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RESUMO 

 

 

MARANGONI, V.S. Estudo e desenvolvimento de nanocompósitos contendo 

nanopartículas de ouro conjugadas com biomoléculas: síntese e aplicações em 

nanomedicina. 2012. 116p. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Física de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. 

 

A convergência entre a biotecnologia e a nanotecnologia tem levado ao desenvolvimento de 

novos nanobiocompósitos híbridos com funções sinérgicas que incorporam as propriedades de 

reconhecimento dos biomateriais com as propriedades eletrônicas, ópticas e catalíticas únicas 

das nanopartículas. Apesar do recente desenvolvimento na síntese de nanobiocompósitos, a 

aplicação biomédica destes materiais ainda apresenta muitos desafios, já que não apenas uma 

conjugação apropriada é requerida, mas também outros importantes aspectos relacionados à 

biocompatibilidade. O presente trabalho tem como objetivo expandir o campo da síntese e 

caracterização de nanoparticulas funcionalizadas com biomoléculas. Em especial, visamos o 

entendimento e caracterização das interações entre nanopartículas de ouro (AuNPs) e 

proteínas, por meio do estudo de dois sistemas distintos: AuNPs funcionalizadas com 

Jacalina, e AuNPs funcionalizadas com a proteína BeCen1. No primeiro sistema, o interesse 

advém da capacidade da lectina Jacalina de reconhecer o dissacarídeo (Galβ1-3GalNAc) 

associado a tumores. Neste caso, AuNPs formadas na presença do dendrímero 

poli(amidoamina) geração 4.0 (PAMAM G4) foram conjugadas com a Jacalina marcada com 

o fluóroforo Isotiocianato de fluoresceína (FITC). A formação do complexo AuNP-PAMAM 

G4/Jacalina foi confirmada por Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM), Espalhamento 

de Luz Dinâmico (DLS), Espectroscopia de Absorção no UV-VIS e vibracional (FTIR). A 

interação entre as AuNP-PAMAM G4 e a Jacalina parece ser um processo dirigido por 

entropia com afinidade moderada e formação de complexo, segundo os resultados de 

Calorimetria de Titulação Isotérmica (ITC) e supressão da fluorescência. Os resultados de 

Dicroísmo Circular (CD) mostraram que a conjugação da Jacalina com as AuNP-PAMAM 

G4 não alterou sua estrutura secundária. Testes realizados em cultura de células revelaram 

que o complexo apresenta maior afinidade e citotoxicidade pelas células de carcinoma do colo 

de útero humano (HeLa) se comparadas com fibroblastos saudáveis de adipócitos de 

camundongo (L929). Estes resultados são relevantes uma vez que demonstram o potencial do 

complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FTIR para aplicações biomédicas incluindo 

diagnóstico e tratamento de câncer. O segundo sistema é interessante devido a habilidade da 

proteína BeCen1 em formar filamentos nanométricos em função da temperatura. As AuNPs 

foram formadas na presença da proteína utilizando ácido fórmico diluído como agente redutor 

e o excesso de proteína foi separado por Cromatografia de Exclusão Molecular. Análises de 

CD revelaram uma pequena diminuição no conteúdo de α-hélices, confirmado por FTIR, o 

que pode estar relacionado à interação das AuNPs com os grupamentos amida desta proteína. 

Medidas de espalhamento de luz revelaram um aumento da turbidez da suspensão do 

complexo AuNP-BeCen1 com o aumento da temperatura e imagens de TEM, com e sem 

aquecimento, confirmaram uma mudança de padrão no arranjo das AuNPs. Estes resultados 

revelam a possibilidade de fabricação de nanobiocompósitos termorresponsivos, o que pode 

ser muito importante para aplicações em nanodispositivos. 

 

Palavras-chave: Nanobiocompósitos. Nanopartículas de ouro. Jacalina. BeCen1. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

 

MARANGONI, V.S. Study and development of nanocomposites containing gold 

nanoparticles and biomolecules: synthesis and application in nanomedicine. 2012. 116p. 

Dissertação (Mestrado) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2012. 

 

The convergence between biotechnology and nanotechnology has led to the development of 

new hybrid nanocomposites that conjugate the bio-recognization properties of biomaterials 

and the unique electronic, optic and catalytic properties of the nanoparticles. Despite the 

recent advances in the development of nanobiocomposites, the biomedical applications of 

these materials are still limited, among other factors, by the low efficiency of 

functionalization and biocompatibility. The present study was aimed at developing protein-

conjugated nanoparticles for application in nanomedicine. Our main focus were the 

understanding and characterization of the interactions between proteins and gold 

nanoparticles (AuNPs), which was accomplished using two distinct systems, viz.: Jacalin-

functionalized AuNPs, and Becen1-functionalized AuNPs. In the former, the interest is due 

the capability of the protein Jacalin of recognize the disaccharide (Galβ1-3GalNAc), largely 

expressed in some tumors cells. AuNPs were synthesized in the presence of the polyamido 

amine generation 4.0 (PAMAM G4) and conjugated with a Jacalin target with the fluorescein 

isothiocyanate (FITC). The excess of protein was removed by centrifugation and the complex 

formation was confirmed by Transmission Electron Microscopy (TEM), Dynamic Light 

Scattering (DLS), UV-VIS Absorption and Vibrational Spectroscopy (FTIR). The interactions 

between AuNP-PAMAM G4 and Jacalin seemed to be driven by an entropic process with 

moderate affinity and complex formation, as revealed by Isothermal Titration Calorimetry 

(ITC) and quenching fluorescence measurements. Furthermore, Circular  Dichroism (CD) 

analyses  revealed  that protein maintained  its  secondary structure  upon  conjugation  with  

the  nanoparticles. In vitro tests revealed that the AuNPs/Jacalin complexes presented higher 

affinity and cytotoxicity against human cervical cancer cell (HeLa) compared to healthy 

mouse fibroblasts (L929). These results  are  relevant,  since  the  AuNP-PAMAM 

G4/Jacalin-FITC  complex  may  be  used  for biomedical applications including cancer 

treatment and diagnostics. The second nanocomplex, comprising AuNPs and BeCen1, was 

chosen due to the ability of BeCen 1 to polymerize in the form of nanometric filaments as a 

function of temperature. The AuNPs were formed in the presence of the protein using diluted 

formic acid as reducing agent and the excess of protein was removed by Molecular Exclusion 

Chromatography. CD analysis showed a decrease in the α-helix structures confirmed by 

FTIR, which may be related to the interaction between the AuNPs and the amide groups of 

the protein. Light scattering measurements revealed an increase in the turbidity of the 

dispersions upon increasing the temperature, indicating a change in the arrangement of the 

AuNPs. Such BeCen-1 induced alignment was confirmed by TEM images. The latter results 

point to the possibility of fabrication of novel thermoresponsive nanobiocomposites, which 

are of great relevance for nanodevices applications.  

 

Keywords: Nanobiocomposites. Gold nanoparticles. Jacalin. BeCen1. 
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Introdução 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento de nanomateriais híbridos, que incorporam as propriedades de 

reconhecimento e catalíticas de biomoléculas com as propriedades eletrônicas, óticas e 

magnéticas únicas exibidas pelas nanopartículas, tem resultado em nanobiocompósitos com 

elevado impacto em medicina. Suas aplicações vão desde sistemas de liberação controlada de 

fármacos e marcadores biológicos, até sistemas para detecção e diagnóstico de doenças (1, 2, 

3). O crescente interesse na aplicação destes nanocompósitos em medicina tem levado ao 

surgimento de uma nova área de pesquisa denominada nanomedicina (4). 

 Em particular, nanopartículas de ouro são interessantes devido às suas propriedades 

óticas e eletrônicas diferenciadas (1), fazendo com que sejam úteis para diversas aplicações 

como detecção de analitos (5), biossensores (6), agentes de contraste em imagens de 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (7) e raios X (8), veículo para a entrega de moléculas 

dentro das células (1) e na terapêutica do câncer (9). Para esta última, normalmente, é 

requerido que as partículas se alojem especificamente na região de interesse. Esta 

especificidade pode ser alcançada por meio da funcionalização de sua superfície com 

biomoléculas como proteínas (10), peptídeos (11), aptâmeros (12) e anticorpos específicos 

(13). Assim, o desenvolvimento de nanobiocompósitos baseados em nanopartículas de ouro 

tem tido um importante impacto no diagnóstico e tratamento de doenças.  

A interação entre nanopartículas e biomoléculas é, em muitos casos, facilitada pela 

compatibilidade de tamanhos, e pode ocorrer de maneira sinérgica, fazendo com que 

propriedades melhoradas ou totalmente novas sejam obtidas a partir da escolha e 

processamento adequado dos materiais. Esta conjugação proporciona, além do aumento da 

estabilidade do sistema, a introdução de funcionalizações biocompatíveis e interações 

biológicas adicionais aos nanomateriais. Biomoléculas possuem interações de reconhecimento 

complementares fortes e específicas, que permitem levar nanoparticulas até células de 

interesse por meio do seu recobrimento com receptores adequados (2).  

Outra questão importante é a organização de nanopartículas para a obtenção de 

estruturas bem definidas que possam ser integradas em dispositivos para aplicações 

tecnológicas (14). Para isto, nanoparticulas podem ser conjugadas com biomoléculas que 
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possuem propriedades responsivas, permitindo a obtenção de materiais com forma, tamanho, 

alinhamento e orientação controlados (15, 16). 

Apesar do desenvolvimento considerável nesta área, reativamente pouco é conhecido a 

respeito das interações entre nanoparticulas e biomoléculas, o que representa uma questão 

muito importante em áreas emergentes como nanomedicina e nanotoxicologia. Para o 

eficiente desenvolvimento destes nanobiocompósitos são necessários tanto o entendimento 

dos mecanismos de interação que ocorrem entre as biomoléculas e os nanomateriais quanto o 

controle dos métodos de manipulação utilizados para conjugação e posterior aplicação destes 

nanobiocompósitos.  

O presente trabalho tem como objetivo expandir o campo da síntese e caracterização 

de nanoparticulas funcionalizadas com biomoléculas. Em especial, visamos o entendimento e 

caracterização das interações entre nanoparticulas de ouro e proteínas por meio do estudo de 

dois sistemas distintos: nanoparticulas de ouro funcionalizadas com Jacalina para a fabricação 

de nanocompósitos específicos para células tumorais, e nanoparticulas de ouro 

funcionalizadas com BeCen1 para a construção de nanobiocompósitos termorresponsivos e 

auto-organizados. Os novos nanobiocompósitos aqui desenvolvidos podem apresentar 

aplicações relevantes em “smart drug delivery” e estudos de nanotoxicidade. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Nanociência e Nanotecnologia 

 

 

Materiais nanoestruturados têm adquirido cada vez mais importância em diferentes 

áreas da ciência e tecnologia, onde projetar e controlar propriedades de interesse no nível 

atômico e molecular é relevante para o desenvolvimento de novos materiais com propriedades 

e aplicações fundamentalmente novas (3). Nanociência pode ser definida como o estudo dos 

fenômenos e manipulação dos materiais nas escalas atômica e molecular, onde as 

propriedades diferem significativamente daquelas de uma escala maior, e nanotecnologia 

como o design, caracterização, produção e aplicação de estruturas, dispositivos e sistemas por 

meio do controle de forma e tamanho na escala nanométrica (17).  

Os fundamentos da nanociência e nanotecnologia foram inicialmente propostos pelo 

físico norte-americano Richard Feynman em uma conferência proferida em 1959 com o título 

“There’s Plenty of Room at the Bottom”. Nesta palestra, Feynman introduziu a discussão do 

tema mostrando as possibilidades de miniaturização e terminou com uma exploração do que 

poderia ser obtido a partir do controle dos materiais, átomo por átomo (3).  

A nanociência e a nanotecnologia têm como base dois conceitos para a obtenção de 

sistemas nanoestruturados: top-down (de cima para baixo) e bottom-up (de baixo para cima) 

(18). A primeira abordagem consiste na miniaturização dos materiais e das estruturas da 

escala microscópica para a escala nanoscópica. Este tipo de abordagem exige o domínio de 

toda tecnologia da microeletrônica, implicando no aprimoramento de um vasto arsenal de 

recursos. A segunda se baseia na construção de estruturas e nanomateriais a partir de átomos e 

moléculas individuais por meio de processos que permitam o controle tridimensional, gerando 

sistemas cada vez mais complexos (18). Para tal finalidade, podem ser utilizadas estruturas 

orgânicas e inorgânicas menores, que serviriam como blocos de construção para as 

nanoestruturas.  

As propriedades diferenciadas ou melhoradas dos materiais quando estruturados na 

escala nanométrica advém de dois fatores principais: efeitos de superfície e quânticos de 

tamanhos (QSE, do inglês Quantum Size Effects) (19). O aumento da razão entre a área 
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superficial e o volume resulta em um correspondente aumento na reatividade química (3), 

fazendo com que alguns nanomateriais sejam ótimos para aplicação em catalisadores, 

aumentando a eficiência em células a combustível e sensores (20), por exemplo. Em tamanhos 

intermediários entre o molecular e a matéria estendida (bulk matter), chamado de nanoescala, 

estados de energia individuais das moléculas e bandas continuas dos sólidos estendidos se 

tornam discretos, e sua separação de energia mostra uma dependência analítica com a 

dimensão espacial do material (19). Um esquema é mostrado na Figura 1 e representa a 

transformação dos estados de densidade eletrônica das bandas de valência e condução, em 

metais e semicondutores, do contínuo para o discreto, conforme a matéria passa de um estado 

estendido para o atômico (21). Estes efeitos quânticos possuem consequências diretas nas 

propriedades eletrônicas, óticas e magnéticas destes materiais.  

Portanto, não é a estrutura e a composição do material que são novas, mas sim sua 

forma, tamanho, arranjo ou orientação. Isto é o que produz materiais com novas funções e 

novas utilidades. Assim, o desafio não consiste somente em fabricar materiais com a 

composição adequada, mas também com tamanho e forma controlados. Igualmente 

importante é que estes nanomateriais tenham a superfície, carga e funcionalidade requerida, 

uma vez que as propriedades de superfície controlam as interações entre estes materiais e o 

ambiente, determinando suas propriedades.  

 

 

Figura 1 - Representação esquemática da variação de densidade de estados em função do tamanho do material 

Adaptado de (21). 
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2.1.1 Estabilidade de nanomateriais 

 

 

Uma fase coloidal é termodinamicamente instável quando comparada com uma fase 

contínua (22). Isto pode ser explicado pela relação entre a variação da energia livre de Gibbs 

(dG) e a variação na área superficial de uma amostra (dσ), a temperatura e pressão constantes, 

que é dada por dG = γdσ, onde γ é a tensão superficial interfacial (22). G diminui quando há 

uma diminuição da área superficial do sistema, o que indica uma tendência natural de 

agregação. Desta maneira, agentes estabilizantes devem ser utilizados de modo a alterarem as 

propriedades de superfície das nanoparticulas, assim como os parâmetros cinéticos de 

agregação, permitindo a estabilização destes sistemas em suspensões.  

A estabilidade de nanomateriais em suspensão aquosa pode ser obtida por dois 

mecanismos: eletrostático e/ou estéreo. A estabilização eletrostática de uma dispersão de 

nanoparticulas é bem descrita pela teoria de Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (DLVO), 

que prevê que tal estabilidade é determinada pelo balanço entre as forças atrativas de van der 

Waals e repulsivas eletrostáticas (1). Como resultado, as nanopartículas se mantém estáveis, 

sem agregação, se a intensidade da força eletrostática repulsiva for maior que a intensidade da 

força atrativa de van der Waals (Figura 2a). Em outras palavras, as nanoparticulas não 

apresentam agregação se contem uma densidade de carga suficiente na superfície.  

Na estabilização estérea (Figura 2b), camadas de moléculas longas, como polímeros 

ou tensoativos não iônicos, adsorvidos na superfície da partícula, repelem uns aos outros por 

repulsão estérea, impedindo a agregação das partículas. Um efeito combinado é obtido por 

meio da utilização de polieletrólitos, que estabilizam tanto por um mecanismo estéreo quanto 

eletrostático.  

 

 

Figura 2 - Representação esquemática da estabilização de partículas pelo efeito a) eletrostático e b) estéreo. 

 

a) b)
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2.2 Nanoparticulas de ouro 

 

 

Nanopartículas de ouro (AuNPs) possuem propriedades óticas e eletrônicas 

diferenciadas, fazendo com que sejam interessantes para muitas aplicações (1, 23). Apesar de 

algumas aplicações similares poderem ser encontradas em diferentes materiais, como 

quantum dots, AuNPs são consideradas relativamente menos tóxicas, devido à maior inércia 

do ouro (1).  

Quando AuNPs absorvem a luz, seus elétrons são excitados. Excitação na frequência 

de ressonância plasmonica causa uma oscilação coletiva dos elétrons livres (23). Esta 

frequência de ressonância plasmonica é uma importante característica das AuNPs, e possui 

comprimentos de onda entre 510 e 530 nm para nanopartículas com diâmetro entre 4 e 50 nm 

(24). A ligação e proximidade de moléculas na superfície das nanopartículas podem modificar 

o comprimento de onda de absorção. Este efeito de acoplamento de plasmon pode ser 

utilizado para a detecção colorimétrica de analitos (5), medidas de distâncias e mudanças 

conformacionais das moléculas (25, 26).   

Após a absorção da energia proveniente da radiação, os elétrons relaxam e a energia é 

transferida para a rede cristalina do cristal, gerando calor. O aquecimento das AuNPs é 

dissipado para o meio circundante (23, 27). Células, e principalmente células anormais, são 

muito sensíveis a um pequeno aumento da temperatura. Esta propriedade pode ser utilizada no 

tratamento de câncer em um conceito chamado hipertermia (23). A ideia é que as 

nanopartículas se acumulem em células tumorais, e com isso, o aquecimento provocado pela 

radiação possa eliminá-las (28). No entanto, como os tecidos absorvem a radiação no visível, 

esta técnica ainda é limitada a tecidos próximos a pele (23). Neste caso, o aumento da 

temperatura em uma região contendo AuNPs pode ser realizado utilizando radiofrequência. 

Glazer e colaboradores (29) mostraram a destruição de células de adenocarcinoma pancreático 

tratadas com AuNPs por meio do aquecimento induzido por um campo de radiofrequência.  

O espalhamento Raman (30) pode ser melhorado quando as moléculas estão próximas 

de superfícies de ouro com elevada curvatura como, por exemplo, AuNPs. Este efeito é 

conhecido como espalhamento Raman intensificado por superfície (SERS, do inglês Surface-

Enhanced Raman Scattering) (23). Devido ao significante aumento do campo, SERS pode ser 

usado como uma técnica analítica extremamente sensível, excedendo a sensibilidade das 



31 
 

  

Revisão Bibliográfica 

técnicas luminescentes de detecção. Além disso, em experimentos de Ressonância de Plasmon 

de Superfície (SPR, do inglês Surface Plasmon Resonance), a sensibilidade pode ser 

aumentada cerca de 1000 vezes para a detecção de oligonucleotídeos complementares 

utilizando AuNPs (31). 

AuNPs também podem ser utilizadas para a transferência de elétrons em reações redox 

(1). Neste caso, o objetivo é detectar analitos que são substratos de reações enzimáticas. O 

fluxo de elétrons desta reação é detectado por alguma medida de corrente. Para este propósito, 

enzimas são imobilizadas em subtratos condutores e conectadas a um amplificador para a 

detecção da corrente. Uma camada de AuNPs aumenta a rugosidade da superfície, levando ao 

aumento da corrente (6). Assim, devido ao seu tamanho reduzido e excelentes propriedades 

óticas e elétricas, sensores baseados em AuNPs têm tido um importante impacto em 

diagnósticos (26).  

Uma das aplicações mais bem exploradas das AuNPs é a sua utilização como veículo 

para a entrega de moléculas dentro das células (1, 23). Para estas aplicações, as moléculas 

normalmente são adsorvidas na superfície das nanopartículas. Por exemplo, um gene de DNA 

pode ser introduzido na célula por adsorção em AuNPs e, consequentemente, provocar a 

expressão de proteínas específicas (32). As células podem captar nanopartículas coloidais por 

meio de um mecanismo específico, via receptor-ligante, ou não especifico. A incorporação 

especifica é mais eficiente, pois, neste caso, as nanopartículas modificadas com os receptores 

são predominantemente incorporadas pelas células de interesse (23).  

AuNPs também são agentes de contraste muito atraentes, pois podem ser visualizadas 

com uma grande variedade de técnicas. As principais técnicas de detecção são baseadas na 

interação entre as AuNPs e a luz (23). Por exemplo, devido ao seu elevado peso atômico, 

AuNPs proporcionam um excelente contraste em imagens de Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (7). AuNPs também espalham raios X eficientemente e, desta maneira, 

proporcionam contraste em imagens de raios X (8). 
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2.3 Síntese de nanopartículas de ouro 

 

 

Muitas estratégias têm sido utilizadas no preparo de nanoparticulas metálicas, entre 

elas AuNPs. Em uma síntese típica, sais de ouro são reduzidos pela adição de um agente 

redutor que leva a nucleação e, consequente, crescimento das partículas. No entanto, como 

descrito anteriormente, um estabilizante é sempre requerido e pode tanto ser adsorvido ou 

quimicamente ligado à superfície das nanopartículas (23). Na rota mais comum de síntese, as 

nanoparticulas são sintetizadas na presença de ácido cítrico ou citrato de sódio, que atua não 

só como redutor, mas também fornece estabilidade às nanoparticulas devido a sua carga 

negativa (33).  

Rotas de síntese similares também têm sido realizadas em solventes orgânicos (34). 

Nanoparticulas podem ser sintetizadas utilizando redução bifásica (35), onde um sal de metal 

nobre é dissolvido em água e extraído por transferência de fase em um solvente orgânico 

seguido por redução. A fabricação das nanoparticulas também tem sido realizada por métodos 

de micela reversa, onde o tamanho e dispersão de tamanho das nanoesferas podem ser 

controlados por meio da composição da micela (36). Após a síntese, as moléculas 

estabilizantes podem ser substituídas por outras moléculas em uma reação de troca de ligante. 

Desta maneira, é possível ajustar as propriedades da superfície das partículas escolhendo as 

moléculas estabilizantes (23).  

Para aplicações biomédicas, as nanoparticulas devem ser estáveis em solução aquosa. 

Dentre os diferentes tipos de moléculas que podem ser utilizadas como estabilizantes, 

nanoparticulas funcionalizadas com polímeros têm emergido como materiais multifuncionais 

com grande potencial para aplicação em áreas como biossensores, imageamento, dispositivos 

óticos, entre outros (23). Esta funcionalização permite a obtenção de nanomateriais híbridos 

orgânico/inorgânico, cujos parâmetros como tamanho, forma, grupos funcionais na superfície 

podem ser ajustados pela escolha adequada do polímero na superfície (37). 

Dentre os polímeros, os dendrímeros, que são macromoléculas com baixa 

polidispersividade e arquitetura tridimensional regular e altamente ramificada (38, 39), tem 

sido amplamente utilizados para encapsular ou estabilizar nanoparticulas metálicas (40, 41, 

42). Uma vez que possuem composição e estrutura bastante definidas, a utilização de 

dendrímeros permite a reprodutibilidade na fabricação das nanopartículas (40, 41). Além 
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disso, os grupos terminais dos dendrímeros podem ser adaptados para controlar a solubilidade 

do nanocompósito e usado para facilitar a ligação com superfícies ou outras moléculas (43). A 

Figura 3 (38) mostra a estrutura do dendrímero poli(amidoamina) geração 4 (PAMAM G4), 

utilizado no presente trabalho para a síntese das AuNPs. O número da geração está 

diretamente relacionado à quantidade de ramificações e, consequentemente, de grupos 

funcionais na superfície dos dendrímeros.  

 

 

Figura 3 - Estrutura molecular do dendrímero PAMAM G4 (38). 

 

 

2.4 Nanobiotecnologia 

 

 

A convergência da biotecnologia e da nanotecnologia tem levado ao desenvolvimento 

de nanomateriais híbridos que incorporam as propriedades de reconhecimento e catalíticas dos 

biomateriais, como proteínas e enzimas, com as propriedades eletrônicas e óticas únicas das 

nanopartículas (2). A funcionalização de nanopartículas com biomoléculas resulta na 

mudança de suas propriedades e interações com o meio. A solubilidade das nanopartículas em 

meio aquoso, por exemplo, pode ser melhorada por meio da funcionalização de suas 

superfícies com biomoléculas altamente hidrofílicas. Desta maneira, modificações da 

superfície de nanoestruturas utilizando biomoléculas não só fornecem interações biológicas 

adicionais como também melhoram sua solubilidade e biocompatibilidade (10). Estes novos 

nanobiocompósitos híbridos com propriedades e funções sinérgicas constituem uma nova área 

de pesquisa, a nanobiotecnologia (2).  



34 
 

Revisão Bibliográfica 

Diversas biomoléculas têm sido conjugadas com nanoparticulas. Por exemplo, 

nanoparticulas de ouro conjugadas com oligonucleotídeos são de grande interesse, pois a 

complementaridade de pares de base do DNA faz com que esses complexos sejam altamente 

específicos. Esta propriedade pode ser utilizada em biossensores, na detecção de sequências 

específicas do DNA associadas a anomalias ou doenças (44), bem como para a organização de 

nanoestruturas supramoleculares (45). Proteínas estão envolvidas em quase todos os 

processos biológicos e são empregadas em uma ampla gama de formas devido à sua 

especificidade funcional. Desta maneira, nanoestruturas baseadas em proteínas podem ser a 

chave para o desenvolvimento de materiais multifuncionais e dispositivos para aplicações 

biotecnológicas (2).   

A conjugação de biomoléculas e nanomateriais tem sido realizada por uma variedade 

de técnicas que vão desde adsorção eletrostática ou ligação covalente até redução dos metais 

na presença de biomoléculas (2). A conjugação química de nanopartículas com proteínas 

envolve a complexação da proteína com nanoparticulas modificadas em suspensão. 

Geralmente, moléculas contendo grupamentos amina ou carboxílico são utilizadas para 

acoplar as nanoparticulas às proteínas (1). Uma opção para a biofuncionalização de AuNPs é 

por meio da ligação direta da biomolécula na sua superfície. Pequenos peptídeos ou proteínas 

globulares, por exemplo, têm sido conjugados diretamente na superfície de AuNPs, utilizando 

grupamentos tióis proveniente do resíduo de aminoácido cisteína (46). DNA modificado com 

tiol também tem sido diretamente conjugado com AuNPs (32).  

É possível observar que a biofuncionalização dos nanomateriais é normalmente 

realizada por meio da ligação superficial após a fabricação das nanoparticulas. Normalmente, 

várias etapas adicionais de reações e lavagens são requeridas, além da utilização de outros 

tipos de moléculas funcionalizantes (47). A conjugação in situ das nanoparticulas tem sido 

uma ótima alternativa para estes casos (47, 48). Nesta metodologia, o conjugado 

nanopartícula-proteína é sintetizado em uma única etapa e nenhum outro estabilizante ou 

molécula de entrecruzamento são necessários. A biomolécula funciona também como 

estabilizante, diminuindo a quantidade de interferentes no meio (48). 

Apesar do desenvolvimento de muitas estratégias de bioconjugação, a aplicação 

biomédica de nanobiocompósitos ainda apresenta muitos desafios, já que não apenas uma 

conjugação apropriada é requerida, mas também outros importantes aspectos que dizem 

respeito a biocompatibilidade e especificidade (1). Estes aspectos incluem: prevenção da 

agregação da nanopartícula no meio biológico, prevenção da adsorção não especifica de 
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biomoléculas na superfície da nanopartícula, especificidade e baixa toxicidade (1). Portanto, a 

aplicação biomédica de nanobiocompósitos depende tanto das propriedades físico-químicas 

das nanoparticulas quanto da atividade biológica da biomolécula. Entender os processos de 

preparação e estabilidade destes nanoconjugados é importante para obter sistemas com a 

reatividade desejada. 

 

 

2.5 Nanoparticulas “teranósticas”: materiais multifuncionais para aplicação em 

nanomedicina 

 

 

O crescente interesse da aplicação da nanotecnologia em medicina tem levado ao 

surgimento de um novo campo chamado nanomedicina (4). Mais recentemente, o termo 

“teranóstico” (do inglês “theranostic”, consiste na união das palavras therapeutic e 

diagnostic) tem sido utilizado para descrever agentes multifuncionais que combinam 

capacidades terapêuticas e de diagnóstico (49). Esta lógica surgiu do fato de que algumas 

doenças, como câncer, são imensamente heterogêneas e os tratamentos existentes são 

limitados e efetivos em apenas alguns estágios da doença. A ideia, portanto, consiste no 

desenvolvimento de complexos versáteis a partir do casamento entre diagnóstico e terapêutica 

(9).  

Nanovetores multifuncionais específicos para células cancerígenas têm se mostrado 

excelentes candidatos para o tratamento e diagnóstico de câncer e, por isso, o termo 

“teranóstico” tem sido amplamente aplicado a nanomateriais. No entanto, a utilização 

eficiente de nanomateriais para o diagnóstico e tratamento de câncer requer que estas 

partículas se alojem especificamente na região de interesse. Esta especificidade pode ser 

alcançada por meio da funcionalização de sua superfície com biomoléculas como proteínas 

(10), peptídeos (11), aptâmeros (12) e anticorpos específicos (13).   

Complexos formados por nanoparticulas funcionalizadas com moléculas de 

reconhecimento melhoram a biodistribuição e o direcionamento das nanoparticulas até o 

tumor (1, 23, 49). As nanopartículas, alojadas na região de interesse, podem, então, ser 

utilizadas para a detecção precoce de câncer por meio de técnicas de imageamento, além de 

auxiliarem no tratamento, como por hipertermia (23). Ainda, nestes nanocomplexos pode ser 

adicionado um antitumoral que é direcionado especificamente até a região cancerígena, 
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diminuindo, assim, os efeitos colaterais deste fármaco (50). A Figura 4 (51) mostra uma 

representação esquemática de uma nanopartícula “teranóstica” atuando no reconhecimento 

especifico, podendo ser utilizada, portanto, no diagnóstico, e na liberação controlada de 

fármacos para o tratamento (51). 

 

Figura 4 - Representação esquemática de uma nanopartícula “teranóstica”. Nanopartículas multifuncionais são 

direcionadas até a membrana de células cancerígenas usando um ligante específico para um receptor 

na superfície da célula (51). 

 

2.5.1 Jacalina 

 

 

Lectinas correspondem a uma classe de proteínas que se ligam especificamente a 

carboidratos (52). Suas principais atividades biológicas estão relacionadas ao 

reconhecimento celular, interações patógeno-hospedeiro, sinalização, diferenciação celular e 

resposta imune por meio da ligação a carboidratos específicos contidos na superfície das 

células (52, 53).  

A Jacalina, uma lectina vegetal encontrada na semente da jaca, é um ligante especifico 

para a galactose e para que esta interação ocorra não é necessária a presença de íons metálicos 

(54). Na sua estrutura existem de 7 a 10% de carboidratos e não contém resíduos de cisteína. 

A Jacalina possui massa molar de 66000 g mol
-1

 e ponto Isoelétrico (pI) em uma faixa ampla 

de pH, entre 4 e 8,5, sugerindo a presença de isoformas (54). Possui a forma de um 

homotetrâmero em pH neutro com cada unidade tendo 16,5 kDa. Bourne e colaboradores (55) 

mostraram que os cristais obtidos a partir da Jacalina pertencem ao grupo espacial P21 com 

dimensões de cela unitária de 5,8 nm, 8,23 nm e 6,29 nm, contendo um tetrâmero de Jacalina 

por unidade assimétrica. A Figura 5 ilustra sua estrutura tetramérica (PDB 1KU8).  
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Figura 5 - Estrutura tetramérica da Jacalina extraída do pdb (código 1KU8). 

 

Como a Jacalina é uma lectina tetramétrica e possui quatro sítios de ligação, estabelece 

uma ponte ligante entre as células, ligando-se a carboidratos presentes na superfície de 

diferentes células ao mesmo tempo, formando uma rede que se aglutina (54). Além disso, a 

Jacalina pode ser um estimulante potente e seletivo de funções distintas das células T e 

apresenta a habilidade de reconhecer especificamente IgA de soro humano. Ela também 

interage com regiões específicas do CD4 e inibe a infecção de HIV in vitro (54).  

A Jacalina também tem chamado atenção devido à sua capacidade de reconhecer 

especificamente os resíduos de galactose e acetilgalactosamina (GalNac) interligados nas 

posições β1-3 (Galβ1-3GalNAc), dissacarídeo associado a tumores de origem oncofetal e 

conhecido como antígeno Thomsen-Friedenreich (antígeno T) (53, 56, 57, 58).  Este 

dissacarídeo é expresso em aproximadamente 90% dos tipos de cânceres humano, incluindo 

carcinomas humanos como de mama, bexiga, cavidade bucal, próstata, ovário, fígado e 

estômago (53, 59). Na maioria destes casos, o aumento da expressão deste antígeno está 

relacionado com a progressão do câncer e processos de metástase (59).  

Desta maneira, o desenvolvimento de um complexo contendo Jacalina e 

nanoparticulas apresenta elevado potencial de aplicação em biotecnologia e medicina para 

atuação no diagnóstico precoce e tratamento de câncer, onde nanopartículas funcionalizadas 

com esta lectina podem ser carreadas especificamente até células tumorais. 
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2.6  Utilização de biomoléculas na auto-organização de nanomateriais  

 

 

A natureza, em um processo de engenharia evolutiva lenta, tem otimizado o 

planejamento e a síntese de materiais com estruturas impressionantes e cada vez mais 

versáteis e resistentes. Segundo Geoffrey A. Ozin em seu livro “Nanochemistry: a chemical 

approach to nanomaterials” (19) é razoável que pesquisadores interessados na fabricação de 

novos materiais aprendam como a natureza tem resolvido problemas que são frequentemente 

encontrados na ciência e tecnologia. Este sinergismo entre a natureza e a química de materiais 

tem inspirado o desenvolvimento de materiais com estruturas e propriedades 

fundamentalmente novas (19). 

A fabricação controlada de estruturas em escalas  muito reduzidas  que vão além dos 

limites atuais das técnicas de litografia é uma meta tecnológica de grande interesse prático e 

fundamental (14). Métodos para atingir este objetivo são baseados principalmente na 

estabilização de nanoparticulas por polímeros que respondam a algum estimulo externo como 

pH (60), luz (61) ou temperatura (62). Estes materiais são chamados de materiais inteligentes 

(smart materials) (63) e possuem pelo menos uma de suas propriedades, como forma ou 

solubilidade, drasticamente modificada em resposta a algum destes estímulos.  

Outra estratégia incorpora o uso de biomoléculas para organizar nanomateriais em 

padrões predefinidos. A combinação destas moléculas biológicas com nanomateriais 

inorgânicos funcionais pode levar a muitas organizações com forma, tamanho, alinhamento e 

orientação controlados (15, 16). Por exemplo, por meio da conjugação de fitas simples de 

DNA com nanoparticulas de ouro, Sharma e colaboralores (16) formaram nanoestruturas 

tubulares com várias conformações e quiralidades, semelhantes às dos nanotubos de carbono, 

o que, segundo os autores, pode representar um avanço substancial para aplicações de 

nanomateriais em dispositivos. O reconhecimento biológico, como antígeno-anticorpo, 

proteína-substrato, entre outros, também tem sido utilizado para induzir a agregação 

reversível de nanoparticulas inorgânicas (64).   
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2.6.1 BeCen1 

 

 

Centrinas são proteínas de aproximadamente 20000 g mol
-1

 e que possuem quatro 

domínios EF-hand de ligação de cálcio usualmente encontradas em Centros Organizadores de 

Microtubulos (MTOCs, do inglês Microtubule-organizing centers) (65). Inicialmente isolada 

de raízes flageladas na alga verde unicelular Tetraselmis striata, homólogos de centrinas 

foram localizados também em organismos eucariotos como fungos, plantas e animais (65, 66). 

As centrinas parecem estar envolvidas em diversos processos que vão desde reparação por 

excisão de nucleotídeos e transdução de sinais em células fotorreceptoras até transporte de 

RNAm núcleo-citoplasma (65, 66). No entanto, suas funções mais bem caracterizadas são a 

contração de fibras dependente de cálcio de células flageladas e orientação, localização e 

separação de corpos basais e duplicação de MTOCs, essencial para a mitose (66).  

A centrina utilizada no presente trabalho é chamada de BeCen1 e foi inicialmente 

isolada do fungo Blastocladiella emersonii (66). Atualmente é produzida heterologamente por 

E.coli. Esta centrina possui a habilidade de formar filamentos nanométricos em função da 

temperatura (67), podendo apresentar, portanto, um elevado potencial biotecnológico. A 

Figura 6 (67) mostra uma imagem de Microscopia Eletrônica de Transmissão da proteína 

BeCen1 utilizando acetato de uranila como agente de contraste, onde é possível identificar a 

formação dos filamentos após o aquecimento da proteína. Tourbez e colaboradores (65) 

também analisaram este processo reversível de formação de filamentos na centrina humana 

HsCen2, que possui 70% de identidade com a BeCen1.  

 

 

Figura 6 – Imagem de Microscopia Eletrônica de Transmissão da proteína BeCen1 contrastada com acetato de 

uranila  mostrando a formação de filamentos após o aquecimento (67). 
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Devido a esta interessante propriedade, a conjugação de nanoparticulas com esta 

proteína pode ser utilizada como uma estratégia para a produção de nanomateriais auto-

organizados com potencial para várias aplicações tecnológicas como a fabricação de 

nanodispositivos e processos bioanalíticos (60).  

 

 

2.7 Citotoxicidade de nanomateriais 

 

 

Nanomateriais possuem elevado potencial para aplicações médicas que vão desde 

imageamento e diagnóstico até liberação controlada de fármacos e terapêutica (9). Por este 

motivo, a toxicidade e biocompatibilidade destes nanomateriais devem ser cuidadosamente 

avaliadas. Uma vez que nanomateriais não são caracterizados apenas pela sua composição 

química, mas também por suas dimensões físicas especiais, estudos de toxicidade devem ser 

realizados com ênfase no entendimento das propriedades físico-químicas que resultam nas 

respostas biológicas adversas (68, 69). Isto significa que a toxicidade, a atividade e interação 

dos diferentes tipos de nanomateriais necessitam ser rigorosamente testados. Ensaios de 

citotoxicidade in vitro são uma maneira simples para avaliar a toxicidade básica de um 

material (70). 

A citotoxicidade de AuNPs tem sido descrita na literatura como dependente do 

tamanho. Por exemplo, Pan e colaboradores (71) mostraram em estudos in vitro que 

nanoparticulas de ouro com 1,4 nm de diâmetro provocam morte celular por meio da indução 

de estresse oxidativo e danos mitocondriais. Outros estudos apontam que nanoparticulas de 

ouro maiores, acima de 3,7 nm, praticamente não apresentam toxicidade (72, 73). Vale 

ressaltar, no entanto, que essa toxicidade também é fortemente dependente da dose (72).  

A estabilidade e biocompatibilidade das AuNPs podem ser melhoradas por meio da 

funcionalização de sua superfície (69, 73). Esta cobertura das nanoparticulas determina suas 

propriedades físico-químicas, como tamanho total e carga da superfície. Goodman e 

colaboradores (74) mostraram que a toxicidade de AuNPs é dependente da carga superficial. 

Assim, a carga é um fator extremamente importante não só na determinação da estabilidade 

do complexo, mas também na extensão das interações entre a célula e as nanopartículas (69). 

Além disso, etapas posteriores à síntese, como lavagem dos nanomateriais para retirada de 
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compostos provenientes da síntese, controle da agregação no meio biológico, e pH, podem ser 

determinantes para a toxicidade destes materiais (69).  

Torna-se claro que a toxidade de nanomateriais é fortemente dependente de diversos 

fatores como tamanho, forma, concentração e propriedades de superfície. Desta maneira, o 

controle destes parâmetros e a caracterização detalhada destes materiais são de fundamental 

importância para a determinação de suas propriedades no meio biológico. Para cada tipo de 

nanomaterial, a citotoxicidade deve ser cuidadosamente avaliada e entendida com base nas 

suas características físico-químicas. Este conhecimento é importante não só para entender os 

seus efeitos adversos, mas também para otimização dos nanomateriais para futuras aplicações 

biomédicas.
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3. OBJETIVOS 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo expandir o campo da síntese e caracterização 

de AuNPs funcionalizadas com proteínas. Em especial, visamos o entendimento e 

caracterização das interações entre nanoparticulas e biomoléculas com vistas à aplicação em 

medicina, por meio do estudo de dois sistemas distintos: 

 

 AuNPs funcionalizadas com a proteína Jacalina para a fabricação de nanopartículas 

“teranósticas” específicas para células tumorais. Este sistema será caracterizado por técnicas 

microscópicas, espectroscópicas e calorimétricas.  

 

 AuNPs funcionalizadas com a proteína BeCen1 para a construção de nanocompósitos 

termorresponsivos e auto-organizados.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Materiais  

 

 

Todos os reagentes foram utilizados como adquiridos. Todas as soluções foram 

preparadas utilizando água Milli-Q (resistividade = 18,2 MΩ cm). Ácido tetracloaurico 

HAuCl4, ácido fórmico e Isotiocianato de fluoresceína (FITC, do inglês Fluorescein 

Isothiocyanate) foram adquiridos da Sigma-Aldrich. Dendrimero Poli(amidoamina) geração 

4.0 (PAMAM G4) foi adquirido da Dendritech. 

Na preparação do tampão PBS (do inglês, Phosphate Buffer Saline) 0,1 mol L
-1

, NaCl 

0,15 mol L
-1

 pH = 7,4 foram utilizados os seguintes reagentes: Fosfato de potássio 

monobásico e Fosfato de sódio dibásico 99% adquiridos da Sigma-Aldrich e Cloreto de sódio 

da J.T.Baker. No preparo do tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH 7,4 também foram utilizados os 

Fosfato de potássio monobásico e Fosfato de sódio dibásico 99% da Sigma-Aldrich. No 

preparo do tampão Tris (Tris(hidroximetil)aminometano) 20 mmol L
-1

,
 
NaCl 150 mmol L

-1
 e 

Tris 20 mmol L
-1

,
 
NaCl 10 mmol L

-1
, ambos em pH = 7,0, utilizou-se TRIZMAR

®
 Base da 

Aldrich e Cloreto de sódio da J.T.Baker. 

 

 

4.2 Estudos do complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC 

 

 

4.2.1 Síntese de Nanopartículas de ouro estabilizadas em PAMAM-G4 

 

 

Nanopartículas de ouro foram obtidas na presença do dendrímero PAMAM-G4 

(AuNP-PAMAM G4). A redução de íons metálicos na presença de dendrímeros pode levar a 

obtenção de nanopartículas encapsuladas nas cavidades do dendrímero, levando a formação 

de nanoparticulas muito pequenas (menores que 5 nm) e com elevado controle de forma e 

tamanho (40) como mostra o esquema da Figura 7. Neste caso, as nanopartículas 

normalmente são obtidas por meio da redução rápida usando NaBH4. Por outro lado, a 



46  
 

Materiais e Métodos 

utilização de redutores mais fracos pode levar a obtenção de nanopartículas maiores, que não 

são formadas nas cavidades e são estabilizadas por várias moléculas de dendrímeros (75).  

A síntese das nanopartículas consistiu basicamente em se adicionar volumes iguais de 

HAuCl4 1,0 mmol L
-1

 e PAMAM G4 0,07 mmol L
-1

 e, em seguida, de uma solução de ácido 

fórmico 10% v/v (76). A geração 4 (Figura 4) foi escolhida no presente trabalho, pois 

possibilita a obtenção de partículas com tamanhos reduzidos e altamente estáveis em meio 

aquoso (77). O sistema foi mantido em agitação a temperatura ambiente por 2 horas e, em 

seguida, permaneceu em repouso e protegido da luz. Quando todo o ouro foi reduzido, a 

coloração passou de amarelo claro a vermelho. Esta reação ocorreu durante um período total 

de 4 horas.  

 

 

Figura 7 - Representação esquemática da síntese de nanopartículas de ouro na presença do dendrímero PAMAM 

G4 mostrando a estabilização das nanopartículas nas cavidades do dendrímero.  

 

Antes de serem utilizadas, as nanoparticulas foram lavadas em tampão fosfato 10 

mmol L
-1

 pH = 7,4. Este tampão foi escolhido, após a realização de vários testes de 

estabilidade, inclusive na presença da proteína Jacalina. Para isto, as AuNP-PAMAM G4 

foram centrifugadas a 13000 rpm e 20ºC por 15 minutos em uma Centrifuga Eppendorf 5415 

R. O sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspendido no tampão. Este ciclo de 

lavagem foi repetido até que as nanopartículas apresentassem um pH fisiológico. No entanto, 

devido a instabilidade das AuNP-PAMAM G4 em pH = 7,4, estas lavagens eram realizadas 

pouco tempo antes de serem utilizadas. 

 

 

4.2.2 Obtenção e purificação da Jacalina 

 

 

A lectina Jacalina foi obtida a partir do extrato bruto das sementes de Artocapus 

integrifólia em colaboração com técnicos do Grupo de Biofísica Molecular – IFSC/USP. As 

HAuCl4

Redução
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sementes foram lavadas com água destilada, secas a temperatura ambiente e, então, trituradas 

e ressuspendidas em tampão PBS pH = 7,4. Esta mistura permaneceu em agitação por 12 

horas a 4ºC e, então, foi centrifugada a 4000 rpm em uma centrífuga refrigerada Eppendorf 

5804R a 4ºC. O sobrenadante, ou extrato bruto, foi separado e purificado por cromatografia 

de afinidade utilizando-se uma resina Sepharose contendo D-Galactose imobilizada (Pierce) 

equilibrada com o tampão PBS. Após a passagem do extrato bruto, as proteínas que não 

possuem afinidade por D-Galactose foram eluídas com tampão PBS e coletadas em tubos de 

10 mL até que não se observou mais absorção em 280 nm. A Jacalina foi, então, eluída com 

tampão PBS contendo 0,2 mol L
-1 

de D-Galactose.   

O eluato proveniente da cromatografia de afinidade passou por uma etapa adicional de 

purificação utilizando cromatografia de exclusão molecular. Volumes de 1 mL da proteína 

foram aplicados em uma coluna Superdex75 3.2/30 (Pharmacia Biotech Smart System) 

acoplada a um sistema Äkta purifier (GE Healthcare), previamente equilibrada com tampão 

PBS pH 7,4. O fluxo utilizado foi de 0,5 mL min
-1

, monitorado pela absorbância em 220 e 

280 nm. A concentração da proteína foi medida por meio da Lei de Beer-Lambert (Equação 

2), utilizando a absorbância em 280 nm e o coeficiente de absortividade molar desta proteína.  

 

 

4.2.3 Marcação da Jacalina com FITC 

 

 

A Jacalina foi marcada com o fluoróforo FITC, cujos comprimentos de onda máximos 

de excitação e emissão são aproximadamente 495 e 521 nm, respectivamente. O FITC se liga 

aos grupamentos amino terminal ou aminas primárias das proteínas e, portanto, não deve 

interferir na conjugação da proteína com as AuNP-PAMAM G4, uma vez que estas últimas 

são funcionalizadas com grupamentos amina e devem interagir com outros grupamentos da 

proteína. Esta marcação permitiu o monitoramento por microscopia de fluorescência da 

proteína e da proteína conjugada com as AuNP-PAMAM G4 nos testes posteriores realizados 

em cultura de células.  

Para a marcação, uma solução de FITC 0,01 mol.L
-1

 em tampão PBS pH = 7,4 foi 

adicionada a suspensão de Jacalina 1,0 mg mL
-1

. O sistema foi mantido em agitação e 

protegido da luz a temperatura ambiente por 1 hora. Em seguida, o excesso de FITC foi 

removido por diálise no mesmo tampão em uma membrana de 25 kDa (Spectra/Por). A 
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proteína marcada Jacalina-FITC foi, então, retirada do saco de diálise e conjugada com as 

AuNP-PAMAM G4. 

 

 

 

4.2.4 Conjugação da Jacalina com as AuNP-PAMAM G4 

 

 

Várias estratégias foram testadas para a conjugação da Jacalina com nanoparticulas de 

ouro. Na redução in situ, por exemplo, a proteína mostrou-se instável, precipitando logo após 

o término da síntese. A interação com nanoparticulas de ouro estabilizadas em citrato também 

não se mostrou eficiente, visto que a quantidade de proteína junto com as nanoparticulas após 

o processo de separação era muito baixa. Assim, a conjugação com as AuNP-PAMAM G4 foi 

a que apresentou os melhores resultados e escolhida para as caracterizações posteriores.  

Desta maneira, 250 μL de AuNP-PAMAM G4 dispersas em tampão fosfato pH = 7,4 

foram adicionados a 1,3 mL de uma solução contendo 1,0 mg mL
-1

 de Jacalina também em 

tampão PBS. O sistema foi mantido sob agitação a 4 ºC e protegido da luz por 

aproximadamente 12 horas. Tempos maiores de incubação testados não alteraram os 

resultados espectroscópicos e, portanto, este período foi adotado para todos os experimentos. 

A separação do excesso de Jacalina, ou seja, que não foi eficientemente conjugada 

com as AuNP-PAMAM G4, foi realizada por centrifugação. A amostra foi centrifugada a 

13000 rpm e 4 ºC por 15 minutos em uma Centrifuga Eppendorf 5415 R. O sobrenadante foi 

descartado e o precipitado ressuspendido em 500 μL de tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH = 7,4. 

Este ciclo de lavagem foi repetido por mais duas vezes, para garantir que todo o excesso de 

proteína fosse eliminado. A separação do excesso de proteína foi testada também por 

Cromatografia de Exclusão Molecular. No entanto, como as colunas de exclusão molecular 

eram compostas por agarose e dextran, a Jacalina interagiu fortemente com estas resinas, 

obtendo-se um baixo rendimento (resultados não mostrados).  
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4.2.5 Estudos qualitativos da interação do complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC 

com células tumorais e saudáveis 

 

 

Com o intuito de investigar a especificidade do complexo AuNP-PAMAM 

G4/Jacalina-FITC por células tumorais, análises qualitativas acerca da interação do complexo 

AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC com células tumorais e saudáveis foram realizados. Todos 

os reagentes utilizados na cultura de células foram previamente autoclavados ou filtrados em 

membrana para evitar a contaminação da cultura. Todos os procedimentos foram realizados 

em câmara de fluxo laminar com material estéril. Duas linhagens celulares foram testadas: 

células epiteliais de carcinoma cervical humano (HeLa) e não tumorais de fibroblastos de 

adipócitos de camundongo (L929), ambas aderentes.  

As células (1x10
5
 células mL

-1
) foram incubadas em meio de cultura DMEM (do 

inglês, Dulbecco’s modified Eagle’s médium), contendo 2% de L-glutamina, suplementado 

com 15% de soro bovino fetal (SBF), 0,06 g L
-1

 de penicilina G e 0,10 g L
-1

 de estreptomicina 

em estufa com atmosfera de aproximadamente 5% de CO2 e 37 ºC. O crescimento celular foi 

acompanhado utilizando-se o microscópio invertido Nikon Eclipse TS 100.  

As células foram semeadas em placas de cultura de 24 poços com volume final de 500 

μL e, após 24 horas, foram tratadas em triplicata com as concentrações de 0,5; 1,0 e  

1,5 μmol L
-1

 do complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC  em tampão fosfato  

10 mmol L
-1

 pH = 7,4 e deixadas em estufa com atmosfera de 5% de CO2 e 37 ºC por, 

aproximadamente, 24 horas. Com o intuito de realizar uma análise comparativa, as mesmas 

concentrações e condições foram utilizadas para Jacalina-FITC e AuNP-PAMAM G4. O 

controle negativo foi realizado por meio da adição de quantidades equivalentes do tampão. 

Para todas as amostras e cada uma das concentrações, os tratamentos foram realizados em 

triplicata.  

Após o período de incubação, o meio de cultura foi retirado e as células aderidas 

foram lavadas três vezes com tampão PBS pH = 7,4 estéril. Em seguida, as imagens foram 

obtidas em um microscópio de fluorescência Nikon Eclipse TS 100 acoplado a câmera digital 

Nikon DS-Ri1 com objetiva de 40x. Para cada região fotografada por microscopia ótica, sua 

respectiva imagem por microscopia de fluorescência era obtida utilizando a excitação no azul 

correspondente ao comprimento de onda de absorção do FITC. 
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4.2.6 Ensaios de citotoxicidade in vitro 

 

 

O conhecimento da toxicidade de novos materiais é de fundamental importância para 

futuras aplicações. Desta maneira, com intuito de avaliar a toxicidade do complexo AuNP-

PAMAM G4/Jacalina-FITC, ensaios de citoxicidade in vitro foram realizados utilizando as 

mesmas linhagens celulares, HeLa e L929, e o mesmo procedimento para o cultivo das 

células. As células foram semeadas em placas de cultura de 96 poços com volume final de 

200 μL e, após 24 horas, foram tratadas em triplicata com as concentrações de 0,5; 1,0 e  

1,5 μmol L
-1

 do complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC, da Jacalina-FITC e AuNP-

PAMAM G4 em tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH = 7,4 e deixadas em estufa com atmosfera 

de 5% de CO2 e 37 ºC por aproximadamente 24 horas. O controle negativo foi realizado por 

meio da adição de quantidades equivalentes do tampão. 

Tanto no experimento qualitativo descrito anteriormente (Tópico 4.2.5) como no teste 

de toxicidade, o cálculo da concentração do complexo foi baseado na concentração da 

proteína obtida pela absorção em 280 nm. No controle com a Jacalina-FITC, as mesmas 

concentrações de proteína foram utilizadas. Já para as AuNP-PAMAM G4, um procedimento 

análogo ao utilizado para a síntese do complexo foi realizado, mas apenas em tampão, ou seja, 

na ausência de proteína, para garantir que a quantidade de nanoparticulas fosse a mesma. 

Então, a mesma quantidade adicionada de complexo para cada concentração, foi também 

adicionada de AuNP-PAMAM G4 em tampão fosfato 10 mmol L
-1

.  

A citotoxicidade foi analisada utilizando o ensaio MTT, um teste utilizado para avaliar 

a viabilidade celular baseado em uma reação colorimétrica. O sal brometo de 3-(4,5-

dimetilazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio (MTT, do inglês 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-

diphenyl-2H tetrazolium bromide)  entra na mitocôndria de uma célula viável e é clivado pela 

enzima succinato desidrogenase, produzindo cristais formazan, de coloração roxa (78). A 

quantidade de cristais formada é diretamente proporcional ao número de células viáveis. 

Assim, quanto mais escura a coloração ao final da reação, maior é a viabilidade celular. 

Desta maneira, após o período de 24 horas de interação das células com as amostras, 

10 μL da solução MTT a 5 mg mL
-1

 em tampão PBS pH = 7,4 foi adicionado a cada poço. As 

placas foram, então, novamente incubadas na estufa com atmosfera de 5% de CO2 e 37 ºC por 

3 horas. Em seguida, as placas foram centrifugadas por 5 minutos a 3000 rpm em uma 
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centrifuga Eppendorf 5804R utilizando um rotor de placas. O sobrenadante foi descartado e 

100 μL de DMSO (Dimetilsulfóxido) adicionado em todos os poços para a solubilização dos 

cristais. Após 5 minutos de agitação em baixa velocidade, a absorbância de cada poço foi 

determinada utilizando um leitor de microplacas SpectraMax M3 (Molecular Devices) a 570 

nm.  

A porcentagem relativa de células sobreviventes foi calculada dividindo-se a 

absorbância das células tratadas por aquela do controle de cada experimento. Para todas as 

amostras e cada uma das concentrações, os tratamentos das células foram realizados em 

triplicata e para cada tipo de célula os experimentos foram repetidos três vezes, resultando em 

nove medidas para cada concentração. Os resultados foram analisados de acordo com a média 

± desvio padrão resultante destas nove medidas, e foram estatisticamente comparados 

utilizando a análise de variância simples (ANOVA) e o teste de comparações múltiplas Tukey 

no software GraphPad Prisma (p < 0,05).  

 

 

4.3 Estudos do complexo AuNP-BeCen1 

 

 

4.3.1 Expressão e purificação da centrina BeCen1 

 

 

A expressão e purificação da proteína BeCen1 foram realizadas em colaboração com a 

Dra. Ana Isabel de Camargo. Brevemente, 5 mL de pré-inóculo em meio LB (Meio de cultura 

Luria Bertani), contendo o antibiótico canamicina 50 μg mL
-1

 para a construção em vetor 

pET28a desta proteína, foi incubado a 37ºC e agitação de 250 rpm durante 16 horas. Após 

este período, foi diluído em 500 mL de meio LB previamente autoclavado com 50 μg mL
-1

 de 

canamicina e permaneceu em agitação constante de 250 rpm por 2 horas a 37 ºC. A cultura foi 

induzida com 0,4 mmol L
-1

 de IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosídeo) a 37 ºC e agitação 

de 250 rpm por mais 4 horas. 

Em seguida, a cultura foi centrifugada por 15 minutos a 5000 rpm e o sobrenadante 

descartado. As células foram ressuspendidas em 10 mL do tampão Tris 20 mmol L
-1

, NaCl 

150 mmol L
-1

, pH = 7,0 e, então, sonicadas por 10 minutos com intervalos de 30 segundos. Os 

lisados foram centrifugados por 30 minutos a 12000 rpm. O sobrenadante foi purificado por 

cromatografia de afinidade, utilizando uma coluna de Ni-NTA super flow (Qiagen) 
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equilibrada com 10 volumes do tampão Tris 20 mmol L
-1

, NaCl 150 mmol L
-1

, pH = 7,0. O 

sobrenadante foi aplicado na coluna, que foi, então, lavada com 10 volumes do tampão 

contendo quantidades crescentes de imidazol de 5 a 100 mmol L
-1

 para retirar os 

contaminantes ligados a coluna com baixa afinidade. Finalmente, a BeCen1 foi eluída em 300 

mmol L
-1

 de imidazol. Este último eluato foi novamente purificado por Cromatografia de 

Exclusão Molecular em uma coluna Superdex 75 10/300 GL com faixa de separação entre 

3000 e 70000 Da, utilizando um sistema AKTA purifier (Amersham, Pharmacia). A coluna 

foi equilibrada e eluída com tampão Tris 20 mmol L
-1

, NaCl 10 mmol L
-1

 pH= 7,0 contendo 1 

mmol L
-1

 de EDTA (Ácido etilenodiamino tetra-acético) para retirar o Ca
2+

. A velocidade de 

fluxo foi de 0,5 mL min
-1

, monitorada pela absorbância em 220 e 280 nm e o eluato coletado 

em frações de 1 mL. As frações contendo a proteína foram lavadas em um concentrador 

utilizando o tampão Tris 20 mmol L
-1

, NaCl 10 mmol L
-1

 pH= 7,0 para retirar o EDTA.   

 

 

4.3.2 Síntese in situ das nanoparticulas de ouro com BeCen1 

 

 

Na conjugação da proteína BeCen1 com AuNPs, a estratégia que apresentou os 

melhores resultados foi a síntese in situ das nanopartículas, ou seja, a redução dos íons de 

ouro na presença da proteína BeCen1. Em 700 μL de uma solução da proteína a 0,8 mg mL
-1

 

em tampão Tris 20 mmol L
-1

, NaCl 10 mmol L
-1

 pH= 7,0, adicionou-se 100 μL de uma 

solução de HAuCl4  3,0x10
-4

 mol L
-1

. Este sistema foi mantido em agitação por alguns 

minutos e, então, 30 μL de ácido fórmico 10% v/v foram adicionados. O ácido fórmico atua 

como redutor e a proteína como estabilizante, sendo determinante na forma e tamanho final 

das partículas. Após a adição do agente redutor, o sistema foi mantido em agitação a 

temperatura ambiente por 15 minutos e, então, armazenado a 4 ºC e protegido da luz por 

aproximadamente 24 horas. Após este período, a suspensão apresentou uma coloração rosa.  

O excesso de proteína foi removido utilizando-se a técnica de Cromatografia de 

Exclusão Molecular em uma coluna Superdex 75 10/300 GL, utilizando um sistema AKTA 

purifier (Amersham, Pharmacia). Esta técnica tem sido muito utilizada no estudo e separação 

de nanopartículas conjugadas com biomoléculas (79). A coluna foi equilibrada e eluída com 

tampão Tris 20 mmol L
-1

, NaCl 10 mmol L
-1

 pH= 7,0. A velocidade de fluxo foi de 0,5 mL 

min
-1

, monitorada pela absorbância em 280 e 520 nm, correspondentes a proteína e as AuNPs, 
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respectivamente, e o eluato coletado em frações de 1 mL. Apesar de o pH inicial da síntese ser 

ácido, devido a diluição e troca de tampão na passagem pela coluna, a fração coletada 

contendo as AuNPs e a proteína apresentaram um pH próximo ao fisiológico. 

As frações que apresentaram as bandas em 280 e/ou 520 nm foram submetidas a 

Eletroforese desnaturante em Gel de Poliacrilamida 15% contendo dodecil sulfato de sódio 

(SDS-PAGE), utilizando os seguintes marcadores de massa molecular: 12 kDa (citocromo C), 

20 KDa (inibidor de tripsina de soja), 29 kDa (anidrase carbônica bovina), 45 kDa 

(ovalbumina) e 66 kDa (albumina sérica bovina).  

 

 

4.3.3 Monitoramento da polimerização controlada por temperatura por meio de medidas de 

espalhamento de luz 

 

 

A mudança na turbidez induzida pelo rápido aumento da temperatura das suspensões 

contendo Becen1 e o complexo AuNP-BeCen1 foram monitoradas pela observação do 

espalhamento de luz a 90º utilizando o Espectrofluorímetro K2 (ISS – Illinois, USA) 

pertencente ao Grupo de Biofísica Molecular – IFSC/USP acoplado a um controlador de 

temperatura NESLAB RET – 111. Para isto, fixou-se o comprimento de onda de excitação e 

emissão em 350 nm e mediu-se o espalhamento por 1200 segundos em temperaturas fixas de 

25, 35, 45 e 55 ºC. 

 

 

4.4 Técnicas de Caracterização  

 

 

4.4.1 Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

 

 

 Uma das maneiras mais eficientes e diretas de caracterizar a morfologia e tamanho de 

nanopartículas é por meio de imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Transmissão 

(TEM, do inglês Transmission Electron Microscopy). As imagens foram obtidas em um 

microscópio eletrônico JEOL JEM-2100 operando a 200 kV, pertencente ao Laboratório de 

Microscopia Eletrônica (Laboratório Nacional de Nanotecnologia) em Campinas-SP. Em 

todos os casos, os sistemas foram preparados depositando uma gota da suspensão aquosa de 
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nanopartículas sobre uma grade de cobre recoberta por um filme fino de carbono 300 mesh 

(Ted Pella, Inc.). Após a deposição da gota sobre o suporte, a água foi lentamente evaporada a 

temperatura ambiente.  

Apenas para o caso em que a intenção era analisar a propriedade de polimerização 

controlada por temperatura da proteína no complexo AuNP-BeCen1, este sistema foi 

aquecido a aproximadamente 45 ºC durante 15 minutos e, então, uma gota foi depositada 

sobre a grade de cobre e seca em estufa a 40 ºC.  

O diâmetro médio e o desvio-padrão das nanopartículas foram determinados 

estatisticamente pela contagem de 100 a 150 partículas utilizando o software de domínio 

publico ImageJ desenvolvido pelo National Institute of Health, NIH, Estados Unidos. 

 

 

4.4.2 Espectroscopia no Ultravioleta-Visível (UV-VIS) 

 

 

A espectroscopia no UV-VIS tem sido amplamente utilizada na caracterização das 

propriedades óticas de nanopartículas metálicas. Segundo a teoria de Mie (80), a quantidade 

de luz que chega ao detector de um espectrofotômetro, após passar através de uma suspensão 

diluída de nanopartículas, é uma contribuição da radiação absorvida pela nanopartícula (σabs) e 

da radiação espalhada (σsca), onde a absorbância total é dada por  σ = σabs + σsca. A absorbância 

total está intimamente relacionada com a seção transversal das nanopartículas esféricas, logo 

σ pode ser calculado em função do tamanho da nanopartícula. Considerando a intensidade de 

luz absorvida por uma amostra, pode-se escrever: 

 

                                                       
  

ε   
             

∞
                                                  (1) 

 

Onde K0=2 /λ, εm é a função dielétrica, an e bn são os coeficientes de Mie, que estão 

relacionados com o tamanho da partícula e a constante dielétrica do meio, e n é a ordem da 

excitação do multipolo esférico das nanopartículas.  

Espectroscopia no UV-VIS também tem sido muito utilizada no monitoramento de 

moléculas biológicas. Em proteínas, os principais aminoácidos que apresentam transições 

eletrônicas na região do UV-VIS são triptofano, tirosina e fenilalanina com absorções 

próximas a 280 nm (81). Esta propriedade tem sido muito útil para a quantificação de 
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proteínas, uma vez que de acordo com a lei de Beer-Lambert (Equação 2), a absorbância é 

diretamente proporcional a concentração (81). 

 

                                                                                   (2) 

 

Onde A é a absorbância, ε o coeficiente de absortividade molar, c é a concentração e l o 

caminho ótico. 

Desta maneira, espectroscopia no UV-VIS foi utilizada para identificar e quantificar as 

nanopartículas de ouro e proteínas bem como observar interações entre elas, uma vez que a 

ligação entre as proteínas e as nanopartículas pode induzir mudanças ou alargamentos nos 

espectros de absorção (82). As medidas foram realizadas em um equipamento Hitachi U-2900 

pertencente ao Grupo de Biofísica Molecular – IFSC/USP utilizando cubeta de quartzo 

previamente limpa com caminho óptico de 1 cm. 

 

 

4.4.3 Espectroscopia de Fluorescência 

 

 

O espectro de emissão permite a observação de fenômenos que são diretamente 

dependentes das características do meio e da estrutura molecular (83). Em proteínas, a 

fluorescência corresponde a emissão dos aminoácidos triptofano, tirosina e fenilalanina. 

Assim, o espectro de emissão, bem como deslocamentos, supressão, ou aumento da 

intensidade de fluorescência destes aminoácidos, estão intimamtente relacionados a dinâmica 

molecular da proteína, sendo importantes para estudos de interações e mudanças 

conformacionais (82).  

Foram realizadas análises comparativas entre os espectros de emissão das proteínas 

livres e conjugadas com as AuNPs, com o intuito de se identificar interações e modificações 

conformacionais nas proteínas após a ligação. Experimentos de supressão da fluorescência 

também foram realizados para o complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina e para isto, volumes 

sucessivos de AuNP-PAMAM G4 foram adicionados a suspensão de Jacalina 0,7 mg mL
-1

. 

Em todos os casos, as excitações foram realizadas em um comprimento de onda fixo de 280 

nm e fendas de 2 mm e os espectros de emissão foram coletados de 295 a 500 nm em cubetas 

de quartzo utilizando fendas de 0,5 mm.  O Espectrofluorímetro utilizado foi o K2 (ISS – 

Illinois, USA) pertencente ao Grupo de Biofísica Molecular – IFSC/USP. 
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4.4.4 Dicroísmo Circular (CD) 

 

 

Uma solução de moléculas orientadas aleatoriamente são opticamente ativas se as 

moléculas forem assimétricas. Sabe-se que, com excessão da glicina, todos os aminoácidos 

são quirais e, portanto, proteínas apresentam atividade óptica (81). Esta atividade pode ser 

vista como a diferença na absorção para dois tipos de luz circularmente polarizada (dicroísmo 

circular). As estruturas secundárias superassimétricas formadas por polipetídeos e proteínas 

têm espectros de Dicroísmo Circular (CD, do inglês Circular Dichroism) caracteristicos (82). 

Por exemplo, uma banda negativa próxima a 222 nm e uma negativa e positiva acopladas 

proximas a 208 e 190, respectivamente, são caracteriscas de estruturas do tipo α-hélice, 

enquanto uma banda negativa em aproximadamente 215 nm e uma positiva próxima a 198 nm 

normalmente correspondem a estruturas do tipo folha β (81). Desta maneira, esta técnica tem 

sido amplamente utilizada para monitorar mudanças conformacionais induzidas pela interação 

de proteínas com nanopartículas (82).  

Os espectros foram obtidos em um espectropolarímetro Jasco-720 pertencente ao 

Grupo de Biofísica – IFSC/USP, utilizando-se cubetas de quartzo previamente limpas com 

caminho óptico de 1 mm. Em todos os casos, os espectros correspondem a média de 15 

varreduras. 

 

 

4.4.5. Espectroscopia de Infravermelho (FTIR) 

 

 

A energia potencial envolvida nas transições vibracionais depende da extensão e força 

da ligação química correspondente. É possível caracterizar um composto por meio de seu 

espectro vibracional no infravermelho (FTIR, do inglês Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy), já que as ligações possuem frequências e, portanto, números de onda 

característicos (81).  

FTIR tem se mostrado uma técnica importante na análise de estrutura secundária de 

proteínas. A maioria das informações de FTIR sobre as estruturas secundárias de proteínas (α-

hélice, folhas β ou irregulares) é obtida por meio da análise da banda da amida I que ocorre na 

região de 1700 a 1600 cm
-1

 (84). Esta banda é devida, principalmente, ao estiramento da 



57 
 

  

Materiais e Métodos 

ligação C=O da ligação peptídica e é sensível as diferentes conformações das estruturas 

secundárias de proteínas (84). 

A espectroscopia no Infravermelho também tem sido utilizada para obter informações 

a respeito da interação entre proteínas e nanopartículas (82). Portanto, FTIR foi empregado 

com o objetivo de identificar os possíveis grupos moleculares envolvidos na ligação entre as 

nanopartículas e as proteínas Jacalina e BeCen1. Para isto, as amostras foram liofilizadas em 

um Savant Speed Vac (SC 200) e misturadas com KBr em uma proporção aproximada de 

1:100, respectivamente. Após secagem à vácuo em um dessecador, as amostras foram 

prensadas, formando pastilhas de 1 cm de diâmetro. As pastilhas eram armazenadas em um 

dessecador à vácuo antes de cada medida para evitar absorção de água. Os espectros foram 

obtidos utilizando um espectrofotômetro Thermo (Nicolet 6700) pertencente ao Grupo de 

Cristalografia - IFSC/USP, com resolução 4 cm
-1

, no modo transmitância, no intervalo de 400 

a 4000 cm
-1

 e cada espectro foi obtido a partir da média de 100 medidas. 

 

 

4.4.6 Calorimetria de Titulação Isotérmica (ITC) 

 

 

Calorimetria de Titulação Isotérmica (ITC, do inglês Isothermal Titration 

Calorimetry) é uma técnica extremamente poderosa e altamente sensível, capaz de medir os 

calores de interação de espécies reativas em solução, e tem sido utilizada com sucesso no 

estudo de interações entre biomoléculas, tanto do ponto de vista termodinâmico quanto 

cinético (85). Interações entre substratos e inibidores, proteína e proteína, proteína e DNA, 

proteína e ligantes, proteína e lipídios, proteínas e íons metálicos, fármacos e enzimas e 

eventos de reconhecimento biomolecular tem sido estudados por ITC (85). Recentemente, 

alguns estudos têm reportado a aplicação do ITC para investigar a natureza da ligação entre 

biomoléculas e polímeros com nanopartículas (86, 87, 88). Estes estudos mostram que muitos 

fatores influenciam nos parâmetros de interação. Por exemplo, dependendo do tamanho e 

funcionalização das nanopartículas, a interação com um tipo de proteína pode ser endotérmica 

ou exotérmica e ter constantes de afinidade muito diferentes umas das outras (87, 89, 90).   

Além de ser útil no entendimento das interações que ocorrem entre os nanomateriais e 

biomoléculas durante processos de biofuncionalização, ITC tem sido uma ferramenta 

importante no estudo da interação das nanoparticulas quando administradas in vivo ou in 

vitro. Nestes casos, é possível mimetizar o contato de uma partícula com biomoléculas 
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presentes no meio intra ou extracelular, permitindo uma compreensão detalhada dos efeitos 

biológicos das nanopartículas como reconhecimento, afinidade e estequiometria com que as 

biomoléculas se associam com as nanopartículas quando estas são colocadas em um meio 

biológico (91). Por exemplo, Lindman e colaboradores (89) investigaram a adsorção de 

albumina de soro humano (HSA, do inglês Human Serum Albumin) em nanoparticulas 

poliméricas com diferentes funcionalizações e hidrofobicidade na superfície. Eles mostraram 

que quanto mais hidrofóbicas as nanoparticulas, maior a adsorção de albumina.  

Com o intuito de investigar as interações entre a proteína Jacalina e as AuNP-

PAMAM-G4, medidas de calorimetria foram realizadas em um microcalorímetro de titulação 

isotérmica VP-ITC Microcal. Os experimentos foram realizados a 25ºC, onde 300 μL de uma 

suspensão de AuNP-PAMAM-G4, aproximadamente 150 μmol L
-1

, foram injetados em 

volumes constantes de 9 μL na cela contendo 1,47 mL da solução de proteína a 30 μmol L
-1

. 

Esta condição de titulação foi escolhida, já que a proteína mostrou-se instável em 

concentrações muito elevadas, que são requeridas para o titulante a fim de se obter a saturação 

do sistema. A cela de titulação foi agitada continuamente a 255 rpm.  

A suspensão de proteína e AuNP-PAMAM-G4 foram dializadas extensivamente 

contra tampão fosfato 10 mmol  L
-1 

pH = 7,4 em membranas de diálise Spectra/Por de 25 

kDa. Os tampões de diálise foram trocados até que o pH de ambas estivessem iguais e não 

houvesse mais alteração. A célula de referência, também com volume de 1,47 mL, foi 

preenchida com água Milli-Q em todos os experimentos.  

Para determinar o calor de diluição, AuNP-PAMAM-G4, no mesmo pH e 

concentração utilizados nos experimentos, foram tituladas no tampão na ausência da proteína 

e nas mesmas condições. Estes calores foram, então, descontados das medidas finais. O 

programa ORIGIN 7 fornecido pela Microcal Inc. foi utilizado para calcular a estequiometria 

da ligação (N), a constante de afinidade (Ka) e variação da entalpia molar (∆H) da reação a 

partir da curva de titulação. A energia molar livre de Gibbs (∆G) e a entropia (∆S) da reação 

foram calculadas a partir dos parâmetros ∆H e Ka determinados experimentalmente.  
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4.4.7 Espalhamento de luz dinâmico (DLS) 

 

 

Espalhamento de luz dinâmico (DLS, do inglês Dynamic Light Scattering) é uma 

técnica versátil e tem sido amplamente utilizada para medidas in situ de distribuição de 

tamanho de nanopartículas em suspensão (92). Esta técnica é interessante na caracterização de 

nanopartículas, pois ao contrário de outras técnicas para medida de distribuição de tamanho, 

como TEM, a amostra não precisa ser seca. Esta secagem da amostra pode provocar 

mudanças no sistema que pode não refletir com precisão a natureza das espécies em uma 

dispersão líquida (92). A distribuição de tamanhos das partículas foi obtida por medidas de 

DLS realizadas a 25ºC em triplicata utilizando o equipamento Malvern spectrometer Nano-ZS 

(Malvern Instruments, UK) pertencente a Embrapa, São Carlos. Todas as amostras foram 

medidas em tampão fosfato 10 mmol L
-1

.  

 

 

4.4.8 Potencial Zeta (ζ) 

 

 

Nanopartículas em suspensão normalmente carregam uma carga eletrostática na sua 

superfície. Íons ou surfactantes iônicos podem ser adsorvidos na superfície das 

nanopartículas, modificando o potencial de superfície total e formando uma dupla camada 

elétrica em torno de cada partícula (82). Esta é constituída de uma camada interna, chamada 

de camada de Stern, mais fortemente ligada à superfície, e outra camada mais externa que 

constitui a camada difusa. Quando a partícula se move, os íons dentro deste limite, chamado 

de superfície de corte hidrodinâmico, movem-se com ela. O potencial desta superfície é 

designado potencial ζ (82). 

O potencial ζ pode ser afetado pelo pH ou força iônica do meio e a interação das 

partículas se dá pela magnitude do potencial ζ, ou seja, quanto maior o potencial zeta (tanto 

negativo quanto positivo), maior a estabilização por carga do sistema (82). O potencial ζ das 

suspensões foi medido a 25ºC em triplicata para cada amostra utilizando o equipamento 

Malvern spectrometer Nano-ZS (Malvern Instruments, UK) pertencente a Embrapa, São 

Carlos.  Todas as amostras foram medidas em tampão fosfato 10 mmol L
-1

.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Síntese e caracterização das AuNP-PAMAM G4 

 

 

O desenvolvimento eficiente de nanopartículas para o tratamento e diagnóstico de 

câncer requer que as partículas se alojem especificamente na região de interesse. Devido a 

interessante propriedade da Jacalina em reconhecer especificamente alguns tipos de células 

tumorais (53, 56, 57, 58), nanoparticulas de ouro recobertas com esta proteína podem 

representar importantes avanços nesta área.  

Para a conjugação com a Jacalina, nanoparticulas de ouro foram sintetizadas na 

presença do dendrímero PAMAM G4. Uma vez que as propriedades dos nanomateriais são 

fortemente dependentes de sua forma e tamanho, as AuNP-PAMAM G4, anteriormente a 

conjugação e sem nenhum tratamento prévio, foram analisadas por TEM (Figura 8), com o 

intuito de verificarmos o tamanho e a homogeneidade morfológica da amostra. 
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Figura 8 - a) TEM da amostra de AuNP-PAMAM G4 e b) Histograma de tamanho de partícula e distribuição 

Gaussiana ajustada aos dados indicando um diâmetro médio de 6,1 ± 0,2 nm.   

 

Como pode ser observada na micrografia, a amostra é composta por nanopartículas 

esféricas com relativa uniformidade de forma e tamanho. O tamanho médio das 

nanopartículas, bem como a distribuição de tamanho, foi analisado medindo-se 

a) b) 
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aproximadamente 150 nanopartículas utilizando o software ImageJ. O resultado desta análise 

está representado na Figura 8b, que mostra o histograma de tamanho encontrado e a 

distribuição Gaussiana ajustada aos dados. 

O diâmetro médio e o desvio padrão encontrados por meio do ajuste Gaussiano foi de 

6,1 ± 0,2 nm e revela que as partículas não são formadas apenas nas cavidades do dendrímero 

(75). Este fato está de acordo com o esperado uma vez que a redução lenta dos íons metálicos, 

como foi realizada no presente trabalho, acarreta na formação de estruturas maiores (75), 

enquanto uma redução extremamente rápida normalmente leva a formação das nanopartículas 

nas cavidades do dendrímero (40).  

Um problema recorrente na área de síntese de nanomateriais é a determinação da 

concentração molar de nanoparticulas em suspensão. O principal problema é que as 

nanoparticulas não são 100% de um único tamanho. Alguns métodos para determinar esta 

concentração têm sido desenvolvidos utilizando, por exemplo, microbalança de quartzo (93) e 

espectroscopia no UV-VIS (24). 

Uma estratégia utiliza a razão entre o número de átomos total pelo número de átomos 

que compõe cada nanopartícula para estimar a concentração molar em suspensões de 

nanoparticulas de ouro (94).  O número médio de átomos de ouro por nanopartícula pode ser 

estimado a partir da determinação do diâmetro médio das nanopartículas (D) obtido pelas 

imagens de TEM. Assumindo uma forma esférica e uma estrutura uniforme do tipo cúbica de 

face centrada (fcc), o número médio de átomos de ouro (N) para cada nanopartícula pode ser 

calculado pela Equação 3, onde ρ é a densidade para o ouro fcc (19,3 g cm
-3

), M corresponde 

a massa atômica do ouro (197 g mol
-1

) e NA é a constante de Avogadro (94). 

 

                                                         
 

 

       

 
                                                          (3) 

 

A concentração molar (C) da suspensão de nanoparticulas de ouro é, então, calculada 

dividindo-se o número total de átomos de ouro (Ntotal), equivalente a quantidade inicial de 

ouro adicionada na síntese, pelo número de átomos de ouro por nanopartícula (N) calculado 

anteriormente, onde V é o volume da solução (94). Assume-se que a redução dos íons de ouro 

(III) a átomos de ouro seja 100% completa.  

 

   
      

      
                                                             (4) 
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Estimada a concentração inicial, é importante construir uma curva de calibração para o 

cálculo de concentrações quando as nanopartículas são lavadas por centrifugação para serem 

utilizadas em tampão com pH fisiológico. Uma curva de calibração foi construída (Figura 9b) 

a partir da absorção correspondente ao máximo da banda ressonância plasmonica em 

diferentes concentrações das suspensões de nanopartículas (Figura 9a). Os dados mostrados 

na Figura 9b foram ajustados linearmente. O coeficiente de correlação de 0,9994 e o desvio 

padrão de 0,005 obtidos revelam que nesta faixa de concentração, a absorção da banda de 

ressonância plasmônica apresenta um comportamento linear com a concentração. A equação 

da reta ajustada aos dados está mostrada na Figura 9b.  

É importante ressaltar que esta concentração é apenas uma estimativa, já que diversas 

aproximações foram necessárias para a realização dos cálculos. No entanto, é um parâmetro 

de extrema importância para a padronização das quantidades utilizadas de nanopartículas nos 

experimentos.  
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Figura 9 - a) Espectro de absorção das AuNP-PAMAM G4 em diferentes concentrações e b) valores de absorção 

máxima na banda de ressonância plasmonica de superfície em função da concentração e ajuste linear 

dos dados.   

 

 

 

 

 

a) b) 
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5.2 Síntese e caracterização do complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina  

 

 

As AuNP-PAMAM G4 foram conjugadas com a Jacalina de acordo com a 

metodologia descrita no Tópico 4.2.4. O complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina bem como 

seus precursores foram caracterizados por espectroscopia no UV-VIS (Figura 10). No 

espectro correspondente as AuNP-PAMAM G4 em tampão fosfato 10 mmol L
-1

 pH = 7,4 

(linha azul), uma forte banda de absorção é observada em aproximadamente 523 nm e é 

atribuída às oscilações coletivas do elétrons na superfície das nanopartículas de ouro, 

chamada de ressonância plasmonica. Este comprimento de onda de absorção está diretamente 

relacionado com o diâmetro médio das nanoparticulas (24). Haiss e colaboradores mostraram 

esta relação para nanoparticulas de ouro de diferentes tamanhos em solução aquosa a partir de 

dados experimentais e cálculos teóricos (24). Segundo os autores, absorção na região de  

520 nm corresponde a nanopartículas com diâmetro de aproximadamente 10 nm, o que está 

condizente com o tamanho médio obtido para as AuNP-PAMAM G4 por TEM. No espectro 

da Jacalina, observa-se uma banda em aproximadamente 278 nm, que é devida a absorção dos 

resíduos de aminoácidos aromáticos da proteína.  

No espectro do complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina obtido após a separação do 

excesso de proteína por centrifugação em tampão fosfato 10 mmol L
-1

, é possível identificar a 

banda de absorção da proteína e da nanopartícula.
 
Um ligeiro deslocamento para o vermelho, 

de aproximadamente 3 nm, é observado na banda de absorção da nanopartícula e está 

associada a modificação de sua superfície devido a conjugação com a proteína. Este resultado 

é importante uma vez que grandes deslocamentos para maiores comprimentos de onda podem 

indicar um processo de agregação do sistema (24). A banda de absorção da Jacalina encontra-

se consideravelmente alargada, o que pode estar associado a diversos fenômenos, entre eles de 

que a interação das AuNP-PAMAM G4 com a proteína ocorra em uma região próxima aos 

resíduos de aminoácidos responsáveis pela absorção nesta proteína (83). No entanto, devido a 

contribuição de espalhamento das nanoparticulas nesta região, é difícil afirmar que esta 

modificação esteja associada de fato a algum fenômeno específico e, portanto, outros 

experimentos como Espectroscopia de Fluorescência e ITC foram realizados para entender 

esta interação. 
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Figura 10 - Espectros de absorção no UV-VIS para Jacalina, AuNP-PAMAM G4 e AuNP-PAMAM G4/Jacalina. 

 

A funcionalização das AuNP-PAMAM G4 com a proteína proporcionou também 

maior estabilidade às nanopartículas em pH fisiológico. Após períodos inferiores a 24 horas já 

se observava o processo de agregação das AuNP-PAMAM G4 suspensas no tampão quando 

na ausência da proteína. Já o complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina mostrou-se estável por 

períodos de até um mês. No entanto, padronizou-se a utilização do complexo por no máximo 

duas semanas, para evitar a utilização de proteína não ativa. As amostras eram sempre 

armazenadas nas mesmas condições (temperatura de 4ºC e protegidas da luz). Estas 

observações levam a conclusão de que a conjugação com a proteína conferiu maior 

estabilidade às nanoparticulas no pH fisiológico, o que é muito importante para aplicações em 

sistemas biológicos. 

A conjugação com FITC foi realizada para permitir a visualização do complexo e da 

Jacalina, principalmente para os experimentos em cultura celular. A utilização deste 

fluoróforo também é importante para futuras aplicações deste complexo, pois permite a 

utilização de técnicas adicionais de detecção, tornando o complexo ainda mais versátil. Para 

isto, a conjugação da Jacalina com o FITC e, posteriormente, com as nanoparticulas, foi 

monitorada por espectroscopia no UV-VIS (Figura 11). O espectro da Jacalina conjugada com 

FITC foi obtido após a remoção do excesso de fluoresceína por diálise. Observa-se a absorção 

da fluoresceína em aproximadamente 490 nm, indicando que a marcação foi eficiente. Após a 
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conjugação com as AuNP-PAMAM G4 e separação do excesso de proteína, é possível 

identificar a presença das bandas de absorção características da proteína, do FITC e das 

AuNPs, indicando que a conjugação foi eficiente.   
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Figura 11 - Espectro de absorção para a Jacalina-FITC e AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC. 

 

 

5.2.1 Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS)  

 

 

Quando uma suspensão de nanoparticulas é colocada em contato com proteínas, elas 

podem não interagir, formar conjugados, ou este contato pode desencadear um processo de 

aglomeração. Tsai e colaboradores (95) observaram, por meio de medidas de DLS, uma 

diminuição do tamanho das partículas quando BSA era adicionado às nanoparticulas de ouro 

estabilizadas em citrato com tamanho de aproximadamente 10 nm. Segundo os autores, esta 

diminuição estava associada a grande porcentagem de proteína não ligada na suspensão, que, 

por serem menor, contribuíam para a diminuição do tamanho médio. A remoção do excesso 

de proteína por centrifugação levou ao aumento do tamanho médio da partícula comparado 

com a nanopartícula livre devido à adsorção de proteínas na superfície da partícula (95). 

Outro estudo, porém, mostrou que a adsorção de BSA em nanoparticulas de ouro catiônicas 
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desencadeou um processo de agregação, resultando em um grande aumento no tamanho 

médio das partículas, que passou de 10 nm para um diâmetro superior a 100 nm (87). 

As distribuições de tamanho para a Jacalina, AuNP-PAMAM G4 e para o complexo 

AuNP-PAMAM G4/Jacalina, obtidas por medidas de DLS, são mostradas na Figura 12, 

enquanto a Tabela 1 sumariza estes resultados. O diâmetro médio das AuNP-PAMAM G4 foi 

encontrado como sendo aproximadamente 7,6 ± 0,3 nm. Este diâmetro é ligeiramente superior 

àquele obtido nas análises de TEM e está de acordo com o esperado, uma vez que as medidas 

de DLS estão relacionadas com o diâmetro hidrodinâmico das partículas (92). O diâmetro 

encontrado para a Jacalina foi de 5,4 ± 0,1 nm e está condizente com os estudos estruturais 

realizados para esta proteína (55). O complexo formado por AuNP-PAMAM G4 e Jacalina 

apresentou um diâmetro hidrodinâmico de 19,7 ± 0,3 nm. Este aumento observado após a 

conjugação das Jacalina com as AuNP-PAMAM G4 está relacionado a formação da camada 

de proteína em torno das nanopartículas, uma vez que não se observou a presença de grandes 

partículas que normalmente estão associadas a processos de agregação. 
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Figura 12 - Histogramas obtidos a partir de medidas de DLS para as amostras de a) Jacalina, b) AuNP-PAMAM 

G4 e c) AuNP-PAMAM G4/Jacalina.  

 

Tabela 1 - Diâmetro médio obtido a partir dos histogramas de distribuição de tamanho. 

      Amostra Diâmetro médio / nm 

a) Jacalina 5,4 ± 0,1 nm 

b) AuNP-PAMAM G4 7,6 ± 0,3 nm 

c) AuNP-PAMAM G4/Jacalina 19,7 ± 0,3 nm 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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5.2.2 Dicroísmo Circular (CD) 

 

 

A estrutura e o comportamento de proteínas em solução aquosa são governados por 

múltiplas interações incluindo eletrostática, hidrofóbica, van der Waals e ligação de 

hidrogênio (81). A conjugação de proteínas na superfície de nanoparticulas pode alterar sua 

estrutura secundária e terciária e, consequentemente, sua atividade (82). Uma análise 

comparativa utilizando a técnica de CD foi realizada com o intuito de se verificar possíveis 

mudanças na estrutura secundária da Jacalina devido a interação com as AuNP-PAMAM G4.  

Como pode ser observada na Figura 13, a Jacalina apresenta um espectro de CD típico 

de estruturas em folhas beta (96). Este espectro se caracteriza por uma banda positiva em  

203 nm e uma banda negativa em torno de 218 nm, sendo este perfil observado tanto na 

presença quanto ausência das nanopartículas. O cruzamento com a linha positiva ocorre 

próximo de 210 para ambas. Nanopartículas de ouro não apresentam quiralidade e, portanto, 

não afetam o espectro de CD da proteína. Entretanto, quando as nanopartículas são grandes, 

elas podem influenciar a intensidade do sinal, devido ao espalhamento. Por este motivo, o 

controle contendo apenas AuNP-PAMAM G4 no mesmo tampão foi realizado e descontado 

do espectro do complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina para que os ajustes de concentração 

pudessem ser realizados.  

Para investigar mais profundamente a influência das AuNP-PAMAM G4 na estrutura 

secundária da Jacalina, realizou-se a deconvolução dos espectros utilizando o programa 

CONTINLL (CD/Pro Package).  Os métodos de deconvolução de espectros estimam as 

componentes comuns dos espectros experimentais de CD, permitindo a obtenção de suas 

curvas puras (α-hélice, folhas-β, voltas-β, estruturas desordenadas) e porcentagens que 

representam no espectro (97). Os resultados estão mostrados na Tabela 2 e revelam que 

praticamente não houve alteração nas porcentagens de estruturas da proteína, o que demonstra 

que a Jacalina manteve sua estrutura secundária mesmo após a conjugação com as AuNP-

PAMAM G4.  
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Figura 13 - Espectros de CD da Jacalina livre e do complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina. 

 

Tabela 2 - Porcentagens da estrutura da Jacalina livre e do complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina.. Estimativa 

realizada utilizando o programa CONTINLL (CD/Pro Package) (97). 

 α-hélice folha β voltas desordenadas 

Jacalina 3,7% 42,9% 20,9% 32,5% 

AuNP-PAMAM G4/Jacalina 3,5% 41,7% 20,7% 34,1% 

 

 

5.2.3 Espectroscopia de Fluorescência 

 

 

As propriedades ópticas de moléculas fluorescentes podem ser afetadas pela 

proximidade com nanopartículas metálicas, ocasionando um aumento ou supressão da 

fluorescência, dependendo da distância entre a molécula e a nanopartícula (98). Espectros de 

fluorescência de estado estacionário foram obtidos para Jacalina livre e conjugada com as 

AuNP-PAMAM G4, utilizando o comprimento de onda de excitação de 280 nm em ambos os 

casos.  

A Figura 14 mostra os espectros para a Jacalina, AuNP-PAMAM G4/Jacalina e 

AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC (inset), com uma concentração de aproximadamente  

0,1 mg mL
-1

 para a Jacalina em todos os casos. Como pode ser notada, a Jacalina exibe uma 
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intensa banda de fluorescência centrada em aproximadamente 325 nm, que é devida, 

principalmente, a emissão dos resíduos de tirosina e triptofano. No espectro da Jacalina 

conjugada com as AuNP-PAMAM G4, observa-se uma supressão da fluorescência. Este 

fenômeno pode estar associado tanto a um processo de colisão quanto a formação de um 

complexo entre o supressor e o fluoróforo (99). Além disso, é possível observar um 

deslocamento de aproximadamente 4 nm para maiores comprimentos de onda (red shift) 

quando se compara a Jacalina conjugada com a não conjugada. Este red shift pode estar 

relacionado a uma pequena alteração no microambiente dos resíduos de aminoácidos 

fluorescentes. 

O inset da Figura 14 mostra o espectro para as AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC,  

cujos comprimentos de onda máximo de emissão e intensidade de fluorescência são muito 

parecidos aos do espectro do complexo na ausência do FITC, o que demonstra que a 

marcação da proteína com a fluoresceína não induziu mudanças adicionais na estrutura da 

Jacalina. 
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Figura 14 - Espectro de fluorescência da Jacalina e do complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina. O inset do gráfico 

mostra o espectro para o complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC. λexcitação = 280 nm. 

 

 

Fenômenos de supressão da fluorescência podem fornecer muitas informações a 

respeito da interação entre o supressor e o fluoróforo (83).  Assim, com o intuito de entender 

melhor este processo, volumes sucessivos de AuNP-PAMAM G4 foram adicionados a uma 
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suspensão de Jacalina. Para cada concentração de nanopartículas, três espectros eram obtidos 

com o intuito de garantir que a queda na intensidade de fluorescência estava relacionada de 

fato a supressão. Além disso, estes experimentos foram realizados em uma cubeta de quartzo 

de 3 mL e com agitação magnética, para garantir a homogeneização da suspensão durante a 

adição das AuNP-PAMAM G4.  

A partir dos espectros obtidos (Figura 15a), construiu-se o gráfico mostrado na Figura 

15b para a intensidade em 325 nm. O perfil obtido é caracterizado por uma diminuição 

acentuada da intensidade de fluorescência, seguida de estabilização. Esta estabilização para 

valores não nulos de intensidades de fluorescência sugere a existência de fluoróforos que não 

estão acessíveis ou que não interagem com o supressor. A supressão da fluorescência é 

frequentemente descrita pela equação de Stern-Volmer (Equação 5) (83). 

 

  

 
                                                          (5) 

 

Onde F0 e F representam as intensidades de fluorescência na ausência e presença do 

supressor, respectivamente. KSV a constante de supressão de Stern-Volmer e [AuNP-PAMAM 

G4] a concentração do supressor. Kq é a constante de supressão bimolecular e τ0 é o tempo de 

vida do fluoróforo. A constante Kq pode refletir a eficiência da supressão ou a acessibilidade 

do fluoróforo ao supressor (83). A supressão pode ter dois mecanismos distintos: um processo 

dinâmico ou estático. O primeiro resulta, principalmente, de colisões entre o fluoróforo e o 

supressor e, neste caso, o valor de Kq é limitado a 10
10 

M
-1

 s
-1

. Já a supressão estática resulta 

da formação de complexo entre o supressor e o fluoróforo e apresenta valores de Kq 

superiores a 10
10 

M
-1

 s
-1

 (83).  

Quando o gráfico de Stern-Volmer apresenta um comportamento linear tem-se um 

indicativo de que todos os fluoróforos estão igualmente acessíveis ao supressor (83). No 

entanto, quando duas ou mais populações de fluoróforos estão presentes, e uma não está 

igualmente acessível ou não possui a mesma afinidade pelo supressor, normalmente tem-se 

um desvio da linearidade (83). Como pode ser observado no inset da Figura 15c, em 

concentrações mais elevadas do supressor, o gráfico de Stern-Volmer não apresenta um 

comportamento linear, indicando a presença de populações distintas de fluoróforos. Este 

comportamento é lógico, uma vez que a Jacalina possui onze resíduos de tirosina e dois 

resíduos de triptofano, situados em regiões diferentes da proteína. Neste caso, a avaliação da 
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fração de fluoróforo acessível ao supressor pode ser realizada utilizando a equação 

modificada de Stern-Volmer (Equação 6) (83). 

 

  

    
  

 

                        
  

 

  
                                  (6) 

  

Onde F e F0 correspondem à intensidade de emissão da proteína em suspensão na presença e 

ausência do supressor, respectivamente; fa é a fração dos sítios de fluoróforos acessíveis ao 

ligante; [AuNP-PAMAM G4] é a concentração do supressor e KSVa é a constante de Stern-

Volmer da fração acessível.  

O gráfico obtido a partir da equação modificada de Stern-Volmer está mostrado na 

Figura 15c, onde nota-se o comportamento linear dos dados. Esta observação explica o fato de 

a intensidade de fluorescência não se anular totalmente quando o sistema está saturado 

(Figura 15b). A partir do ajuste linear dos dados na Figura 15c e da Equação 6, determinou-se 

fa como sendo 0,74, o que indica que aproximadamente 74% dos resíduos fluoróforos da 

proteína encontram-se acessíveis para o supressor, e KSVa como sendo 9,1 x10
4
 M

-1
. Este 

elevado valor da constante de Stern-Volmer sugere que o processo de supressão seja estático, 

ou seja, com a formação de complexos (99). As supressões estática e dinâmica também 

podem ser diferenciadas pela dependência distinta com a temperatura e viscosidade e por 

medidas de tempo de vida (83) e, portanto, estas medidas poderão ser realizadas para 

entendermos mais profundamente este processo. 

A determinação da constante de afinidade (Ka) pode ser realizada utilizando o modelo 

de Langmuir, assumindo um sítio de ligação, como descrito pela Equação 7 (100). O gráfico 

obtido está mostrado na Figura 15d.  

 

      
                      

 

  
                

                                    (7) 

 

Onde F∞ é a fluorescência quando a proteína quando está saturada com o ligante. A partir do 

ajuste dos dados utilizando o programa Origin 7.0, determinou-se o valor de 8,7x10
4
 M

-1
 para 

a constante de afinidade. A constante de Stern-Volmer mostrou-se muito similar a constante 

de afinidade encontrada, o que está de acordo com o esperado uma vez a constante de Stern-

Vomer tem sido sugerida como sendo muito próxima a constante de ligação ou constante de 
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afinidade (100, 101). Estes resultados foram comparados com parâmetros termodinâmicos 

obtidos por ITC.  
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Figura 15 – a) Supressão da fluorescência da Jacalina na presença de várias concentrações de AuNP-PAMAM 

G4. λexcitação = 280 nm; b) Gráfico da intensidade de fluorescência em 325 nm em função da 

concetração de AuNP-PAMAM G4; c)  Gráfico de F0/(F0-F) em função de 1 / [AuNP-PAMAM G4], 

no inset gráfico de F0/F contra [AuNP-PAMAM G4] e d) Gráfico F0-F em função de [AuNP-

PAMAM G4]. 

  

a) b) 

c) d) 
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5.2.4 Potencial Zeta (ζ) 

 

 

As medidas de potencial zeta (ζ) estão apresentadas na Tabela 3. O potencial ζ das 

AuNP-PAMAM G4 em tampão fosfato pH = 7,4 revelou que os grupamentos amina 

praticamente não estão mais protonados, o que justifica a baixa estabilidade das AuNP-

PAMAM G4 neste pH, como mencionado anteriormente. A Jacalina também apresenta um 

potencial ζ relativamente baixo no pH fisiológico. O potencial ζ para o complexo AuNP-

PAMAM G4/Jacalina, no entanto, mostrou-se altamente positivo. Como tanto as AuNP-

PAMAM G4 sem recobrimento como as que estão com recobrimento estavam no mesmo pH, 

o aumento no valor do potencial ζ pode estar relacionado a formação de uma camada de 

proteína em torno das nanopartículas bem como com a modificação de grupos na superfície 

da proteína e das nanopartículas. Com o intuito de entender melhor esta interação, medidas de 

Espectroscopia Vibracional (FTIR) e Calorimetria de Titulação Isotérmica (ITC) foram 

realizadas.  

 

 

Tabela 3 - Potencial ζ obtido para amostras em pH = 7,4. 

Amostra        Potencial Zeta / mV 

Jacalina + 2,28 

AuNP-PAMAM G4 + 0,98 

AuNP-PAMAM G4/Jacalina + 28,6 

 

 

5.2.5 Espectroscopia no Infravermelho (FTIR) 

 

 

Espectroscopia no infravermelho foi empregada para obter informações acerca das 

interações entre as AuNP-PAMAM G4 e a Jacalina. Obtiveram-se os espectros de ambas e do 

complexo após a separação do excesso de proteína. A Figura 16 mostra os espectros sem 

correção da linha de base. Os espectros estão deslocados no eixo y e normalizados pela 

concentração para facilitar a análise comparativa.  
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As principais bandas e atribuições são mostradas na Tabela 4. No espectro das 

nanoparticulas, as bandas observadas são provenientes do estabilizante PAMAM G4. A banda 

próxima a 3500 cm
-1

 corresponde ao estiramento simétrico e assimétrico do grupo NH2. A 

forte banda em 1651 e 1594 cm
-1

 caracterizada por um dublete corresponde ao estiramento 

C=O e deformação N-H/estiramento C-N das amidas do interior do dendrímero (30). Estas 

bandas podem estar relativamente alteradas com relação ao PAMAM G4 livre devido à 

presença das nanoparticulas de ouro (77). 

As principais bandas da Jacalina, assim como de outras proteínas, são os modos 

vibracionais dos grupamentos amida. A banda amida I é devida principalmente ao estiramento 

da ligação C=O da ligação peptídica (84). As bandas de amida II e III correspondem à 

combinação fora de fase e em fase, respectivamente, da deformação angular de N-H e 

estiramento C-N. A banda próxima a 3500 cm
-1

 corresponde ao estiramento da ligação N-H 

das aminas e O-H de álcool e ácido carboxílico (30). 

Analisando os espectros, é possível observar que o complexo AuNP-PAMAM 

G4/Jacalina apresenta as principais bandas pertencentes às AuNP-PAMAM G4 e a Jacalina. A 

presença destas bandas mesmo após as lavagens do complexo indica que a proteína foi 

eficientemente conjugada com as nanopartículas. No entanto, uma análise comparativa dos 

espectros é dificultada devido ao elevado número de modos vibracionais e da ocorrência de 

sobreposição de bandas. Apesar disto, podemos observar pequenas modificações nas 

intensidades relativas e deslocamentos de algumas bandas. Se compararmos a intensidade das 

bandas da Jacalina e das AuNP-PAMAM G4 com as do complexo AuNP-PAMAM 

G4/Jacalina, notamos que as bandas abaixo de 1300 cm
-1

, provenientes da Jacalina, 

apresentaram um aumento de intensidade e pequenos deslocamentos. Já a banda da amida I, 

que se apresenta relativamente maior que as demais no espectro da Jacalina, encontra-se com 

a mesma intensidade no espectro do complexo. Além disso, a banda intensa em 

aproximadamente 3500 cm
-1 

da Jacalina aparentemente não é observada no espectro no 

complexo. 

Uma diminuição na intensidade da banda de amida I está normalmente associada a 

uma redução na porcentagem de estruturas do tipo α-hélices da proteína (102), o que não foi 

observado nos espectros de CD. As bandas abaixo de 1200 cm
-1

 são atribuídas aos modos 

vibracionais das cadeias laterais dos resíduos de aminoácidos, principalmente ácido 

glutâmico, ácido aspártico, serina e tirosina (103). Estas bandas estão relacionadas, 

principalmente, ao estiramento da ligação C-O e deformação angular no plano e fora do plano 
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da ligação O-H e são sensíveis ao aumento de interações realizadas por estes grupamentos. 

Por exemplo, a banda em 620 cm
-1 

é atribuída à deformação da ligação C-OH e o aumento de 

interações realizadas por este grupo por ligação de hidrogênio, por exemplo, pode acarretar 

em um alargamento e deslocamento da banda (30), como foi observado no espectro do 

complexo. O aumento da intensidade e deslocamento para maiores comprimentos de onda das 

bandas em aproximadamente 1121 e 1065 cm
-1

, atribuídas ao estiramento da ligação C-O, 

principalmente de ácido carboxílico, também indicam um aumento da interação destes grupos 

(30). Ainda, o aumento de interações dos grupos OH de ácidos carboxílicos e alcoóis provoca 

um grande alargamento com diminuição da intensidade e deslocamento para menores 

comprimentos de onda da banda de estiramento OH (30). Assim, esta banda pode estar 

disfarçada no espectro do complexo pela banda de estiramento da amina, que é menos 

sensível a interações (30).  

 

 

Figura 16 - Espectroscopia no Infravermelho a) AuNP-PAMAM G4; b) Jacalina e c) AuNP-PAMAM G4/Jacalina. 

 

 

Tabela 4 - Bandas e atribuições encontradas no espectro de infravermelho para a AuNP-PAMAM G4, Jacalina e 

AuNP-PAMAM G4/Jacalina (30, 84). 

AuNP-PAMAM G4 Jacalina AuNP-PAMAMG4/Jacalina 

1651 cm
-1 

1629 cm
-1

 (amida I) 1628 cm
-1 

1594 cm
-1

 1549 cm
-1

 (amida II) -----
 

----- 1121/1065 cm
-1

 (amida III) 1133/1071 cm
-1 
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A estrutura primária da Jacalina é composta de aproximadamente 25% de resíduos de 

ácidos glutâmico e aspártico, tirosina e serina, cujas cadeias laterais são constituídas por 

grupos funcionais COOH ou OH. Desta maneira, é provável que a interação entre as AuNP-

PAMAM G4 e a Jacalina ocorra na direção dos grupamentos OH e, principalmente, COOH 

desta proteína com os grupos amina provenientes do PAMAM G4. A interação eletrostática 

não parece ser a mais favorável, de acordo com os valores de potencial ζ, sendo provável que 

a interação ocorra por ligação de hidrogênio entre as cadeias laterais destes aminoácidos e os 

grupamentos amina do PAMAM G4. Estes resultados estão de acordo com aqueles obtidos 

por Espectroscopia de Fluorescência, onde o fenômeno de supressão indica um processo 

estático, ou seja, com formação de complexo entre os resíduos de aminoácidos fluoróforos, ou 

regiões muito próximas a eles, e as AuNP-PAMAM G4.  

 

 

5.2.6 Calorimetria de Titulação Isotérmica (ITC) 

 

 

Calorimetria de Titulação Isotérmica (ITC) tem sido uma técnica cada vez mais 

utilizada no estudo de interações entre nanomateriais e biomoléculas para a investigação de 

processos termodinâmicos e estequiométricos (86, 88). ITC foi empregado para avaliar a 

natureza da interação entre as AuNP-PAMAM G4 e a proteína Jacalina. A Figura 17 mostra 

os calores produzidos em cada titulação e os dados correspondentes a área integrada de cada 

pico, que foram ajustados segundo o modelo de um sítio de ligação utilizando o programa 

Origin 7 fornecido pela Microcal Inc, permitindo a obtenção dos parâmetros termodinâmicos 

(Tabela 5). 

Observando os calores produzidos (painel superior da Figura 17), nota-se que com o 

progresso das injeções, o número de sítios disponíveis para a ligação diminui 

continuadamente até que a saturação ocorre e é refletida como uma queda monotônica na 

resposta calorimétrica endotérmica  (104). Os valores termodinâmicos mostrados na Tabela 5 

revelam que a interação das nanopartícula com a proteína envolve um processo endotérmico 

(ΔH ˃ 0) que é compensado por um variação positiva da entropia (ΔS ˃ 0), resultando em 

uma variação total de energia livre favorável (ΔG ˂ 0). 



79 
 

  

Resultados e Discussão 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

0

10

20

30

40

50

60

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tempo / min

µ
c
a
l 

/ 
se

g

Razão molar

k
c
a
l 

/ 
m

o
l 

d
o

 t
it

u
la

n
te

 

Figura 17 - Calorimetria de Titulação Isotérmica das AuNP-PAMAM G4 com a Jacalina. O painel superior 

mostra os calores produzidos em cada titulação das nanoparticulas na suspensão da proteína. O 

painel inferior mostra a área integrada de cada pico. Os dados foram ajustados segundo o modelo 

de um sítio de ligação (One Sites).   

 

 

Tabela 5 - Parâmetros termodinâmicos para a interação das AuNP-PAMAM G4 com a Jacalina obtidos a partir 

do ajuste dos dados utilizando o modelo de um sítio de ligação (One Sites). 

Parâmetro Valor 

n 9,5 

K (M
-1

) 5,3 (±0,5) x10
4 

ΔH (kJ mol
-1

) 83,6 ± 0,7 

TΔS (kJ mol
-1

) 122,9 

ΔG (kJ mol
-1

) -39,3 

 

 

De e colaboradores (87) observaram a interação de nanopartículas de ouro com três 

proteínas diferentes: PhosA (do inglês, acid phosphatase), BSA (do inglês, bovine serum 

albumin) e GFP (do inglês, green fluorescence protein) que possuem, respectivamente, 110 
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kDa, 66,3 kDa e 27 kDa. Eles observaram que as ligações de BSA e GFP eram endotérmicas 

e dirigidas pelo aumento da entropia, enquanto a ligação de PhosA era exotérmica e possuía 

variação de entropia desfavorável. Este processo controlado por entalpia ou entropia pode ser 

explicado se considerarmos o processo total descrito na Equação 10, que é uma combinação 

de dois processos simultâneos (Equações 8 e 9) (87). 

 

Proteína + NP  Proteína-NP (8) 

xH2Oproteina + yH2ONP  (x+y-z) H2OProteina-NP + zH2O (9) 

Proteína. xH2Oproteina + NP.yH2ONP  Proteína-NP.(x+y-z) H2OProteina-NP + zH2O (10) 

 

Onde H2Oproteina, H2ONP e H2OProteina-NP correspondem as moléculas de água associadas às 

proteínas, as nanopartículas e ao complexo proteína-NP, respectivamente. 

O primeiro processo é a formação do complexo não covalente, onde ΔH e ΔS são 

negativos. A reorganização do solvente (Equação 9) envolve a ruptura da camada bem 

definida de solvente, resultando em um processo endotérmico. Dependendo da contribuição 

destes dois processos, a complexação final (Equação 10) poderá ser exotérmica ou 

endotérmica (87).  

Na complexação de proteínas menores, por exemplo, GFP e BSA, o grau de interação 

com a superfície é maior, o que resulta na liberação de uma grande quantidade de moléculas 

de água da interface que se liga. Este processo é evidente a partir da grande variação positiva 

de entropia. Por outro lado, a interação proteína-nanopartícula desempenha o papel principal 

para PhosA indicado pela variação negativa da entalpia (87).  

A Jacalina possui aproximadamente o mesmo tamanho da proteína BSA e, pelos 

resultados mostrados na Tabela 5, a conjugação com as AuNP-PAMAM G4 também é 

dirigida por entropia. A estequiometria da ligação foi calculada em aproximadamente 9,5 

moléculas de proteína para cada nanopartícula e está de acordo com os resultados obtidos por 

potencial ζ e TEM, mostrado a seguir, que revelam a formação de uma densa camada de 

proteína em torno da nanopartícula. É importante ressaltar, no entanto, que para estes cálculos 

utilizou-se a concentração molar aproximada de nanoparticulas de acordo com o Tópico 5.1 e, 

que, portanto, este resultado é apenas uma estimativa.  

O aumento da entropia pode ser justificado pela alta estequiometria da interação. 

Quanto maior o número de moléculas de proteínas que interagem com cada nanopartícula, 

maior o processo de dessolvatação e liberação de moléculas de água, levando a um aumento 
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da entropia. A redução da entropia da proteína que se associa as nanopartículas é mais do que 

compensada pelo aumento da entropia das moléculas de água, o que resulta em um aumento 

da entropia total do sistema.  

A constante Ka é um parâmetro importante que representa a afinidade entre os 

compostos, neste caso a proteína Jacalina e as AuNP-PAMAM G4. O valor obtido de Ka é da 

ordem de 10
4
 M

-1
, similar ao valor obtido nos experimentos de supressão da fluorescência, e 

revela uma afinidade moderada entre as AuNP-PAMAM G4 e a Jacalina (99). 

Os resultados apresentados até o momento sugerem que a interação entre as AuNP-

PAMAM G4 ocorra entre as cadeias laterais de aminoácidos como tirosina, serina, triptofano, 

entre outros, e os grupamentos amina do PAMAM G4 por mecanismos como ligações de 

hidrogênio. Assim, para que esta interação ocorra, é necessário que estes grupamentos estejam 

disponíveis para interagir, o que resulta na liberação de uma grande quantidade de moléculas 

de água de solvatação, ocasionando o aumento da entropia do sistema. O resultado é um 

processo dirigido por entropia que, como descrito na literatura (79), normalmente não resulta 

em mudanças drásticas na estrutura da proteína, o que é muito importante para garantir sua 

atividade. 

 

 

5.2.7 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

 

A Figura 18a mostra a imagem das nanoparticulas antes (inset) e após a conjugação 

com a proteína. Comparada com as nanoparticulas antes da funcionalização com a proteína, 

uma sombra é claramente observada no complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina e representa a 

camada da proteína na superfície das nanoparticulas de ouro. Este fenômeno ocorre devido ao 

fato de que biopolímeros possuem uma densidade eletrônica bem menor que a de 

nanoparticulas metálicas e, portanto, são menos visíveis por TEM. Estas amostras biológicas 

são usualmente contrastadas usando sais de metais pesados (negative/positive stain) para 

visualização em TEM (105). Entretanto, como estes filmes formados por proteínas em torno 

das nanoparticulas são normalmente densos, é possível observá-los utilizando microscopia 

eletrônica de alta resolução sem a utilização de marcadores, permitindo diferenciá-los das 

nanoparticulas apenas pela diferença de contraste do material (105). Esta observação também 
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foi feita por Nghiem e colaboradores para a funcionalização de nanoparticulas de ouro com 

BSA (10).  

A espessura desta camada, de aproximadamente 3,2 nm, é um pouco menor que o 

valor esperado pelos resultados de DLS. As medidas de DLS estão relacionadas ao raio 

hidrodinâmico da partícula e, em alguns casos, pode ocorrer uma diferença na espessura da 

camada de proteína observada devido aos efeitos de secagem, exposição ao alto vácuo e ao 

feixe de elétrons de elevada energia (106). A partir da estequiometria aproximada calculada 

por ITC, dos dados de DLS e das imagens de TEM, foi possível esboçar uma representação 

esquemática do complexo mostrado na Figura 18b.   

 

 

 

 

Figura 18 - a) Imagens de Microscopia eletrônica das AuNP-PAMAM G4 antes (inset) e após a conjugação com 

a Jacalina; b) Representação esquemática do complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina. 
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5.2.8 Testes qualitativos in vitro 

 

 

A Jacalina tem chamado muito atenção devido a sua capacidade de reconhecer 

especificamente o dissacarídeo (Galβ1-3GalNAc) associado a alguns tipos de tumores e 

conhecido como antígeno T (53, 56, 57, 58). A conjugação desta proteína com nanopartículas 

pode ser importante para aplicações biomédicas como diagnóstico e tratamento de câncer. Por 

isso, algumas análises utilizando células de carcinoma humano HeLa e fibroblastos saudáveis 

L929 foram realizadas, com o intuito de desenvolvermos sistemas “teranósticos”. 

As imagens de microscopia ótica e de fluorescência para HeLa e L929 após 24 horas 

de tratamento com as amostras estão mostradas na Figuras 19 e 20, respectivamente. Estas 

imagens foram obtidas após lavagens dos poços com tampão PBS pH = 7,4 estéril para retirar 

o excesso de composto não ligado às células. Como era esperado, as células tratadas com 

AuNP-PAMAM G4 na ausência de Jacalina e do marcador FITC não apresentaram regiões 

fluorescentes, nem antes, nem após as lavagens, e por isso estas imagens não foram 

mostradas. 
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Figura 19 - Imagens obtidas com um aumento de 40 vezes das células HeLa e suas respectivas imagens de 

fluorescência após 24 horas de incubação e lavagem dos poços. a) e b) controle negativo; c) e d) 

AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC 1,0 μmol L
-1

; e) e f) Jacalina-FITC 1,0 μmol L
-1

.    
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c d
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Figura 20 - Imagens obtidas com um aumento de 40 vezes das células L929 e suas respectivas imagens de 

fluorescência após 24 horas de incubação e lavagem dos poços. a) e b) controle negativo; c) e d) 

AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC 1,0 μmol L
-1

; e) e f) Jacalina-FITC 1,0 μmol L
-1

.    

 

 

Observando as imagens mostradas na Figura 19c e 19d, nota-se claramente a marcação 

das células HeLa tratadas com o complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC. Nas Figuras 

19e e 19f também é possível identificar este fenômeno. As células L929 tratadas com as 

amostras não se mostraram fluorescentes após a lavagem (Figura 20). Em algumas regiões, foi 

possível identificar alguns pontos fluorescentes, mas na sobreposição com as respectivas 

imagens de microscopia ótica, concluía-se que correspondiam a precipitados que não foram 

eliminados durante as lavagens.  
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c

e
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Portanto, a funcionalização das AuNP-PAMAM G4 com a Jacalina-FITC parece ter 

conferido ao complexo maior afinidade para as células de carcinoma HeLa se comparado com 

os fibroblastos saudáveis (L929). No entanto, como estas análises são qualitativas, é 

importante que outros experimentos, como microscopia confocal e citometria de fluxo, sejam 

realizados com o intuito de confirmar este comportamento.  

 

 

5.2.9 Ensaios de citoxicidade  

 

 

Os resultados apresentados anteriormente demonstram o potencial para aplicações em 

nanomedicina do complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC. No entanto, uma questão 

importante no desenvolvimento de novos materiais para aplicações nesta área é a avaliação da 

sua toxicidade. A Figura 21 mostra a viabilidade celular após 24 horas de incubação com as 

amostras utilizando o ensaio MTT. Em todos os casos, é possível observar que a toxicidade é 

dependente da quantidade.  

A Figura 21a mostra a porcentagem de células HeLa viáveis após o período de 

incubação com as amostras. É possível notar que o complexo apresentou uma toxicidade 

maior se comparada com a Jacalina e AuNP-PAMAM G4 separadamente. Para todas as 

concentrações, o complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC apresentou uma diferença 

significativa com relação ao controle negativo. Comparando com os resultados obtidos para as 

células saudáveis L929 (Figura 21b), observa-se que apenas as concentrações de 1,0 e  

1,5 μmol L
-1

 foram consideradas tóxicas, com relação ao controle. Além disso, as células 

L929 tratadas com o complexo apresentaram maior viabilidade se comparadas com aquelas 

tratadas com as mesmas concentrações de AuNP-PAMAM G4, na ausência da proteína.  

Para as células tratadas com Jacalina-FITC, observa-se uma diminuição mais 

significativa na viabilidade para a HeLa, se comparada com a L929, principalmente para a 

concentração de 1,5 μmol L
-1

. Kabir e colaboradores (54) mostraram que a Jacalina inibe a 

proliferação de células de adenocarcinoma de cólon humano (HT29). Os autores sugerem que 

esta inibição seja mediada pelo antígeno T, expresso nestas células. Outro estudo recente 

(107) revela que a frutalina, uma lectina que possui propriedades muito semelhantes e mais de 

98% de identidade sequencial com a Jacalina, apresenta efeitos citotóxicos em células HeLa. 

Assim, estas lectinas vegetais têm sido descritas não apenas como biomoléculas de 
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reconhecimento para células tumorais, mas também como potenciais agentes anticancerígenos 

devido à inibição da proliferação e citotoxicidade mostradas para estas células (54, 108).  

Ambas as células tratadas com as AuNP-PAMAM G4 apresentaram porcentagens de 

células viáveis muito próximas para as mesmas concentrações. Isto demonstra que na 

ausência de recobrimento com moléculas bioativas, estas nanoparticulas apresentam a mesma 

toxicidade para células tumorais e saudáveis. Pan e colaboradores (109) também observaram 

que para partículas de ouro do mesmo tamanho, nenhuma diferença significativa é observada 

na toxicidade para células HeLa e L929.  

Pode-se, então, inferir que a elevada toxicidade do complexo para as células HeLa 

deve-se a um efeito combinado da Jacalina e AuNP-PAMAM G4. Já no caso da linhagem 

celular saudável (L929), como a Jacalina não apresenta afinidade para a ligação nestas 

células, a funcionalização com a proteína atua apenas como uma camada que confere maior 

biocompatibilidade às AuNP-PAMAM G4, provavelmente melhorando a estabilidade das 

nanoparticulas no pH fisiológico, como evidenciado pelas medidas de potencial ζ. 
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Figura 21 - Viabilidade das células a) HeLa e b) L929 após 24 de incubação com as amostras. Os valores 

correspondem a média e o desvio padrão obtidos a partir de três experimentos independentes e em 

triplicata para cada concentração. *diferença significativa com relação ao controle (p<0,05). 
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5.3 Síntese e caracterização do complexo AuNP-BeCen1 

 

 

Um dos grandes desafios na área de síntese de nanomateriais é a organização de 

nanopartículas para a obtenção de estruturas bem definidas que possam, por exemplo, ser 

integradas em dispositivos para aplicações tecnológicas (14). Utilizando nanopartículas 

conjugadas com materiais inteligentes, pode-se obter nanocomplexos auto-organizadas por 

meio do controle de algum de seus parâmetros físicos, como temperatura (62) ou pH (60). A 

proteína BeCen1 apresenta uma interessante característica de formar filamentos nanométricos 

reversíveis em função da temperatura (67) e, por isso, nanopartículas de ouro baseadas nesta 

proteína podem fornecer importantes avanços no desenvolvimento de nanomateriais auto-

organizadas.   

A conjugação da proteína BeCen1 com AuNPs procedeu-se utilizando uma 

metodologia de síntese distinta daquela utilizada para a Jacalina. Neste caso, as nanoparticulas 

de ouro foram formadas na presença da proteína (in situ), utilizando ácido fórmico diluído 

como agente redutor na ausência de qualquer outro estabilizante. 

A separação do excesso de proteína que não interagiu eficientemente com a 

nanopartícula foi realizada por Cromatografia por Exclusão Molecular. A Figura 22a mostra o 

perfil de eluição da proteína livre (inset) e conjugada. Ambas foram monitoradas em 280 e 

520 nm para que fosse possível identificar a eluição da proteína e das AuNPs, 

respectivamente. Como pode ser observado, há uma clara diferença entre o perfil de eluição 

das duas amostras. O complexo AuNP-BeCen1 apresenta, além da absorção em 280 nm no 

volume de 16 mL, que é muito próximo ao da BeCen1 livre (15 mL), a presença de absorção 

tanto em 280 nm como em 520 nm na fração de 21 mL. Este resultado sugere que na amostra 

contendo as nanoparticulas e a BeCen1, nem toda proteína tenha interagido eficientemente 

com as AuNPs e, por isso, houve a saída da proteína em duas frações, o que permitiu, 

portanto, a separação da proteína livre.  

No entanto, era de se esperar que o conjugado, por possuir uma massa molecular 

maior, fosse eluído em um volume anterior ao volume da proteína livre (110). Este atraso na 

eluição do complexo está relacionado a interação das AuNPs com a coluna, como já havia 

sido observado em alguns experimentos anteriores. Apesar disto, o rendimento após a 
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separação foi satisfatório e superior a outras metodologias de separação utilizadas, como 

centrifugação.  

Para confirmar que a absorção em 280 nm observada nas duas frações (16 e 21 mL) 

correspondia de fato a BeCen1, uma alíquota de 20 µL de ambas as frações foi retirada e 

submetida a Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE). A imagem do gel é 

mostrada na Figura 22b, onde é possível inferir que a proteína estava presente em ambas as 

frações. A pequena diminuição no deslocamento da fração 21 mL pode estar relacionada a um 

relativo aumento na massa, confirmando a formação do complexo AuNP-BeCen1 (111). 
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Figura 22 - a) Cromatografia de Exclusão Molecular do complexo AuNP-BeCen1 e BeCen1 livre (insert); b) 

Eletroforese em gel de poliacrilamida 15% (SDS-PAGE) das frações 16 e 21 mL da cromatografia 

do conjugado. 

 

 

O volume de 21 mL foi separado e utilizado nas analises subsequentes. O espectro de 

absorção no UV-VIS (Figura 23) revela a presença das bandas de absorção em 280 e 520 nm, 

atribuídas a ressonância plasmonica de superfície das AuNPs e aos aminoácidos aromáticos 

presentes na proteína, respectivamente.  

12 kDa

20 kDa

29 kDa

45 kDa

66 kDa
16 mL 21 mL

a) b) 



90 
 

Resultados e Discussão 

300 400 500 600 700
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

A
b

sr
o

b
ân

ci
a

 / nm

BeCen1

AuNPs

 

Figura 23 - Espectro de absorção no UV-VIS do volume 21 mL eluído da coluna de cromatografia de exclusão 

molecular confirmando a formação do complexo AuNP-BeCen1. 

 

 

5.3.1 Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) 

 

 

A caracterização morfológica das AuNP-BeCen1 foi realizada utilizando TEM (Figura 

24a). Como pode ser observada na micrografia, a amostra é composta por nanopartículas 

esféricas. O tamanho médio das nanopartículas bem como a distribuição de tamanho foram 

analisados medindo-se aproximadamente 250 nanopartículas utilizando o software ImageJ. O 

resultado desta análise está representado na Figura 24b, que mostra o histograma de tamanho 

encontrado e a distribuição Gaussiana ajustada aos dados. O diâmetro médio e o desvio 

padrão encontrados por meio do ajuste com a função Gaussiana foi de 5,5 ± 0,1 nm.  
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Figura 24 - a) TEM da amostra de AuNP-BeCen1 e b) Histograma de tamanho de partícula e distribuição 

Gaussiana ajustada aos dados indicando um diâmetro médio de 5,5 ± 0,1 nm.    

 

 

5.3.2 Espectroscopia de Fluorescência  

 

 

O espectros de emissão obtidos para BeCen1 livre e conjugada com as AuNPs, com 

excitação em 280 nm, estão mostrados na Figura 25. Em ambos os casos, a concentração 

utilizada foi de aproximadamente 0,7 mg mL
-1

 de proteína. Nota-se que a intensidade de 

fluorescência da BeCen1 é muito baixa para esta concentração.  Isto se deve ao fato de que 

esta proteína possui apenas um resíduo de tirosina e nenhum de triptofano.  

Analogamente ao que se observou para o complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina, 

houve um deslocamento para maiores comprimentos de onda (red-shift), o que pode estar 

relacionado a uma pequena modificação estrutural na BeCen1, tornando os resíduos de 

aminoácidos fluoróforos mais expostos.  A diminuição da intensidade de fluorescência, menor 

neste caso, deve estar relacionada a proximidade entre a biomolécula e as AuNPs. No entanto, 

como a determinação da concentração da proteína era dificultada pela baixa absorção em 280 

nm é difícil afirmar que esta pequena diminuição refere-se de fato a um fenômeno de 

supressão. Além disso, não foi possível obter a curva de Stern-Volmer uma vez que as AuNPs 

foram sintetizadas na presença da BeCen1. 

 

a) b) 



92 
 

Resultados e Discussão 

320 340 360 380 400 420 440
0

1x10
3

2x10
3

3x10
3

4x10
3

5x10
3

In
te

n
si

d
a
d

e

 / nm

 BeCen1

 AuNP-BeCen1

 

Figura 25 - Espectro de emissão para BeCen1 e o complexo AuNP-BeCen1. 

 

 

5.3.3 Dicroísmo Circular (CD) 

 

 

O efeito das nanopartículas na estrutura secundária da proteína foi avaliado utilizando 

a técnica de Dicroísmo Circular (CD). A Figura 26 mostra o espectro de CD da BeCen1, onde 

se identificou um padrão de elipicidade correspondente ao padrão de absorção das α-hélices, 

em aproximadamente 208 e 222 nm. Este perfil foi observado tanto na BeCen1 livre quanto 

na conjugada com as AuNPs. Analogamente ao realizado para os espectros de CD da Jacalina, 

as porcentagens das estruturas na proteína foram estimadas por meio da deconvolução dos 

espectros utilizando o programa CONTINLL (CD/Pro Package) (97) e são mostradas na 

Tabela 6. 

Os dados revelam uma diminuição na porcentagem de estruturas α-hélices, 

acompanhada de um aumento de estruturas do tipo folha β e voltas. É possível observar 

também que praticamente não houve aumento na porcentagem de estruturas desordenadas. 

Estas modificações podem estar relacionadas com a interação da BeCen1 com as AuNPs. Em 

trabalhos anteriores realizados no Grupo de Biofísica Molecular - IFSC (67) é mostrado que 

esta proteína possui estabilidade em uma ampla faixa de pH, mas que em pHs muito extremos 

pode ocorrer uma pequena diminuição no conteúdo de α-hélice. Apesar de o pH final da 
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suspensão, após a passagem na coluna, ter um pH próximo ao fisiológico, a formação das 

nanopartículas em meio ácido também pode ter provocado uma ligeira modificação estrutural 

na proteína contribuindo para as modificações estruturais.  
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Figura 26 - Espectros de CD da proteína BeCen1 livre e do complexo AuNP-BeCen1. 

 

Tabela 6 - Porcentagens da estrutura da BeCen1 livre e do complexo AuNP-BeCen1. Estimativa realizada 

utilizando o programa CONTINLL (CD/Pro Package) (97). 

 α-hélice folha β voltas desordenadas 

BeCen1 37,1% 11,3% 19,4% 32,2% 

AuNP-BeCen1 29,9% 15,1% 22,3% 32,7% 

 

 

 

5.3.4 Espectroscopia vibracional (FTIR) 

 

 

Análises de FTIR foram realizadas para entender o processo de funcionalização e 

estabilização das nanopartículas de ouro na presença da proteína BeCen1. A Figura 27 mostra 

os espectros da proteína BeCen1 e do complexo AuNP-BeCen1, onde é possível identificar as 

principais bandas características de proteínas (Tabela 7). A banda amida I é devida, 

principalmente, ao estiramento da ligação C=O, enquanto a de amida II e III correspondem a 
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combinação fora de fase e em fase, respectivamente, da deformação angular de N-H e 

estiramento C-N. A banda de amida A é devida ao estiramento da ligação N-H (84). 

Uma análise comparativa entre os espectros revela diferentes alargamentos e pequenos 

deslocamentos. Sabe-se que alargamentos ou deslocamentos nas bandas de espectros de FTIR 

podem estar relacionados com o aumento das interações realizadas por estes grupos (48, 82). 

Por exemplo, a banda da amida I aparece em 1631 cm
-1

 para a BeCen1 livre e em 1590 cm
-1

 

para AuNP-BeCen1, enquanto a banda de amida II aparece em 1403 cm
-1

 para BeCen1 livre e 

1351 para AuNP-BeCen1 (112).  

Estas modificações podem indicar uma forte interação entre as AuNPs e os 

grupamentos amida da proteína. A interação de AuNPs com grupamentos amida e amina 

também tem sido descrita na literatura para a estabilização de nanopartículas de ouro com 

alguns polímeros (113). A presença destas interações é o que impede a agregação e possibilita 

a obtenção de AuNPs monodispersas. Como estas bandas, principalmente a banda da amida I, 

estão associadas à estrutura secundária da proteína (84), a interação com estes grupos pode 

estar relacionada às modificações estruturais da proteína observadas por CD.  

Esta técnica também tem sido utilizada para investigar a manutenção das ligações 

peptídicas. Por exemplo, alguns estudos mostram que borohidreto de sódio (NaBH4) pode 

destruir as ligações peptídicas (48). Assim, principalmente nos casos em que a síntese é 

realizada in situ, ou seja, na presença da proteína, esta técnica tem se mostrado importante 

uma vez que a presença dos modos vibracionais dos grupamentos amida é um indicativo de 

que as ligações peptídicas não foram danificadas (48).  
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Figura 27 - Espectroscopia no Infravermelho a) BeCen1 e b) AuNP-BeCen1. 

 

 

Tabela 7 - Bandas e atribuições encontradas no espectro de infravermelho para a BeCen1 livre e conjugada com 

AuNP (84). 

BeCen1 AuNP-BeCen1 Atribuições 

1631 cm
-1

 1590 cm
-1

 Amida I 

1403 cm
-1

 1351 cm
-1

 Amida II 

1043 cm
-1

 1068 cm
-1

 Amida III 

 

 

 

5.3.5 Análise da propriedade termorresponsiva do complexo AuNP-BeCen1 

 

 

O ordenamento controlado de pequenas estruturas apresenta grande interesse prático e 

fundamental para aplicações tecnológicas (14). Quando uma solução de BeCen1 é transferida 

de uma temperatura baixa para alta, sua turbidez muda de acordo com um padrão 

reprodutível, incluindo um tempo de atraso, uma fase de rápido aumento e um platô final 

(Figura 28). A cinética e os parâmetros de equilíbrio dependem da temperatura final (65). Este 

padrão tem sido associado a um processo de polimerização controlado por nucleação 

reversível, começando com o processo de nucleação, durante o qual alguns monômeros se 

associam para formar um núcleo ou aglomerados que servem como iniciadores da formação 
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do polímero (65). A inclinação da curva está associada com a taxa de polimerização e o platô 

final é determinado pelo tamanho dos objetos que espalham.  

Para verificar a influência das AuNPs neste processo de polimerização da proteína, 

realizaram-se medidas de espalhamento em função da temperatura para o complexo AuNP-

BeCen1 (Figura 28a) e para a proteína livre aproximadamente na mesma concentração 

(Figura 28b). Um controle foi realizado utilizando uma suspensão de AuNPs estabilizadas em 

PAMAM-G4 apenas para verificar o comportamento das nanopartículas neste processo 

(Figura 28c).  

Analisando os gráficos, fica evidente que as AuNPs não apresentam esta propriedade 

por si só (Figura 28c), já que nenhuma alteração significativa no espalhamento foi observada. 

Já na Figura 28a observa-se, a 45 ºC, um grande aumento no espalhamento chegando a 

intensidades muito altas. No entanto, na medida de 55 ºC observou-se uma queda abrupta do 

espalhamento, acompanhada da formação de alguns pequenos aglomerados na amostra. Na 

Figura 28b, este aumento é mais sutil, começando levemente em 45 ºC e apresentando um 

espalhamento mais significativo a partir de 55 ºC. Comparando as intensidades nas Figuras 

28a e 28b, nota-se que o espalhamento é bem maior para o complexo, se comparado com a 

proteína livre. Este aumento pode estar relacionado a dois fatores: presença das nanopartículas 

que já são caracterizadas pelo elevado espalhamento da luz, ou formação de estruturas 

maiores. 
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Figura 28 - Espalhamento da luz a 350 nm como função do tempo após rápida transferência da solução do gelo 

para uma dada temperatura em tampão Tris pH = 7,0: a) AuNP-BeCen1, b) BeCen1 livre e c) 

AuNP-PAMAM G4. 

 

 

Estudos anteriores realizados com esta proteína (67) mostram que este processo de 

polimerização controlado pela temperatura é reversível. Este comportamento reversível como 

função da temperatura também foi observado para a centrina humana (HsCen2) por Tourbez e 

colaboradores (65). Ainda, este processo de reversibilidade tem sido descrito como imediato, 

ou seja, uma vez que a suspensão é transferida de uma temperatura elevada para o gelo a 

turbidez da suspensão diminui rapidamente, fazendo com que retome a sua aparência inicial. 

Este fenômeno indica a desintegração dos monômeros que formavam os polímeros assim que 

o aquecimento é retirado. Quando esta suspensão de proteína é novamente aquecida, observa-

se o aumento da turbidez, o que comprova que o processo de polimerização controlada pela 

temperatura é reversível.  

a) b) 

c) 
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Como mostrado na Figura 28a, o complexo AuNP-Becen1 apresentou uma queda no 

espalhamento a 55 ºC, fenômeno que não foi observado para a BeCen1. Para verificar a 

reversibilidade deste processo, esta suspensão foi deixada no gelo por tempos sucessivos e, 

em seguida, seu espalhamento a 45 ºC era medido (Figura 29). Observa-se que após 15 

minutos no gelo, o complexo praticamente não apresentou aumento no espalhamento. Após 

30 minutos adicionais no gelo, o espalhamento a 45 ºC foi novamente medido e, neste caso, 

observou-se um ligeiro aumento. No entanto, somente a partir de 1 hora no gelo antes da 

medida é que foi possível observar um aumento significativo no espalhamento.  

A partir destes resultados é possível inferir que a conjugação com as AuNPs não 

prejudicou o processo de polimerização controlada por temperatura da proteína. No entanto, a 

presença das nanopartículas provocou um atraso no processo de desintegração dos 

componentes que formam os agregados para retomar sua forma inicial. Este fenômeno pode 

estar relacionado ao fato de que as nanoparticulas, por possuírem uma elevada energia de 

superfície, possuam uma tendência natural de agregação. Assim, quando são colocadas muito 

próximas umas às outras tendem a permanecer nesta posição, dificultando o processo de 

desagregação.   
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Figura 29 - Espalhamento da luz a 350 nm como função do tempo do complexo AuNP-BeCen1 a 45 ºC o 

complexo AuNP-BeCen1 após ter sido submetido a elevadas temperaturas (Figura 28a) e, 

posteriormente, passar diferentes tempos no gelo.  

 

 



99 
 

  

Resultados e Discussão 

Este processo de polimerização controlada pela temperatura também foi monitorado 

por TEM. Neste caso, imagens do complexo AuNP-BeCen1 foram obtidas para amostras com 

e sem aquecimento. No primeiro caso, a amostra foi aquecida a 45 ºC durante 15 minutos e, 

então, uma gota foi depositada sobre a grade de cobre recoberta com carbono e seca em estufa 

a aproximadamente 40 ºC. A Figura 30 mostra as imagens.  

 Observa-se uma diferença geral no padrão da amostra com e sem aquecimento. Na 

Figura 30b, as nanoparticulas parecem se organizar em grupos, enquanto na Figura 30a, elas 

se apresentam uniformemente distribuídas. Esta mudança de disposição das nanoparticulas 

deve estar relacionada ao processo de agregação controlada por temperatura da proteína 

BeCen1. No entanto, não se observou a formação de grandes filamentos como era esperado. 

Isto pode estar relacionado a manipulação da amostra antes da realização das medidas, ou ao 

alto vácuo do microscópio. Além disso, como a tensão de aceleração do microscópio utilizado 

era elevada (200 kV), imagens de regiões com grupamentos maiores, e consequentemente 

com uma maior quantidade de proteína, eram muito difíceis de serem obtidas devido à 

degradação da amostra com a incidência do feixe. Por este motivo, as amostras também 

tinham que ser muito diluídas, o que pode dificultar a formação dos filamentos.  

 

 

Figura 30 - Imagens de TEM do complexo AuNP-BeCen1 a) antes e b) após o aquecimento. 

  

 

a b
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Figura 31 - Representação esquemática do processo de agregação controlada induzida pela temperatura do 

complexo AuNP-BeCen1. 

 

O complexo AuNP-BeCen1 desenvolvido parece envolver um processo de 

ordenamento reversível induzido por temperatura, como representado na Figura 31. Estes 

novos nanocompósitos “inteligentes” apresentam grande interesse prático e fundamental (14) 

e tem se mostrado cada vez mais importantes para o desenvolvimento de novos materiais com 

potencial para muitas aplicações que vão desde liberação controlada de medicamentos (114) 

até biossensores (115) e sistemas de micro e nanofluídica (116).  

Aquecimento

Resfriamento
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos neste trabalho mostram a importância do estudo e 

desenvolvimento de novos nanobiocompósitos, uma vez que a biofuncionalização de 

nanopartículas pode conferir interessantes propriedades adicionais a estes sistemas. Neste 

caso, a funcionalização de AuNPs com duas proteínas distintas permitiu a obtenção de dois 

sistemas: nanobiocompósitos “teranósticos” com potencial para aplicações no diagnóstico e 

tratamento de câncer e termorresponsivos, onde a agregação das nanopartículas é controlada 

pela dependência com a temperatura da biomolécula.  

No primeiro sistema, a metodologia que se mostrou mais eficiente para a conjugação 

foi a complexação das AuNP-PAMAM G4 com a proteína Jacalina marcada com uma 

fluoresceína. Espectroscopia no UV-VIS confirmou a presença da proteína mesmo após 

sucessivas centrifugações e lavagens em tampão. Imagens de TEM mostraram a formação da 

camada de proteína em torno das AuNP-PAMAM G4. A formação do complexo foi 

corroborada ainda por medidas espectroscópicas e de calorimetria, indicando que a interação 

deve ser dirigida por entropia e que ocorra na direção das cadeias laterais dos resíduos de 

aminoácidos, principalmente ácido aspártico e glutâmico, tirosina e serina.  

De acordo com os resultados de CD, a presença das AuNP-PAMAM G4 não alterou a 

estrutura secundária da Jacalina. Testes realizados em cultura de células revelaram que o 

complexo apresentou maior afinidade e citotoxicidade pelas células de carcinoma cervical 

humano (HeLa), se comparadas com fibroblastos saudáveis de adipócitos de camundongo 

(L929). Este resultado é de extrema relevância para aplicações em áreas como tratamento e 

diagnóstico de câncer. 

No caso da formação do complexo AuNP-BeCen1, a síntese de AuNPs in situ 

mostrou-se o método mais eficaz. A separação por cromatografia de exclusão molecular 

evidenciou a formação do complexo, que também foi confirmada por espectroscopia no UV-

VIS e Eletroforese em gel de poliacrilamida. Análises de CD mostraram uma pequena 

diminuição no conteúdo de α-hélices, confirmado por Espectroscopia no Infravermelho, que 

indicam que a interação com as AuNPs deve ocorrer na direção dos grupamentos amida desta 

proteína. Medidas de espalhamento de luz revelaram um aumento da turbidez da suspensão 

com o aumento da temperatura, evidenciando que a presença das nanopartículas não alterou 
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significativamente a propriedade da proteína de formar filamentos nanométricos em função da 

temperatura. Imagens de TEM do complexo AuNP-BeCen1 com e sem aquecimento 

confirmaram uma mudança de padrão no arranjo das AuNP em função da temperatura. Estes 

resultados revelam a possibilidade de fabricação de nanobiocompósitos termorresponsivos, o 

que pode ser muito importante para aplicações em nanodispositivos, especialmente quando há 

a necessidade de orientar ou controlar a agregação das nanopartículas.  
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7. PERSPECTIVAS 

 

 

Análises de Microscopia de Força Atômica (AFM) e Microscopia Eletrônica de 

Varredura com canhão de emissão por efeito de campo (SEM-FEG) podem ser úteis para um 

estudo mais detalhado e observação da formação de agregados induzidos pela temperatura no 

complexo AuNP-BeCen1. 

Microscopia confocal e citometria de fluxo podem fornecer informações importantes a 

respeito da afinidade do complexo AuNP-PAMAM G4/Jacalina-FITC por células tumorais e, 

por isso, devem ser realizadas para confirmar este comportamento. Além disso, a realização 

de testes utilizando outras linhagens celulares é importante para verificar a especificidade 

deste complexo.  

Experimentos de supressão da fluorescência mais detalhados, utilizando, por exemplo, 

variação da temperatura devem ser realizados para entender melhor a interação entre as 

AuNP-PAMAM G4 e a Jacalina, por meio da avaliação da dependência da constante que 

afinidade com a temperatura. A avaliação deste parâmetro é útil para diferenciar o processo de 

supressão como estático ou dinâmico. 
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