foi encontrada entre: AQP4131-140 e AQP4141-150 

(p=0,68); AQP4131-140 e AQP4201-210 (p=0,79); AQP4141-150 e AQP4201-210 

(p=0,57). As interações foram estatisticamente diferentes entre o 

peptídeo AQP461-70 e os outros peptídeos (AQP4131-140, p=0,0009; 

AQP4141-150, p=0,02 e AQP4201-210, p=0,007). Os formatos das curvas de 

adesão representativas estão apresentados na parte de cima do gráfico, 

mostrando as interações prevalentes em cada sistema. A região da força 
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de adesão está circulada na curva. A barra de escala para a força é de 

200 pN. 

 

Outra diferença entre curvas de força específicas e não-específicas é a 

amplitude da força de adesão. Para uma análise quantitativa destas forças foram 

selecionadas do Force Volume da Figura 28B cinquenta curvas medidas para cada 

peptídeo, das quais as medianas estão plotadas no gráfico da Figura 28C. As medianas 

das forças de adesão com o peptídeo AQP461-70 foram menores (85,5 pN; IQR 68,5–

160,5), ao contrário das medianas dos demais peptídeos que foram 416,25 pN (301,60–

591,25); 470,0 pN (138,5–503,5) e 489,1 pN (198,7–604,9) para AQP4131-140, 

AQP4141-150, e AQP4201-210, respectivamente (todas as medianas das forças de adesão 

medidas neste trabalho podem ser consultadas no Apêndice B). As medianas das forças 

de adesão dos peptídeos AQP4131-140, AQP4141-150 e AQP4201-210 são iguais (p>0,05), 

enquanto que as medianas da força de adesão do peptídeo AQP461-70 são 

estatisticamente diferentes comparadas com os demais peptídeos (AQP4131-140, 

p=0,0009; AQP4141-150, p=0,02, e AQP4201-210, p=0,007).  

As forças de adesão para as interações não-específicas se devem 

provavelmente às ligações covalentes na formação dos grupamentos amida178, as quais 

não ocorrem nas medidas com o peptídeo AQP461-70 devido à bioafinidade na 

formação do complexo entre o peptídeo e o anti-AQP4181,182. 

Além disso, os valores de força de adesão medidos pelo peptídeo AQP461-70 

estão de acordo com os valores reportados na literatura para interações antígeno-

anticorpo utilizando o AFM183. Para melhor compreendermos o fato de forças não-

específicas terem sido maiores do que as forças específicas, realizamos uma série de 

experimento complementares de AFS, variando o pH do meio durante as medidas 

(Apêndice A). Os resultados do Apêndice A confirmam valores maiores de força de 

adesão para sistemas não-específicos e valores menores de força de adesão para 

interações específicas. 

 

5.3 Aplicação do nanoimunossensor como ferramenta de diagnóstico 

Após comprovada a eficácia do nanoimunossensor com o peptídeo AQP461-

70 em reconhecer o anti-AQP4 nas amostras de pacientes de ENMO anti-AQP4+, foi 



86 

Resultados e discussão 

 

aplicado o sensor para testar sua potencialidade em ser utilizado como ferramenta de 

diagnóstico. 

Foram utilizadas dezessete amostras de IgGs purificadas de soro: de cinco 

indivíduos saudáveis (controle), quatro pacientes de EM e oito pacientes de ENMO 

anti-AQP4–. As forças de adesão obtidas destas amostras foram comparadas com as 

obtidas das amostras de pacientes de ENMO anti-AQP4+. 

O IDMAP plotado na Figura 29A obtido dos dados brutos das curvas de 

retração de todas as amostras apresenta uma clara separação entre os pacientes de 

ENMO anti-AQP4+ e os demais (controle, EM e ENMO anti-AQP4–). Esta separação 

é melhor visualizada nas medianas das forças de adesão mostrada na Figura 29B, as 

quais são 927 pN (IQR 672–937), 831,0 pN (650,5–877,5) e 605,0 pN (425,0–1055,7) 

para o controle, EM e ENMO anti-AQP4–, respectivamente, muito maiores do que a 

força de adesão obtida para os pacientes de ENMO anti-AQP4+ (85,5 pN; 68,5–

160,5). 

A especificidade do nanoimunossensor-AQP461-70 foi testada com a curva 

ROC para analisar a acurácia em distinguir o controle e pacientes de EM de pacientes 

de ENMO anti-AQP4+. A curva ROC da Figura 29C mostra a efetividade do 

nanoimunossensor-AQP461-70 em distinguir pacientes de ENMO anti-AQP4+ dos 

pacientes de EM e controle com o valor de AUC de 1,0 e p<0,0001. 

A sensibilidade do nanoimunossensor-AQP461-70 também foi testada com a 

curva ROC para verificar se os pacientes de ENMO anti-AQP4– poderiam ser 

distinguidos de ENMO anti-AQP4+. A Figura 29D mostra a curva ROC com AUC de 

0,82 e p=0,0078, provando que esses grupos são distintos. O ponto de corte da força 

de adesão de 241,3 pN foi determinado pela curva ROC da Figura 29C, com 100% de 

especificidade (95%; IC 63,06–100,00). A sensibilidade do nanoimunossensor foi de 

81,25% (95%; IC 56,50–99,43) (Figura 29D). Assim, as forças de adesão abaixo deste 

ponto de corte utilizando o nanoimunossensor-AQP461-70 indicam a presença do anti-

AQP4. 
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Figura 29 – Desempenho e acurácia do nanoimunossensor-AQP461-70. (A) IDMAP 

das curvas de retração mostrando grupos distintos para as interações 

específicas em ENMO (anti-AQP4+, em verde) e não-específicas 

(saudáveis, em preto; EM, em vermelho; e anti-AQP4–, em marrom). 

(B) Boxplot quantificando as medianas das forças de adesão obtidas com 

o nanoimunossensor-AQP461-70. O nanoimunossensor foi efetivo em 

distinguir ENMO anti-AQP4+ de saudáveis, EM, ENMO anti-AQP4– e 

ENMO anti-AQP4+ (saudáveis, p=0,004; EM, p=0,008; ENMO anti-

AQP4–, p=0,0008). Os formatos das curvas de adesão representativas 

estão apresentados na parte de cima do gráfico, mostrando as interações 

prevalentes em cada sistema. A região da força de adesão está circulada 

na curva. A barra de escala para a força é de 200 pN. (C) Curva ROC 

para a comparação entre ENMO anti-AQP4+ e amostras soronegativas 

para anti-AQP4 (saudáveis e EM) com AUC de 1,0 e p=0,0001, 

confirmando a alta especificidade do nanoimunossensor. O ponto de 

corte da força de adesão foi de 241,3 pN a 100% de especificidade 

(95%; IC 63,06–100,00). (D) Curva ROC para a comparação entre os 

pacientes ENMO anti-AQP4+ e ENMO anti-AQP4– com os saudáveis e 



88 

Resultados e discussão 

 

pacientes de EM com AUC de 0,82 e p=0,0078, resultando em 81,25% 

de sensibilidade (95%; IC 56,50–99,43) do nanoimunossensor. 

 

Embora Kampylafka et al.58 tenham encontrado maior reatividade do anti-

AQP4 contra alças intracelulares da AQP4, estudos recentes relataram serem as alças 

extracelulares as reconhecidas pelo anti-AQP4 como epítopos específicos da doença71–

73. Essas alças externas são conhecidas na literatura como alças A, C e E, as quais em 

cada um dos estudos obtiveram níveis diferentes de reatividade contra o anti-AQP4. 

A sequência peptídica utilizada neste trabalho, AQP461-70, está contida na alça 

A e demonstrou sua função como um epítopo da AQP4 devido sua alta reatividade 

contra o anti-AQP4. Este fato pode ser evidenciado pela alta especificidade do 

peptídeo AQP461-70 e sua capacidade em distinguir pacientes de ENMO anti-AQP4+ 

de indivíduos saudáveis, pacientes de EM e de ENMO anti-AQP4–. A sensibilidade 

do nanoimunossensor-AQP461-70 foi de 81,25% e especificidade de 100%. Esse nível 

de especificidade é igual ao alçado pelo teste CBA e a sensibilidade um pouco maior 

do que a alcançada por esse teste, considerado o padrão-ouro para diagnóstico do 

ENMO16. O nível de sensibilidade do CBA pode estar relacionado com a sensibilidade 

intrínseca do método ou à real ausência de anticorpos contra a sequência peptídica 

AQP461-70 no grupo de pacientes de ENMO anti-AQP4–. Contudo, uma vez que o 

nanoimunossensor foi desenvolvido com altos níveis de especificidade e sensibilidade, 

é possível expandir o painel de peptídeos para potencialmente identificar novos 

peptídeos da AQP4 para responder à questão: a sensibilidade do teste CBA pode ser 

melhorada, mapeando a AQP4 em busca do epítopo-específico para cada fenótipo do 

ENMO, ou o anti-AQP4 realmente está ausente neste grupo de pacientes de ENMO 

hoje categorizados como soronegativos para anti-AQP4? 

Esta questão atrai a atenção dos pesquisadores pois a razão da ausência do 

anti-AQP4 ainda é desconhecida. A literatura apresenta a possibilidade de os pacientes 

do ENMO anti-AQP4– possuírem outros antígenos que implica em uma patologia 

diferente de EM ou ENMO anti-AQP4+, particularmente apontam o anti-MOG como 

candidato a ser o biomarcador neste grupo de pacientes. Atualmente, estudos 

apresentam uma porcentagem de pacientes de encefalomielite aguda (ADEM, do 

inglês acute disseminated encephalomyelitis) e ENMO anti-AQP4– que foram 
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positivos para anti-MOG184. Apesar de cerca 20% de pacientes do ENMO anti-AQP4– 

terem sido soropositivos para anti-MOG185 e ter a evidência de que este anticorpo está 

relacionado aos surtos186, há outra hipótese sobre esta questão. Segundo Nakashima187, 

seria inapropriado categorizar pacientes do ENMO anti-AQP4– e anti-AQP4+ como 

ENMO ou ADEM. Contudo, há evidências que nos levam a supor que o fenótipo 

ENMO anti-AQP4– está relacionado a outros antígenos-alvos ocasionando 

mecanismos distintos do fenótipo do ENMO anti-AQP4+188. O que suporta esta 

afirmação é o que foi observado na miastenia gravis (MG), que é uma doença 

autoimune com o epítopo específico da doença definido pelo anticorpo anti-receptor 

acetilcolina (AChR, do inglês acetylcholine receptor) como principal biomarcador da 

doença. Atualmente, outros epítopos específicos são reconhecidos em diferentes 

fenótipos da MG, como a proteína quinase músculo-específica (MusK, do inglês 

muscle-specific kinase) e proteína 4 relacionada com o receptor da lipoproteína de 

baixa densidade (LRP4, do inglês lipoprotein-related protein 4). Anticorpos contra 

essas proteínas foram encontrados em pacientes de MG soronegativos para AChR189. 

A mesma situação pode estar ocorrendo com os fenótipos do ENMO soronegativos 

para anti-AQP4, nos quais podem haver epítopos específicos distintos como 

ocorrência de fenótipos diferentes do ENMO, resultado de mecanismos diversos da 

mesma doença. 

   

5.4 Relação entre a força de adesão e a titulação de anti-AQP4 

Durante as análises com o nanoimunossensor-AQP461-70, nos questionamos 

se as variações no valor da força de adesão dentro do grupo anti-AQP4+ teria relação 

com a titulação de anti-AQP4 nessas amostras, uma vez que a interação foi 

comprovada ser entre o peptídeo AQP461-70 e o anti-AQP4. Embora todas as amostras 

medidas apresentaram valores de mediana compatíveis com a interação antígeno-

anticorpo, não ultrapassando 241,3 pN (ponto de corte da força de adesão), houve 

variação, na qual a menor mediana foi de 58,5 pN (IQR 37,0–112,0) e a maior foi de 

195,5 (111,0–309,0) pN (todas as medianas das forças de adesão medidas neste 

trabalho podem ser consultadas no Apêndice B). 

Para responder a este questionamento, selecionamos nove novos pacientes 

anti-AQP4+, agora com a titulação conhecida (três com titulação baixa, três com 
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titulação intermediária e três com titulação alta), e medimos a força de adesão com o 

nanoimunossensor-AQP461-70. Neste ponto do estudo, as medidas foram feitas às 

cegas, ou seja, a categorização dos níveis de titulação das amostras era conhecida 

apenas pela Dra. Doralina, neurologista que acompanha esses pacientes, nas demais 

etapas de purificação das amostras, funcionalização das superfícies, medida da força 

de adesão por AFS e análise das medidas não se conhecia quais eram as titulações de 

anti-AQP4 das amostras. 

O nanoimunossensor-AQP461-70 foi capaz de detectar o anti-AQP4 em todas 

as amostras, independentemente do nível de titulação, com valores de força de adesão 

abaixo do ponto de corte (241,3 pN) (Figura 30A). As medianas das forças de adesão 

foram plotadas ordenadas crescentemente, no entanto, respeitando uma tendência 

crescente de força de adesão, às cegas, sem serem conhecidos os valores de titulação 

(Figura 30B). 

 

 

Figura 30 – Relação entre a titulação e a força de adesão. (A) Boxplot das medinas 

das forças de adesão medidas com nanoimunossensor nas amostras 

tituladas. (B) Correlação (R2) de 90% entre a titulação de anti-AQP4 das 

amostras e a força de adesão medida pelo nanoimunossensor-AQP461-70. 

(Os valores das medianas e os IQR estão no Apêndice B). A linha 

tracejada marca o ponto de corte: 241,3 pN. 

 

Os dados de força de adesão foram confrontados com a categorização dos 

níveis de titulação dos pacientes, como segue: (a) pacientes 26, 27 e 28 com alta 

titulação de anti-AQP4 (titulação de 100x); (b) pacientes 29, 30 e 31 com titulação 

intermediária (titulação 10x), e (c) pacientes 32, 33 e 34 com baixa titulação (titulação 
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1x). Todos os valores das forças de adesão estão no Apêndice B. Assim, obtivemos a 

resposta para o nosso questionamento: confirmou-se que quanto maior é a titulação, 

maior será a força de adesão, com 90% de correlação entre o nível de titulação e o 

valor da força de adesão. 

Atualmente, o teste de ELISA apresenta 100% de especificidade para ENMO, 

enquanto a sensibilidade atinge cerca de 60%11 e o teste CBA apresenta especificidade 

de 100% e sensibilidade de 76%190. Como pode ser observado, existe uma deficiência 

importante no que diz respeito à sensibilidade dos testes utilizados para a detecção do 

anti-AQP4. Uma pequena diferença em proporção de testes de detecção pode significar 

uma alta relevância clínica191. 

 A sensibilidade do teste possui grande importância no que diz respeito à 

titulação de anti-AQP4 nas amostras dos pacientes, uma vez que a titulação tem relação 

direta com o progresso da doença. No estudo de Takahashi et al.192 pacientes 

acometidos por NO e com titulações altas, atingindo mediana de 1536x, apresentavam 

cegueira completa, e aqueles com titulações menores, cerca de 64x não apresentavam 

cegueira completa. Além disso, encontraram uma correlação positiva de cerca de 83% 

entre a titulação de anti-AQP4 e as lesões encontradas na RM: quanto maior a 

titulação, mais extensas eram as lesões. Esse estudo mostrou também que a partir da 

titulação pode-se inferir sobre o sucesso nas terapias com altas doses de corticoide e 

tratamento para prevenção de reincidência de surtos, o que diminui a titulação de anti-

AQP4. Atualmente, no caso de tratamento de reincidência de surtos, a titulação do 

anti-AQP4 direciona a terapia193.  

Dessa maneira, o nanoimunossensor-AQP461-70 para diagnóstico do ENMO 

pode colaborar com os atuais métodos de detecção de anti-AQP4. Outro aspecto seria 

utilizar o teste para comprovar se o paciente está ou não em surto, uma vez que a 

titulação pode ser alta em pacientes em surto e menores em pacientes fora de surto190 

e o nanoimunossensor foi capaz de detectar o anti-AQP4 mesmo em baixas titulações 

(1x). 

 

5.5 Abordagens computacionais 

Os resultados obtidos neste trabalho foram comparados com os estudos de 

simulação computacional realizados pelos Drs. Adriano Moraes Amarante (processo 
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FAPESP n° 2014/12466-7) e Jéssica C. M. Ierich (Processo FAPESP 2014/12082-4), 

sendo eles: (a) simulação computacional da funcionalização e (b) medida da força 

teórica de adesão por dinâmica molecular direcionada (SMD, do inglês Steered 

Molecular Dynamics194). Com os resultados obtidos pelo grupo de pesquisa teórica foi 

possível comparar os dados obtidos de ambas abordagens a fim de proporcionar uma 

interpretação mais clara dos resultados, tanto computacional como 

experimentalmente. 

 

5.5.1 Simulação computacional da funcionalização do substrato e do 

nanoimunossensor-AQP461-70 

A funcionalização das superfícies e a imobilização das biomoléculas no 

substrato e no nanoimunossensor-AQP461-70 foram modeladas computacionalmente, 

das quais é possível ter uma visualização geral da distribuição das moléculas (Figura 

31). 

 

 

Figura 31 – Funcionalização e imobilização. (Topo) Ponta de AFM de nitreto de 

silício (marrom) funcionalizada com APTES, espaçador PEG e peptídeo 

AQP461-70 (verde). (Base) Mica (marrom) funcionalizada com APTES, 

PtA e IgG imobilizada. (Elaborado pelo aluno Adriano Moraes 

Amarante). 
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A modelagem da funcionalização das superfícies é importante para o 

entendimento da funcionalização experimental, tanto com respeito à interação entre os 

componentes químicos e as biomoléculas envolvidas na montagem das camadas de 

funcionalização quanto o que diz respeito à interação peptídeo-anticorpo. 

 

5.5.2 Comparação da força de adesão experimental com a força de 

adesão teórica 

Com a predição computacional da estrutura do complexo antígeno-anticorpo 

(AQP461-70-IgG) foi possível realizar as simulações de SMD.  

A SMD foi realizada durante 3ns. Para tal, o átomo Cα dos resíduos ALA123 

(cadeia leve) e ARG113 (cadeia pesada) da região Fab da IgG foram fixados para 

evitar deslocamento da IgG juntamente com a força externa aplicada para a retirada do 

peptídeo; o deslocamento da região Fab prejudica o resultado final, uma vez que 

impossibilita o desligamento do complexo. Esse procedimento simula o que ocorre na 

funcionalização das superfícies no método experimental, no qual as moléculas estão 

fixas por meio da funcionalização covalente. A força externa foi aplicada no átomo Cα 

do resíduo MET10 do peptídeo AQP461-70 (Figura 32A). A simulação foi realizada 

usando a constante de mola (k) de 0,2 kcal (mol Å2)-1 em velocidade constante de 

0,00005 Å timestep-1 (0,025 Å ps-1). O valor de k foi escolhido visando aproximar as 

simulações computacionais dos experimentos de AFM realizados com o 

nanoimunossensor-AQP461-70. 

Após a realização da simulação descrita (dinâmica de desligamento do 

peptídeo do complexo com o anticorpo) foi possível obter a força teórica de adesão de 

de 224,0 pN que pode ser observada na Figura 32B, muito próxima à força de adesão 

obtida pelo nanoimunossensor-AQP461-70 (241,3 pN) (Figura 32C), associada ao ponto 

de corte das forças de adesão, abaixo do qual foram os valores de detecção que 

indicaram a presença do anti-AQP4.  
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Figura 32 – Desprendimento do peptídeo AQP461-70 em complexo com a IgG e força 

de adesão teórica medida por SMD. (A) Estrutura do complexo região 

Fab da IgG com o peptídeo, indicando os átomos fixados Cα dos 

resíduos ALA123 (cadeia leve) e ARG113 (cadeia pesada) da região 

Fab da IgG e o átomo Cα do resíduo MET10 do peptídeo no qual foi 

aplicada a força externa para o desligamento do complexo. (B) Força de 

adesão teórica, 224,0 pN. (C) Ponto de corte da força de adesão 

experimental, 241,3 pN. 

 

A força de adesão teórica obtida com a SMD com parâmetros controlados e 

a força de adesão experimental apresentaram valores muito próximos, o que valida o 

resultado obtido pelo nanoimunossensor-AQP461-70. Ierich et al.195 obtiveram 

resultados semelhantes ao medir a força de adesão teórica e experimental do complexo 

MOG e anti-MOG, moléculas estudadas como participantes da patogenia de doenças 

desmielinizantes. 
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6 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

No presente trabalho foi possível desenvolver o nanoimunossensor-AQP461-

70, utilizando a AFM, com protocolos efetivos de funcionalização evidenciados pelas 

técnicas de caracterização topográfica (por AFM), química (por AFM-IR) e da 

montagem das camadas por meio da funcionalização covalente do nanoimunossensor 

e do substrato (por SPR). O desenvolvimento foi validado também pelas técnicas de 

simulação computacional, corroborando os valores de força de adesão obtidos pelo 

nanoimunossensor. 

O teste aqui desenvolvido mostrou que o epítopo específico do fenótipo 

ENMO anti-AQP4+ é a sequência peptídica AQP461-70. Com esta sequência, o 

nanoimunossensor-AQP461-70 foi capaz de detectar o anti-AQP4, biomarcador do 

ENMO, em amostras de IgGs purificadas dos soros de pacientes com o fenótipo anti-

AQP4+, com 100% de especificidade. Este teste se mostrou também altamente 

sensível, tendo distinguido pacientes do ENMO anti-AQP4+ dos demais indivíduos 

analisados (saudáveis, pacientes de EM e ENMO anti-AQP4–) com 81,25% de 

sensibilidade, mais sensível do que o CBA, atualmente considerado o teste padrão-

ouro para diagnóstico do ENMO. 

Os resultados obtidos neste trabalho com o nanoimunossensor-AQP461-70 e a 

alta acurácia evidenciada no desempenho deste teste para diagnosticar pacientes do 

ENMO AQP4+, demonstram seu grande potencial e a importância que o 

nanoimunossensor tem como ferramenta de diagnóstico não apenas do ENMO, mas 

podendo ser expandido para o diagnóstico de quaisquer doenças antígeno-específicas. 

Por isso, a atual questão que nos chama a atenção quanto à ausência ou 

presença do anti-AQP4 nos diferentes fenótipos do ENMO emerge como perspectiva 

deste trabalho, o qual nos permite vislumbrar a necessidade de exploração de novas 

sequências da AQP4, principalmente, no fenótipo anti-AQP4– do ENMO, bem como 

sequências peptídicas de outras proteínas, como a MOG, por exemplo, pois a não-

detecção de anti-AQP4 no fenótipo anti-AQP4– pode significar a real ausência do anti-

AQP4 e estar relacionada à outras sequências peptídicas como epítopos exclusivos 

deste fenótipo.
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Para melhor explorar esta lacuna, em consideração aos resultados obtidos 

neste trabalho, é necessário que o fenótipo do ENMO anti-AQP4– seja explorado com 

o nanoimunossensor, utilizando outras sequências peptídicas da proteína AQP4. 

Esgotadas as possibilidades de detecção com peptídeos da AQP4, vislumbra-se 

expandir a pesquisa com peptídeos de outras proteínas, como a MOG, por exemplo, 

pelas evidências encontradas na literatura da presença de anti-MOG em pacientes do 

ENMO anti-AQP4–, visto que ainda é necessária e urgente a exploração da 

participação desta proteína no fenótipo soronegativo do ENMO. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Experimentos complementares de AFS, variando o pH do meio 

durante as medidas 

 

Forças químicas e eletrostáticas envolvidas nos sistemas específicos e não-

específicos 

Para a investigação de eventos moleculares nas medidas com o nanoimunossensor-

AQP461-70, especialmente ao que se refere às baixas forças de adesão para as 

interações específicas (detecção do anti-AQP4 nas amostras anti-AQP4+) em 

comparação com as interações não-específicas (não-detecção do anti-AQP4 nas 

amostras anti-AQP4–), foram realizadas medidas adicionais em diferentes pHs por 

meio da AFS.  

 

Materiais e métodos 

A funcionalização dos substratos e pontas de AFM foi realizada como descrito na 

seção Materiais e métodos da tese. Para a realização de AFS em diferentes pHs, a 

ponta de AFM foi funcionalizada com peptídeo AQP461-70. Os substratos foram 

funcionalizados com amostra de IgGs purificadas do soro de pacientes de ENMO anti-

AQP4+ e anti-AQP4–. As medidas foram realizadas em tampões fosfato com pHs 7,4; 

2,0 e 11,0. Após as medidas nos pHs 2,0 e 11,0, as amostras foram novamente 

analisadas no pH 7,4 (como mostra a tabela A1). 

 

Tabela A1 – Descrição dos sistemas analisados. 

pH Amostras 

2,0 Anti-AQP4+ Anti-AQP4– 

7,4 Anti-AQP4+ Anti-AQP4– 

11,0 Anti-AQP4+ Anti-AQP4– 

7,4 Anti-AQP4+ (reanálise depois 

do pH 2,0) 

Anti-AQP4– (reanálise depois do 

pH 11,0) 
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Os valores de ponto de corte da força de adesão foram calculados por meio da curva 

ROC. Os valores de p foram calculados com o teste U não-paramétrico de Mann-

Whitney. 

 

Resultados e discussão 

Os experimentos em diferentes valores de pH resultaram em valores de força de 

adesão maiores ou menores para as interações não-específicas, comparadas às forças 

de adesão das interações específicas, dependendo das condições iônicas do meio. 

 

Caso 1: as forças de adesão foram menores no sistema não-específico do que no 

sistema específico 

No pH 7,4, a mediana das forças de adesão nos sistemas com anti-AQP4+ e anti-

AQP4– foram 160,0 pN (IQR 116,6–223,5) e 926 pN (659–1180), respectivamente. 

No pH 2,0, as medianas das forças de adesão nos sistemas anti-AQP4+ e anti-

AQP4– foram 47,0 pN (IQR 28,0–60,6) e 39,0 pN (17,9–57,0), respectivamente 

(Figura A1-A). No pH 2,0 o anticorpo está desnaturado196 devido às quebras das 

ligações de hidrogênio197, além do enovelamento e aglomeração que ocorre no 

peptídeo198, uma vez que seu ponto isoelétrico é 3,93199 (Figura A2). Assim, não 

ocorre a interação peptídeo-anticorpo, não sendo possível obter forças específicas, 

apenas forças menores, as quais resultaram das ligações de hidrogênios livres no 

sistema177,200 (Figura A2).  

 

Caso 2: as forças de adesão são maiores no sistema não-específico do que no 

sistema específico 

No pH 11,0, as medianas das forças de adesão nos sistemas anti-AQP4+ e anti-

AQP4– foram 633,0 pN (559,5–692,0) e 898,0 pN (700,9–1071,0), respectivamente. 

Depois das medidas nos pHs 2,0 e 11,0, as amostras foram reanalisadas em pH 7,4 

novamente, resultando em medianas das forças de adesão do sistema anti-AQP4+ 

de 840,0 pN (628,0–994,8) e 652,0 pN (518,7–955,0), respectivamente (Figura A1-

A).  
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Os valores de pH 7,4 e 6,2 são ideais para as interações antígeno-anticorpo196, então 

a ocorrência das interações específicas foram refletidas pelos valores intermediários 

de força de adesão, os quais são resultados das ligações de hidrogênio, eletrostáticas 

e de van der Waals intrínsecas do reconhecimento específico do antígeno pelo 

anticorpo201 (Figura A1-A). 

Quando as medidas de AFS foram realizadas com amostras que não continham o 

anticorpo específico, a interação antígeno-anticorpo não estava presente e outras 

forças prevaleceram, como ligações covalentes e interações eletrostáticas202, 

principalmente, esta última pois em pH 7,4 e 11,0 o peptídeo AQP461-70 está 

negativamente carregado199 e o anticorpo, positivamente carregado196 (Figura A2). 

Além disso, em pH 7,4 (bem como em pH 6,2), as forças de adesão do sistema não-

específico foram maiores do que no sistema específico (Figura A1-A), resultado das 

ligações covalentes das formações de amida202 entre a amina I disponível do 

peptídeo e os grupos C-terminais do anticorpo (Figura A2). Em pH 11,0 não 

houveram interações antígeno-anticorpo (anticorpos estavam desnaturados)196, e as 

forças de adesão maiores também foram resultado de ligações covalentes (Figura 

A1-A). Em pH 7,4, após as amostras terem sido analisadas nos pHs 2,0 e 11,0, ou 

seja, depois da desnaturação dos anticorpos, a perda da atividade biológica do 

peptídeo devido à hidrólise203 resultou em maiores forças (Figura A1-A) como 

consequência da formação de amida entre a amina I disponível do peptídeo e o grupo 

C-terminal do anticorpo (Figura A2). Além dos valores da força de adesão, as 

interações específicas e não-específicas podem ser vistas pelas curvas de força 

representativas de cada sistema, apresentadas pela Figura A1-B. 
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Figura A1 – Forças de adesão em diferentes pHs. (A) Os ponto de corte das forças 

de adesão (linhas tracejadas) calculadas pela curva ROC foram 84 pN 

(limite mínimo) e 339 pN (limite máximo). Em pH 7,4 as interações 

específicas foram distinguidas das interações não-específicas com 

p<0,001. Em pH 2,0, as forças de adesão estão abaixo do limite 

mínimo, comparadas às forças específicas, diferentes entre si com 

p<0,05. Em pH 11,0, as forças de adesão estão acima do limite máximo, 

comparadas com as interações específicas, com p<0,001. Em pH 7,4, 

após a desnaturação do anticorpo nos pHs 2,0 e 11,0, as forças de 

adesão estão acima no limite máximo das interações específicas, 

distintas dessas com p<0,001. (B) Em pH 7,4 o sistema anti-AQP4+ foi 

o único com formato de curvas de força de interações específicas. Para 

os demais sistemas, as curvas de força tiveram formatos típicos de 

interações fracas ou de interações fortes: em pH 2,0, as curvas de força 

foram típicas de interações fracas, mas quando reanalisadas em pH 7,4, 

podem ser observados formatos característicos de interações fortes.  
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Figura A2 – Comportamento das moléculas em diferentes pHs. Em pH 2,0, ocorre a 

desnaturação do anticorpo e mudanças estruturais devido à quebra nas 

ligações de hidrogênio. Além disso, os peptídeos se encontram 

agregados devido ao pH estar abaixo do seu ponto isoelétrico (que é 

3,93). O pH ideal para interações antígeno-anticorpo é 7,4. No pH 11,0 

não ocorre interação antígeno-anticorpo devido à desnaturação do 

anticorpo, então ligações covalentes prevalecem por meio da formação 

de amida. 

 

Os experimentos mostraram que ocorreram mudanças estruturais nos anticorpos e 

nos peptídeos, gerando forças de adesão diferentes sob diferentes condições de pH, 

o que alterou a ocorrência das interações antígeno-anticorpo. 
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APÊNDICE B – Medianas das forças de adesão medidas pelo nanoimunossensor-

AQP461-70 em amostras de IgGs purificadas de pacientes de ENMO anti-AQP4+, 

anti-AQP4–, EM, indivíduos saudáveis e anti-AQP4+ tituladas. 

 

Status sorológico do ENMO Indivíduos 
Mediana das forças de 

adesão (pN) (IQR) 

Anti-AQP4+ 

1 149,5 (94,0–239,0) 

2 83 (48–118) 

3 88 (55–160) 

4 60 (34–94) 

5 77 (57–107) 

6 58,5 (37,0–112,0) 

7 196,5 (111,0–309,0) 

8 171,5 (111,0–282,0) 

Anti-AQP4– 

9 511,5 (409,0–727,0) 

10 286 (221–422) 

11 1436 (491–2002) 

12 580,5 (439,0–1158,0) 

13 339 (243–533) 

14 1293 (755–1907) 

15 629,5 (389,0–1244,0) 

16 818,5 (488,0–1455,0) 

EM 

17 506,0 (205,5–1065,0) 

18 888 (728–990) 

19 795 (638–982) 

20 867 (738–1050) 

Saudáveis 

21 1181 (989–1305) 

22 672 (595–762) 

23 659 (498–835) 

24 939 (689–1065) 

25 927 (775–1059) 

Anti-AQP4+ titulados 
26 232 (151–348) 

27 134 (83–296) 

(Continua na próxima página) 
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(Continuação da página anterior) 

Status sorológico do ENMO Indivíduos 
Mediana das forças de 

adesão (pN) (IQR) 

Anti-AQP4+ titulados 

28 163,5 (112,0–282,0) 

29 76,0 (57,5–113,0) 

30 151,5 (90,0–223,0) 

31 96 (77–116) 

32 85 (40–177) 

33 65 (48–115) 

34 69,5 (51,5–122,5) 
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ANEXOS 

ANEXO A – Termo de consentimento e livre esclarecimento (TCLE) do grupo 

portador. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCAR  

CAMPUS SOROCABA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – GRUPO 

PORTADOR 

(Resolução 466/2012 do CNS) 

____________________________________________________________________

DADOS DA PESQUISA 

Título da pesquisa: Desenvolvimento de nanoimunossensor para estudo e detecção 

da Neuromielite Óptica 

Pesquisador principal: Profº Dr. Fabio de Lima Leite (orientador) 

Pesquisadores envolvidos: Profª Dra. Doralina Guimarães Brum Souza (co-

orientadora) e Ariana de Souza Moraes (doutoranda) 

Departamento/Instituto: Departamento de Física, Química e Matemática da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Sorocaba, SP. 

 

 

Convidamos o sr.(a) a participar da pesquisa de “Desenvolvimento de 

nanoimunossensores para estudo e detecção da Neuromielite Óptica”. Nosso estudo 

tem o objetivo de desenvolver um sensor para detectar a Neuromielite Óptica e 

auxiliar no estudo desta doença. O sensor analisará amostra do sangue de participantes 

portadores da Neuromielite Óptica, no qual contém anticorpos específicos da doença 

e comparar com amostras de sangue de participantes não portadores desta doença, no 

qual não são encontrados o anticorpo específico. Vamos comparar esses dados e 

analisar se isso é o que realmente acontece e no que esse fato implica para os 

portadores da Neuromielite Óptica. 
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Para desenvolver esse sensor vamos coletar 10 mL de sangue de participantes 

pacientes maiores de 18 anos e legalmente capazes com diagnóstico de Neuromielite 

Óptica, que será o grupo experimental, atendidos no ambulatório de Neuroimunologia 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, supervisionados pelo 

Dr. Fernando Coronetti; essa coleta será realizada pela Profª Dra. Doralina Guimarães 

Brum Souza (neurologista). Para o grupo controle, também serão coletadas amostras 

de sangue de participantes pacientes maiores de 18 anos e legalmente capazes em 

investigação para Esclerose Múltipla ou participantes doadores de sangue, não 

portadores destas doenças, no hemocentro do Hospital das Clínicas de Botucatu. 

Na Unidade de Pesquisa Experimental (UNIPEX) da Faculdade de 

Medicina de Botucatu, sob a responsabilidade da prof. Doralina G. Brum, as 

amostras de sangue serão armazenadas, em biorrepositório, ao longo da execução da 

pesquisa, ou seja, durante 4 anos, ao final do qual serão descartadas conforme normas 

vigentes dos órgãos técnicos competentes. Adicionalmente, as amostras serão 

submetidas a teste imunológico pela Dra. Doralina G. Brum para detecção de anticorpo 

anti-aquaporina 4. 

Na Rheabiotech Desenvolvimento, Produção e Comercialização de 

Produtos de Biotecnologia Ltda (empresa localizada em Campinas, SP), será 

realizado o processo de purificação para obtenção de anticorpos das amostras pelo Dr. 

Luís Antonio Peroni, especialista na área de Imunologia.  

No Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da Universidade 

de São Paulo (USP) sob a responsabilidade da Profa. Dra. Maria Teresa Machini serão 

produzidos peptídeos da proteína aquaporina 4, pois para realizar esse estudo é 

necessário utilizar a molécula que interage especificamente com o anticorpo presente 

no sangue, para isso pode ser feito um peptídeo que tem função parecida com a da 

proteína do organismo humano com a qual o anticorpo interage.  

No Laboratório Multidisciplinar de Nanoneurobiofísica na UFSCar de 

Sorocaba o sensor que será desenvolvido. Por ser muito pequeno e por analisar 

moléculas igualmente pequenas pode ser chamado de nanométrico. Esse sensor medirá 

com o microscópio de força atômica o quão forte é a interação entre o anticorpo e o 

peptídeo. Essas análises serão feitas pela doutoranda Ariana de Souza Moraes, aluna 

do Instituto de Medicina Tropical da USP (IMTUSP) sob o Comitê de Ética em 
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Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), sob 

supervisão do Profº Dr. Fábio de Lima Leite.  

O sr.(a), portador(a) de NMO foi selecionado ao acaso no ambulatório de 

Neuroimunologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu 

para, se desejar, participar dessa pesquisa como voluntário. 

Para completar a pesquisa iremos usar os resultados dos exames de sangue que 

normalmente já são colhidos para o seu tratamento. Esses exames foram indicados 

para o tratamento e não para a pesquisa. Não será solicitado nenhum exame a mais 

porque você entrou no estudo e não haverá compensação financeira pela sua 

participação nesse estudo.  

A coleta de sangue será realizada em ambiente confortável e privativo, por 

profissional habilitado, em uma veia do braço usando luvas, máscara, agulha e seringa 

descartáveis, após serem tomados todos os cuidados de assepsia recomendados para 

este tipo de procedimento. 

Ao colher o sangue você sentirá a dor da picada da agulha no braço. Algumas 

vezes pode ocorrer de escapar um pouco de sangue debaixo da pele e formar uma 

pequena mancha roxa (hematoma), que desaparece no máximo em sete dias. O sr(a). 

poderá sentir tontura durante ou após o procedimento. Para minimizar esse 

acontecimento, o sr.(a) será orientado(a) a permanecer sentado(a) durante alguns 

minutos até que se sinta confortável para levantar. 

 

Esta pesquisa não apresenta benefícios diretos aos voluntários; no entanto, os 

dados obtidos com esta pesquisa irão contribuir com os métodos atuais de 

diagnóstico para a Neuromielite Óptica ao utilizar uma quantidade ínfima de 

amostra e apresentar grande precisão e sensibilidade nas detecções. Adicionalmente, 

ao aprimorar o método de diagnóstico com nanoimunossensores abre-se um leque de 

aplicações para detecção de outras moléculas-chave de doenças desmielinizantes e 

autoimunes, contribuindo com o avanço da nanotecnologia aplicada ao sensoriamento, 

com o desenvolvimento de métodos diagnósticos precisos, além do diagnóstico 

diferencial entre essas doenças. 
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O sr.(a) terá a disponibilidade de assistência no Hospital das Clinicas da 

Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, por eventuais danos à saúde, 

decorrentes da pesquisa. 

Todo o acompanhamento e assistência durante a pesquisa e após a pesquisa são 

de direito de todos que se voluntariarem, sendo possível contatar a Profª. Dra. 

Doralina Guimarães Brum Souza (Neurologista do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, Departamento de Neurologia, 

Psicologia e Psiquiatria, Campus Botucatu, Distrito de Rubião Júnior, 51030-480, 

Botucatu, SP, Brasil. Telefone: (14)3880-1235) em casos de decorrências médicas ou 

o Profº Dr. Fabio de Lima Leite e Ariana de Souza Moraes (Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar), Departamento de Física, Química e Matemática. Rodovia 

João Leme dos Santos (SP-264), Km 110, Itinga, Sorocaba, SP, 18052-780. 

Telefones: (15) 3229-8817 ou (15) 3229-8840) por eventuais dúvidas em decorrência 

da pesquisa, podendo contatar qualquer um dos três pesquisadores para ter acesso, em 

qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados 

à pesquisa.  

O sr.(a) tem a liberdade de decidir participar ou não dessa pesquisa, além de 

ter a liberdade de retirar seu consentimento de participação ou de guarda e 

utilização da amostra armazenada em biorrepósitório a qualquer momento, sem 

que isto traga prejuízo à continuidade de sua assistência. Garantimos o sigilo e a 

privacidade quanto às suas decisões e participação.  

 

Uma via deste termo ficará com o sr.(a) e outra com a pesquisadora Ariana de 

Souza Moraes. 

Garantimos que o sr.(a) não terá gastos a mais para participar da pesquisa nem 

danos referentes ao estudo. No entanto, caso o sr.(a) tenha gastos que tenham relação 

com a pesquisa ou se houver algum dano, garantimos o ressarcimento integral e 

imediato por despesas decorrentes da pesquisa e a indenização por eventuais danos 

decorrentes da pesquisa, de forma gratuita pela empresa patrocinadora Rheabiotec. 

 

 O soro obtido para esta pesquisa será armazenado de acordo com a resolução 

441/2011. 
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Em caso de uso futuro das amostras de soro, como nova pesquisa, essa só será 

realizada com nova aprovação do sistema CEP-CONEP. 

 

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos da UFSCar que funciona na Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de São Carlos, localizada na Rodovia 

Washington Luiz, Km 235, Caixa Postal 676, CEP 13.565-905, São Carlos – SP, 

Brasil. Telefone: (16) 3351-8110. E-mail: cephumanos@ufscar.br. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com este 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

 

Em qualquer etapa do estudo, o sr.(a) terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é o Profº Dr. 

Fabio de Lima Leite que pode ser encontrado no endereço: Rodovia João Leme dos 

Santos (SP-264), Km 110, Itinga, Sorocaba, SP, 18052-780. Telefones: (15) 3229-

8817 ou (15) 3229-8840, e-mail: fabioleite@ufscar.br.  

 

Declaro que fui suficientemente informado a respeito do estudo de 

“Desenvolvimento de nanoimunossensor para estudo e detecção da Neuromielite 

Óptica”.  

Declaro também que discuti as informações acima com o Pesquisador 

Responsável Profº Dr. Fabio de Lima Leite ou pessoas por ele delegadas, a Profª 

Dra. Doralina Guimarães Brum Souza e/ou a pesquisadora Ariana de Souza 

Moraes, sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para 

mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as 

garantias. Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este 

termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador.  

 

 

Nome do participante:          
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Assinatura do participante                                    Data      /      /  

 

Nome do pesquisador:          

 

 

Assinatura do pesquisador                                                                Data     /     /  
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Anexo B – Termo de consentimento e livre esclarecimento (TCLE) do grupo 

controle. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCAR  

CAMPUS SOROCABA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – GRUPO 

CONTROLE 

(Resolução 466/2012 do CNS) 

____________________________________________________________________

DADOS DA PESQUISA 

Título da pesquisa: Desenvolvimento de nanoimunossensor para estudo e detecção 

da Neuromielite Óptica 

Pesquisador principal:Profº Dr. Fabio de Lima Leite (orientador) 

Pesquisadores envolvidos:Profª Dra. Doralina Guimarães Brum Souza (co-

orientadora) e Ariana de Souza Moraes (doutoranda) 

Departamento/Instituto: Departamento de Física, Química e Matemática da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Sorocaba, SP. 

 

Convidamos o sr.(a) a participar da pesquisa de “Desenvolvimento de 

nanoimunossensores para estudo e detecção da Neuromielite Óptica”. Nosso estudo 

tem o objetivo de desenvolver um sensor para detectar a Neuromielite Óptica e 

auxiliar no estudo desta doença. O sensor analisará amostra do sangue de participantes 

portadores da Neuromielite Óptica, no qual contém anticorpos específicos da doença 

e comparar com amostras de sangue de participantes não portadores desta doença, no 

qual não são encontrados o anticorpo específico. Vamos comparar esses dados e 

analisar se isso é o que realmente acontece e no que esse fato implica para os 

portadores da Neuromielite Óptica. 

Para desenvolver esse sensor vamos coletar 10 mL de sangue de participantes 

pacientes maiores de 18 anos e legalmente capazes com diagnóstico de neuromielite 

óptica atendidos no ambulatório de Neuroimunologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Botucatu, supervisionados pelo Dr. Fernando Coronetti. 

Essa coleta será realizada pela Profª Dra. Doralina Guimarães Brum Souza 
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(neurologista). Para o grupo controle, também serão coletadas amostras de sangue de 

participantes pacientes maiores de 18 anos e legalmente capazes em investigação para 

esclerose múltipla ou participantes doadores de sangue, não portadores destas doenças, 

no hemocentro do Hospital das Clínicas de Botucatu.  

Na Unidade de Pesquisa Experimental (UNIPEX) da Faculdade de 

Medicina de Botucatu, sob a responsabilidade da prof. Doralina G. Brum, as 

amostras de sangue serão armazenadas, em biorrepositório, ao longo da execução da 

pesquisa, ou seja, durante 4 anos, ao final do qual serão descartadas conforme normas 

vigentes dos órgãos técnicos competentes. Adicionalmente, as amostras serão 

submetidas a teste imunológico pela Dra. Doralina G. Brum para detecção de anticorpo 

anti-aquaporina 4. 

Na Rheabiotech Desenvolvimento, Produção e Comercialização de 

Produtos de Biotecnologia Ltda (empresa localizada em Campinas, SP), será 

realizado o processo de purificação para obtenção de anticorpos das amostras pelo Dr. 

Luís Antonio Peroni, especialista na área de Imunologia.  

No Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da Universidade 

de São Paulo (USP) sob a responsabilidade da Profa. Dra. Maria Teresa Machini serão 

produzidos peptídeos da proteína aquaporina 4, pois para realizar esse estudo é 

necessário utilizar a molécula que interage especificamente com o anticorpo presente 

no sangue, para isso pode ser feito um peptídeo que tem função parecida com a da 

proteína do organismo humano com a qual o anticorpo interage.  

No Laboratório Multidisciplinar de Nanoneurobiofísica na UFSCar de 

Sorocaba o sensor que será desenvolvido. Por ser muito pequeno e por analisar 

moléculas igualmente pequenas pode ser chamado de nanométrico. Esse sensor medirá 

com o microscópio de força atômica o quão forte é a interação entre o anticorpo e o 

peptídeo. Essas análises serão feitas pela doutoranda Ariana de Souza Moraes, aluna 

do Instituto de Medicina Tropical da USP (IMTUSP) sob o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), sob 

supervisão do Profº Dr. Fábio de Lima Leite.  

O sr.(a), que não é portador da NMO foi selecionado ao acaso no ambulatório 

de Neuroimunologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
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Botucatu para, se desejar, participar dessa pesquisa como voluntário, para ajudar os 

portadores dessa doença. 

Para completar a pesquisa iremos utilizar amostras de sangue que 

normalmente já são colhidos para o seu tratamento (se portador de EM) ou no ato da 

doação de sangue. Essas amostras foram colhidas para o tratamento (se portador de 

EM) ou para fins de doação de sangue e não para a pesquisa. Não será solicitado 

nenhum exame a mais porque você entrou no estudo e não haverá compensação 

financeira pela sua participação nesse estudo.  

A coleta de sangue será realizada em ambiente confortável e privativo, por 

profissional habilitado, em uma veia do braço usando luvas, máscara, agulha e seringa 

descartáveis, após serem tomados todos os cuidados de assepsia recomendados para 

este tipo de procedimento. 

Ao colher o sangue você sentirá a dor da picada da agulha no braço. Algumas 

vezes pode ocorrer de escapar um pouco de sangue debaixo da pele e formar uma 

pequena mancha roxa (hematoma), que desaparece no máximo em sete dias. O sr(a). 

poderá sentir tontura durante ou após o procedimento. Para minimizar esse 

acontecimento, o sr.(a) será orientado(a) a permanecer sentado(a) durante alguns 

minutos até que se sinta confortável para levantar. 

 

Esta pesquisa não apresenta benefícios diretos aos voluntários; no entanto, os 

dados obtidos com esta pesquisa irão contribuir com os métodos atuais de 

diagnóstico para a Neuromielite Óptica ao utilizar uma quantidade ínfima de 

amostra e apresentar grande precisão e sensibilidade nas detecções. Adicionalmente, 

ao aprimorar o método de diagnóstico com nanoimunossensores abre-se um leque de 

aplicações para detecção de outras moléculas-chave de doenças desmielinizantes e 

autoimunes, contribuindo com o avanço da nanotecnologia aplicada ao sensoriamento, 

com o desenvolvimento de métodos diagnósticos precisos, além do diagnóstico 

diferencial entre essas doenças. 

O sr.(a) terá a disponibilidade de assistência no Hospital das Clinicas da 

Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, por eventuais danos à saúde, 

decorrentes da pesquisa. 
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Todo o acompanhamento e assistência durante a pesquisa e após a pesquisa são 

de direito de todos que se voluntariarem, sendo possível contatar a Profª. Dra. 

Doralina Guimarães Brum Souza (Neurologista do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, Departamento de Neurologia, 

Psicologia e Psiquiatria, Campus Botucatu, Distrito de Rubião Júnior, 51030-480, 

Botucatu, SP, Brasil. Telefone: (14)3880-1235) em casos de decorrências médicas ou 

o Profº Dr. Fabio de Lima Leite e Ariana de Souza Moraes (Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar), Departamento de Física, Química e Matemática. Rodovia 

João Leme dos Santos (SP-264), Km 110, Itinga, Sorocaba, SP, 18052-780. 

Telefones: (15) 3229-8817 ou (15) 3229-8840) por eventuais dúvidas em decorrência 

da pesquisa, podendo contatar qualquer um dos três pesquisadores para ter acesso, em 

qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados 

à pesquisa.  

O sr.(a) tem a liberdade de decidir participar ou não dessa pesquisa, além de 

ter a liberdade de retirar seu consentimento de participação ou de guarda e 

utilização da amostra armazenada em biorrepósitório a qualquer momento, sem 

que isto traga prejuízo à continuidade de sua assistência. Garantimos o sigilo e a 

privacidade quanto às suas decisões e participação.  

 

Uma via deste termo ficará com o sr.(a) e outra com a pesquisadora Ariana de 

Souza Moraes. 

Garantimos que o sr.(a) não terá gastos a mais para participar da pesquisa nem 

danos referentes ao estudo. No entanto, caso o sr.(a) tenha gastos que tenham relação 

com a pesquisa ou se houver algum dano, garantimos o ressarcimento integral e 

imediato por despesas decorrentes da pesquisa e a indenização por eventuais danos 

decorrentes da pesquisa, de forma gratuita pela empresa patrocinadora Rheabiotec. 

 

 O soro obtido para esta pesquisa será armazenado de acordo com a resolução 

441/2011. 

 

Em caso de uso futuro das amostras de soro, como nova pesquisa, essa só será 

realizada com nova aprovação do sistema CEP-CONEP. 
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O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos da UFSCar que funciona na Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de São Carlos, localizada na Rodovia 

Washington Luiz, Km 235, Caixa Postal 676, CEP 13.565-905, São Carlos – SP, 

Brasil. Telefone: (16) 3351-8110. E-mail: cephumanos@ufscar.br. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com este 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

 

Em qualquer etapa do estudo, o sr.(a) terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é o Profº Dr. 

Fabio de Lima Leite que pode ser encontrado no endereço: Rodovia João Leme dos 

Santos (SP-264), Km 110, Itinga, Sorocaba, SP, 18052-780. Telefones: (15) 3229-

8817 ou (15) 3229-8840, e-mail: fabioleite@ufscar.br.  

 

Declaro que fui suficientemente informado a respeito do estudo de 

“Desenvolvimento de nanoimunossensor para estudo e detecção da Neuromielite 

Óptica”.  

Declaro também que discuti as informações acima com o Pesquisador 

Responsável Profº Dr. Fabio de Lima Leite ou pessoas por ele delegadas, a Profª 

Dra. Doralina Guimarães Brum Souza e/ou a pesquisadora Ariana de Souza 

Moraes, sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para 

mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as 

garantias. Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este 

termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador.  

 

Nome do participante:          

 

 

Assinatura do participante                                    Data      /      /  
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Nome do pesquisador:          

 

 

Assinatura do pesquisador                                                                Data     /     /  
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Anexo C – Relação dos trabalhos publicados e atividades realizadas durante o 

período de Doutorado Direto 

 

1 Artigos publicados desde o início das atividades 

1.1 Oliveira, G. S.; Ierich, J. C. M.; Moraes, A. S.; Silva, G. B. R. F.; Liu, Y.; de S. 

Neto, L. R.; Faria, R. R.; Franca, E.; Freitas, L. G.; Briggs, J. M.; Leite, F. L. 

Immobilization and unbinding investigation of the antigen-antibody complex 

using theoretical and experimental techniques. Journal of Molecular Graphics 

and Modelling, v. 86, p.219-227, 2019. 

 

1.2 Ierich, J. C. M.; Brum, D. G.; Moraes, A. S.; Higa, A. M.; Garcia, P. S.; Miyazaki, 

C. M.; Ferreira, M.; Peroni, L. A.; Oliveira, G. S.; Franca, E. F.; Freitas, L. C. G.; 

Leite, F. L. Antibody-mediated biorecognition of myelin oligodendrocyte 

glycoprotein: computational evidence of demyelination-related epitopes. Scietific 

Reports, v. 9, p. 1-10, 2019. 

 

1.3 Mendes, L. F.; Moraes, A. S.; Santos, J. S.; Leite, F. L.; Trivinho-Strixino, F. 

Investigation of roughness and specular quality of commercial aluminum (6061 

alloy) for fabrication of nanoporous anodic alumina films. Surface & Coatings 

Technology, v. 310, p. 199-206, 2017. 

 

1.4 Camargo-Mascarenhas, R. P.; Xavier, A. F.; Deda, D. K.; Moraes, A. S.; 

Rodrigues, L. F.; Ferreira, M.; Silva, G. B. R. F.; Leite, F. L. Development and 

characterization of liposomes containing glatiramer acetate for Multiple Sclerosis. 

International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology, v. 7, 

p. 303-313, 2016. 

 

1.5 Moraes, A. S.; Moreau, A. L. D.; Hausen, M.; Rossi, I. T.; Higa, A. M.; Peroni, 

L. A.; Leite, F. L. Atrazine Detection in Liquid Using a Nanoimmunosensor 

Based on Chemically Modified Atomic Force Microscopy Tips. Sensor Letters 

(print), v. 14, p. 508-514, 2016. 

 

1.6 Moraes, A. S.; Goes, T. S.; Hausen, M.; Morais, J. P. S.; Rosa, M. F.; Menezes, 

A. J.; Mattoso, L. H. C.; Leite, F. L. Caracterização morfológica de nanocristais 

de celulose por microscopia de força atômica. Matéria (UFRJ), v. 21, p. 532-540, 

2016. 

 

1.7 Moraes, A. S.; Brito, B.; Moreau, A. L. D.; Hausen, M.; Garcia, P. S.; Da Roz, 

A. L.; Leite, F. L. Evidências de detecção do herbicida atrazina por espectroscopia 

de força atômica: uma ferramenta promissora para o sensoriamento ambiental. 

Acta Microscopica, v. 24, p. 53-63, 2015. 

 

 

http://lattes.cnpq.br/6604767006305417
http://lattes.cnpq.br/5490031389817518
http://lattes.cnpq.br/5490031389817518
http://lattes.cnpq.br/2559443073447665
http://lattes.cnpq.br/5490031389817518
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1.8 Assis, P. M. S.; Prado-Junior, B. P. A.; Souza, A. S.; Bruder, R. C. S.; Souza, R. 

B.; Von Glehn, F.; Rocha, F. C. G.; Leite, F. L.; Moraes, A. S.; Barreira, A. A.; 

Donadi, E. A.; Brum, D. G. Plasmapheresis sessions do not alter sensitivity of 

standardized cell based immunofluorescence assay for anti-AQP4 antibody 

detection in neuromyelitis optica patients. Multiple Sclerosis Journal, v. 21, p. 

638-639, 2015. 

 

2 Resumos publicados em anais de congresso 

Assis, A. S. J.; Moraes, A. S.; Leite, F. L. Estudo de interações antígeno-anticorpo 

por microscopia de força atômica para desenvolvimento de nanoimunossensores. 

In: XI Semana da Biologia, 2017, Sorocaba. Anais da Semana da Biologia 

UFSCar Sorocaba. Sorocaba: Universidade Federal de São Carlos - Campus 

Sorocaba, v. 1. p. 11-12, 2017. 

 

3 Apresentações de trabalhos 

3.1 Ierich, J. C. M.; Brum, D. G.; Moraes, A. S.; Higa, A. M.; Garcia, P. S.; Miyazaki, 

C. M.; Ferreira, M.; Peroni, L. A.; Oliveira, G. S.; Franca, E. F.; Freitas, L. C. G.; 

Leite, F. L. Computational insights on the biorecognition process of myelin 

oligodendrocyte glycoprotein by antibodies in demyelinating and 

neurodegenerative diseases. 2019. 

 

3.2 Assis, A. S. J.; Moraes, A. S.; Leite, Fábio L. Estudo de interações antígeno-

anticorpo por microscopia de força atômica para desenvolvimento de 

nanoimunossensores. 2017. 

 

3.3 Rossi, I. T.; Hausen, M.; Moraes, A. S.; Leite, F. L. Functionalized atomic force 

microscopy characterization by confocal laser microscopy for use as 

nanobiosensors. 2015. 

 

3.4 Mendes, Letícia F.; Moraes, A. S.; Santos, Janaina S.; Leite, F. L.; Trivinho-

Strixino, Francisco. Study of eletropolishing parameters on aluminum samples and 

the influence on Porous Anodic Alumina (PAA) preparation. 2015. 

 

3.5 Assis, P. M. S.; Prado-Junior, B. P. A.; Souza, A. S.; Bruder, R. C. S.; Souza, R. 

B.; Von Glehn, F.; Rocha, F. C. G.; Leite, F. L.; Moraes, A. S.; Barreira, A. A.; 

Donadi, E. A.; Brum, D. G. Plasmapheresis sessions do not alter sensitivity of 

standardized cell based immunofluorescence assay for anti-AQP4 antibody 

detection in neuromyelitis optica patients. 2015. 

 

4 Artigos submetidos para publicação 

4.1 Moraes, A. S.; Brum, D. G.; Ierich, J. C. M.; Higa, A. M.; Assis, A. S. J.; Miyazaki, 

C. M.; Shimizu, F. M.; Peroni, L. A.; Machini, M. T.; Barreira, A. A.; Ferreira, M.; 

http://lattes.cnpq.br/5490031389817518
http://lattes.cnpq.br/5490031389817518
http://lattes.cnpq.br/5490031389817518
http://lattes.cnpq.br/5490031389817518
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Oliveira Jr, O. N.; Leite, F. L. A highly specific and sensitive nanoimmunosensor 

for the diagnosis of neuromyelitis optica spectrum disorders. Scientific Reports. 

 

4.2 Garcia, P. S.; Brum, D. G.; Oliveira Jr, O. N.; Higa, A. M.; Ierich, J. C. M.; 

Moraes, A. S.; Okuda-Shinagawa, N.; Peroni, L. A.; Gama, P. D.; Machini, M. T.; 

Leite, F. L. Nanoimmunosensor based on atomic force spectroscopy to detect anti-

myelin basic protein related to early-stage multiple sclerosis. Ultramicroscopy. 

 

 

5 Capítulo de livro submetido para publicação 
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Anexo D – Certificado da aula ministrada na disciplina de Nanociência e 

Nanotecnologia do Programa de Pós-graduação em Ciências dos Materiais, 2017. 

Professora responsável: Prof. Dra. Marystela Ferreira. 
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Anexo E – Certificado da aula ministrada na disciplina de Nanociência e 

Nanotecnologia do Programa de Pós-graduação em Ciências dos Materiais, 2018. 

Professora responsável: Prof. Dra. Marystela Ferreira. 
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Anexo F – Certificado de participação do III Workshop de AFM do LNNano. 
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Anexo G – Palestra ministrada pelo Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior, 

intitulada “Escrita Científica em Inglês”. 
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Anexo H – Certificado da equipe de organização do evento “Laboratório de portas 

abertas”, visita monitorada dos alunos do Programa Futuro Cientista (PFC) aos 

laboratórios da UFSCar, campus Sorocaba. 
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Anexo I – Certificado de conclusão do curso online “Docência no Ensino Superior: 

uma primeira aproximação”. 
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ANEXO J – Parecer consubstanciado do comitê de ética da UNESP, sob CAAE n° 

51297215.3.3002.5411. 
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ANEXO K – Parecer consubstanciado do comitê de ética da FMUSP, sob CAAE n° 

51297215.3.3001.0065. 
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ANEXO L – Parecer consubstanciado do comitê de ética da UFSCar, sob CAAE n° 

51297215.3.0000.5504. 
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ANEXO M – Aprovação de emenda de correção de pendência solicitada pelo comitê 

de ética da UFSCar (CAAE n° 51297215.3.0000.5504). 
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ANEXO N – Aprovação de relatório parcial enviado ao comitê de ética da UFSCar 

(CAAE n° 51297215.3.0000.5504), via notificação 1. 
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ANEXO O – Aprovação de relatório parcial enviado ao comitê de ética da UFSCar 

(CAAE n° 51297215.3.0000.5504), via notificação 2. 
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ANEXO P – Aprovação de relatório parcial enviado ao comitê de ética da UFSCar 

(CAAE n° 51297215.3.0000.5504), via notificação 3. 
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ANEXO Q – Manuscrito produzido com alguns resultados deste trabalho submetido 

à Scientific Reports.  
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ANEXO R – Página do sistema de submissão do manuscrito à Scientific Reports.  
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ANEXO S – Ficha do aluno. 
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