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RESUMO 

O direcionamento de peptídeos ao câncer cólon-retal pode aumentar a seletividade e 

a especificidade no diagnóstico permitindo que esses atuem como biomarcadores. Os 

nanocarreadores podem proteger quimicamente e fisicamente o peptídeo de 

degradações químicas no trato gastrointestinal e assim possibilitar a interação com às 

células tumorais  aumentando a seletividade e efetividade do biomarcador. O presente 

trabalho teve como objetivo sintetizar peptídeos pré-selecionados pela técnica de 

exibição de fagos (phage display) e associá-los às nanoesferas poliméricas 

biodegradáveis, avaliando a citotoxicidade e a interação dessas formulações com 

células de adenocarcinoma de cólon humano (Caco-2). Além disso, propusemos a 

avaliação da afinidade dos peptídeos pelos alvos moleculares proteicos.  Para isso, 5 

peptídeos foram sintetizados e avaliados quanto a pureza relativa e massa molecular 

por CLAE-UV e espectrometria de massas, respectivamente, apresentando pureza 

acima de 75% e massa esperada. Formulações de nanoesferas poliméricas obtidas a 

partir do polímero polietilenoglicol-block-poli(ácido láctico) encapsulando os peptídeos 

foram desenvolvidas por dois diferentes métodos: nanoprecipitação e emulsão dupla. 

As formulações foram caracterizadas quanto ao tamanho médio e dispersão de 

tamanho, potencial zeta e eficiência de encapsulamento (EE). Tamanhos de partículas 

entre 84 a 150 nm e EE (%) variando entre 4 a 32% foram obtidos. Não houve 

citotoxicidade significativa com os peptídeos livres ou encapsulados em 

concentrações de até 3 μM nos tempos de incubação de 6h e 24 h, indicando que 

como biomarcadores eles se mostraram seguros frente à linhagem Caco-2.  Após 

marcação fluorescente dos peptideos com isotiocianato de fluoresceína a interação 

com célula Caco-2 mostrou que o peptídeo 1 em nanoesferas induziu maior interação 

com as células, onde a fluorescência se mostrou localizada no interior do citoplasma 

num padrão pontilhado, indicativo de internalização por vias endocíticas. Essa 

interação se apresentou mais intensa que no caso do peptídeo 2. A cromatografia de 

afinidade utilizando-se peptídeos imobilizados em colunas de sepharose evidenciou-

se a ligação dos peptídeos com alvos moleculares proteicos que serão futuramente 

identificados por análise proteômica. 

Palavras chave: Câncer colorretal, biomarcador, peptídeos, nanoesferas, 

proteômica. 

 



 
 

ABSTRACT 

The targeting of peptides to colon-rectal cancer can increase selectivity and specificity 

in diagnosis allowing these to act as biomarkers. The nanocarriers can protect the 

peptide chemically and physically from chemical degradations in the gastrointestinal 

tract and thus enable interaction with tumor cells, increasing the selectivity and 

effectiveness of the biomarker. The present work aimed to synthesize pre-selected 

peptides using the phage display technique and associate them with biodegradable 

polymeric nanospheres, evaluating the cytotoxicity and the interaction of these 

formulations with human colon adenocarcinoma cells (Caco-2) . In addition, we 

proposed the assessment of peptide affinity for protein molecular targets. For this, 5 

peptides were synthesized and evaluated for relative purity and molecular mass by 

HPLC-UV and mass spectrometry, respectively, presenting purity above 75% and 

expected mass. Formulations of polymeric nanospheres obtained from the 

polyethylene glycol-block-poly (lactic acid) polymer encapsulating the peptides were 

developed by two different methods; nanoprecipitation and double emulsion. The 

formulations were characterized in terms of average size and size dispersion, zeta 

potential and encapsulation efficiency (EE). Particle sizes between 84 to 150 nm and 

EE% ranging from 4 to 32% were obtained. There was no significant cytotoxicity with 

free or encapsulated peptides in concentrations of up to 3 μM in the incubation times 

of 6h and 24h, indicating that as biomarkers they were shown to be safe against the 

Caco-2 strain. After fluorescent labeling of the peptides with fluorescein isothiocyanate, 

interaction with Caco-2 cells showed that peptide 1 in nanospheres induced greater 

interaction with cells, where fluorescence was found to be located inside the cytoplasm 

in a dotted pattern, indicative of internalization by endocytic pathways. . This interaction 

was more intense than in the case of peptide 2. Affinity chromatography using peptides 

immobilized in columns showed the binding of the peptides to identified protein 

molecular targets that will be identified in the future by proteomic analysis. 

Keywords: Colorectal cancer, biomarker, peptides, nanospheres, proteomics. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O câncer colorretal (CCR) é a quarta principal causa de mortalidade por câncer 

entre homens e mulheres e representa um problema de saúde global, com incidência 

anual de aproximadamente 1 milhão de casos e mortalidade acima de 500.000 

indivíduos (DEKKER et al., 2019). 

O CCR se apresenta de maneira heterogênea em que grande parte dos 

tumores observados na região do cólon e reto se iniciam a partir de pólipos, lesões 

benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso. Tais tumores são 

tratáveis e, até mesmo curáveis, se detectados precocemente, antes de se 

espalharem para outros órgãos (INCA, 2016). 

O diagnóstico específico é um desafio global e, apesar de ser utilizada  

atualmente como teste de triagem para o CCR, a identificação do sangue oculto nas 

fezes, esta não apresenta especificidade (IP et al., 2014). Nesse contexto, o uso de 

biomarcadores no diagnóstico desse tipo de câncer poderia ajudar a melhorar o 

manejo clínico, prognóstico ou até reduzir as taxas de mortalidade (ZHANG et al., 

2014; SCHIRRIPA; LENZ, 2016; LEE et al., 2018). Assim, é necessário desenvolver 

novas alternativas de diagnóstico precoce e biomarcadores mais seletivos para o CCR 

que possam ser amplamente aplicados na clínica. 

Nas últimas décadas atingiu-se um progresso considerável na identificação de 

tumores através dos avanços nas técnicas de biologia molecular. Aliado a isso, o uso 

de bibliotecas peptídicas aleatórias para obter ligantes específicos  

de proteínas tumorais e assim mapear interações entre proteínas associadas ao 

câncer (WU et al., 2016; TAN et al., 2019).  

Nos últimos anos, peptídeos que se ligam a tumores têm sido amplamente 

utilizados como meio de tratamento, diagnóstico ou imagem devido ao seu acúmulo 

no tecido tumoral (ARASTE et al., 2018; MA et al., 2019). A técnica de exibição de 

fagos (phage display) é uma ferramenta poderosa que permite aos pesquisadores 

identificar e isolar peptídeos com alta afinidade e especificidade para um alvo de 

interesse, como proteínas expressas em células tumorais, tecidos tumorais ou mesmo 

órgãos (PETROPOULOS, 2012; WU et al., 2016; FANG; LIN; YAO, 2018).  
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Contudo, a natureza complexa e frágil dos peptídeos apresenta desafios 

significativos para sua administração, mesmo como biomarcadores no diagnóstico. 

Eles geralmente são instáveis em meio biológico e podem ser rapidamente 

degradados por proteases no trato gastrointestinal (TGI) (CRAIK et al., 2013; LI; 

CLARK; TAN, 2018). Para superar essas limitações, os nanocarreadores podem ser 

utilizados na estabilização de proteínas e peptídeos, proteção química e física desses 

através do TGI (MARTÍNEZ RIVAS et al., 2017; BATISTA et al., 2018; RÄDER et al., 

2018). 

Nanopartículas e micropartículas poliméricas (NP) ganharam atenção devido 

às suas propriedades físico-químicas, incluindo elevada área superficial, capacidade 

de conjugação com ligantes por meio de grupos funcionais de superfície modificáveis 

destinados ao reconhecimento celular e controle da degradação em condições 

fisiológicas (BANERJEE et al., 2017). Além disso, oferecem permeação modificada 

no muco e capacidade de co-encapsular diferentes tipos de marcadores e fármacos 

que facilitam a detecção dos pontos de interação peptídica para o diagnóstico de CCR 

(YE et al., 2018).  

A investigação da natureza dos alvos aos quais tais peptídeos se ligam é um 

outro aspecto importante na interação entre peptídeo e célula. Para isso, a proteômica 

é uma ferramenta que tem aplicações tecnológicas para a identificação e 

quantificação de proteínas presentes no conteúdo de uma célula, tecido ou organismo. 

Ela é importante no desenvolvimento de métodos diagnósticos, na determinação do 

prognóstico e no monitoramento da evolução de doenças, bem como no 

desenvolvimento de novos fármacos (ASLAM et al., 2017). 

Diante disso, no presente estudo avaliou-se o potencial de diferentes peptídeos 

sintéticos pré-selecionados pela técnica de exibição de fagos como possíveis 

biomarcadores projetados para aumentar a especificidade na detecção do CCR 

através de ligação a proteínas expressas no tumor. Foram sintetizados 5 peptídeos, 

os quais foram encapsulados em nanoesferas de polímero em bloco PLA-PEG, no 

sentido de investigar a capacidade dos peptídeos de interferir na proliferação celular 

ou de interagir com linhagem celular humana de tumor colorretal (Caco-2), na forma 

livre ou encapsulada. Além disso, verificou-se a capacidade de ligação dos peptídeos 
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à alvos proteicos para posterior identificação e estudo da relação dos mesmos com o 

CCR.  

Portanto, baseado no descrito acima, o presente trabalho foi delineado 

conforme o esquema a seguir (Figura 1). 

 

Figura 1. Fluxograma com o delineamento experimental do estudo. 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. O Câncer Colorretal e perspectivas para diagnóstico 

 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), desde 2003, as neoplasias 

malignas representam quase 17% dos óbitos de causa conhecida notificados no 

sistema de informações sobre mortalidade, sendo uma importante causa de doença e 

morte no Brasil. Entre os anos de 2018 e 2019, a estimativa no Brasil foi de 600 mil 

casos para cada ano e cerca de 8,1% acometeram o intestino (INCA, 2018).  

E as previsões mundiais, considerando o câncer colorretal, realizadas pela 
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Cancer - IARC) para o ano de 2020, sugerem a ocorrência de aproximadamente 1,6 

milhões de novos casos, com taxas de mortalidade que podem chegar a 850 mil 

pessoas (GLOBOCAN/IARC, 2012). 

O câncer colorretal (CCR) também conhecido como câncer de cólon ou de 

intestino é um dos cânceres digestivos mais comuns em todo o mundo no qual os 

pacientes frequentemente morrem por decorrência das alterações que o tumor 

promove no funcionamento do orgão acometido, sendo a metástase um agravante no 

prognóstico. O CCR inclui os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso 

chamada cólon, no reto (final do intestino, imediatamente antes do ânus) e ânus 

(INCA, 2018).  

O desenvolvimento do CCR começa na transição de um epitélio normal para 

um epitélio proliferativo anormal e os estágios essenciais do desenvolvimento da 

doença incluem a formação de pólipos aberrantes, adenomas e carcinomas. Em geral, 

a tumorigênese colorretal é iniciada por mutações genéticas e fatores imunológicos 

inflamatórios que podem moldar um microambiente tumorigênico (XIONG; WANG; 

TIRUTHANI, 2019).  

Tais mutações acometem oncogenes e genes supressores de tumores que 

resultam na ativação da sinalização Wnt/β-catenina, a qual é uma via importante para 

controlar a proliferação celular. A ativação desta via estimula a hiperproliferação do 

epitélio, promovendo a formação de criptas aberrantes e pólipos. Com o crescimento 

maligno contínuo, mutações genéticas adicionais (como as mutações em p53 e K-

Ras) mediam a transição de pólipos para adenomas e, em seguida, para carcinomas 

colorretais (XIONG; WANG; TIRUTHANI, 2019). 

O encadeamento adenoma-carcinoma-metástase, representado na Figura 2, 

inicia-se a partir de pequenas lesões na estrutura glandular do epitélio intestinal, 

chamadas focos de criptas aberrantes (FCA). Algumas mutações estágio-específicas 

que ocorrem no modelo de progressão FCA são conhecidas, contudo, faz-se 

necessário métodos de classificação, estadiamento do tumor e realização de 

prognósticos mais robustos e menos invasivos (NAMBIAR; GUPTA; MISRA, 2010; 

KRÁL et al., 2016). Uma compreensão básica desta via demonstra a necessidade de 

rastrear o câncer de cólon, porque a progressão patológica permite a intervenção e 

afeta o prognóstico (MOORE; AULET, 2017). 
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Figura 2. Desenvolvimento do câncer colorretal. 

 

Fonte: Adaptado de Jimenez et al., 2010 (JIMENEZ et al., 2010). 

 

Na maioria dos casos, o CCR é diagnosticado tardiamente uma vez que os 

estágios iniciais são assintomáticos e os sintomas quando surgem são inespecíficos 

e aparecem já em estágio avançado da doença.  Portanto, é de suma importância a 

existência de testes para diagnóstico que sejam sensíveis, específicos e robustos para 

detecção da doença no estágio inicial (GENEVE et al., 2019).  

Atualmente, exame de sangue oculto nas fezes, colonoscopia e testes 

moleculares com base em marcadores de DNA e proteínas no plasma e nas fezes, 

são usados para a triagem da doença. Contudo, tais métodos são limitados devido à 

baixa sensibilidade e especificidade, bem como por sua aceitação pelo público 

(GENEVE et al., 2019). O antígeno carcinogênico embrionário ou antígeno 

carcinoembrionário (carcinoembryonic antigen - CEA) tem sido o biomarcador 

sanguíneo mais utilizado para detecção de CCR, dentre as proteínas detectáveis no 

soro que são rotineiramente usadas como biomarcadores (HOLM et al., 2018). A 

medição do nível sérico do marcador no pré e pós-operatório fornece uma indicação 

do prognóstico para a recorrência de CCR e para acompanhamento após a 

cirurgia. No entanto, sua especificidade é limitada uma vez que os níveis do CEA 

também são elevados em outras condições inflamatórias (LEE et al., 2018).  

Por definição, um biomarcador pode ser qualquer substância ou componente 

possível de ser utilizado como indicador que aponta o estado de alguma doença em 
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particular ou alteração do estado fisiológico estudado em determinado organismo 

(SAIJO, 2012). O desenvolvimento de biomarcadores para diagnóstico precoce de 

doenças como o câncer, pode fornecer uma ferramenta importante para determinar o 

tipo, o estágio da doença e prever os resultados de diferentes opções de tratamento, 

bem como os resultados da detecção da resposta farmacológica (DING et al., 2019). 

Desse modo, fica clara a necessidade do aprimoramento no diagnóstico do CCR a 

partir de biomarcadores, que possibilitem melhorar o manejo clínico da doença e 

assim aumentar a sobrevida dos pacientes (TESAURO et al., 2014). 

 

2.2.  A técnica de exibição de fagos e o uso de peptídeos para diagnóstico de 

câncer colorretal  

 

Existe um crescente aumento de pesquisas que empregam técnicas 

combinatórias que permitem a seleção imparcial de ligantes em determinados estados 

funcionais e sem conhecimento sobre a natureza do alvo na doença, mas visando o 

isolamento de peptídeos ligantes específicos à proteínas expressas em tumores. 

Entre as diversas metodologias utilizadas na seleção de tais ligantes, a fusão de 

proteínas ou peptídeos à cápsula viral de bacteriófagos, conhecida por phage display 

ou exibição de fagos, é uma das mais utilizadas (FANG; LIN; YAO, 2018). 

A exibição de fagos é uma técnica de seleção na qual um peptídeo é fundido 

com uma proteína de revestimento de bacteriófagos e exibido na superfície de um 

fago. Essa tecnologia foi descrita pela primeira vez por George P. Smith em 1985, 

quando ele demonstrou a exibição de peptídeos no fago filamentoso, fundindo o 

peptídeo de interesse ao gene III do fago (SMITH, 1985). As bibliotecas de peptídeos 

aleatórios exibidas em fagos permitem acesso funcional aos peptídeos e fornecem 

uma ligação física entre o fenótipo (o peptídeo exibido) e o genótipo 

(o DNA codificado). Essas bibliotecas se prestam a um processo de triagem no qual 

os clones de ligação são separados dos clones não-ligados por purificação por 

afinidade (WU et al., 2016). Em suma, a técnica possibilita identificar e isolar peptídeos 

com alta afinidade e especificidade para um alvo de interesse, como proteínas de 

células tumorais. Na Figura 3 está representado um esboço esquemático do 

funcionamento da técnica de exibição de fagos. 

https://go-gale.ez28.periodicos.capes.gov.br/ps/i.do?id=GALE%7CA440765268&v=2.1&u=capes&it=r&p=AONE&sw=w
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Figura 3: Técnica de exibição de fagos  

 

Fonte: Adaptado do site Laboratório do Professor Ricardo Giordano – Laboratório de Bioquímica 

Combinatorial (https://giordanolab.com/). 

 

Normalmente definidos como pequenas proteínas de até 50 aminoácidos, os 

peptídeos são facilmente sintetizados e podem desempenhar papéis importantes e 

diversos na fisiologia humana (DI, 2015; LI; CLARK; TAN, 2018). Pertencentes a uma 

classe de moléculas cada vez mais utilizadas, oferecem a vantagem de fornecer 

infinitas possibilidades de sequência / estrutura que podem ser projetadas para se 

ligar a qualquer alvo relacionado ao câncer com alta especificidade e 

biocompatibilidade (TESAURO et al., 2014). 

Nos últimos 30 anos, os peptídeos que se ligam à tumores têm sido 

extensivamente utilizados como meios de tratamento, diagnóstico ou de imagem a 

partir do acúmulo desses no tecido tumoral, esses são ligantes específicos que se 

ligam a células tumorais ou a elementos do microambiente tumoral (ARASTE et al., 

2018).  

No diagnóstico e detecção de imagens do CCR, os peptídeos têm 

desempenhado um papel importante (XIAO et al., 2015). Li e colaboradores  

descreveram que o  peptídeo sintético denominado TCP-1 (CTPSPFSHC) poderia 

atingir especificamente os vasos sanguíneos nos tecidos tumorais. Além disso, 

também relataram que o TCP-1 poderia ser conjugado com fluoresceína e associado 

com medicamentos para detecção de imagens e promoção de apoptose nas células 

de CCR, respectivamente (LI et al., 2010). 

O peptídeo EPPT1 (YCAREPPTRTFAYWG) marcado com Isotiocianato de 

Fluoresceína (fluorescein isothiocyanate - FITC) foi ligado a poliacrilamida catiônica 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/tumor-microenvironment
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/tumor-microenvironment
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/tumor-microenvironment
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(PAAC) para formar PAAC-783-EPPT1, que pode ter como alvo a proteína de 

transmembrana celular MUC-1 nas linhagens celulares colorretais HT-29 e LS-174T 

(BLOCH et al., 2012). Além disso, Comstock e colaboradores também relataram que 

uma alta concentração do peptídeo C indica um alto risco de adenoma em homens 

(COMSTOCK et al., 2014).  

Na abordagem de Hou e colaboradores, o peptídeo CBP-DWS 

(DWSSWVYRDPQT) que se liga especificamente à linhagem de células de câncer de 

cólon humano (COLO320HSR), foi selecionado através da técnica de exibição de 

fagos. Os resultados sugerem que CBP-DWS pode se ligar especificamente às 

células de câncer de cólon e servir como candidato potencial à detecção de câncer de 

cólon (HOU et al., 2018). 

Recentemente um estudo teve como objetivo identificar e caracterizar novos 

peptídeos específicos para a linhagem celular de câncer colorretal RKO usando  a 

técnica de exibição de fagos. Com base na ligação do peptídeo selecionado 

(CPKSNNGVC) a partir de mais de uma linhagem celular de CCR e sua capacidade 

de reconhecer especificamente esses tecidos tumorais, concluíram que o peptídeo 

seria uma ferramenta valiosa para o direcionamento do CCR e útil no diagnóstico 

(FERREIRA et al., 2019). 

Todos esses dados evidenciam a relevância do uso de peptídeos para a 

detecção de CCR como possíveis biomarcadores, visto que um biomarcador também 

pode ser um componente introduzido no organismo como um meio de analisar a 

função de um órgão ou outros aspectos da saúde. Ele também pode ser uma 

substância ou molécula que determina a detecção de processos normais ou de 

doenças no organismo (WHOLLEY, 2014). 

Contudo, ao se tratar de peptídeos, uma de suas limitações é a sua natureza 

complexa e frágil, a qual representa desafios significativos para a sua administração. 

Um fator preocupante é que eles são frequentemente instáveis e podem ser 

rapidamente degradados por várias proteases após a administração oral, que é a via 

de primeira escolha e de maior adesão pelos pacientes (LI; CLARK; TAN, 2018; 

BATISTA et al., 2018). 

Nesse contexto, várias são as alternativas desenvolvidas para superar as 

limitações na administração de peptídeos relacionadas à instabilidade química e/ou 
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física, as quais incluem reações de glicosilação, conjugação, ciclização, N-metilação 

e a associação aos nanocarreadores. Esta última desempenha um papel importante 

na estabilização de proteínas e peptídeos, oferecendo proteção química para a 

molécula resistir ao meio adverso do trato gastrointestinal (BATISTA et al., 2018; 

RÄDER et al., 2018). 

 

2.3. Nanopartículas poliméricas e encapsulamento de peptídeos 

 

Nanopartículas (NP) são sistemas coloidais submicrométricos, normalmente na 

faixa de tamanho de 10 - 1000 nm e podem ser lipídicas, poliméricas ou metálicas. 

Devido às suas propriedades físico-químicas, que incluem área superficial elevada e 

alta capacidade de modificação de superfície por conjugação com ligantes e grupos 

funcionais, favorecem  assim o reconhecimento celular. Nas  NP poliméricas a escolha 

do tipo de polímero determina o controle da biocompatibilidade e da 

biodegradação  em condições fisiológicas (BENERJEE, et al., 2017). 

Os nanocarreadores poliméricos são muito promissores, podem ser 

biodegradáveis, não antigênicos, de preparo relativamente simples, podem ser 

moduláveis para o controle da velocidade de liberação do ativo e também no quesito 

de ajuste dos tamanhos das NP, dependendo do método de preparo (YADAV; 

KUMARI; YADAV, 2011). Podem apresentar natureza matricial, como as nanoesferas, 

onde as moléculas bioativas são distribuídas em uma matriz polimérica. Ou podem 

ser vesiculares, como as nanocápsulas que carream moléculas bioativas confinadas 

dentro de uma parede polimérica com um núcleo oleoso, ou semissólido. (LEGRAND 

et al., 1999). Na Figura 4 é representada essa distinção entre nanocápsulas e 

nanoesferas poliméricas. 
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Figura 4. Representação esquemática de uma nanopartícula polimérica e a distinção entre 
nanocápsula e nanoesfera. 

 

Fonte: O autor, 2020. 

 

Alguns polímeros são comumente aplicados no desenvolvimento de 

nanopartículas devido às excelentes propriedades de biocompatibilidade e de 

biodegradabilidade dependendo da via de administração, são eles, os poliésteres 

sintéticos derivados de ácidos orgânicos, tais como o poli(ácido lático) (PLA), poli 

(lactídeo-co-glicolídeo) (PLGA), poli-ε-caprolactona (PCL), e seus 

copolímeros anfifílicos em bloco com o polietileno glicol (PEG), (PEG-PLA, PEG-

PLGA, PEG-PCL). Entre os polissacarídeos são frequentemente utilizados, o amido, 

as pectinas e a quitosana e os alginatos, e entre as protéinas, a gelatina e a albumina   

(RAWAT et al., 2006; PATEL; CHOLKAR; MITRA, 2014). 

A produção de NP para encapsulamento de peptídeos deve ser criteriosamente 

delineada adaptando-se o tipo de NP à natureza do peptídeo escolhido. Deve-se levar 

em consideração a natureza físico-química da molécula bioativa (solubilidade, peso 

molecular e estabilidade química) para maior capacidade de encapsulação e entrega 

em local adequado sem inativação, ou para ser administrada através de dispositivos 

especiais  (YADAV; KUMARI; YADAV, 2011).   

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/biodegradability
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/copolymers
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/polyethylene-glycol
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Ao se tratar de pequenos peptídeos hidrofílicos, existe uma dificuldade em 

encapsulá-los de forma estável em sistemas particulados hidrofóbicos se a fase 

externa for aquosa. Em geral peptídeos pequenos têm alta velocidade de difusão em 

meio aquoso e podem escapar facilmente do interior das nanopartículas, difundindo-

se para o meio externo durante o processo de produção. Essa difusão será maior 

quanto maior for a porosidade dos nanossistemas.  Portanto, existem variações entre 

os métodos de preparo utilizados no desenvolvimento de NP, aplicados com o intuito 

de reduzir tais limitações físico-químicas e o efeito “burst” de liberação rápida 

(BATISTA et al., 2018).  

Uma ampla gama de técnicas são utilizadas no desenvolvimento de NP para 

associação de macromoléculas de acordo com a característica intrínseca do polímero, 

propriedades físico-químicas das moléculas carregadas, bem como sua finalidade. Os 

métodos de emulsão simples, emulsão dupla são mais comumente empregados e 

também o método de nanoprecipitação pode ser usado para produzir NP para o 

encapsulamento de peptídeos e proteínas (MARTÍNEZ RIVAS et al., 2017; DING et 

al., 2019).   

A nanoprecipitação é um método rápido e simples que resulta em 

nanopartículas de tamanho variável entre 100 - 600 nm, que em geral não 

compromete a integridade do peptídeo a ser encapsulado, uma vez que não requer 

estresse de alto cisalhamento mecânico necessário nos métodos de emulsificação. 

Contudo, é um método inicialmente planejado para veicular moléculas lipofílicas 

(BILATI; ALLÉMANN; DOELKER, 2005; BATISTA et al., 2018). 

Já os métodos de emulsão dupla seguida de evaporação de solvente, embora 

sejam mais adequados para moléculas hidrofílicas, estão também associados a 

desvantagens como desestabilização do peptídeo ou proteína na interfase aquosa / 

orgânica e o estresse de cisalhamento na etapa de sonicação entre outras  (DING et 

al., 2019). 

A Tabela 1 apresenta três métodos utilizados para o preparo de NP com 

associação de peptídeos e proteínas bem como suas vantagens e limitações. 
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Tabela 1. Resumo de métodos aplicados na formulação de nanopartículas contendo 
proteínas/peptídeos e as vantagens e desvantagens de cada método. 

Método Vantagens Limitações 

Adequação como 

carreadores de 

peptídeo/proteína 

Emulsão 

Simples 

(óleo/água) 

O/A 

Processo 

Simples 

(única etapa) 

 

Não requer 

necessariamente 

solventes 

orgânicos 

Pouco adequado 

para moléculas 

hidrofílicas 

Médio/Baixo 

 
Emulsão 

Dupla 
(água/óleo/água) 

A/O/A 

 

Adequado para 

moléculas 

hidrofílicas 

 

Processo em duas etapas 

Baixa reprodutibilidade 

Difícil de escalonar 

Pode haver degradação do 

peptídeo 

Escape da biomolécula para a 

fase aquosa 

Médio 

Nanoprecipitação Processo Simples 

Originalmente desenvolvido 

para moléculas hidrofóbicas 

Efeito negativo do solvente 

orgânico na função do peptídeo 

Médio 

Fonte: Adaptado de Batista et al., 2018 e Ding e Zhu, 2018. 
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Outro fator de suma importância para o desenvolvimento de formulações 

nanoestruturadas é a caracterização aprofundada das nanopartículas. A carga 

superficial e o tamanho das partículas podem influenciar em uma série de efeitos 

biológicos das NP, incluindo a captação celular, a toxicidade e dissolução 

(FRÖHLICH, 2012; BHATTACHARJEE et al., 2013; AXSON et al., 2015).  

A técnica de espalhamento dinâmico de luz (EDL), também conhecida 

como espectroscopia de correlação de fótons, e também a técnica de 

microeletroforese associada à anemometria do Laser Doppler surgiram como técnicas 

simples e exequíveis em ambientes de laboratório para investigar o tamanho e carga 

superficial de NP, respectivamente (BHATTACHARJEE, 2016).  

O fundamento da técnica EDL baseia-se em determinar mudanças na luz 

espalhada pelas partículas, em virtude do movimento browniano natural de partículas 

em suspensão, por meio de um laser monocromático. O movimento lento das 

partículas maiores promove lentas modificações na intensidade da luz espalhada. Em 

contra partida, o movimento rápido das partículas menores promove rápidas 

flutuações na intensidade de luz espalhada. Então, a intensidade da luz espalhada é 

registrada por um detector e calcula-se o tamanho médio e a dispersidade de 

tamanhos pelo método de  autocorrelação (BHATTACHARJEE, 2016).  

A técnica de microeletroforese associada à anemometria do Laser Doppler, 

mede a velocidade de mobilidade das partículas em suspensão sob um campo elétrico 

aplicado. As partículas dispersas se movem em direção ao eletrodo de carga elétrica 

oposta com velocidade proporcional a amplitude do seu potencial zeta. Assim, o 

potencial zeta é o termo que expressa a diferença de potencial entre o meio de 

dispersão e o potencial da camada estacionária do fluido adjunta à partícula dispersa 

(HONARY; ZAHIR, 2013). 

Na Tabela 2 estão representados alguns exemplos de formulações de 

nanopartículas preparadas para o encapsulamentos de moléculas bioativas 

(peptídeos ou proteínas) bem como os métodos empregados e os alguns parâmetros 

físico-químicos avaliados. 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/characterization
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/toxicity
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/dissolution
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Tabela 2. Exemplos de formulações desenvolvidas para associação de peptídeos, utilizando diferentes métodos e polímeros. 

Molécula 
bioativa 

Nanocarreador Método 

Parâmetros físico-químicos 

Referências  

Dh (nm)a (ζ) (mV)b EE (%)c P / P 
(m/m)d 

Ocitocina 
NS de PLA-PEG / 

PLGA 
Emulsão Dupla 224 +26 13,3 1:2 (GOURDON et al., 2018) 

Ocitocina  NS de PLA-PEG / 
PLGA 

Nanoprecipitação 139 +13 11,8 1:1 (GOURDON et al., 2018) 

Ocitocina 
NS de PLA-PEG / 

PLGA 
Emulsão Simples 371 +29 9,9 1:1 (GOURDON et al., 2018) 

NuBCP-9 NS de PLA-PEG Emulsão Dupla 111 -22,9 58,96 1:10 (GUPTA et al., 2018) 

NuBCP-9 
NS de PEG-PPG-

PEG 
Emulsão Dupla 118 -21,14 65,55 1:10 (GUPTA et al., 2018) 

Acetato de 
Gosserrelina 

NS de PEG-PCL Emulsão Dupla 175 -4,7 44 -- (TOMAR; JAIN; DIXIT, 2013) 
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Lisozima 
a-quimiotripsina 

NS de PLGA Nanoprecipitação 300-400 -- >70 1:19 (MORALES-CRUZ et al., 2012) 

Insulina NS de PLGA-PEG Nanoprecipitação < 100 -- < 5 1:3 (CHOPRA et al., 2017) 

Ovoalbumina NS de PLGA Emulsão Dupla 218,4 -23,8 44 1:5 (RIETSCHER et al., 2016) 

SmacN6 NS de PLGA-PEG Emulsão Dupla 150 -17,5 46 1:40 (NEJABAT et al., 2020) 

Insulina NS de PCL Emulsão Dupla 358 +42,0 96 1:7 
(DAMGÉ; MAINCENT; UBRICH, 2007) 

 

a Diâmetro médio hidrodinâmico; b Potencial Zeta; c Eficiência de Encapsulação; d Razão em massa de peptídeo ou proteína para polímero. NS: Nanoesferas; 

NuBCP-9 (FSRSLHSLL): Peptídeo utilizado no tratamento de células tumorais; SmacN6 (AVPIAQ): Peptídeo de 6 resíduos candidato ao tratamento de câncer.
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2.4. Análise proteômica para identificação de proteínas relacionadas ao 

câncer colorretal 

 

Proteômica é um termo recente que foi usado pela primeira vez em 1997 em 

um artigo de James, P. intitulado " Protein identification in the post-genome era: the 

rapid rise of proteomics " (JAMES, 1997). Em suma, é o estudo do proteoma com o 

objetivo de caracterizar todas as proteínas que constituem um organismo vivo, um 

tecido, uma célula ou um compartimento celular (CHAUVIN; BOISVERT, 2018).  

A abordagem proteômica também visa estabelecer a identidade, quantidade e 

função dessas proteínas, além de determinar sua expressão de acordo com diferentes 

condições. Portanto é uma ferramenta importante no diagnóstico, prognóstico e 

monitoramento do desenvolvimento de doenças como o câncer (ASLAM et al., 2017). 

Paralelamente, os avanços na espectrometria de massa permitiram que proteômica 

se tornasse o método ideal para estudos de proteínas. (NISHIO et al., 2017).  

Stierun e colaboradores em seus achados ilustraram através da proteômica 

uma abordagem útil para encontrar marcadores para a diferenciação da linhagem 

celular de tumor de cólon humano (Caco-2), e assim contribuir para a compreensão 

do processo de carcinogênese do cólon. Foram identificadas 18 proteínas com níveis 

de expressão associados à diferenciação, das quais 6 não haviam sido mostradas 

antes com associação à diferenciação da Caco-2: proteína de choque térmico 

mitocondrial de 60 kDa (CH60), proteína tumoral controlada por translação  (TCTP), 

nucleosídeo difosfato kinase A (NDKA), provável dissulfeto isomerase de proteína 

(ER60), cofilina- 1 (COF1) e alfa-enolase (ENOA) (STIERUM et al., 2003). 

No estudo realizado por Bhurke, Lengler e Lampen, uma abordagem 

proteômica em combinação com uma análise baseada na literatura, renderam 

informações valiosas sobre o processo de diferenciação das células Caco‐2 no nível 

molecular que contribui para a compreensão do desenvolvimento de câncer de cólon. 

A análise realizada com as 34 proteínas identificadas por espectrometria de massas 

revelou um subconjunto de proteínas  que foram reguladas diferencialmente durante 

a diferenciação da Caco‐2 (BUHRKE; LENGLER; LAMPEN, 2011).  

Já no trabalho desenvolvido por García-Lorenzo, com o objetivo de encontrar 

novas proteínas para diagnóstico, foram analisadas alterações no secretoma antes e 
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depois da diferenciação da linhagem celular Caco-2. Das 96 proteínas expressas 

diferencialmente nas células tumorais, os pesquisadores identificaram 15 proteínas, 

entre as quais a proteína tumoral controlada por translação (TCTP), a proteína ig-h3 

induzida por fator de crescimento transformador ig-h3 (TGFβIp) e a proteína da 

doença de Niemann-Pick tipo C2 (NPC2) se destacaram como candidatas para 

estudos posteriores na detecção de CCR (GARCÍA-LORENZO et al., 2012) . 

Mathivanan e colaboradores utilizaram uma estratégia integrada de genômica 

e proteômica (identificação de proteínas mutadas e secretadas) para identificar 112 

peptídeos trípticos (correspondentes a 57 proteínas) derivados de 18 linhagens 

celulares humanas de CCR. A identificação da tecnologia de proteínas mutadas e 

secretadas tem perspectivas de melhorar o vínculo entre dados proteômicos e de 

mutações genômicas, fornecendo uma ferramenta eficaz para direcionar peptídeos 

trípticos com aminoácidos mutados como potenciais candidatos a biomarcadores de 

câncer (MATHIVANAN et al., 2012). 

Já Peltier e colaboradores delinearam um estudo proteômico com amostras de 

soro, para caracterizar perfis de proteínas em adenomas e CCR no qual foi possível 

avaliar as proteínas SERPINA1, SERPINA3 e SERPINC1, que destacaram o papel 

potencial da família serpina durante o desenvolvimento e progressão de CCR 

(PELTIER et al., 2016). 

Em um estudo realizado por Nishio e colaboradores, foi demonstrada a 

identificação de possíveis biomarcadores proteicos para diagnosticar o CCR. Os 

resultados mostraram com sucesso que uma nova proteína expressa 

diferencialmente, LRPPRC, poderia servir como uma molécula útil para o diagnóstico 

e / ou prognóstico de CCR (NISHIO et al., 2017).  

Duan e colaboradores também demonstraram em um perfil proteômico que a 

proteína histona-lisina-N-metiltrasferase (SETD7) poderia servir como molécula 

auxiliar no diagnóstico e prognóstico para o CCR (DUAN et al., 2018).  

Todos esses achados evidenciaram que a identificação de proteínas 

diferencialmente expressas no CCR usando uma abordagem proteômica demonstra 

que os padrões de expressão de proteínas podem ter algum poder preditivo para 

resultado clínico e avaliação de risco da doença. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Novos biomarcadores para o diagnóstico e prognóstico do CCR, úteis no auxílio 

ao tratamento são necessários para melhorar a estratégia clínica (FAVORITI et al., 

2016). Atualmente, CEA é o biomarcador em maior uso clínico para o CCR, mas 

possui sensibilidade e especificidade abaixo do ideal. Novos biomarcadores mais 

específicos são, portanto, necessários (LEE et al., 2018). Embora as alterações 

moleculares relacionadas ao CCR tenham sido extensivamente investigadas, poucos 

pesquisadores têm descrito aplicações desses biomarcadores na detecção e 

prevenção do câncer ou ainda no tratamento dos diferentes estágios de evolução dos 

tumores. Portanto, o presente trabalho se justifica dentro da abordagem de 16 

peptídeos que foram previamente selecionados por Silva e colaboradores por meio da 

técnica de phage display a partir de proteínas presentes em tecido neoplásico 

colorretal. Tais peptídeos foram escolhidos com base na frequência de repetição das 

sequências e na relação que cada peptídeo apresentou com proteínas relacionadas 

ao câncer ao alinhar as sequências dos peptídeos e das proteínas através do software 

BLASTp e base de dados RefSeq  (SILVA et al., 2015). Uma vez que os peptídeos 

selecionados com base na frequência de repetição apresentaram no geral 

alinhamento com proteínas que atuam na evolução do tumor, conforme relatos da 

literatura, para o presente trabalho 5 peptídeos foram escolhidos como possíveis 

candidatos com potencial de biomarcador. É importante salientar que  nenhum dos 

peptídeos correspondem à fragmentos de imunoglobiluna. Assim, uma vez 

selecionados faz-se necessário investigar os níveis de interação de tais peptídeos 

com a  linhagem celular de tumor de cólon humano, a célula Caco-2, bem como o 

potencial citotóxico dos mesmos. A associação às nanopartículas visa proteger o 

peptídeo no TGI e também aumentar a interação com os alvos, visto que as NP 

possuem alta superfície específica para interação e maior rastreabilidade pelo 

acoplamento de agentes de imagem que podem facilitar o diagnóstico. Além disso, é 

importante avaliar a afinidade de tais peptídeos por alvos proteicos expressos nas 

células Caco-2 e assim identificar os alvos moleculares desses como biomarcadores. 
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4. OBJETIVO 

A presente investigação propõe sintetizar e avaliar o potencial de peptídeos  

pré-selecionados pela técnica de phage display como biomarcadores de tumores de 

cólon humano em modelo in vitro em células Caco-2, na forma livre ou associados à 

nanopartículas poliméricas. Além disso, objetiva-se avaliar a capacidade de ligação 

dos peptídeos à proteínas extraídas das células Caco-2 para serem identificadas 

futuramente por análise proteômica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Avaliação in vitro do potencial de biomarcador dos peptídeos livres e 

associados à nanopartículas 
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1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Sintetizar e caracterizar de cinco peptídeos pré-selecionados por phage display; 

• Desenvolver nanoesferas de PLA-PEG contendo os peptídeos; 

• Caracterizar as NP desenvolvidas quanto ao tamanho médio, índice de 

polidispersão, potencial zeta e morfologia; 

• Quantificar a porcentagem e eficiência de encapsulação dos peptídeos nas 

nanoesferas e selecionar as formulações mais promissoras; 

• Avaliar a estabilidade da formulação durante o armazenamento; 

• Avaliar a cinética de liberação dos peptídeos a partir das nanoesferas de PLA-

PEG; 

• Avaliar o potencial citotóxico in vitro dos peptídeos livres e associados às 

nanoesferas na linhagem Caco-2; 

• Avaliar os níveis de interação dos peptídeos na forma livre e associados às 

nanoesferas com células Caco-2. 
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2. MATERIAIS  

 

Dimetilformamida (99,8%), 4-metilpiperidina (96%), diisopropil carbodiimida 

(99%), anidrido acético (99,5%), diclorometano (≥ 99,8%), ácido trifluoroacético (≥ 

99,8%) grau CLAE, metanol ( ≥ 99,9%) grau CLAE, etanol (99,5%), aminoácidos com 

grupo fluorenil metil oxicarbonil (FMOC), resina Rink Amide HL, oxima, 

hidroxietilcelulose e solução salina tamponada com hospital (PBS) foram obtidos da 

Merck (Rio de Janeiro, Brasil) . Acetona e tris-hidroxi-aminometano foram adquiridos 

da Vetec (Rio de Janeiro, Brasil). Polietileno glicol 8000 (PEG), ácido etilenodiamina 

tetraacético, polisorbato 80 (Tween®80), Span®80, soro fetal bovino, dimetilsulfóxido 

(≥ 99,9%), vermelho neutro, tripsina, l-glutamina, penicilina / estreptomicina, 

isotiocianato de fluoresceína (FITC) (≥ 90,0%), meio de cultura celular Dulbecco's 

Modified Eagle's Medium (DMEM) e Protease Inhibitor Cocktail foram adquiridos à 

Sigma-Aldrich Co (St Louis, MO, EUA). Glutaraldeído, ácido acético, ácido clorídrico, 

bicarbonato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de magnésio foram obtidos da Synth 

(São Paulo, Brasil). A acetonitrila (≥ 99,9%) grau CLAE foi obtido da J.T Becker (Goiás, 

Brasil). PLA20k-PEG5k (Mn = 15.000 g/mol) sintetizados e caracterizados por nosso 

grupo de pesquisa na Universidade Federal de Ouro Preto, conforme previamente 

descrito por Pound-Lana e colaboradores (POUND-LANA et al., 2017). Sephadex G25 

foi obtido da GE Healthcare (Pittsburgh, EUA). Todos os outros produtos químicos 

eram de grau analítico. A água ultrapura foi purificada no sistema Direct-Q (Millipore®, 

Symplicity 185). 

 

3. MÉTODOS 

 

3.1. Síntese de Peptídeos 

 

As sequências dos peptídeos foram obtidas em um estudo anterior realizado 

por nosso grupo de pesquisa, advindos da técnica de phage display a qual permitiu a 

seleção de 16  peptídeos com capacidade de ligação em proteínas extraídas de 



38 

 
 

tecidos de ratos Wistar com CCR induzido quimicamente, conforme descrito por Silva 

e colaboradores (SILVA et al., 2015). 

Cinco peptídeos foram sintetizados dentre os dezesseis, cujo a sequência de 

aminoácidos está apresentada na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Sequência de aminoácidos dos peptídeos selecionados por phage display para SPFS. 

 Sequência 

Peptídeo 1 GLHIWSLPPHHG 

Peptídeo 2 NFMESLPRLGMH 

Peptídeo 3 GHHSMTPGTAPH 

Peptídeo 4 QPHKVFFPNLPR 

Peptídeo 5 SMVYGNRLPSAL 

 

A síntese dos peptídeos  realizou-se utilizando o método de síntese em fase 

sólida estabelecido por Merrifield em 1965, com algumas modificações. Utilizou-se a 

resina Rink Amide Resin HL, com representação estrutural na Figura 5, a qual permite 

um rendimento de aproximadamente 40 µmol de peptídeo por lote de síntese.  

 

Figura 5: Representação estrutural da resina Rink amide. Fmoc – fluorenilmetoxicarbonil (grupo 
protetor). 

 

Fonte: Adaptado de AMBLARD et al., 2006. 

 

Para a ativação da resina, adicionou-se 40 µmol de resina (104 mg) em um 

tubo de síntese contendo dimetilformamida (DMF) suficiente para cobrir toda a resina, 

permanecendo sob agitação constante por três horas em temperatura ambiente. Para 
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a liberação do grupamento fluorenilmetoxicarbonil (Fmoc) de proteção, cobriu-se a 

resina com 3 mL de 4-metilpiperidina 20% em DMF e agitou-se a temperatura 

ambiente por 20 minutos, removendo ao final a solução. Realizou-se o procedimento 

anterior por três vezes. Em seguida, lavou-se a resina três vezes alternadamente com 

metanol e DMF utilizando-se 2 mL de solvente por etapa. Todas as etapas de remoção 

dos solventes foram realizadas com auxílio de uma bomba de vácuo, conforme 

esquematizado na Figura 6. 

 

Figura 6: Etapa de purificação de um produto obtido com a síntese de peptídeo em fase sólida.  

 

Fonte: Adaptado de Cilli et al., 2017. 

 

Os aminoácidos e demais reagentes auxiliares foram adicionados em 

concentrações quatro vezes superiores (160 µmol) à quantidade de resina para 

favorecer o acoplamento.  

Primeiramente, adicionou-se o aminoácido ao tubo de síntese contendo 2 mL 

de DMF, acrescido de 25 µL de di-isopropil carbodiimida (DIPC) e 23 mg de oxima [2 

etitil-ciano-2-(hydroximino)acetato]. Após 2 horas de agitação a temperatura 

ambiente, retirou-se todo o líquido do tubo de síntese, sendo o peptídeo crescente 

submetido à acetilação para prevenção do crescimento de cadeias que não reagiram 
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com o aminoácido incorporado. Dessa forma, 50 µL de uma solução 1:1 de DIPC e 

anidrido acético foram adicionados a 1 mL de DMF no tubo de síntese, permanecendo 

sob agitação por 30 minutos. Ao fim desta etapa, lavou-se a resina por 3 vezes 

alternadamente com metanol e DMF.  

O grupamento amino desse primeiro aminoácido acoplado foi então 

desprotegido, lavando-se a resina com 3 mL de uma solução de 4-metilpiperidina a 

20% em DMF, por três vezes de 20 minutos cada, com agitação contínua a 

temperatura ambiente. Processou-se o acoplamento dos demais aminoácidos 

conforme descrito anteriormente para o acoplamento do primeiro aminoácido.    

Terminados os 12 ciclos de acoplamento, eliminou-se o último grupamento 

Fmoc com 4-metilpiperidina 20% em DMF, como descrito anteriormente, e lavou-se a 

resina por 3 vezes, durante 5 minutos, com 3 mL de diclorometano (DCM). 

Desprotegeu-se as cadeias laterais dos aminoácidos e clivou-se o peptídeo da resina 

pelo uso de 5 mL de uma solução aquosa contendo a 95% de ácido trifluoroacético 

(TFA), o tubo de reação permaneceu sob agitação por quatro horas. Os produtos da 

síntese foram precipitados com 50 mL de éter etílico a 4ºC e centrifugados por 3 vezes 

a 1.500 x g por 5 minutos. Por fim, descartou-se o sobrenadante e ressuspendeu-se 

os peptídeos em 3 mL de água ultrapura, seguido de liofilização. Na Figura 7 está 

representado o resumo esquemático da síntese de peptídeo em fase sólida. 
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Figura 7. Resumo esquemático da síntese de peptídeo em fase sólida. 

 

Fonte: Adaptado de Cilli et al., 2017. 

 

Os peptídeos fluorescentes foram obtidos a partir da conjugação com 

Isotiocianato de Fluoresceína (Fluorescein-5-isothiocyanate - FITC). Inicialmente, 2 

mg de peptídeos foram dissolvidos em 1 mL de carbonato de sódio a 0,1 M, pH 9. Para 

a conjugação,100 μL de uma solução de FITC em DMSO (1 mg/ml) foram adicionadas 

gota a gota à solução de peptídeo (2 mg/mL). A solução foi protegida da luz e agitada 

durante 8 horas. Ao término, realizou-se a remoção de FITC não reagido e resíduos 

de peptídeos da mistura da reação por filtração em coluna G25 Sephadex em tampão 

PBS, seguida pela coleta dos produtos da reação e detecção por espectroscopia de 

UV. A proporção de fluoresceína para peptídeo (F/P) foi estimada medindo a 

absorbância a 495 nm e 280 nm. O produto da reação foi dialisado e liofilizado. 
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3.1.1. Quantificação dos peptídeos por cromatografia em fase reversa em 

sistema CLAE-UV  

 

Os peptídeos sintetizados foram submetidos à cromatografia líquida de alta 

eficiência em fase reversa para quantificação e análise do grau de pureza. As 

cromatografias foram realizadas em coluna Phenomenex® C18 (150 x 4,6 mm, 5 μm) 

com pré-coluna Phenomenex® C18 (4,6 x 0,5 cm, 5 μm) no aparelho da Waters 

Alliance 2695 com um detector Ultravioleta-Visível (Uv-Vis). A coluna foi previamente 

equilibrada com uma solução de água ultrapura e ácido trifluoroacético (TFA) a 0,1% 

(v/v). Injetou-se alíquotas de 50 μL dos peptídeos em um gradiente de acetonitrila 

(ACN) e TFA a 0,1% sob um fluxo de 1 mL / minuto com temperatura de forno a 30ºC, 

com comprimento de onda em 280 nm. Na Tabela 4 estão detalhadas as condições 

cromatográficas utilizadas na quantificação dos peptídeos. 

 
Tabela 4. Condições cromatográficas para purificação dos peptídeos. 

 Tempo (min) Fluxo (mL/min) % ACN % ÁGUA/TFA 0.1% 

 0.01 1.00 20.0 80.0 

 3.00 1.00 90.0 10.0 

Peptídeo 1 5.00 1.00 90.0 10.0 

 8.00 1.00 20.0 80.0 

 10.00 1.00 20.0 80.0 

 0.01 1.00 20.0 80.0 

 2.00 1.00 90.0 10.0 

Peptídeo 2 4.00 1.00 90.0 10.0 

 6.00 1.00 20.0 80.0 

 8.00 1.00 20.0 80.0 

  0.01 1.00 20.0 80.0 

Peptídeo 3 3.00 1.00 80.0 20.0 

Peptídeo 4 5.00 1.00 80.0 20.0 

Peptídeo 5 8.00 1.00 20.0 80.0 

 10.00 1.00 20.0 80.0 
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3.1.2. Caracterização dos peptídeos por espectrometria de massas  

 

Os peptídeos foram analisados por um cromatógrafo líquido com detecção por 

espectrômetria de massas (LCMS-IT-TOF), que opera por ionização do tipo 

electrospray (Shimadzu®). O equipamento foi calibrado utilizando trifluoroacetato de 

sódio. A voltagem capilar foi de 4500 V no modo positivo de ionização, com tempo de 

acumulação de 10 ms. Aplicou-se as amostras através de injeções diretas (alíquotas 

de 5 μL). A ferramenta ExPASy – Compute PI / MW tool (disponível em 

http://web.expasy.org/compute_pi/) foi utilizada para o cálculo das massas 

moleculares teóricas dos peptídeos sintetizados.  

 

3.2. Desenvolvimento de formulações e caracterização físico-química  

 

3.2.1. Preparo de nanoesferas com os peptídeos associados  

 

Nanoesferas (NS) de PLA-PEG foram preparadas pelos métodos 

nanoprecipitação e de emulsão dupla.  

Inicialmente, foram preparadas NS usando a adaptação do método de emulsão 

dupla com evaporação de solvente, conforme descrito por Quellec e colaboradores 

em 1998 (QUELLEC et al., 1998). Resumidamente, uma emulsão primária água em 

óleo (A/O)  foi preparada adicionando uma fase interna aquosa I (contendo peptídeo 

e hidroxietilcelulose (HEC)) em uma fase orgânica contendo Span 80, polímero PLA-

PEG e PLA dissolvidos em acetato de etila, sob sonicação (20% de amplitude, modo 

contínuo, 45s, em banho de gelo).  

Esta emulsão primária foi adicionada a uma fase aquosa II contendo Tween 80, 

sob sonicação (20% de amplitude, modo contínuo, 45 s, em banho de gelo). O 

solvente orgânico foi então evaporado lentamente da emulsão dupla sob agitação 

moderada à temperatura ambiente por 12 horas em um exaustor até o volume final de 

2 mL. A concentração final teórica foi de 1 mg/mL de peptídeo e 15 mg/mL de 

polímero. Na Figura 8 está representado um esquema com as etapas do preparo das 

NS pelo métodos de emulsão dupla. 
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Figura 8. Esquema representativo das etapas de preparo de nanoesferas poliméricas pelo método de 
emulsão dupla. 

 

 

As NS também foram preparadas pela adaptação do método de 

nanoprecipitação (ou deposição interfacial de polímero pré-formado) (FESSI et al., 

1989). Dois tipos de formulações foram preparados por este método e foram 

denominadas por nanoprecipitação I e nanoprecipitação II.  

Em nanoprecipitação I, o polímero PLA-PEG foi solubilizado em acetona. Esta 

mistura foi vertida através de uma seringa em água contendo peptídeo, NaCl 0,1 M. 

A mistura foi mantida sob agitação magnética durante 10 min. Para preparar as NS 

de PLA-PEG branca, foi utilizada água na ausência de peptídeo. A suspensão 

resultante foi mantida sob agitação magnética por 10 min a 37°C, os solventes foram 

removidos e a suspensão coloidal aquosa concentrada sob pressão reduzida em 

evaporador rotativo a 37ºC até um volume final de 2 mL. A concentração final teórica 

foi de 1 mg/mL de peptídeo e 8 mg/mL de polímero . 

Em Nanoprecipitação II, as nanoesferas foram preparadas nas mesmas 

condições das  formulações preparadas em nanoprecipitação  I, mas com adição dos 

surfactantes, Tween 80  na fase aquosa e Span 80 na fase orgânica. A concentração 

final teórica também foi de 1 mg/mL de peptídeo e 8 mg/mL de polímero. Na Figura 9 

está representado um esquema com as etapas do preparo das NS pelo métodos de 

nanoprecipitação. 

Os demais experimentos propostos para avaliação da atividade como 

biomarcador foram executados utilizando-se a formulação cujo o método propiciou a 

fórmulação mais estável. A Tabela 5 apresenta as composições das formulações 

obtidas pelos métodos de nanoprecipitação e de emulsão dupla. 
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Tabela 5. Composição das nanopartículas obtidas pelos métodos de nanoprecipitação e emulsão 
dupla. 

 Composição 

 Emulsão Dupla Nanoprecipitação I a Nanoprecipitação II b 

PLA20K-PEG5K (mg) 20 16 16 

PLA 18K (mg) 10 --- --- 

Peptídeo (mg) 2 2 2 

Span® 80 (mg) 0,01 --- 0,01 

Tween ® 80 (mg) 0,02 --- 0,02 

HEC c (mg) 0,04 --- --- 

Acetado de etila (mL) 0,7 --- --- 

Acetona (mL) --- 2 2 

Água (mL) 2,16** 4* 4* 

NaCl*** (mg) --- 0,7 0,7 

a Sem adição de tensoativos; b Com adição de tensoativos; cHEC: Hidroxietilcelulose;*Água contendo 

NaCl 0,1 M. ** Volume de total de água na formulação considerando fase aquosa I (0,16 mL) e fase 

aquosa II (2 mL); ***massa de NaCl no volume de fase aquosa, equivalente à 0,1 M.  

 

Figura 9. Esquema representativo das etapas de preparo de nanoesferas poliméricas pelo método de 
nanoprecipitação.  
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3.2.2. Caracterização quanto ao tamanho médio, carga superficial e índice de 

polidispersão  

 

Determinou-se o tamanho médio e o índice de polidispersão (I.P.) das 

nanoesferas pela técnica de espalhamento dinâmico da luz no equipamento Zetasizer 

Nano-ZS (Malvern) com ângulo de detecção de retro-espalhamento em 173°. 

Determinou-se o potencial zeta com o uso da técnica de microeletroforese associado 

à anemometria do laser doppler no mesmo equipamento.  

Para a medida do tamanho, diluiu-se as formulações 50 vezes em água ultra 

pura utilizando cubetas de vidro e as medidas de potencial zeta (ζ) diluiu-se 50 vezes 

em NaCl 1 mM utilizando célula capilar descartável para a leitura (Malvern). Analisou-

se amostras de 3 diferentes lotes de produção e  as análises foram medidas em 

triplicata pelo equipamento. 

 

3.2.3. Porcentagem e eficiência de encapsulação e capacidade de carga dos 

peptídeos nas nanopartículas 

 

A quantificação de peptídeo e as análises de porcentagem e eficiência de 

encapsulação foram determinadas utilizando CLAE-UV pelo método desenvolvido no 

item 3.1.1. A porcentagem de encapsulação avalia a quantidade de peptídeo que foi 

incorporado a NS com relação a quantidade de peptídeo total presente na suspensão. 

O cálculo foi feito como na equação abaixo que relaciona a diferença entre a 

quantidade total de peptídeo na suspensão e a quantidade livre solúvel na fase 

externa aquosa dividido pela quantidade total de peptídeo x 100, conforme 

apresentado na equação abaixo. 

 

% 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒄𝒂𝒑𝒔𝒖𝒍𝒂çã𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑝𝑡í𝑑𝑒𝑜 𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠ã𝑜 − 𝑝𝑒𝑝𝑡í𝑑𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑔) × 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑝𝑡í𝑑𝑒𝑜 𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠ã𝑜 (𝑚𝑔)
 

 

 

A eficiência de encapsulação (EE %) foi calculada em relação à quantidade de 

peptídeo encapsulado, que corresponde ao peptídeo total na suspensão menos o 
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peptídeo livre, dividido pela massa real de peptídeo pesada e adicionada na 

suspensão x 100, conforme apresentado na equação abaixo. A eficiência leva em 

consideração as perdas no processo de produção das partículas. 

 

𝑬𝑬 (%) =
𝑃𝑒𝑝𝑡í𝑑𝑒𝑜 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑔) × 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑝𝑡í𝑑𝑒𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑛𝑜𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 (𝑚𝑔)
 

 

O peptídeo total foi obtido pela completa dissolução de 100 μL das NS em 400 

μL de ACN, seguido de agitação em vórtex por 10 min. Em seguida, 100 μL da diluição 

obtida anteriormente foi coletada e adicionada a 100 μL de água / TFA 0,1%, 

centrifugada levemente por 5 min e a quantidade de peptídeo dosada por CLAE-UV. 

O peptídeo livre e solúvel na fase externa das NS foi obtido por 

ultrafiltração/centrifugação, onde 400 μL da formulação foi colocada em filtros Amicon 

62 Ultra 50k (Ultracel 50k membrane, Millipore®). Os tubos foram centrifugados a 

5.000 × g por 5 min e o ultrafiltrado foi coletado, diluído em água / TFA 0,1% (1:1) e a 

quantidade de peptídeo foi dosada por CLAE-UV. 

A capacidade de carga das NP em relação ao peptídeo (Payload) representa a 

razão da massa de peptídeo (em µg) relacionada à massa total de excipientes (massa 

de polímero em mg) na formulação de nanoesferas, conforme apresentado na 

equação abaixo. O Payload (carga útil) das NP fornece informações sobre a 

capacidade das nanopartículas em relação ao peptídeo em questão. 

 

𝑷𝒂𝒚𝒍𝒐𝒂𝒅 (µg/mg) =  
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑝𝑡í𝑑𝑒𝑜 𝑒𝑚   (

µg
mL

)

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑃 (
mg
mL

)
  

 

3.2.4. Caracterização Morfológica  

 

A análise morfológica das NS foi realizada por microscopia de varredura por 

sonda mecânica, no modo de força atômica. Para realização da microscopia utilizou-

se um microscópio de força atômica Park XE7, da Park Systems, sob umidade e 

temperatura ambiente, no modo contato intermitente (CI), com uma sonda de silício 

com frequência natural de oscilação ω 0 = 320 KHz e constante elástica k = 40 N / m.  
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As amostras foram diluídas 10 vezes em água e um volume suficiente (5 μL) 

foi depositado em placas de mica recentemente clivadas. Após a deposição das 

amostras nas superfícies, essas foram secas a temperatura ambiente com gás inerte 

e a varredura foi efetuada. O software XEI foi utilizado para processamento e análises 

de imagens. 

 

3.3. Cinética de liberação in vitro 

 

A solubilidade dos peptídeos em meio tampão fosfato pH 7,4 (PBS) foi 

determinada num período de 24 horas. Para isso, um excesso de peptídeo foi 

adicionado em 500 μL de PBS pH 7,4 e o sistema foi mantido em agitação a 37ºC. Ao 

final, centrifugou-se a 8.000 rpm por 5 minutos, diluiu-se o sobrenadante (200 vezes) 

em água / TFA 0,1% e quantificou-se em CLAE-UV, nas condições cromatográficas 

descritas no item 3.1.1.  

Os estudos de liberação in vitro dos peptídeos a partir das nanopartículas foram 

realizados em PBS (pH 7,4), utilizando método de diálise direta. As NP carregadas 

com peptídeo (1 mg/mL de peptídeo) e 1 mg do peptídeo livre foram colocados em 

sacos de membrana de celulose para diálise contendo 1 mL de meio de liberação (10 

mm, Spectra / Por ™, membrana de diálise, Tubulação RC 12.000-14.000 Dalton 

MWCO, Spectrum Labs), seladas e imersas em um frasco de vidro contendo 4 mL de 

meio de liberação. Todo o sistema foi mantido a 37ºC sob agitação a 60 rpm.  

Em intervalos de tempo predeterminados (15, 30, 60, min, 3, 6, 12 e 24 horas), 

alíquotas de 500 μL foram retirados da solução externa e uma quantidade igual de 

PBS fresco foi adicionado para manter um volume constante. As amostras aliquotadas 

foram adicionados água / TFA 0,1% (500 μl), seguida de mistura em vórtice, 

centrifugação a 5000 × g por 5 min e os sobrenadantes foram coletados e injetados 

(50 μL) para análise por CLAE-UV. A quantidade de formulação adicionada respeitou 

a condição sink ( < 20% da concentração de saturação no meio). 
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3.4. Citotoxicidade e interação dos peptídeos com células Caco-2  

 

3.4.1. Cultivo de células Caco-2 

 

As células Caco-2 foram cultivadas em meio DMEM completo com alta 

concentração de glicose (4,5 g/L) suplementado com 20% de soro fetal bovino, 1% de 

solução de aminoácidos não essenciais, 1% de solução de glutamina 200 mM e 

antimicrobianos (penicilina e estreptomicina). Células entre os repiques de passagem 

6 – 10 foram usadas e manteve-se o banco celular em cultivo em garrafas de 75 cm2 

com substituição do meio a cada três dias. 

Quando a cultura atingiu 80% de confluência, realizou-se o subcultivo, então as 

células aderidas à superfície da garrafa foram lavadas com PBS e desprendidas com 

tripsina para a expansão destas ou congelamento a - 80oC. Para expansão, transferiu-

se para novas garrafas e incubou-as em estufa de CO2 a 5% e 37oC em meio DMEM 

completo. Para congelamento, as células foram lavadas com PBS e mantidas sob 

congelamento a - 80oC para futura extração de proteínas. 

 

3.4.2. Viabilidade celular determinada pela técnica do Vermelho Neutro 

 

Primeiramente, uma solução do corante vermelho neutro (hidrocloreto de 3-

amino-7-dimetil-amino-2-metil-fenazina) (VN) foi preparada a 0,4% (p/v) em PBS e 

diluída (1 : 80) em meio completo (92% DMEM, 1% SFB, 1% antibiótico e 2,5% 

HEPES). A solução do corante diluída em meio foi pré-incubada durante a noite a 

37°C para remover precipitados finos e corar cristais que se formam quando o corante 

VN é misturado com meio, seguida de centrifugação por 10 minutos a 1.800 × g e 

coleta do sobrenadante para o uso, em condições de esterelidade. 

As células Caco-2 foram semeadas com meio de cultura (98% DMEM, 1% 

antibiótico e 1% SFB) em placas de 96 poços com densidades de 24 × 103 / poço e 6 

× 103 / poço incubados por 72 h para adesão e adaptação, e posteriormente utilizados 

em experimentos de 6 h e 24 h de incubação, respectivamente. O meio de cultura foi 

removido e em cada poço, adicionou-se meio de cultura contendo as formulações 
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brancas, formulações com peptídeos e peptídeos livres nas concentrações de 0; 0,03; 

0,3; 1 e 3 μM. Após a incubação, o meio com tratamento foi removido, as células foram 

lavadas duas vezes com 150 µL / poço de PBS e incubadas por 3 h com 200 µL / poço 

da solução contendo o corante VN diluído em meio, previamente preparado. 

A solução com VN foi removida dos poços e as células foram lavadas com 150 

µL / poço de PBS . As células foram tratadas rapidamente com Glutaraldeído a 5% 

para promover a adesão das células ao substrato (150 µL / poço). Uma solução Distain 

(1% ácido acético, 50% etanol, 49% H2O) foi adicionado a cada poço e incubou-se as 

placas no escuro por 15 min (150 µL / poço).  

Por fim, as placas foram lidas a 540 nm em leitor de placas para posterior 

cálculo da viabilidade celular e das concentrações inibitórias para 50% das células 

(IC50) usando o GraphPad Prism® versão 6.01. Todas os experimentos foram 

realizados pelo menos em triplicata em três ocasiões separadas. 

 

3.4.3. Estudo de interação celular com os peptídeos 

 

As células Caco-2 foram semeadas a uma densidade de 5 x 104 células / poço 

em lamínula de vidro inserida em placa de 24 poços e incubadas por 72 h antes do 

tratamento, para adesão. Após incubação as células não aderidas foram removidas 

da placa e os tratamentos com os peptídeos marcados com FITC na forma livre e em 

NP foram diluídos em meio (DMEM, 1% SFB) na concentração de 1 μM de peptídeo. 

A soluções com tratamentos foram previamente agitadas e sonicadas para evitar 

aglomerações e o pH foi corrigido, garantindo-se que não estivesse próximo do ponto 

isoelétrico dos peptídeos, evitando a precipitação no meio.  

As células foram incubadas com peptídeos marcados com FITC, na sua forma 

livre e associados às NP na concentração de 1 μM de peptídeo, incubados por 3 h. 

Então os poços foram lavados com 500 μL / poço de PBS (três vezes) para remover 

peptídeos fracamente ligados. Após a lavagem cuidadosa, as células foram fixadas 

com 300 μL / poço de formaldeído a 4% em PBS (pH 7,2) por 20 minutos a 25°C. 

 A solução de fixação foi removida e os poços foram lavados três vezes com 

500 μL  de PBS e as células foram coradas com 200 μL  de solução DAPI (0,1 μg/mL) 

por 20 minutos a 25°C para marcação de DNA nuclear. A solução de DAPI foi 
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removida e os poços foram lavados três vezes com 500 μL  de PBS. As lamínulas 

foram removidas dos poços, montadas em lâminas e armazenadas em câmera úmida 

ao abrigo da luz. 

As imagens mostrando a interação dos peptídeos marcados com FITC foram 

realizadas em microscópio invertido de fluorescência - Zeiss Axio.Vert.A1 (Carls Zeiss 

Microimaging GMBH, Göttingen, Germany) equipado com Câmera CCD digital 

AxioCam MRc, lâmpada HBO 50 AC e kits de filtro para excitação G 365 nm, BS FT 

395 nm, BP de emissão 445/50 nm (DAPI) e filtro de excitação BP 470/40 nm, BS FT 

495 nm e BP de emissão 525/50 nm (FITC), respectivamente. O software Image J 

1.8.0 para Windows foi usado para sobrepor as imagens.  

 

3.5. Análise estatística 

 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão (DP). A análise 

estatística dos dados foi realizada utilizando-se o Software Graph Pad Prism v.6.01 

(GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA). Os dados paramétricos foram 

analisados com o teste t-Student. A significância estatística foi estabelecida com 

intervalos de confiança de 95% e p < 0,05. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Síntese de peptídeos e Caracterização 

 

A síntese dos cinco peptídeos propostos realizou-se conforme apresentado no 

item 3.1 em métodos. Na Figura 10 estão apresentadas as estruturas químicas 

lineares, estrutura  secundária 3D e sequências de aminoácidos dos peptídeos 

selecionados. 

Analisando as estruturas secundárias dos peptídeos, é possível observar que 

nem todos os peptídeos apresentam uma conformação alfa hélice, as interações entre 

as cadeias laterais adjacentes dos aminoácidos pode desestabilizar a hélice. Tais 

interações podem ser repulsão eletrostática entre as cadeias laterais (grupos R) 

carregadas, grupo R volumoso, presença de glicina (Gly) e prolina (Pro), por 

apresentarem flexibilidade e rigidez, respectivamente (ZHANG et al., 2020). 

 No peptídeo 4, por exemplo, existem três resíduos de prolina (Pro) que pode 

desestabilizar a hélice devido ao átomo de nitrogênio que faz parte de um anel rígido. 

Além disso, apresenta dois resíduos de fenilalanina (Phe) que possuem um grupo 

volumoso e resíduos lisina (Lys) e Arginina (Arg) seguidos, que são carregados 

positivamente podem sofrer repulsão eletrostática (DYSON; WRIGHT, 1993). 

Efeitos semelhantes também são observados nas outras estruturas, no 

peptídeo 1, por exemplo, apresenta uma conformação hélice mas que sofre uma 

desestruturação, muito provavelmente devido à sequência de prolina (Pro) e histidina 

(His) (Pro-Pro-His-His), que contém grupos R rígidos e carregados positivamente, 

respectivamente. 
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Figura 10. Sequência de aminoácidos dos peptídeos sintetizados e estrutura química em pH 7 obtida 
usando a ferramenta Pepdraw. Bem como, estrutura secundária 3D dos peptídeos obtida na ferramenta 
PEP-FOLD3. 
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Tabela 6. Dados biofísicos dos peptídeos sintetizados. 

a p.i - Ponto isoelétrico calculado na ferramenta ExPASy - Compute PI / Mw; b Log P O / W - coeficiente 

de partição n-octanol / água calculado usando a ferramenta SwissADME; c Pureza relativa (%) obtida 

pela técnica de HPLC; d Massa prevista (monoisotópica) calculada usando a ferramenta ExPASy - 

Compute PI / Mw; e As massas moleculares monoisotópicas de peptídeos sintéticos medidas por ESI-

Q-TOF MS calibrado internamente foram calculadas manualmente a partir dos valores (m / z) de íons 

moleculares carregados encontrados em seus espectros de massa. 

 

Os resultados obtidos a partir da caracterização dos peptídeos quanto a análise 

de pureza e massa molecular estão apresentados na Tabela 6, bem como outros 

dados biofísicos dos peptídeos como ponto isoelétrico (p.i) e log P. 

Conforme apresentado na Tabela 6, os peptídeos sintetizados foram 

purificados por CLAE-UV com pelo menos 75% de pureza, com eluição dos principais 

picos em aproximadamente 3 min (Figura 11). A síntese manual de peptídeos que 

contém um alto número de aminoácidos pode representar sequências propensas a 

sofrer agregações, favorecendo o dobramento de moléculas e assim produzir 'ombros' 

cromatográficos, como observado na Figura 11. Esse fenômeno foi relatado 

anteriormente por Chan e White (CHAN; WHITE, 2000). 

Embora a otimização das condições cromatográficas não tenham eliminado 

esse efeito, análise de espectrometria de massas das moléculas eluídas nos picos 

referentes aos peptídeos confirmou a identidade da molécula. A análise de EM 

mostrou [M + H]+ dos picos principais com razão massa / carga (m / z) que 

correspondem às massas do peptídeos (Figura 12).  

 

 

 Sequência p.i a Log PO/W 
b 

Pureza 

Relativa c 

Massa 

Predita 

(g/mol)d 

Massa 

Medida 

(g/mol) e 

Peptídeo 1 GLKIWSLPPHHG 10,12 -1,16 90,66 1340,74 1340,65 

Peptídeo 2 NFMESLPRLGMH 7,39 -2,37 84,28 1430,68 1430,65 

Peptídeo 3 GHHSMTPGTAPH 8,05 -5,50 75,55 1228,33 1228,50 

Peptídeo 4 QPHKVFFPNLPR 11,39 -1,36 76,88 1478,73 1478,80 

Peptídeo 5 SMVYGNRLPSAL 9,57 -3,06 89,91 1307,52 1307,60 
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Figura 11. Perfil cromatográfico no sistema CLAE-UV dos peptídeos sintetizados.   
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Figura 12. Espectros de massa obtidos por electrospray LCMS-IT-TOF. Os picos destacados mostram 
razão massa / carga (m/ z) de cada peptídeo para a massa molecular esperada.
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Os resíduos de aminoácidos que compõem a sequência peptídica podem 

influenciar na pureza do produto final obtido na síntese. Sequências que contêm  de 

metionina (Met), por exemplo, tendem a sofrer oxidação na cadeia lateral devido à 

presença de enxofre. Além disso, outros aminoácidos como asparagina (Asn) e 

triptofano (Trp) também podem contribuir com a pureza dos peptídeos por serem 

considerados instáveis (LAI; TOPP, 1999; DE BONI et al., 2004) 

Muito embora o peptídeo 1 o que apresentou maior pureza contenha um 

resíduo de Triptofano (Trp), também suscetível à oxidação, não houve influência 

significativa na pureza do peptídeo 1 sintetizado, conforme explicitado na Tabela 6. 

Além disso, este apresenta o resíduo de Glicina (Gly) nas extremidades do peptídeo, 

que por apresentar simplicidade estrutural favorece ao acoplamento de outros 

aminoácidos e garante flexibilidade na cadeia. (ANTONIOLI et al., 2007). 

Contudo, além da natureza química dos peptídeos, a síntese de peptídeos em 

fase sólida (SPFS) também pode influenciar na pureza dos peptídeos, uma vez que o 

progresso da reação pode ser difícil de monitorar, devido ao fato de que a purificação 

do peptídeo só é possível após a clivagem final da resina. Esse fator pode justificar a 

redução na pureza dos demais peptídeos, bem como o fato do peptídeo 3 apresentar 

menor pureza quando comparado aos demais, mesmo contendo resíduos de Gly em 

posições que poderiam favorecer o acoplamento de resíduos de aminoácidos 

(AMBLARD et al., 2006; FIELDS; NOBLE, 1990).  

A Tabela 6 também apresenta os valores de coeficiente de partição (log P O/W) 

e ponto isoelétrico (p.i) dos peptídeos. O coeficiente de partição é a razão entre a 

concentração de uma substância química em duas fases: tipicamente um aquoso e 

um solvente orgânico, e a lipofilia de um composto é comumente estimada pelo valor 

de log P. Conforme apresentado na Tabela 6, todos os peptídeos apresentam log P < 

0, o que demonstra baixa lipofilicidade (VISCONTI et al., 2015).  

Já o ponto isoelétrico (p.i) refere-se ao pH do peptídeo em que a carga elétrica 

líquida é igual a zero e a solubilidade dos peptídeos é mínima no ponto isoelétrico, 

esse valor varia de acordo com a sequência de aminoácidos com cadeias laterais 

distintas com variações de polaridade, acidez e basicidade (AUDAIN et al., 2016). Os 

dados na tabela 6 referentes ao p.i dos peptídeos revelam que varia entre 7 e 11, 
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sendo o peptídeo 2 o menos solúvel em água por apresentar p.i (7,39) próximo da 

neutralidade. 

 

4.2. Desenvolvimento de formulações e caracterização físico-química  

 

No presente trabalho, o desenvolvimento de formulações de nanoesferas com 

peptídeos associados consistiu na utilização dos métodos de emulsão dupla e 

nanoprecipitação com algumas modificações. Foram desenvolvidas formulações 

utilizando os cinco peptídeos, no intuito de se avaliar  o método mais adequado e as 

formulações com peptídeos que apresentaram melhores propriedades físicas e 

químicas, considerando também a pureza dos peptídeos. As nanoesferas 

desenvolvidas foram caracterizadas em termos de tamanho, IPD, potencial zêta, 

porcentagem de EE e payload. Os resultados são apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7.Caracterização físico-química das nanoesferas de PEG-PLA carregadas com peptídeos. 

a Tamanho médio das partículas por DLS (Índice de Polidispersão); b EE = eficiência de 

encapsulamento; O teste t de Student mostra que o tamanho médio das partículas é significativamente 
diferente entre NP em branco e PEG-PLA NP carregado com peptídeo. n = 3. ** p <0,0001. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 7 referente às NP produzidas pelo 

método de emulsão dupla mostram uma distribuição monodispersa e estreita no 

tamanho da população de NP com valores de IPD inferiores a 0,3 com diâmetro médio 

entre 82 e 136 nm. A presença de tensoativos não iônicos pode gerar partículas com 

baixo IPD devido a um bom processo de emulsificação (CRUCHO; BARROS, 2017). 

Formulação Dh a (nm) (IPD) 
Potencial 

Zêta (mV) 

% 

encapsulação 
EEb (%) 

Payload  

(µg/mg) 

Emulsão Dupla 

NS-Branca 82,2 ± 1 (0,224) -5,63 ± 0,30 --- --- --- 

NS-Peptídeo 1 105,7 ± 0,62 (0,214) -3,19 ± 014 34 ± 7 32 ± 7 21,28 

NS-Peptídeo 2 134,1 ± 0,65 (0,248) -4,23 ± 0,43  Degradou  

NS-Peptídeo 3 105,3 ± 0,61 (0,203) -3,23 ± 0,27 5 ± 1 4 ± 1 2,30 

NS-Peptídeo 4 136,5 ± 0,45 (0,157) -7,50 ± 1 19 ± 4 17 ± 5 13,24 

NS-Peptídeo 5 87,02 ± 0,64 (0,214) -2,58 ± 0,21 5 ± 1 4 ± 1 3,64 

  Nanoprecipitação I 

NS-Branca 81,7 ± 11 (0,481) -5,50 ± 0,06 --- --- --- 

NS-Peptídeo 1 124,5** ± 40 (0,271) -2,77 ± 0,84 24 ± 6 18 ± 6 22,55 

NS-Peptídeo 2 118,7** ± 54 (0,322) -2,26 ± 0,45 18 ± 4 16 ± 5 20,68 

NS-Peptídeo 3 94,55 ± 7,33 (0,429) -3,23 ± 0,05 9 ± 4 8 ± 4 11,75 

NS-Peptídeo 4 96,51 ± 4,59 (0,342) -5,08 ± 0,05 18 ± 5 16 ± 7 21,00 

NS-Peptídeo 5 84,03 ± 5,69 (0,414) -3,49 ± 0,36 6 ± 1 5 ± 1 6,58 

Nanoprecipitação II 

NS-Branca 114,6 ± 2 (0,238) -6,89 ± 0,14 --- --- --- 

NS-Peptídeo 1 118,6 ± 0,58 (0,230) -3,55 ± 0,27 18 ± 2 16 ± 1 20,16 

NS-Peptídeo 2 150,1 ± 1 (0,394) -3,04 ± 0,09 20 ± 2 18 ± 2 22,45 
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Embora o método de emulsão dupla tenha mostrado alta eficiência de 

encapsulação para o peptídeo 1 de aproximadamente 32%, os demais peptídeos 

apresentaram baixa eficiência de encapsulação. Além disso, o peptídeo 2 apresentou 

indícios de degradação sob alta tensão de cisalhamento desse método, uma vez que 

não foi possível quantifica-lo, provavelmente devido à instabilidade relatada de 

peptídeos e proteínas na etapa da sonicação (BATISTA et al., 2018). Outro fator em 

desvantagem para o método em questão, foi que a formulação que continha o 

peptídeo 5 apresentou sedimentos em menos de 7 dias após o preparo. 

Portanto, diante das limitações do método de emulsão dupla, optou-se por 

utilizar uma adaptação do método de nanoprecipitação (nanoprecipitação I), por ser 

um método que resultou em NP sem comprometer a integridade dos peptídeos 

encapsulados por não requerer stress mecânico na etapa de sonicação, como  nos 

métodos de emulsificação (BILATI; ALLÉMANN; DOELKER, 2005; BATISTA et al., 

2018). 

Pelo método de nanoprecipitação I, observam-se formulações com diâmetro 

das partículas entre 81 a 124 nm e polidispersas considerando o valor de IPD (>0,3), 

com exceção da formulação contendo o peptídeo 1 que mostrou-se monodispersa 

(Tabela 7). A eficiência de encapsulação foi entre 5 e 18% e foi possível constatar que 

não houve degradação de nenhum dos peptídeos com o método aplicado.  

No entanto, as partículas preparadas pelo método de nanoprecipitação I 

permaneceram estáveis por apenas 7 dias, com presença de agregados após esse 

período (Figura 13), provavelmente devido à ausência de tensoativos. Dados na 

literatura apontam que a inclusão de tensoativos no processo pode garantir a 

estabilidade da suspensão coloidal (CRUCHO; BARROS, 2017). 
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Figura 13. Sedimentação em formulações de nanoesferas preparadas por nanoprecipitação I com 7 
dias de armazenamento a 4ºC. 1) NS-Peptídeo 1; 2) NS-Peptídeo 2; 3) NS-Peptídeo 3; 4) NS-Peptídeo 
4; 5) NS-Peptídeo 5.  

 

 

Nesse sentido, foram desenvolvidas as formulações pelo método de 

nanoprecipitação II com a adição de tensoativos visando aumentar a estabilidade, 

para essas optou-se por utilizar somente os peptídeo 1 e 2 considerando a pureza 

relativa acima de 84% (Tabela 6) e a eficiência de encapsulação no método de 

nanoprecipitação I.  

As formulações apresentaram diâmetro das partículas entre 114 e 150 nm e as 

demais características físicas e químicas semelhantes àquelas obtidas por 

nanoprecipitação I,como potencial zeta e eficiência de encapsulação. Na Figura 14, 

em complemento à Tabela 7, está representada a distribuição de tamanho por 

intensidade e potencial zeta das formulações preparadas por nanoprecipitação II. 
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Figura 14. Distribuição de tamanho por intensidade (a) e potencial zeta (b) de Branca-NS, NS-peptídeo 
1 e NS-peptídeo 2 preparado por nanoprecipitação II. 

 

 

Em geral, os peptídeos produziram um aumento no tamanho de NP, é provável 

que os peptídeos estejam localizados na superfície da NP próximo à corona do PEG, 

produzindo efeitos na superfície hidrofílica (corona) e gerando aumento de diâmetro. 

A carga superficial da NP foi muito próxima de zero, de acordo com a estabilização 

estérica fornecida pelo polímero PLA-PEG, que protege eficientemente os grupos 

polarizáveis da cadeia do PLA na superfície da NP (Tabela 7) (ESSA; RABANEL; 

HILDGEN, 2010). 

Embora a repulsão entre partículas seja muito menor neste caso, o 

impedimento estérico entre a corona hidrofílica das cadeias de PEG mantém a 

estabilidade física da suspensão coloidal. Resultados semelhantes foram relatados 

anteriormente por outros autores (ESSA; RABANEL; HILDGEN, 2010). 

Ao se tratar do método de nanoprecipitação, a eficiência de encapsulação dos 

peptídeos 1 e 2 nas nanoesferas de PLA-PEG variou de 16 a 18%. Muito embora o 

método em questão foi idealmente desenvolvido para encapsulamento de pequenas 
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moléculas lipofílicas, esses valores podem ser considerados adequados para 

macromoléculas hidrofílicas. As baixas porcentagens de EE estão provavelmente 

relacionadas à baixa lipofilicidade dos peptídeos, que apresentam log P < 0 (Tabela 

6), o que indica uma maior afinidade de peptídeos pela fase aquosa.  

Assim, a EE obtida é justificada não apenas pela difusão da molécula na fase 

aquosa, mas também por sua fraca interação com o polímero hidrofóbico. Essa 

interação fraca causa uma difusão do peptídeo da fase orgânica da mistura para a 

fase aquosa durante o processo de formação e encapsulamento do peptídeo nas NP 

(BUHECHA et al., 2019).  

Gourdon e colaboradores conduziram um estudo semelhante ao encapsular o 

peptídeo ocitocina, no qual a EE foi 11,8% obtido pelo método da nanoprecipitação 

(GOURDON et al., 2018). Alguns autores relatam que é possível melhorar a EE dos 

peptídeos à medida que a porcentagem da cadeia PEG no copolímero é aumentada, 

porém em altas concentrações, por exemplo, acima de 100 µg/mL de polímero PEG 

este se torna tóxico para as células e limita a aplicação in vivo (GUPTA et al., 2018; 

TRINDADE et al., 2018). 

Embora as partículas tenham sido preparadas à temperatura ambiente, as NP 

são armazenadas a 4ºC para garantir a integridade dos peptídeos. Portanto, para 

determinar a estabilidade do peptídeo carregado em NS, as formulações obtidas pelo 

método de nanoprecipitação II foram mantidas a 4ºC e avaliadas por um período total 

de 60 dias (0, 15 , 30 e 60 dias) quanto aos parâmetros físico-químicos, como diâmetro 

médio, IPD, potencial zeta, sinais de floculação e agregação nas formulações. Essas 

características foram preservadas com formulações líquidas, sem conservantes, até 

o final do estudo (60 dias) sem alterações significativas, como separação de fases ou 

sedimentação. 

Como mostrado na Figura 15, apenas a formulação NS-peptídeo 2 mostrou um 

diminuição no diâmetro médio 60 dias após a preparação, isso pode estar diretamente 

associado à redução da  % EE ao longo do tempo e à degradação do peptídeo ao final 

de 60 dias (Figura 15). 
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Figura 15. Avaliação do tamanho e potencial zêta (a) e eficiência de encapsulação (b) das formulações 
I que foram estáveis por 60 dias. 

 

 

A % EE de peptídeos foi reduzida após o aumento no tempo de 

armazenamento, indicando degradação, oxidação ou liberação de peptídeos de NS 

(Figura 15). Além disso, não foi possível quantificar o peptídeo 2 ao final de 60 dias, 

provavelmente devido à oxidação. Isto pode ser justificado pelo fato do peptídeo 2 

possuir dois resíduos de Metionina e Asparagina, que são propensos a sofrer 
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oxidação na cadeia lateral que contém enxofre e outras instabilidades químicas, 

conforme já discutido (LAI; TOPP, 1999 DE BONI et al., 2004). 

Além disso, o ponto isoelétrico do peptídeo 2 está muito próximo da 

neutralidade (Tabela 6), um fator que pode reduzir a solubilidade e induzir a formação 

de agregados com uma parte dos peptídeos não encapsulados que permanecem na 

dispersão final da NP. O potencial zeta não apresentou variações significativas ao 

longo do tempo. Em experimentos futuros no desenvolvimento dessas formulações 

serão realizados estudos de liofilização dessas partículas visando um armazenamento 

de longo prazo.  

As formulações de NS carregadas com peptídeos obtidas por nanoprecipitação 

II também foram analisadas por Microscopia de Força Atômica (MFA). Essa é uma 

técnica indicada para analisar amostras moles, como materiais biológicos e 

poliméricos, sem nenhum tratamento especial para amostras (ESSA; RABANEL; 

HILDGEN, 2010). A análise da superfície por MFA mostrou que todos as NP são 

esféricas e apresentam superfície lisa (Figura 16 a, d).  

Foi observado a partir da análise de MFA que com o encapsulamento do 

peptídeo houve um aumento significativo nos tamanhos das nanoesferas e na 

dispersividade de tamanhos. Imagens no modo  Phase Contrast Mode (PCM) 

fornecem informações sobre a textura e rigidez das estruturas,  e com as imagens 

obtidas evidenciou-se a existência de diferenças na rigidez entre o núcleo das NS e a 

corona, onde provavelmente os peptídeos podem estar localizados (Figura 16e).  

Essas diferenças na corona da NS sugerem uma textura diferente, que pode 

estar relacionada às cadeias de PEG na superfície da NP associadas aos  peptídeos, 

que pela sua hidrofilia podem estar interagindo nessa parte mais externa da 

nanopartícula. Isso é claramente observado nas imagens de fase das NP carregadas 

com peptídeo (Figura 16e), mostrando um halo mais claro na superfície das partículas 

de espessura não negligenciável, conforme já também observado por outros autores 

com o uso do polímero PLA-PEG (OLIVEIRA et al., 2017). 
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Figura 16. Imagens de microscopia de força atômica (AFM) do NS-Branca e de NS-peptídeo 1 obtidas 
por nanoprecipitação II. Imagens de altura (a, d), Modo de contraste de fase (PCM) (b, e) e perfil 
topográfico (c, f). Em (g) representação esquemática de nanoesferas no estado seco e hidratado, e 
comportamento hipotético evidenciando deformação no estado seco e efeito da carga peptídica no 
diâmetro geométrico (AFM) e no diâmetro hidrodinâmico (DLS). Scan sizes: 4 × 4 µm. 

 

 

Os peptídeos apresentam caráter hidrofílico e provavelmente estão mais 

associados à superfície da NS, o que pode influenciar na chamada corona da 

partícula. Além disso, como mostrado na figura 16, esses peptídeos induziram 

também um aumento dos diâmetros geométricos das NP e provavelmente reduziram 

o encolhimento do PEG quando as partículas são desidratadas sob a mica na análise 

de AFM. A representação esquemática dos efeitos dos peptídeos sobre as NS e a 

deformação induzida pelo processo de secagem (preparo da amostra) na análise de 

MFA é proposta na Figura 16g. Além disso, estrutura do núcleo da NS observada na 

imagem de fase (e) é hipoteticamente representada. As imagens das NP com o 

peptídeo 2 associado foram muito semelhantes às com o peptídeo 1 (dados não 

mostrados). 

Portanto, considerando que o método de emulsão não foi adequando devido à 

degradação de um dos peptídeos e as formulações obtidas pelo método de 

nanoprecipitação I apresentaram baixa estabilidade, deu-se sequência ao 

desenvolvimento do trabalho com as formulações obtidas pelo método de 

nanoprecipitação II. 
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4.3. Cinética de liberação in vitro 

 

Figura 17. Perfil de liberação de peptídeos das nanoesferas em PBS em 12 horas. Peptídeo 1 (a) e 

Peptídeo 2 (b), insert: perfil de liberação em 24 h. Os dados são a média de três experimentos 

independentes ± DP (n = 3). 
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Os ensaios de liberação in vitro permitem avaliar a cinética de liberação da 

molécula ativa a partir do nanocarreador. A cinética é influenciada pelas interações de 

cada nanopartícula e seus constituintes com a molécula bioativa. A solubilidade da 

molécula ativa no meio de liberação é um dado importante para a realização de um 

estudo de liberação adequado. A solubilidade dos peptídeos 1 e 2 em meio PBS foi 

determinada por CLAE-UV após 24 horas de incubação a 37ºC sob agitação, os 

valores obtidos foram de 43,92 mg/mL e 11,67 mg/mL, respectivamente. Os perfis de 

liberação dos peptídeos a partir das NS de PLA-PEG foram determinados em 

condição sink (< 20% da solubilidade de saturação no meio) por um período de 24 

horas em meio PBS, pH 7,4 a 37ºC (Figura 17) usando-se o método de diálise direta. 

Os perfis de liberação foram semelhantes para ambos os peptídeos nas 

primeiras 12 horas, com uma dissolução rápida de cerca de 10% do total de peptídeos 

nas partículas, seguida de uma fase lenta de liberação e incompleta. Como a 

dissolução e a liberação foram semelhantes, sugere-se que esse valor de 10% 

liberado estaria fracamente ligado às NS. A fase inicial apresentou um burst para 

ambos os peptídeos liberados das NS em PBS cuja a porcentagem de liberação foi 

de aproximadamente 9% (Figura 17). Para peptídeo 1, o processo de liberação foi 

bifásico, com uma fase inicial de liberação (10%) seguida por uma fase mais lenta 

liberando até 50% (Figura 17a). Após 12 h, observou-se liberação de 35% do peptídeo 

carregado na NS até 24 h (Figura 17a). Com o uso dos peptídeos livres como controle 

para se determinar a velocidade de difusão através da membrana de diálise, 

observou-se que não houve dissolução completa para o meio externo.  

Os peptídeos possivelmente tiveram sua solubilidade reduzida em ambas as 

formas (livres e carregadas) dentro do tubos de diálise devido ao pH muito próximo 

de seus pontos isoelétricos. Isso poderia explicar parcialmente por que uma fração 

alta de peptídeos livres não encapsulados não foi liberada continuamente mesmo em 

condição sink. A precipitação do peptídeo no meio pode ter ocorrido no meio nas 

primeiras horas após a incubação e, durante esse período, somente uma parte de 

peptídeos são liberados. Não foi possível observar 100% de liberação e esses 

resultados corroboram com aqueles encontrados anteriormente por Gaowa e 

colaboradores, usando condições semelhantes não houve liberação total do peptídeo 

em que menos de 10% do peptídeo foi liberado em um burst inicial. No mesmo estudo, 
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constataram que a taxa de liberação poderia aumentar em meios contendo SFB 

(GAOWA et al., 2014). Entretanto, o uso de soro pode também levar a degradação do 

peptídeo. 

De fato, o peptídeo 2 que tem pI próximo ao pH 7, conforme discutido 

anteriormente (Tabela 6), apresentou menor solubilidade em PBS e liberação 

efetivamente menor ao final de 24 h, apenas 13% (Figura 17b). Portanto, neste caso 

os experimentos não foram conclusivos para poder definir a capacidade das NP em 

manter os peptídeos associados em condição sink. Novos estudos de liberação 

utilizando-se novas técnicas precisam ser realizados nesta situação, onde os 

precipitados não ultrapassam a membrana de diálise. 

 

4.4. Citotoxidade e Interação dos peptídeos com células Caco-2  

 

4.4.1. Avaliação de viabilidade celular pela técnica do Vermelho Neutro 

 

O teste de viabilidade celular pela técnica do vermelho neutro consiste na 

identificação da quantidade de células viáveis que incorporaram o corante vermelho 

neutro (hidrocloreto de 3-amino-7-dimetil-amino-2-metil-fenazina) nos seus 

lisossomas. Este corante catiônico fraco penetra na membrana das células viáveis por 

difusão iônica e concentra-se nos lisossomas fixando-se por ligações eletrostáticas 

hidrofóbicas em sítios aniônicos na matriz lisossomal. Portanto, pode-se distinguir 

células viáveis, nomeadamente aquelas que absorveram o corante vermelho neutro, 

de células inviáveis que não absorveram o corante, conseguindo-se assim obter uma 

estimativa da porcentagem de células viáveis existentes numa cultura. Essa técnica 

do vermelho neutro vem se tornando um dos testes de viabilidade celular mais 

utilizados, tendo muitas aplicações biomédicas e ambientais, por ser considerado um 

teste in vitro eficiente, simples, preciso, que permite obter resultados reprodutíveis, de 

custo baixo e eficaz para selecionar substâncias que possuem um potencial citotóxico 

(BORENFREUND; PUERNER, 1985; REPETTO; DEL PESO; ZURITA, 2008; EL 

SHARKAWI; EL SHEMY; KHALED, 2013). 
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Figura 18. Citotoxicidade de peptídeos livres e peptídeos  em NS. Efeitos do peptídeo 1 e peptídeo 2, 
NS-peptídeo e Branca-NS na viabilidade de células Caco-2 após 6 h e 24 h de incubação (a). 
Concentração inibitória para 50% (IC50) das células (b). Os resultados são a média de dois 
experimentos independentes, realizados em triplicata. Os dados foram comparados usando o teste t. 
usando o software estatístico Graph Pad Prisma 6.01. 
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Peptídeos são frequentemente instáveis e podem ser rapidamente degradados 

por várias proteases (LI; CLARK; TAN, 2018). Assim, no intuito de minimizar possíveis 

degradações nos peptídeos, utilizou-se a concentração de SFB a 1% em DMEM nos 

períodos de incubação e tratamento.  

 Os efeitos do peptídeo livre, peptídeos associados à NS e NS-branca na 

viabilidade das células Caco-2 foram realizados em 6 e 24 h de incubação e os 

resultados são mostrados na Figura 18. No período de 24 h de incubação, para ambos 

os peptídeos, as células Caco-2 foram mais sensíveis à concentrações de polímeros 

acima de 100 µg/mL (Figura 18 a). Esses dados estão de acordo com um estudo 

anterior sobre a toxicidade de polímeros na linhagem celular Caco-2 usando NP de 

PLA-PEG (TRINDADE et al., 2018). A concentração inibitória em 50% (IC50) para 

células Caco-2 foi calculada e os resultados são mostrados na Figura 18 b. 

A Figura 19 apresenta o gráfico de barras comparando a viabilidade celular na 

concentração de peptídeo a 0,3 µM nos dois tempos de incubação para os peptídeos 

livre e as formulações de NS com os peptídeos associados. Mesmo a uma 

concentração de 0,3 µM, as formulações de NS com peptídeo (NS-Peptídeo) e sem o 

peptídeo (NS-Branca) não mostraram redução significativa (p> 0,05) na viabilidade 

celular em ambos os tempos de incubação, quando comparadas aos peptídeos livres.  

 

Figura 19. Gráfico de barras comparando a viabilidade celular na concentração de peptídeo 0,3 µM (ou 

volume correspondente de NS-Branca) nos dois tempos de incubação.  
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Os peptídeos na forma livre, particularmente, não mostraram efeitos citotóxicos 

contra células Caco-2 em doses de até 3 µM (Figura 18 a). Pode-se observar 

claramente que abaixo de 3 µM não foi detectada citotoxicidade nos dois tempos de 

incubação, com viabilidade celular de aproximadamente 90%. Considerando que a 

degradação enzimática ocorre muito rapidamente nos meios de cultura, isso pode 

explicar a falta de efeito na viabilidade celular dos peptídeos na forma livre.  

Além disso, para ambos os peptídeos em concentrações baixas não foi 

observada toxicidade relevante na forma livre ou encapsulada. A segurança é um 

aspecto importante e pré-requisito para que peptídeos sejam utilizados como 

biomarcadores de câncer colorretal. Considerando que a degradação enzimática 

ocorre muito rapidamente nos meios de cultura, pode ser a causa da ausência de 

efeito. Os peptídeos não possuem uma estrutura terciária estável para conferir 

resistência à proteólise e não possuem a capacidade de atravessar ativamente a 

membrana celular, falhando em atingir alvos intracelulares (MA et al., 2019). Assim, 

nanopartículas poliméricas desempenham um papel importante na estabilização de 

peptídeos, fornecendo proteção química para a molécula, melhorando a captação e 

controlando a liberação (BATISTA et al., 2018). 

 

4.4.2. Interação celular 

Para entender melhor o mecanismo de interação entre esses peptídeos e a 

célula Caco-2, os peptídeos foram marcados com o corante fluorescente FITC (FITC-

Peptídeo) seguida da encapsulação deles em nanoesferas de PLA-PEG conforme 

previamente descrito. As imagens de interação dos peptídeos livres e das formulações 

nas células Caco-2 por 3 h são mostradas na Figura 20.  

Realizou-se análises de fluorescência em células tratadas com concentração 

não citotóxica (1 µM), a fim de avaliar o potencial do peptídeo para atuar como 

biomarcador em células tumorais e comparou-se interação celular com peptídeos 

livres e associados às nanoesferas.  
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Figura 20. Imagens de microscopia de fluorescência das células Caco-2. Imagens de sobreposição 
mostram os níveis de interação dos peptídeos marcados com FITC com as células em concentração 
fixa de peptídeos (1 µM), na forma livre ou encapsulado em nanoesferas poliméricas. A fluorescência 
verde indicou FITC-peptídeo marcado e fluorescência azul estão relacionados a núcleos das células 
corados com DAPI. 

 

 

A microscopia de fluorescência mostrou que a interação celular dos peptídeos 

marcados era afetada pela associação com NP e a alta interação dos peptídeos 

associados às NP com as células em comparação com a peptídeos livres foram 

observados em imagens de fluorescência combinadas (Figura 20). 
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Para ambos os peptídeos marcados com FITC, a forma livre apresentou baixa 

interação com as células Caco-2. O peptídeo1 quando associado às NS (NS-Peptídeo 

1) mostrou o sinal mais forte de fluorescência nas Caco-2. Como o peptídeo 1 contém 

resíduos de histidina e triptofano, isso pode contribuir para uma maior interação desta 

molécula mesmo em sua forma livre (Figura 20). A aromaticidade do triptofano 

exibindo uma forma plana rígida e estrutura eletrônica π favorece a interação com a 

membrana celular, aumentando assim o contato peptídeo-membrana (CHEN et al., 

2017).  

Imagens de microscopia de fluorescência não permitem uma visualização 

detalhada dentro das células. Entretanto, avaliando-se o perfil de interação, é possível 

observar um aspecto diferente entre os peptídeos livres e associados à NP (NS-

Peptídeo), caracterizado por  fluorescência difusa no citoplasma celular para os 

peptídeos livres e mais associada à membrana celular quando associado às 

nanopartículas. Essa análise preliminar evidencia maior interação de NS-Peptídeo 1 

e NS-Peptídeo 2 e células Caco-2 em comparação aos peptídeos livres e alguma 

seletividade no rastreio de formulações peptídicas. 

Outros estudos são necessários para identificar o(s) alvo(s) e também a 

captação diferencial entre os peptídeos selecionados e suas formulações de NP. No 

entanto, este estudo contribui com evidências que as nanoesferas biodegradáveis de 

PLA-PEG, preparadas por um método simples, são ferramentas úteis para associar e 

estabilizar peptídeos em meios biológicos promovendo interação celular melhorada. 

Isso representa um primeiro passo para estudar meios de introduzir esses peptídeos 

como biomarcadores no diagnóstico do CCR.  

Existem vários relatos na literatura que sugerem o uso de peptídeos como 

biomarcadores para a detecção de CCR (XIAO et al., 2015). Anteriormente, Bloch e 

colaboradores realizaram um estudo no qual o peptídeo EPPT1 marcado com FITC 

estava ligado a poliacrilamida catiônica (CPAA) para formar CPAA-783-EPPT1, que 

foi capaz de atingir a proteína MES-1 sub-isolada da membrana celular nas linhagens 

celulares colorretais HT-29 e LS-174T (BLOCH et al., 2012). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Cinco peptídeos selecionados pela técnica de exibição de fagos a partir de 

tecido tumoral de cólon foram sintetizados e dois deles exibiram massas exatas e alta 

pureza. Ambos os peptídeos foram associados à nanoesferas preparadas com 

polímero anfifílico de PLA-PEG utilizando os métodos de nanopreciptação e emulsão 

dupla. Usando-se uma adaptação do método de nanoprecipitação obteve-se  

formulações mais estáveis, com eficiência de encapsulação adequada para a 

continuidade dos estudos. A morfologia das NP com os peptídeos associados 

evidenciou uma corona hidrofílica que pode ser atribuída ao PEG associado aos 

peptídeos  na superfície da NP.  

Os peptídeos não apresentaram citotoxicidade para células Caco-2 até a 

concentração 1 µM e mostraram-se seguros para conduzir estudos de interação 

celular. Peptídeos associados às NP mostraram maior interação com células Caco-2 

comparado aos peptídeos livres. O peptídeo 1 provou ser um candidato promissor 

para atuar como biomarcador mesmo em concentrações muito baixas, 

particularmente associadas à NP aqui desenvolvida. 
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CAPÍTULO II 

Avaliação da capacidade de ligação dos peptídeos em proteínas da célula Caco-

2 
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1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Imobilizar dos peptídeos em matriz Sepharose para cromatografia de afinidade; 

• Extrair proteínas da célula Caco-2; 

• Selecionar de proteínas com afinidade aos peptídeos por meio de cromatografia 

de afinidade. 
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2. MATERIAIS  

 

Utilizou-se resina sepharose 4B (Sigma-Aldrich), dioxano (VETEC), N , N ' -

Diciclohexilcarbodiimida (DCC) (Sigma-Aldrich), N- hidroxissuccinimida (NHS) 

(Sigma-Aldrich), anidrido succínico (Sigma-Aldrich),  etanolamina (VETEC), BCA 

Protein Assay (Thermo Scientif, EUA), Inibidor de protease (Protease Inhibitor Cocktail 

– PIC) (Sigma-Aldrich), Tris-hidroxi-aminometano (VETEC), epicloridrina, hidróxido de 

amônio (Synth), bicarbinato de sódio (Synth), hidróxido de sódio (Synth), ácido 

clorídrico PA (Synth), cloreto de sódio (Synth), cloreto de magnésio (Synth), acetato 

de amônio (Neon), padrão de peso molecular o molecular Weight Marker Kit (Sigma 

Aldrich)  acrilamida (Sigma-Aldrich), bis acrilamida (Sigma-Aldrich),  persulfato de 

amônio (GE), tetrametiletilenodiamina (TEMED) (Sigma-Aldrich), glicina (Sigma-

Aldrich), Coomassie G250, etanol (VETEC), ácido acético (Synth), tripsina (Promega). 

 

3. MÉTODOS 

 

3.1. Avaliação da capacidade de ligação em proteínas das extraídas das 

células Caco -2 

 

3.1.1. Síntese da matriz da coluna para cromatografia de afinidade 

 

A síntese da matriz Sepharose 4B das colunas para cromatografia de afinidade 

consistiu nas seguintes etapas de ativação/imobilização: ativação com epicloridrina, 

aminação, succinilação, ativação com N-hidróxisuccinimida (NHS) e 

diciclohexilcarbodiimida (DCC), imobilização dos peptídeos na matriz e bloqueio dos 

grupos carboxílicos livres. As reações envolvidas nas etapas citadas encontram-se 

descritas em trabalho publicado por Matsumoto e colaboradores em 1979 

(MATSUMOTO; MIZUNO; SENO, 1979). Na Figura 21 está representado a estrutura 

antes da ativação / imobilização da resina Sepharose 4B utilizada como matriz das 

colunas cromatográficas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/N,N%27-Dicyclohexylcarbodiimide
https://en.wikipedia.org/wiki/N,N%27-Dicyclohexylcarbodiimide
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Figura 21. Representação da estrutura da Sepharose 4B 

 

 

Na etapa de ativação, 6 g de resina Sepharose 4B foram lavadas com álcool 

70, filtradas a vácuo e lavadas com água destilada para remoção do álcool residual. 

Suspendeu-se a resina em 4 volumes de NaOH 0,4 M contendo 5% de epicloridrina. 

Manteve-se a suspensão em banho-maria a 40ºC por 2 horas sob agitação leve 

seguida de lavagem com excesso de água destilada.   

A sepharose epóxi-ativada foi aminada pela suspensão em 1,5 volumes de 

solução de NH4(OH) por 90 minutos em banho-maria a 40ºC sob agitação. Lavou-se 

a resina aminada com excesso de água destilada e NaCl 0,1 M. Suspendeu-se a 

resina em 1,5 volumes de NaCl 0,1 M, e adicionou-se 0,08 g de anidrido succínico por 

g de resina para a succinilação. Manteve-se o pH 6,0 da suspensão pela adição 

gradual de NaOH 20% e agitou-se por cinco horas à temperatura ambiente. Para 

remover os grupos carboxílicos lábeis, realizou-se uma nova lavagem com NaOH 0,1 

M e a resina foi suspensa nesta mesma solução por 30 minutos.   

A sepharose succinilada foi lavada com 3 volumes de dioxano e novamente 

suspensa nesse reagente, adicionando-se NHS 0,1 M e DCC 0,1 M para ativação. A 

suspensão foi incubada por 70 minutos sob agitação leve à temperatura ambiente, 

sendo então lavada com 8 volumes de dioxano, seguidos de 4 volumes de metanol e 

3 volumes de dioxano.   

Após a ativação, lavou-se a resina com 1 volume de água destilada e transferiu-

a para um béquer com 3 volumes de solução NaHCO3 0,01 M, NaCl 0,9% pH 7,5 

contendo ácido ε-aminocaproico na proporção de 2,6 g de ácido para 100 mL de 

solução. Manteve-se a suspensão por 1 hora à temperatura ambiente para inserção 
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do braço extensor. Por fim, realizou-se novamente a ativação com NHS e DCC 

conforme descrito anteriormente. 

Para imobilizar os peptídeos na sepharose, separou-se a resina em seis 

frações iguais e adicionou-se 2 mg de cada peptídeo em solução de NaHCO3 0,01 M, 

NaCl 0,9%  pH 7,5, e transferiu-se às frações. Após 1 hora à temperatura ambiente e 

12 horas sob refrigeração, os peptídeos estavam imobilizados. Por fim, realizou-se o 

bloqueio dos grupos carboxílicos livres com etanolamina 0,1 M pH 9,0 por 1 hora à 

temperatura ambiente, seguida de lavagem com água destilada e transferiu o material 

para seringas (2 mL de matriz por seringa).  

Preparou-se também uma coluna controle sem os peptídeos imobilizados. 

Manteve-se as colunas vedadas a 4 ºC até o momento do uso. Na Figura 22, está 

representado a estrutura proposta para a obtenção da coluna utilizada na 

cromatografia de afinidade. 

 

Figura 22. Representação esquemática da estrutura proposta para a obtenção da coluna de afinidade. 
Azul: estrutura obtida após a epoxilação, aminação, succinilação e ativação com NHS e DCC da 
Sepharose 4B; Verde: estrutura obtida após a imobilização do ácido ε-amino capróico. 

 

 

3.1.2. Extração de proteínas 

 

Para obtenção dos extratos proteicos, ressuspendeu-se aproximadamente 100 

mg (equivalente à densidade celular de 15 x 106) de células Caco-2 (previamente 

cultivadas e congeladas conforme apresentado no item 3.3 do capítulo I) em 1 mL de 

tampão Tris 50 mM (pH 7,5; NaCl 100 mM, inibidor de protease PIC 100 (1:100)). A 

lise celular para extração de proteínas de fração solúvel no tampão consistiu na 

sonicação da amostra a 20 % de amplitude, em banho de gelo por 5 ciclos de 15 

segundos cada com intervalos de 45 segundos entre os ciclos.  
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Em seguida o material sonicado foi centrifugado a 2.000 x g por 15 minutos a 

4ºC, ao término retirou-se o sobrenadante contendo uma fração de proteínas solúveis 

no tampão e transferiu-o para um microtubo limpo, descartando o pellet formado na 

primeira centrifugação. Realizou-se uma nova centrifugação a 20.000 x g por 50 

minutos a 4ºC, coletando o sobrenadante ao término e reservando a amostra. Por fim, 

determinou-se a concentração proteica no sobrenadante pelo método do ácido 

bicinchonínico (BCA).  

 

3.1.3. Cromatografia de Afinidade 

 

Em suma, as colunas (cuja matriz foi sintetizada conforme item 3.1.1) foram 

previamente equilibradas com tampão de equilíbrio e o extrato bruto de proteínas de 

fração solúvel foi submetido à cromatografia através de 10 passagens em cada coluna 

para assegurar a ligação com os peptídeos imobilizados. Ao término, lavou-se as 

colunas com 100 mL do tampão de lavagem para remoção das proteínas com ligações 

inespecíficas. Na sequência, o tampão de eluição foi também recromatografado por 

10 vezes para eluir as proteínas com  afinidade pelos peptídeos imobilizados.  

Na Tabela 8 apresentam-se as condições cromatográficas utilizadas. Vale 

ressaltar que as condições 1 e 2 referem-se à exposição do extrato proteico nas 

colunas em série na qual o mesmo extrato foi utilizado para todas as colunas. Já nas 

condições 3, 4 e 5 fracionou-se o extrato proteico em seis porções expostas a cada 

uma das seis colunas com peptídeos imobilizados.  
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Tabela 8. Condições utilizadas na cromatografia de afinidade 

 Condição 1 Condição 2 Condição 3 Condição 4 Condição 5 

Extrato proteico Em série Em série Por coluna Por coluna Por coluna 

Tampão de 

equilíbrio* 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,15 M 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,15 M 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,3 M 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,3 M 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,1 M 

Tampão de 

lavagem* 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,15 M 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,15 M 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,15 M 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,15 M 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,3 M 

Tampão de 

eluição*  

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 1 M 

100 µM peptídeo 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,3 M 

100 µM peptídeo 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,3 M 

100 µM peptídeo. 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,3 M 

100 µM peptídeo. 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,15 M 

100 µM peptídeo. 

Limpeza  

das colunas 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,15 M 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,3 M 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,3 M 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,3 M 

Tris-HCl 50 mM 

NaCl 0,15 M 

   *pH dos tampões: 7,5 
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As amostras eluídas foram então dialisadas para remoção do excesso de sal 

(solução de acetato de amônio 0,01M pH 7,4 por 24 horas) e concentradas em 

liofilizador (Benchtop Virtis). Ressuspendeu-se o sólido obtido em tampão de 

tratamento (Tris-HCl 0,125 M pH 6,8; SDS 4%; glicerol 20%, azul de bromofenol 

0,002%) seguido de eletroforese unidimensional (1D SDS-PAGE).  

 

3.1.4. Eletroforese Unidimensional 

 

Primeiramente, as  amostras sólidas foram ressuspendidas  em 15 μL tampão 

de amostra (Tris-HCl 0,125 M pH 6,8; SDS 4%; glicerol 20%, azul de bromofenol 

0,002%) e submetidas a 100ºC por 5 minutos para desnaturação das proteínas. As 

amostras do extrato bruto e eluídas (contendo as frações de proteínas com afinidade 

pelos peptídeos) foram submetidas à uma eletroforese unidimensional em condições 

desnaturantes (1D-SDS-PAGE) segundo método descrito por Laemmli em 1970, 

utilizando géis de separação e concentração a 12% e 4%, respectivamente, e adotou-

se a corrente de 20 mA por gel (LAEMMLI, 1970).   

Após a corrida em tampão de amostra (Tris-HCl 25 mM, glicina 0,19M e SDS 

0,1%) os géis foram corados com Coomassie G250 ou Prata para visualização das 

bandas enriquecidas. Obteve-se as imagens dos géis utilizando-se o scanner 

ImageScanner III (GE Healthcare) e as bandas enriquecidas foram excisadas para 

digestão in gel e posterior identificação por espectrometria de massas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Avaliação da capacidade de ligação dos peptídeos em alvos moleculares 

proteicos 

 

Um extrato bruto proteico de células Caco-2 (aproximadamente 2,5 mg/mL de 

proteínas por extração) foi submetido à cromatografia de afinidade com dois peptídeos 

imobilizados, limitando-se as interações iônicas inespecíficas pela presença de 

tampão contendo concentrações variadas de NaCl, conforme apresentado na Tabela 

8. Uma etapa de lavagem para remoção de proteínas não ligadas especificamente no 

peptídeo imobilizado na coluna visou garantir a eluição somente de proteínas ligadas 

especificamente no peptídeo por afinidade. 

No presente trabalho, analisou-se por SDS-PAGE 12% cinco condições de  

ligação, lavagem e eluição realizadas em uma cromatografia de afinidade entre os 

peptídeos 1 e 2 com proteínas extraídas das células Caco-2 (Tabela 8). 

A cromatografia de afinidade com ligantes peptídicos é uma técnica promissora de 

biosseparação, tem grande potencial para separação e purificação de proteínas e 

baseia-se em interações biológicas altamente específicas entre ligantes 

especialmente projetados e proteínas alvo (ZHAO; SHI; SUN, 2014). 

Considerando as condições estudadas, a condição 1 na qual utilizou-se o 

tampão de eluição (Tris-HCl 50 mM, NaCl  1 M de NaCl e 100 µM do peptídeo 

correspondente) observou-se que não houve seletividade dos peptídeos por 

proteínas, uma vez que houve semelhança entre o perfil das bandas enriquecidas. Tal 

semelhança sugeriu que as proteínas eluídas haviam interagido não somente com o 

peptídeo imobilizado mas também com o material da coluna, a resina Sepharose 4B.  

A concentração do sal (NaCl a 1 M) utilizado no tampão de eluição também 

pode ter influenciado nos resultados obtidos na condição 1. Wang e colaboradores em 

um estudo realizado com o peptídeo ligante (YFRH) a Imunoglobulina, constataram 

que a concentração do sal pode influenciar significativamente na ligação e, 

consequentemente, na eluição das proteínas por ser mais favorável que ocorram 

ligações iônicas entre sal/proteína. Zhao e colaboradores prepararam uma série de 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/biomimetics
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/affinity-chromatography
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/biomimetics
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/purification
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resinas alterando a densidade do peptídeo ligante (FYWHCLDE) imobilizados no gel 

de Sepharose 4B. O estudo comprovou que parâmetros como densidade de ligantes, 

pH e concentração de sal no tampão influenciam na eficiência da purificação de 

proteínas (ZHAO; SHI; SUN, 2014).  (WANG et al., 2016).  

Deste modo, para a condição 2, no intuito favorecer a eluição por afinidade 

ligante / alvo utilizou-se um tampão de eluição (Tris-HCl 50 mM, NaCl 0,3 M  100 µM 

do peptídeo correspondente) e manteve-se os outros parâmentros adotados na 

condição 1 (Tabela 8). Além disso, adicionou-se uma coluna controle (sem peptídeo 

imobilizado) para avaliar interação das proteínas com a Sepharose 4B.  

Contudo, na condição 2 o gel obtido apresentou baixa resolução. Observou-se 

a necessidade de ajustar um outro parâmetro, a inserção da amostra com extrato bruto 

nas colunas, que nas condições 1 e 2 foi realizado em série, ou seja, o mesma amostra 

foi utilizada para todas as colunas.   

Portanto, em relação aos parâmetros ajustados na metodologia que 

corresponde à condição 3 (Tabela 8), manteve-se os parâmetros da condição 2, e 

alterando somente a inserção da amostra contendo o extrato bruto, que foi dividida 

em frações iguais para cada coluna e assim inseridas. Observou-se que a coluna 

controle apresentou bandas no gel unidimensional, confirmando assim a hipótese de 

que as proteínas da amostra interagem com a Sepharose 4B.  

Outro parâmetro avaliado foi a eficiência na etapa de remoção de proteínas que 

fazem ligações inespecíficas, isto é, interromper interações eletrostáticas e remover 

proteínas ligadas com baixa afinidade à coluna. Em todas as condições apresentadas, 

o uso do tampão de lavagem (Tris-HCl 50 mM NaCl 0,15 M) mostrou-se eficiente visto 

que houve redução da absorbância em 280 nm das alíquotas recolhidas ao longo da 

etapa de lavagem (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/static-electricity
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Figura 23: Eficiência na eluição das proteínas com ligações inespecíficas confirmadas pela leitura em 
280 nm utilizando-se o tampão de lavagem (Tris-HCl 50 mM e NaCl 0,15 M) na condição 3. 

 

 

Em estudos realizados por Breguez e colaboradores, um extrato de proteínas 

do fígado de rato Wistar foi exposto a uma cromatografia de afinidade com peptídeo 

PR-11 (RRRPRPPYLPR) imobilizado. A ligação não específica ocorreu através de 

uma etapa de lavagem com utilização de um tampão de lavagem (Tris-HCl 50 mM  

NaCl 0,3 M) (BREGUEZ et al., 2016).  

Após a lavagem, a última fração recolhida da coluna antes de realizar a eluição 

foi seca e analisado por SDS-PAGE, na qual a coloração com prata no gel não revelou 

bandas enriquecidas com proteínas, confirmando então a eficiência do processo com 

o uso do tampão. A eluição das proteínas com ligações específicas ao peptídeo ligante 

ocorreu pelo uso do mesmo tampão acrescido de 50 µM de PR-11, o SDS-PAGE a 

12% permitiu a visualização de 9 bandas na fração eluída (BREGUEZ et al., 2016). 

Portanto, baseado no estudo anterior, realizou-se a condição 4 apresentada na 

Tabela 8., contudo, o método mostrou-se pouco adequado para a aplicação no 

presente trabalho.  Muito embora as frações recolhidas das colunas antes da eluição 

não tenham apresentado bandas confirmando assim a remoção de proteínas não 

ligadas, o não aparecimento de bandas nas frações eluídas com o tampão de eluição 

(Tris-HCl 50 mM NaCl 0,3 M e 100 µM do peptídeo) sugeriu que as proteínas de 

interesse foram removidas da coluna no processo de lavagem.  

Diante do exposto, os parâmetros adotados na condição 5 (Tabela 8) foram 

adotados com base nos géis obtidos a partir das condições anteriores. A concentração 

de sal no tampão de lavagem (Tris-HCl 50 mM e NaCl 0,15 M) para remoção das 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/wistar-rat
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/affinity-chromatography
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/sds-polyacrylamide-gel-electrophoresis
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/silver
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proteínas com ligações inespecíficas confirmou que esse foi mais adequado. A Figura 

24a representa o SDS-PAGE 12% das frações recolhidas na etapa de remoção 

lavagem da coluna antes da eluição.  

 

Figura 24: SDS-PAGE 12% (a) das frações recolhidas na etapa de lavagem, antes da eluição utilizando 
e (b) das frações eluídas com Tris-HCl 50 mM e NaCl 0,15 M acrescido de 100 µM do peptídeo 
utilizando a condição 5.  

 

 

Conforme observado na Figura 24a, a ausência de bandas indica que as 

proteínas sem afinidade foram removidas da coluna antes da etapa de eluição das 

proteínas com afinidade pelos peptídeos imobilizados na coluna.  

O SDS-PAGE 12% das frações eluídas com o tampão de eluição (Tris-HCl 50 

mM e NaCl 0,15 M acrescido de 100 µM do peptídeo) utilizando a condição 5 está 

representado na Figura 24b. Este apresentou  resultados satisfatórios visto que é 

possível observar seletividade dos peptídeos com proteínas de interesse (bandas 

enriquecidas em destaque). Uma vez que não houve o aparecimento das bandas 

enriquecidas (em destaque) na canaleta referente à coluna controle, pode-se dizer 

que que as proteínas em questão não interagem com a Sepharose 4B e sim com o 

peptídeo correspondente imobilizado na coluna. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Vários são os parâmetros que interferem na eficiência da cromatografia de 

afinidade realizada com o extrato bruto proteico. Dentre eles, a concentração do sal 

contido no tampão é de suma importância nas etapas de eluição de proteínas com 

ligações inespecíficas ou que interagem com o peptídeo imobilizado na coluna. 

Portanto, obteve-se uma condição ideal onde foi possível identificar maior capacidade 

de ligação dos peptídeos com proteínas extraídas de células Caco-2. 

 Considerando que a seleção dos peptídeos foi realizada empregando-se 

extratos de proteoma solúvel (composto em sua maioria por proteínas do citoplasma 

celular), acreditamos que a identificação dos alvos permitirá confirmar os dados 

obtidos nos experimentos de interação celular uma vez que espera-se identificar 

proteínas do citoplasma como alvo de tais peptídeos.  Além disso, tal identificação 

poderá fornecer subsídios ao design de peptídeos com maior potencial biomarcador 

que auxiliem no diagnóstico precoce do câncer colorretal. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

Dois peptídeos de massa exata e alta pureza mostraram-se seguros frente às 

células de tumor de cólon humano (Caco-2) para atuarem como biomarcadores na 

forma livre ou associados a nanopartículas de PLA-PEG, sendo que o peptídeo 1, 

quando comparado ao peptídeo 2, demostrou ter potencial para atuar como 

biomarcador devido à forte interação que apresentou com as células Caco-2. Além 

disso, a foi possível observar a capacidade de ligação dos peptídeos com proteínas 

extraídas das células Caco-2 que serão identificadas futuramente possibilitando a 

confirmação dos dados obtidos nos estudos de interação celular. 
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PERSPECTIVAS  

 

• Identificar por meio de análise proteômica as proteínas presentes que 

demonstraram afinidade pelos peptídeo 1 e 2. 

• Sintetizar e caracterizar os demais peptídeos selecionados por phage display; 

• Desenvolver e caracterizar formulações associando outros peptídeos à 

nanopartículas utilizando o método de nanoprecipitação descrito no presente 

trabalho; 

• Realizar a liofilização e o congelamento da formulação II para obter 

armazenamento a longo prazo, observando-se as possíveis instabilidades 

físicas e químicas que podem ocorrer com os peptídeos; 

• Avaliar a liberação de peptídeos a partir de nanoesferas utilizando-se outro 

método; 

• Realizar o estudo de internalização dos peptídeos 1 e 2 em células tumorais de 

intestino Caco-2 utilizando microscopia confocal; 

• Avaliar o potencial de biomarcador dos peptídeos 1 e 2 e outros peptídeos 

(selecionados por phage display) em tecido de tumor induzido de ratos Wistar 

bem como identificar os possíveis alvos proteicos de ligação dos mesmos.  

• Marcar as nanoesferas com ligantes contendo radioisotótopos para a prova de 

conceito in vivo do uso como biomarcador em animais acometidos por tumores 

de cólon via imagens cintilográficas. 
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Anexos 
Produtos gerados pelo trabalho 
1-Artigo publicado: 
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2- Trabalhos apresentados em congresso internacional 
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