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RESUMO  

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose granulomatosa sistêmica causada por 

duas espécies de um fungo termodimórfico: Paracoccidioides brasiliensis e 

Paracoccidioides lutzii. A doença é endêmica na América Latina e apresenta o maior 

número de casos no Brasil. Embora a maioria das formas clínicas seja assintomática, 

podem ocorrer infecções severas e progressivas, envolvendo o tecido pulmonar, o 

sistema nervoso central e pode levar a óbito dependendo da gravidade. Assim, o 

diagnóstico precoce da doença torna-se essencial para dar início ao tratamento. Apesar 

disso, ainda não existe um diagnóstico rápido e preciso com custo apropriado para as 

áreas endêmicas. Nesse sentido, uma alternativa é representada pelo uso de nanobastões 

de ouro (AuNBs), os quais possuem uma forte absorção característica no espectro visível 

(ressonância de plasmon) que pode ser monitorada por espectrofotometria. 

Considerando o uso dos AuNBs como biosensores, os mesmos foram funcionalizados 

com polietilenoimina e bioconjugados com anticorpos anti-gp43. Tais conjugados 

foram testados na presença dos alvos purificados e também desafiados com soro de 

camundongos infectados. A ligação efetiva das biomoléculas em questão foi observada 

através do deslocamento do pico de absorção plasmônica longitudinal dos AuNBs, 

sendo satisfatórias quando empregadas as biomoléculas purificadas. Em amostras de 

soros o sensor não se comportou como esperado. Assim, o deslocamento observado 

para as biomoléculas purificadas mostram que o sistema deve ser aprimorado para a 

detecção de antígenos em amostras complexas e pode justificar em parte, o sucesso do 

sistema de detecção proposto. Além disso, a proposta representa um avanço 

biotecnológico para o diagnóstico de doenças negligenciadas.
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ABSTRACT 

 

Paracoccidioidomycosis (PCM) is a systemic granulomatous mycosis caused by two 

species of a thermodymorphic fungus: Paracoccidioides brasiliensis and 

Paracoccidioides lutzii. The disease is endemic in Latin America and has the highest 

number of cases in Brazil. Although most clinical forms are asymptomatic, severe and 

progressive infections can occur, involving the lung tissue, the central nervous system 

and can lead to death depending on severity. Thus, early diagnosis of the disease 

becomes essential to initiate treatment. Despite this, there is not yet a rapid and accurate 

diagnosis at an appropriate cost for the endemic areas. In this sense, an alternative is 

represented by the use of gold nanorods (AuNBs), which have a strong characteristic 

absorption in the visible spectrum (plasmon resonance) that can be monitored by 

spectrophotometry. Considering the use of AuNBs as biosensors, they were 

functionalized with polyethyleneimine and bioconjugates with anti-gp43 antibodies. 

Such conjugates were tested in the presence of the purified targets and also challenged 

with serum from infected mice. Effective binding of the biomolecules in question was 

observed by shift the longitudinal plasmonic absorption peak of the AuNBs and being 

satisfactory when using the purified biomolecules. In serum samples the sensor did not 

behave as expected. Thus, the observed displacement for the purified biomolecules 

shows that the system must be improved for the detection of antigens in complex 

samples and may justify in part the success of the proposed detection system. In 

addition, the proposal represents a biotechnological advancement for the diagnosis of 

neglected diseases.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Paracoccidioidomicose 

A Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica também conhecida 

como doença Lutz Splendore-Almeida, Blastomicose Sul-Americana, Blastomicose 

Brasileira, Granulomatose Paracoccidióidica e Granulomatose Blastomicóide Tropical 

(DE BRITO; QUARESMA, 2007; GÓES et al., 2014) e foi descrita pela primeira vez 

por Adolfo Lutz em 1908 (MARQUES, 2008). Essa doença ocorre em regiões tropicais 

e subtropicais, sendo considerada a infecção fúngica mais importante da América Latina 

(PALMEIRO; CHERUBINI; YURGEL, 2005). Os países que possuem o maior número 

de casos relatados são Brasil, Colômbia e Venezuela (DE ALBORNOZ, 1971; SILVA-

VERGARA et al., 1998) e desses casos aproximadamente 80% ocorrem no Brasil, 

principalmente nos estados São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Rondônia  

(SHIKANAI-YASUDA et al., 2006). 

Por se tratar de uma doença sem notificação compulsória, não se tem dados 

precisos sobre a sua incidência no Brasil. Os cálculos de prevalência, incidência e 

morbidade dessa doença baseiam-se em relatos de inquéritos epidemiológicos e de 

séries de casos (PETRONI et al., 2005). Estima-se que a incidência anual no país varia 

de 0,71 a 3,7 casos por 100 000 habitantes. No entanto, registro recente de incidência 

em Rondônia relata 9,4 casos por 100 mil habitantes, com dois municípios relatando 

incidências próximas a 40 casos por 100 mil habitantes (SHIKANAI-YASUDA et al., 

2017). A PCM é considerada a oitava causa de mortalidade no Brasil entre as doenças 

infecciosas e parasitárias e a taxa de letalidade situa-se entre 2 e 23%, atingindo 30% se 

associada a AIDS (PANIAGO et al., 2003).  

O grande fator de risco para aquisição da infecção esta relacionado com 

atividades associadas ao manejo do solo contaminado com o fungo, como por exemplo, 

terraplenagem, preparo de solo, práticas de jardinagens e transporte de produtos 

vegetais (SHIKANAI-YASUDA et al., 2006). Além disso, a construção civil, o 

ecoturismo, ou inclusive atividades de lazer em parques ou terrenos baldios também 
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constituem possíveis fatores de risco (FERREIRA, 2017). A infecção por PCM 

normalmente é adquirida nas duas primeiras décadas de vida, entretanto as 

manifestações clínicas ou a evolução para a doença ocorre mais frequentemente em 

adultos a partir dos 30 anos de idade como resultado da reativação endógena dos focos 

latentes (SHIKANAI-YASUDA et al., 2006, 2017; WANKE; AIDÊ, 2009). 

Trabalhadores rurais do sexo masculino são os mais afetados e a falta de higiene, 

desnutrição, tabagismo e consumo de álcool, são considerados fatores de risco para a 

manifestação da doença (MARTINEZ; MOYA, 1992; SHIKANAI-YASUDA et al., 

2006). A infecção no sexo feminino é rara em função do papel protetor do hormônio 

estrogênio (SHANKAR et al., 2011), além de a mulher ter menor envolvimento com o 

trabalho em área rural. 

1.2 Aspectos clínicos 

O modo de transmissão mais comum é a inalação de conídios do fungo que 

atingem o epitélio alveolar pulmonar e se transformam na forma parasitária de levedura 

(DE CAMARGO, 2008; SAN-BLAS; NIÑO-VEGA; ITURRIAGA, 2002) (Figura 1). 

Com menor frequência, o patógeno pode ainda ser inoculado diretamente na mucosa 

oral, ou penetrar através de pequenas escoriações na pele do hospedeiro, causando 

lesões nessas áreas (MCEWEN et al., 1987). Após a sua transformação, o fungo pode 

ser destruído no parênquima pulmonar por células fagocíticas inespecíficas ou se 

disseminar para outros órgãos e tecidos. 

O International Colloquium on Paracoccidioidomycosis classifica a PCM em: 

Paracoccidioidomicose-infecção e Paracoccidioidomicose-doença de forma aguda ou 

subaguda (forma juvenil), forma crônica (tipo adulta) ou forma residual (sequelas). 

Além disso, a PCM crônica pode ser classificada em PCM unifocal ou multifocal 

conforme o número de locais de lesões (WANKE; AIDÊ, 2009). 

A forma aguda / subaguda é mais comum entre crianças e adultos jovens, 

representando 3-5% dos casos de PCM. O indivíduo apresenta lesões disseminadas, 

hepatomegalia, esplenomegalia, aumento de linfonodos (ALBANO et al., 2015; 

FORTES et al., 2011), podendo também ter quadros de anemia, febre e emagrecimento, 
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com rápida deterioração do estado geral da criança (SHIKANAI-YASUDA et al., 

2006). Já a forma crônica, responde por mais de 90% dos pacientes e afeta 

principalmente homens adultos. Geralmente, essa forma clínica é caracterizada por 

envolvimento pulmonar, com sintomas prolongados como tosse e dispneia, associado a 

lesões mucosas e cutâneas (MARTINEZ, 2015). Segundo Petroni et al. (2005), as 

sequelas mais limitantes da PCM incluem quadros de insuficiência pulmonar crônica, 

doença de Addison e linfangiectasia com má-absorção intestinal.  

Para o tratamento, vários antifúngicos podem ser utilizados tais como 

anfotericina B, sulfamídicos e azólicos (SHIKANAI-YASUDA, 2015). A duração do 

tratamento esta intimamente relacionada à gravidade da doença e ao tipo de droga 

utilizada. Segundo Shikanai-Yasuda et al (2006), além da terapêutica antifúngica 

específica, o manejo terapêutico da PCM deve obrigatoriamente incluir medidas de 

suporte às complicações clínicas associadas ao envolvimento de diferentes órgãos pela 

micose e os pacientes deverão ser acompanhados periodicamente até apresentarem os 

critérios de cura. 

 

Figura 1: Propagação dos agentes etiológicos da Paracoccidioidomicose. Atividades associadas ao 

manejo do solo contaminado com os fungos P. brasiliensis e P. lutzii é o grande fator para aquisição da 

PCM. A transmissão mais comum é a inalação de conídios dos fungos que atingem o epitélio alveolar 

pulmonar e se transformam na forma parasitária de levedura. O homem constitui o principal hospedeiro 

dos fungos, podendo ser encontrado em outros animais. Imagem obtida de Shikanai-Yasuda et al., 2017. 
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1.3 Agente etiológico 

Os agentes etiológicos da PCM são classificados taxonomicamente como filo 

Ascomycota, ordem Onygenales, família Ajellomycetaceae e gênero Paracoccidioides 

(FLOREZ; CASTRO, 2015; UNTEREINER et al., 2004). Seus hospedeiros definitivos 

são constituídos pelo ser humano, tatus (Dasypus novemcitus) e, provavelmente, o cão 

(GÓES et al., 2014; PETRONI et al., 2017; SAN-BLAS, 1993). 

Inicialmente acreditava-se que a PCM era causada pela espécie única do fungo 

Paracoccidoides brasiliensis (P. brasiliensis), no entanto, com base em diferenças 

filogenéticas cinco espécies semelhantes (S1a, S1b, PS2, PS3 e PS4) e uma espécie 

divergente (tipo Pb01, que mais tarde designada como Paracoccidoides lutzii) foram 

reconhecidas (MUÑOZ et al., 2016; SALGADO-SALAZAR et al., 2010; TEIXEIRA et 

al., 2014; THEODORO et al., 2012).  

As espécies filogenéticas S1a e S1b são predominantemente encontradas na 

América do Sul, especialmente no sudeste e sul do Brasil, Argentina e Paraguai 

(SHIKANAI-YASUDA et al., 2017). A espécie PS2 é menos frequentemente relatada, 

sendo encontrados casos na Venezuela e no sudeste do Brasil (ROBERTO et al., 2016; 

TEIXEIRA et al., 2014; THEODORO et al., 2012). A espécie PS3 parece estar restrita a 

Colômbia (SHIKANAI-YASUDA et al., 2017; THEODORO et al., 2012) e a espécie 

PS4 na Venezuela (SHIKANAI-YASUDA et al., 2017; TEIXEIRA et al., 2014). O 

Paracoccidoides lutzii é distribuído predominantemente nas regiões Centro-Oeste e 

Amazônia do Brasil e Equador (MARQUES-DA-SILVA et al., 2012; THEODORO et 

al., 2012). 

Os fungos pertencentes ao gênero Paracoccidioides são termicamente 

dimórficos (FLOREZ; CASTRO, 2015; TEIXEIRA et al., 2014). Em temperatura 

ambiente, mostram-se na forma filamentosa (micélios) e podem ser encontrados em 

solos arenosos, argilosos e com alta umidade. Sob estresse ambiental, os micélios 

crescem e dão origem a vários tipos de propágulos (conídios), esses propágulos ao 

encontrarem o hospedeiro apresentam dimorfismo à temperatura em torno de 37°C 

transitando da forma conidial para a forma leveduriforme, a qual irá estabelecer a 
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doença (BRUMMER et al., 1993; DESJARDINS et al., 2011; TERÇARIOLI et al., 

2007).  Quanto à reprodução desse gênero, por muito tempo era considerada assexuada 

e clonal. Contudo, estudos recentes evidenciaram diferentes estratégias de reprodução. 

Eventos de recombinação foram detectados em P. lutzii e P. brasiliensis (S1 e PS2), e a 

população de P. brasiliensis PS3 foram consideradas clonais (TEIXEIRA et al., 2014). 

As diferentes espécies induzem doença em hospedeiros humanos e animais, 

apresentando variabilidade no grau de virulência e na expressão das proteínas 

antigênicas (SAN-BLAS; BURGER, 2011). Assim, a doença causada por P. 

brasiliensis ou P. lutzii pode diferir em relação às manifestações clínicas, o diagnóstico 

e tratamento (TEIXEIRA et al., 2009). Além disso, os perfis proteicos dos exoantígenos 

produzidos pelos isolados de P. lutzii são diferentes entre si, enquanto isolados de P. 

brasiliensis apresentam perfis similares (QUEIROZ et al., 2014).  

1.3.1 Gp43 

O fungo P. brasiliensis possui uma estrutura antigênica complexa; várias 

proteínas já foram identificadas, entretanto, somente a glicoproteína de 43 kDa (gp43) é 

reconhecida por 100% dos pacientes com PCM (SOUZA et al., 1997), havendo poucos 

casos atípicos relatados com ausência de anticorpos detectáveis (PUCCIA et al., 1986; 

VIDAL et al., 2005). Essa glicoproteína extracelular de 43-kDa foi o primeiro antígeno 

do patógeno a ser clonado, inteiramente sequenciado e expresso como proteína de fusão 

em bactéria, sendo identificado e purificado em 1986 (CISALPINO et al., 1996; 

PUCCIA et al., 1986; TABA et al., 1989) 

A gp43 é um componente da superfície celular, secretada pelo fungo como 

aglomerados através de regiões definidas na parede celular em sua fase exponencial de 

crescimento (STRAUS et al., 1996). Diferentes isolados produzem gp43 com pelo 

menos quatro perfis de isoformas e nem todos os epitopos antigênicos expressos pela 

proteína estão igualmente presentes neles (SOUZA et al., 1997). Além disso, clones que 

originalmente secretavam gp43, podem perder essa característica após subcultura e 

aqueles que não a secretavam passam a secretar (BERZAGHI; MARQUES DA SILVA; 

DE CAMARGO, 2005). Apesar disso, desde sua descrição, a gp43 tem sido 
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amplamente empregada no imunodiagnóstico da doença, com alta especificidade e 

sensibilidade (DE CAMARGO, 2008; PUCCIA et al., 1986; VIDAL et al., 2005). 

1.4 Diagnóstico PCM 

Em geral, o diagnóstico convencional de infecções fúngicas começa com a 

identificação dos sintomas clínicos seguidos pela identificação do agente etiológico pelo 

exame a fresco e/ou por processos histológicos e/ou o isolamento do fungo em cultura. 

A identificação da PCM pela sintomatologia constitui um desafio devido aos 

parâmetros analisados serem similar às características de outros tipos de doenças. Em 

lesões nas mucosas, a PCM deve ser diferenciada da leishmaniose tegumentar, 

histoplasmose e de lesões neoplásicas. Nas manifestações cutâneas devem se diferenciar 

das formas linfocutâneas e verruciformes da esporotricose, lobomicose (doença de Jorge 

Lobo), hanseníase ou com neoplasias de pele (SHIKANAI-YASUDA et al., 2006). Já 

entre as doenças respiratórias, a diferenciação deve ser feita principalmente com a 

tuberculose, a qual obtém um número considerável de relatos de casos de pacientes com 

PCM diagnosticados e tratados como tuberculose (BERTONI et al., 2010; PERON et 

al., 2010; QUAGLIATO JÚNIOR et al., 2007; SANCHES; FARIA, 2014).  

O diagnóstico realizado por exame a fresco e técnicas histopatológicas são 

limitantes, pois em algumas ocasiões formas teciduais de P. brasiliensis podem se 

assemelhar a leveduras de outros fungos, sendo necessárias pessoas treinadas e 

experientes para identificação correta do fungo.  

O processo de cultura, embora seja considerado o método “padrão-ouro”, é um 

processo demorado e em algumas situações o estado físico ou clínico dos pacientes 

dificulta o acesso ao local da lesão, impossibilitando a coleta do material biológico 

(BRUMMER et al., 1993; DE CAMARGO, 2008). Assim, testes sorológicos são uma 

alternativa mais rápida e simples e podem ajudar a monitorar a evolução da doença e a 

resposta ao tratamento. Entre as técnicas sorológicas a imunodifusão dupla, 

contraimunoeletroforese, ensaio imunoenzimático, western blot e aglutinação de látex 

são comumente usados. 
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1.4.1 Testes sorológicos 

Os testes sorológicos para a detecção de anticorpos anti-P. brasiliensis são úteis 

para a avaliação da terapia antifúngica e para o prognóstico dos casos. Entretanto, um 

dos principais problemas destes testes é a alta reatividade cruzada com outros fungos, 

como Histoplasma capsulatum; devido ao uso de antígenos brutos preparados a partir 

de microrganismos inteiros e seus produtos metabólicos. Além disso, ao longo dos anos 

foi observado que a para a preparação de antígenos em diferentes laboratórios e in 

house não possui um protocolo padronizado, levando a inúmeros problemas, como a 

reprodutibilidade e a repetição (VIDAL et al., 2014). Dessa forma, os resultados obtidos 

em diferentes centros dificilmente podem ser comparados. Uma alternativa para a 

realização de testes sorológicos é a investigação de antígenos usando anticorpos 

específicos conhecidos para detectar reações de antígeno-anticorpo. Como vantagem, 

esse método não há dependência da produção de anticorpos pelo paciente, que está 

comprometida em casos imunossupressores (MENDES et al., 2017). 

1.4.1.1 Imunodifusão dupla (DID) 

A imunodifusão dupla (DID) é amplamente utilizada para o imunodiagnóstico 

da PCM devido ao seu baixo custo, simplicidade e alta especificidade. Comparada a 

outras técnicas, a DID possui sensibilidade mais reduzida, variando de 65 a 100% 

dependendo do tipo de antígeno utilizado (CANO; RESTREPO, 1987; SHIKANAI-

YASUDA et al., 2006). No entanto, usando a glicoproteína gp43 como antígeno, o teste 

de ID consegue atingir a sensibilidade de 84,3% e 98,9% de especificidade (DE 

CAMARGO, 2008) 

1.4.1.2 Contra-imunoeletroforese (CIE) 

A CIE é uma técnica de rápida execução e possui sensibilidade entre 77% e 97% 

e especificidade acima de 95%. Assim como em outros testes, os antígenos utilizados 

variam entre laboratórios e normalmente constituem de extratos sonicados de 

suspensões celulares de levedura, antígenos exocelulares de culturas de micélio e 

antígenos livres de células (CFAg) obtidos a partir de leveduras (DE CAMARGO, 
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2008). Por se tratar de um método mais caro com tempo de realização similar a ID, não 

é empregado rotineiramente no diagnóstico, sendo mais usado para monitorar pacientes 

durante o tratamento (DEL NEGRO et al., 2000). 

1.4.1.3 Ensaio Imunoenzimático 

A técnica ELISA tem sido adotada na prática sorológica devido a sua capacidade 

de avaliar grande número de amostras simultaneamente (TELES; MARTINS, 2011), 

praticidade, alta sensibilidade (95 a 100%), especificidade (em torno de 88%) e também 

por conseguir detectar nanogramas de anticorpos por mililitro de soro. Apesar disso, 

esta técnica ainda apresenta um percentual significativo de reações cruzadas entre outras 

micoses ou ainda frente a soros de pessoas aparentemente sadias, residentes em áreas 

endêmicas para PCM (ALBUQUERQUE; MARQUES DA SILVA; CAMARGO, 2005; 

BOTTEON et al., 2002; FERRAREZI MALUF et al., 2003). 

Gómez e colaboradores (1997) foram os primeiros a utilizar anticorpos 

monoclonais para detectar o antígeno circulante de 87-kDa (gp87) em pacientes com 

PCM por ELISA de inibição (in-ELISA) com 80,4% de sensibilidade (GÓMEZ et al., 

1997). A mesma técnica foi utilizada para detectar gp43 em soros de pacientes com as 

formas aguda e crônica da doença, exibindo sensibilidade geral de 95,1% e 

especificidade de 97,5%. Além disso, a técnica foi útil na detecção do antígeno gp70 em 

diferentes amostras de pacientes apresentando elevada sensibilidade e especificidade 

(EPIDEMIOLÓGICA, 2003). 

Mendes-Giannini et al., (1984) e Camargo et al. (1984) demonstraram que a 

absorção dos soros de pacientes com PCM com células de Candida albicans ou 

Histoplasma capsulatum tornava a reação mais específica. Camargo et al. (1994), ao 

realizar ELISA de captura empregando anticorpos monoclonais específicos com 

epítopos diferentes da gp43, conseguiram discriminar PCM e soros heterólogos 

(histoplasmose, doença de Jorge Lobo, candidíase, aspergilose). O teste apresentou 

sensibilidade de 100% e especificidade de 96,7%, considerando o ponto final de 

reatividade. Já Albuquerque et al. (2005), usando como antígeno a fração de 43 kDa de 

P. brasiliensis  tratadas com diferentes concentrações de metaperiodato de sódio e 
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avaliando a pré-absorção dos soros testes com antígenos de C. albicans e/ou H. 

capsulatum, bem como a diluição dos soros de pacientes com PCM na presença de 

galactose, mostraram que mesmo após todas essas adaptações, o melhor índice de 

especificidade obtido foi de 84%, sugerindo que nenhum dos procedimentos adotados 

foi suficiente na eliminação da reatividade cruzada.  

1.4.1.4 Western Blot 

Técnicas de imunotransferência apresentam elevadas taxas sensibilidade e 

especificidade, no entanto sua aplicação na rotina diagnóstica é restrita devido à sua 

maior complexidade e alto custo na realização da técnica sendo mais comumente usada 

para a imuno-caracterização de antígenos de P. brasiliensis (RESTREPO et al., 1992). 

O ensaio de Western Blotting foi padronizado com um exoantígeno de levedura do 

patógeno, em que a IgG anti-P. brasiliensis foi capaz de reagir com quatro principais 

componentes de 70, 52, 43 e 21 kDa. Nesse estudo a glicoproteína de 43 kDa foi o 

antígeno reativo predominantemente e reconhecido por 100% dos soros dos pacientes e 

a glicoproteína de 70kDa foi reconhecida por 96% dos soros, sendo então consideradas 

marcadores para PCM humana pelos autores.  

Outros estudos usando técnicas de imunotransferência também relataram o 

reconhecimento da gp43 por 100% dos soros analisados (BERTONI et al., 2010; 

BLOTTA; CAMARGO, 1993). Silva et al. (2008)  analisaram amostras de soro de 

pacientes com suspeita clínica de PCM e verificaram que 65% apresentavam ausência 

de reatividade para P. brasiliensis por ID. No entanto, quando esses soros negativos 

foram analisados por ensaio immuno-blot, observou-se que 95,4% e 100% dos soros 

reagiram contra gp43 e gp70 empregando-se antígeno obtido no 5º dia de cultura da 

amostra 113 de P. brasiliensis. Para os autores estes resultados demonstraram que o 

emprego do immuno-blot aumenta substancialmente a sensibilidade do 

imunodiagnóstico da PCM e sugerem que pelo menos dois testes sorológicos de 

detecção de anticorpos sejam adotados em casos de diagnóstico questionável. 
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1.4.1.5 Teste de aglutinação de partículas de latex (LAT) 

O LAT é um método rápido e simples para detectar e monitorar antígenos e 

anticorpos em amostras de soro. O teste foi descrito em 1978 com partículas de látex 

sensibilizadas com exoantígeno preparado a partir de pool de três isolados de P. 

brasiliensis, mas apresentou apenas 69,5% de sensibilidade e baixa especificidade 

(CANO; RESTREPO, 1987). Em 2011, Silveira-Gomes e Marques-da-Silva 

padronizaram um teste de látex para a detecção de anticorpos anti-P. brasiliensis, 

utilizando antígeno bruto do fungo aderido a partículas de látex. O ensaio apresentou 

sensibilidade, especificidade e valores preditivos, positivo e negativo, do teste de látex 

de 84,31%, 81,05%, 70,49% e 90,59%, respectivamente. Apesar da metodologia se 

mostrar reprodutível, os autores enfatizaram que ainda é necessária uma melhor 

caracterização dos fatores interferentes e eliminação de qualquer reatividade cruzada 

antes de sua aplicação em análises laboratoriais de rotina. Os mesmos autores avaliaram 

o efeito da inativação das amostras de soro de pacientes com doença em curso. Os testes 

realizados acarretaram em redução da reatividade cruzada e dos resultados falso-

negativos além de aumentar ligeiramente a sensibilidade e a especificidade 

(SILVEIRA-GOMES; MARQUES-DA-SILVA, 2012). 

1.4.2 Diagnóstico molecular  

Os métodos de biologia molecular constituem uma alternativa mais sensível e 

especifica para o diagnóstico da PCM. Diversos alvos são usados para a detecção do 

DNA de P. brasiliensis e do P. lutzii, como os marcadores, as regiões codificantes do 

RNA ribossômico (rDNA) e das glicoproteinas gp43 e pb27.32,35-37. Por existirem 

duas cópias do gene da gp43 no genoma do patógeno, esse antígeno é um dos alvos 

mais empregados nas técnicas de detecção (TELES; MARTINS, 2011) 

A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) tem sido amplamente utilizada na 

detecção de uma variedade de micro-organismos e é uma alternativa para o diagnostico 

da PCM e monitoramento de pacientes durante e após tratamento. Essa técnica já foi 

aplicada para detectar a presença do patógeno no sangue de camundongos infectados e 

obteve melhor sensibilidade do que a cultura do fungo (GOLDANI; SUGAR, 1998). 
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Por outro lado, Siqueira (2008) não conseguiu detectar DNA nas amostras de sangue de 

pacientes doentes, assim como Charbel et al. (2006) que também não obtiveram êxito na 

detecção molecular de P. brasiliensis em amostras de soro de pacientes.  

Ensaio de Nested-PCR foi realizada em extratos de DNA de homogenatos de 

pulmão de camundongos infectados, foi positiva para o gene da gp43, mostrando alta 

sensibilidade e especificidade, bem como sua utilidade para diagnóstico em amostras de 

tecidos (BIALEK et al., 2000). 

O PCR em tempo real também foi empregado na identificação molecular do 

patógeno, o qual apresentou resultados satisfatórios em amostras de escarro e em 

biópsias de tecidos, ao contrário do que se pode observar em amostras de sangue. Além 

disso, foi utilizada com êxito para monitoramento dos pacientes durante o tratamento 

(BUITRAGO et al., 2009). 

Embora o PCR e o ensaio de Nested-PCR sejam métodos altamente sensíveis, 

específicos ou rápidos, eles ainda não estão disponíveis para o diagnóstico de rotina de 

PCM, especialmente nos países onde a doença ocorre. Além disso, segundo Santos 

(2013), a PCR pode apresentar resultados falso-positivos devido à contaminação e 

resultados falso-negativos, em consequência de má conservação da amostra e 

degradação do material genético do fungo. 

1.5 Nanotecnologia 

A utilização da nanotecnologia na área da saúde tem criado e transformado uma 

grande variedade de produtos e serviços capazes de melhorarem a prática clínica e a 

saúde pública apresentando técnicas mais rápidas, com custos menores e que não 

requerem manuseamento especializado (FIGUEIRAS; COIMBRA; VEIGA, 2014). 

Nesse contexto, diversas nanopartículas tem ganhado destaque nos últimos anos tais 

como quantum dots, nanopartículas magnéticas, nanotubos de carbono e nanopartículas 

metálicas (BLAU et al., 2016; CANCINO et al., 2014; JAIN, 2005) por fornecerem 

uma alternativa mais sensível para o diagnóstico de doenças. O interesse nessas 

nanopartículas surge de suas propriedades únicas, como suas propriedades químicas, 
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eletrônicas e ópticas, pelo seu tamanho e dependência da forma (CANCINO et al., 

2014; JAZAYERI et al., 2016). 

Entre as nanopartículas metálicas, as de ouro (AuNPs) são as de maior interesse 

para uso em aplicações biomédicas (CAO-MILÁN; LIZ-MARZÁN, 2014) devido à sua 

elevada estabilidade, eficiente absorção da luz (ANIKEEVA; DEISSEROTH, 2012; 

JAIN; ELSAYED; EL-SAYED, 2007), por serem menos citotóxica e a síntese ser 

relativamente fácil. Essas nanopartículas têm diversas aplicações como agentes de 

contraste em imagens de raios X (CHIEN et al., 2012), veículo para entrega de drogas 

dentro das células (DARAEE et al., 2014), terapêutica do câncer (DREADEN et al., 

2011), terapia fototérmica (ALKILANY et al., 2012), biossensores (CARTER et al., 

2013; YU; IRUDAYARAJ, 2007; ZHANG et al., 2017) e no diagnóstico de patologias 

(HUSSAIN; SAMIR; AZZAZY, 2013). As AuNPs estão disponíveis em diferentes 

tamanhos e formas, como nanogaiolas, nanobastões, nanoprismas, nanoestrelas, 

(MIESZAWSKA et al., 2013) e entre elas as nanoesferas e nanobastões de ouro tem 

atraído maior atenção.  

1.5.1 Propriedades ópticas de nanopartículas de ouro 

As propriedades ópticas das AuNPs resultam em um processo chamado ressonância 

de plasmon de superfície localizada (LSPR). A LSRP pode ser descrita como a 

oscilação coletiva dos elétrons condutores dos átomos de ouro que é desencadeada 

através da interação com uma onda eletromagnética incidente (a luz). Essa oscilação 

coletiva gera uma polarização da AuNP, induzindo a formação de momentos dipolos 

que levam à extinção da onda eletromagnética com a frequência apropriada (PEREIRA, 

2016; TANG; CASAS; VENKATARAMASUBRAMANI, 2013). O processo LSPR 

resulta em fortes bandas de absorção e dispersão na região visível do infravermelho 

próximo do espectro eletromagnético. Esse comprimento de onda em que o pico LSPR 

é observado depende da composição, tamanho e forma das nanopartículas (HUANG; 

NERETINA; EL-SAYED, 2009). 

Nanopartículas esféricas de ouro apresentam uma banda de absorção forte em torno 

de 520 nm, já a forma de estrela e bastões, exibem duas bandas de absorção, pois a 

oscilação de elétrons passa a ocorrer em dois sentidos. Em nanobastões, a banda da 
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oscilação transversal será exibida entorno de 520 nm e outra banda de absorção muito 

mais forte (oscilação longitudinal) será exibida entorno de 755 nm (MAYER; 

HAFNER; ANTIGEN, 2011; YANG; CUI, 2008). 

A banda longitudinal de nanobastões é dependente e sensível à relação de aspecto 

(comprimento/largura) da partícula. Assim, variações em torno dos nanobastões de 

ouro, como a ligação de moléculas, altera o meio circundante e afeta a densidade de 

carga dos elétrons na superfície, causando deslocamento da banda longitudinal 

(TIWARI et al., 2011). O mesmo pode ser observado para nanoesferas, dependendo do 

material ligado (FERREIRA, 2017).  

As AuNPs em forma de bastões possuem uma sensibilidade inerentemente maior às 

variações no índice de refração do ambiente dielétrico local do que nanopartículas 

esféricas de tamanho semelhante (LIAO; HAFNER, 2005) e também uma maior 

eficiência de absorção de luz na sua ressonância de plasmon longitudinal do que 

quaisquer outros nanomateriais conhecidos (JAIN; EL-SAYED, 2008). Desta maneira, 

nanobastões apresentam qualidade maior em detecção do que as nanoesferas (JAIN et 

al., 2006). 

  

Figura 2: Nanopartículas de ouro irradiadas pela luz. O campo eletromagnético da luz incidente induz a 

oscilação coletiva coerente dos elétrons da banda de condução. (B) Excitação do LSPR para nanoesferas e 

nanobastões e seus respectivos espectros de extinção característicos. Imagem obtida de Versiani et al., 

2016.  
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1.5.2 Funcionalização 

Para o biosensoriamento ou outras aplicações, a superfície dos nanobastões de 

ouro devem ser primeiro funcionalizadas com materiais apropriados para conferir 

estabilidade e funcionalidade adicional. No entanto, a síntese de nanobastões mediada 

por sementes resulta em uma bicamada bem compactada de brometo de 

cetiltrimetilamónio (CTAB) na superfície do nanobastão a qual precisa ser substituída 

ou coberta por moléculas compatíveis conhecidas (HWANG; TAO, 2010; 

LOCATELLI; MONACO; COMES FRANCHINI, 2015).  

Segundo Huang e colaboradores (2009), a funcionalização de biomoléculas em 

nanobastões de ouro pode ser realizada por quatro métodos diferentes, sendo eles: a 

adsorção eletrostática de biomoléculas diretamente à camada de CTAB; o revestimento 

da camada de CTAB com uma ou mais camadas de polímeros carregados seguido de 

fisiossorção ou ligação covalente da biomolécula de interesse; a adição de ligantes 

bifuncionais, onde o CTAB é primeiramente substituído pelo ligante escolhido seguido 

da conjugação das biomoléculas; a troca de ligantes, onde o CTAB é substituído por 

pequenas moléculas tioladas. 

A modificação da superfície de nanobastões pós-síntese mais prontamente 

disponível é o deslocamento de CTAB com moléculas de alcanotiol. Estes tipos de 

moléculas possuem um grupo tiol (–SH) que tem a capacidade de sofrer quimiossorção 

forte e estável à superfície do ouro. Algumas moléculas de alcanotiol terminadas com 

grupos de ácido carboxílico (–COOH) funcionam como alças químicas para 

bioconjugação através do acoplamento de amina primária mediado por carbodiimida. 

Assim, essa química pode ser utilizada como uma ferramenta para funcionalização com 

anticorpos específicos para desenvolvimento de imunoensaios ópticos (HWANG; TAO, 

2010).  

1.5.3 Biosensoriamento 

Um biossensor consiste em um dispositivo analítico que é capaz de converter 

uma resposta biológica em um sinal elétrico. Os elementos biológicos utilizados como 

receptor (bioreceptor) pode ser: microrganismos, organelas, enzimas, células, 

anticorpos, ácidos nucleicos entre outros (NAKAMURA; KARUBE, 2003). Vários 
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métodos de detecção por biosensoriamento já foram desenvolvidos, sendo os mais 

utilizados os que são baseados em marcadores de fluorescência, quimiluminescência e 

radioativo.  No entanto, estas metodologias ainda possuem um alto custo e necessitam 

de treinamento especializado.  

Para Reimhult e Höök (2015) um dos principais desafios enfrentados no 

desenvolvimento de sensores bioanalíticos é melhorar a eficiência pela qual as 

biomoléculas de baixo peso molecular podem ser detectadas em concentrações 

totalmente baixas em um fluido biológico complexo. Dessa forma, é necessário que os 

sensores sejam suficientemente sensíveis para detectar a baixa cobertura de 

biomoléculas alvo adsorvidas (proteínas, peptídeos, DNA e RNA) em pequeno volumes 

de amostras em um curto prazo (REIMHULT; HÖÖK, 2015). Uma alternativa para 

contornar essa problemática seria o desenvolvimento de sensores baseados em 

propriedades físico-químicas de nanomateriais. 

Estudos em biossensores plasmonicos têm evoluído significativamente ao longo 

dos anos (BROLO, 2012) e as aplicações destes podem variar desde a detecção de 

sistemas proteína-proteína até a detecção de fragmentos de DNA na concentração 

attomolar (FERREIRA et al., 2009). Além do biosensoriamento clássico, outra 

aplicação de biossensores é baseada na mudança no comprimento de onda devido a 

mudanças nas propriedades dielétricas das partículas resultante da ligação de moléculas 

biológicas, à nanopartículas de ouro (Figura 3) (NATH; CHILKOTI, 2004).   

Diversos biossensores baseados na mudança no comprimento de onda das 

AuNPs já foram desenvolvidos (KITAZAKI et al., 2012; LIN et al., 2008; NUSZ et al., 

2008; YU; IRUDAYARAJ, 2007), inclusive para a PCM (CASTILHO et al., 2015).  

Para diagnóstico da PCM, Castilho e colaboradores (2015) utilizaram 

nanopartículas de ouro funcionalizadas com oligonucleotídeos tiolados para detecção 

colorimétrica. Na presença das sequências-alvo complementares, a agregação das 

nanosondas é impedida e a solução fica arroxeada, enquanto na ausência das mesmas, as 

nanosondas se agregam e a cor se torna azulada, sempre após adição de sal (NaCl). Os 

espectros UV-Vis das soluções foram registados dez minutos após a adição do sal, e 

exibiram a banda de absorção da nanosonda em torno de 524nm no teste positivo e a 

diminuição da intensidade dessa banda de absorção, bem como o aparecimento de uma 

banda de 653nm no teste negativo, perfis característicos de agregação. As nanosondas 
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permitiram a detecção de uma sequência específica de DNA complementar (cDNA) 

para a proteína antigênica p27 e o teste colorimétrico exibiu 84,4% de sensibilidade e 

81,2% de especificidade. Segundo os autores, esse teste pode ser implementado como 

diagnóstico clínico de execução simples e custo razoável para a detecção eficaz de P. 

brasiliensis. 

Portanto, uma tecnologia de biossensor acoplada com o uso de nanopartículas 

metálicas oferece benefícios comparados aos métodos tradicionais com relação ao 

tempo de análise, sensibilidade e simplicidade de manipulação. Assim, as propriedades 

físicas únicas das nanopartículas de ouro aliadas aos métodos já estabelecidos para 

detecção de antígenos podem melhorar a sensibilidade dos biosensores para o 

diagnóstico de PCM ou para monitorar a evolução da doença e as respostas ao 

tratamento (FERREIRA et al., 2016). 

 

Figura 3: Estratégias de biosensoriamento de nanoesferas e nanobastões de ouro. (A) Ensaio 

colorimétrico de nanoesferas de ouro e detecção a olho nu. (B) Biosensor com nanobastões de ouro com 

detecção por meio de ressonância plasmônica de superfície, ilustrando um deslocamento para o vermelho 

da banda de absorção plasmônica longitudinal, que indica detecção do alvo. Imagem obtida de Ferreira et 

al., 2016. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo geral: 

Avaliar o potencial biotecnológico de nanobastões de ouro no desenvolvimento 

de um método de diagnostico para paracoccidioidomicose. 

2.2 Objetivos específicos: 

 

1. Sintetizar nanobastões de ouro; 

 

2. Funcionalizar nanobastões de ouro com diferentes concentrações do anticorpo 

monoclonal anti-gp43 

 

3. Avaliar a especificidade do nanosensor na detecção de antígenos em amostras de soro 

de camundongos experimentalmente infectados.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 Síntese de nanobastões 

Os nanobastões de ouro foram sintetizados através do método mediado por semente 

no Laboratório de Biologia e Tecnologia de Microrganismos do Departamento de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e também foram 

cedidos pelo Laboratório de Nanomateriais do Departamento de Física da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), em colaboração com o Prof. Dr. Luiz Orlando 

Ladeira.  

O protocolo para a síntese consiste na preparação de duas soluções: a solução 

semente e a solução de crescimento. Para a solução semente foi utilizado 5ml do ácido 

cloroáurico (HAuCl4; 0,5M), 5 ml do brometo de cetiltrimetil amônio (CTAB; 0,2M) e 

0,6 ml do boro (NaBH4) sob agitação em temperatura ambiente. Para a preparação da 

solução de crescimento foi utilizado 5mL HAuCl4 (0,5M), 5ml de CTAB, 0,07mL de 

ácido ascórbico (C6H8O6; 0,07M), 0,27mL de nitrato de prata (AgNO3; 0,4M) e 

0,012mL da solução semente como ilustrado na Figura 4. Em seguida, a solução de 

crescimento foi deixada em banho térmico a 30°C por até 48 horas, controlando o 

tamanho de crescimento dos nanobastões. Por fim, os nanobastões foram purificados 

para remoção do excesso de CTAB por centrifugação a 5600 g durante 15 minutos. 
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Figura 4: Síntese de nanobastões de ouro. Representação das etapas do protocolo de síntese de 

nanobastões de ouro conforme escrito no item 3.1. A primeira etapa representa à preparação da solução 

semente e a segunda etapa a preparação da solução de crescimento. Ilustração de autoria própria. 

3.2  Funcionalização dos nanobastões de ouro  

Biomoléculas foram funcionalizadas nos nanobastões de ouro por intermédio da 

polietilenoimina (PEI). Isso deve ser realizado para que o grupo tiol ou resíduo amina 

de uma das extremidades dos reagentes se ligue ao ouro e o grupo amina (-NH2) da 

outra extremidade se ligue covalentemente ao grupo carboxila (-COOH) da porção C-

terminal do anticorpo.  

3.3 Ligação à Polietilenoimina (PEI)  

Para que fosse possível a funcionalização dos anticorpos foi realizada a ligação de 

polietilenoimina (C2H5N)n, capaz de mediar à ligação nanobastão-anticorpo devido aos 

vários grupos amina primários reativos. Para isso, 100μL de solução de nanobastões 

foram centrifugados a 4000g por 10 minutos, ressolubilizados em 100μL de 

polietilenoimina (0,3% em água ultra pura) e incubados a temperatura ambiente por 
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ultrasonicação por 30 minutos, para desestabilização do CTAB presente na superfície 

das nanopartículas. Em seguida, a solução foi novamente centrifugada a 4000g por 10 

minutos e ressolubilizada em 100μL do anticorpo anti-gp43 previamente preparado com 

EDAC/NHS. 

 

 

Figura 5: Estrutura química da polietilenoimina 

3.4 Quantificação do anticorpo 

Todas as amostras foram quantificadas através do Reagente Dye Concentrate (Bio-

Rad Protein Assay). Uma curva de calibração foi construída empregando-se o BSA 

como padrão. Para isso utilizou-se a faixa de concentração de 0,08mg/ml a 0,8mg/ml de 

BSA, a 10μl de cada concentração foi adicionado 200μl do reagente diluído em água 

(1:4), e o mesmo foi feito para as amostras a serem quantificadas. A absorbância foi 

medida em espectrofotômetro UV-Vis (UV-1800, SHIMADZU) a 595 nm e o cálculo de 

concentração das amostras foi feito com base na equação da reta obtida na curva padrão 

realizada. 

 

3.5  Imunoglobulinas  

Para testar a capacidade de detecção das nanobastões de ouro, estes foram incubados 

com diferentes concentrações (5, 1, 0,8, 0,5, 0,25, 0,12, 0,06 e 0,03 μg/mL) do anticorpo 

monoclonal anti-gp43, no volume final de 100 μL. A solução de imunoglobulina foi 

previamente preparada de modo que à concentração correspondente de anticorpo foi 

adicionado 30mM EDAC/HNS (0,4M:0,1M) e tampão fosfato (PBS 1X, pH 7,4, NaCl, 

KCl, Na2HPO4, KH2PO4 em água ultra pura) para um volume final de 100μL e depois, 

incubada por 30 minutos a 4°C.  
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A reação dos nanobastões funcionalizados com polietilenoimina e anticorpos foi 

realizada por 30 minutos a temperatura ambiente em banho ultrassônico. Ao final deste 

tempo foi feito a leitura em espectrofotômetro a fim de verificar a eficiência da ligação. 

3.6  Biossensoriamento  

3.6.1 Ligação à paracoccidioidina e BSA  

Após confirmação da ligação efetiva dos anticorpos aos nanobastões de ouro, 

realizada através da visualização do deslocamento do pico de absorção plasmônica 

longitudinal, o sistema foi incubado com Paracoccidioidina e BSA. 

O sistema nanobastão-anticorpo foi centrifugado a 4000 g por 10 minutos, e 

ressuspendido em soluções de concentrações de 200 ng de Paracoccidioidina e BSA 

preparadas em PBS 1X pH 7,4 (NaCl, KCl, Na2HPO4, KH2PO4) no volume final de 100 

μL. Em seguida, foi feita a leitura em espectrofotômetro. O experimento foi realizado 

em triplicata. 

3.6.2 Teste com soro de camundongos  

O emprego dos soros de camundongos e os experimentos com animais foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UFMG (CETEA), sob o 

protocolo número: 203/10. As amostras de soro de camundongos infectados e se soro de 

camundongos não infectados foram cedidas pelo professor Alfredo Miranda de Góes 

(UFMG). 

Para realização da curva de titulação, pools das amostras de soro foram testados em 

diferentes diluições, sendo elas: 1:50, 1:100, 1:200, 1:400 e 1: 800. Após escolhida a 

melhor diluição do soro, foram realizados experimentos empregando cada amostra de 

soro isoladamente. Para testar o biossensor 100 μL de amostras de soro foram 

misturados ao sistema nanobastão de ouro/anticorpo previamente centrifugado a 4000 g 

e livre de sobrenadante. O experimento foi realizado em triplicata e todas as amostras de 

soro foram obtidas no mesmo período de tempo e da mesma fonte e estavam 

armazenadas a -20ºC até o momento do uso. 
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3.6.3 Análise espectrofotométrica na região UV-Visível  

Para a análise das reações, os espectros foram medidos em espectrômetro UV-Vis 

(UV-1800, SHIMADZU), no qual é possível detectar as alterações dos elétrons de 

superfície resultantes da ligação anticorpos-antígenos, por deslocamento do espectro 

gerado. O volume de 100 μL de amostra foi lido em cubeta de quartzo de caminho 

óptico de 1cm, em varredura espectral na faixa de 400 a 1100 nm. 

3.6.4 Tratamento dos dados  

Os dados resultantes da leitura em espectrômetro UV-Vis foram normalizados 

utilizando o software PeakFit (Versão 4.0) e os gráficos foram gerados em Origin Lab 

(Versão 8.0) e  GraphPad Prism (Versão 6.0). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Síntese de nanobastões de ouro 

Uma série de abordagens químicas tem sido explorada em busca de um 

protocolo ideal para sintetizar nanobastões de ouro. Van der Zande et al. (1997) 

sintetizaram nanobastões usando alumina porosa, este método produz quantidades 

muito pequenas de nanobastõess para cada síntese. Por outro lado, o método de redução 

eletroquímica desenvolvido por Yu et al.(1997) proporcionou maiores rendimentos. 

Murphy e colaboradores desenvolveram o método mediado por sementes, nesse método 

os nanobastões são produzidos com rendimento razoável e tem sido o protocolo mais 

amplamente empregado. Isso se deve ao fato desse método permitir um maior controle 

na forma e tamanho final dos nanobastões. Nessa síntese, uma solução de semente é 

preparada com um agente redutor forte (NaBH4) que facilita a formação de partículas 

pequenas. Em seguida os nanobastões são preparados a partir da adição dessas sementes 

a uma solução contendo HAuCl2 em elevadas concentrações, resultante da redução de 

HAuCl4 por ácido ascórbico (C6H8O6) na presença do CTAB e íons de prata. Esse 

processo de síntese consiste no alongamento assimétrico das sementes em apenas uma 

direção, devido à interação com o surfactante CTAB e íons de prata (FERREIRA, C. S., 

2017). 

Para explicar o fenômeno de crescimento assimétrico direcionado, diferentes 

teorias foram propostas (MURPHY et al., 2005; PÉREZ-JUSTE et al., 2005). Basicamente 

os átomos de ouro estão organizados em uma estrutura cúbica de face centrada e é suposto 

que a deposição de outros átomos de ouro, que estão presentes na solução de crescimento, 

cause a quebra de assimetria dessa estrutura e o início do crescimento na direção em que 

ocorreu essa deposição inicial (HUANG; NERETINA; EL-SAYED, 2009; VIGDERMAN; 

KHANAL; ZUBAREV, 2012). Essa diferença estrutural promove diferenças 

conformacionais e faces com diferentes energias de superfície e é responsável pela 

interação preferencial do surfactante (e dos íons de prata) com regiões específicas do bastão 

em crescimento (HUANG; NERETINA; EL-SAYED, 2009; YANG; CUI, 2008). A face 

em que o crescimento foi iniciado apresenta um espaçamento entre os átomos que é mais 

propício à interação do CTA+ do que com as demais. Em contrapartida, as demais faces 

apresentam maior energia de superfície, a qual é estabilizada pela interação com o CTAB. 
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Na solução de crescimento, os átomos de ouro encontram-se na forma de AuCl2- ligado 

à micelas de CTAB. A interação entre os campos elétricos do AuCl2-, que esta 

carregado negativamente, e da semente em crescimento, carregada positivamente, faz 

com que as colisões entre as partículas sejam mais frequentes na extremidade em que o 

crescimento foi iniciado, direcionando o alongamento em forma de bastão (HUANG; 

NERETINA; EL-SAYED, 2009). Os íons de prata também são importantes no controle 

da síntese por exercerem atividades fundamentais (VIGDERMAN; KHANAL; 

ZUBAREV, 2012; YANG; CUI, 2008): limitar o tamanho dos bastões; diminuir a 

densidade de carga dos íons brometo e reduzir a repulsão entre as moléculas de CTAB 

ligadas às faces não-crescentes da semente, aprimorando a forma dos bastões. 

No presente trabalho, três sínteses de nanobastões foram utilizadas e todas 

seguiram o método mediado por semente como descrito anteriormente. Esse método 

permitiu a obtenção de uma solução coloidal de cor arroxeada de nanobastões de ouro 

com os picos de absorção bem definidos. A solução pode ser armazenada a 4°C, 

devendo ser desaglomerada através de aquecimento brando no momento do uso.  
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Figura 6: Espectro de absorção na região do ultravioleta-visível-infravermelho próximo (UV-Vis-NIR) dos 

nanobastões de ouro. (A) picos de absorção plasmônica longitudinal (715nm). (B) picos de absorção plasmônica 

longitudinal (734nm). (C) picos de absorção plasmônica longitudinal (703 nm). 
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4.2 Bioconjugação de nanobastões de ouro com anticorpos para detecção de 

antígenos circulantes de Paracoccidioides brasiliensis  

Um dos principais problemas nas técnicas sorológicas para detecção de 

anticorpos de PCM é a reação cruzada obtida com soro de pacientes com outras 

micoses, principalmente a histoplasmose e lobomicose. Além disso, muitas vezes os 

testes sorológicos não são úteis para um diagnóstico precoce da doença por ainda não 

existir anticorpos suficientes no soro ou por o sistema imune do paciente encontrar-se 

deprimido (DE CAMARGO, 2008). Nesse sentido, foi proposta a funcionalização de 

nanobastões de ouro com anticorpo monoclonal anti-gp43 para a detecção deste 

antígeno circulante. Como agente intermediário da ligação foi escolhida a 

polietilenoimina (PEI), pois a mesma possui um grupo amina livre na sua extremidade 

que é capaz de se ligar covalentemente ao grupo carboxila da porção C-terminal de 

anticorpos. A reação de ligação foi também mediada por uma reação de amidação por 

diimida utilizando o EDAC e o NHS. Os grupos amino primários estão presentes em 

diferentes porções das moléculas de anticorpos, incluindo os locais de reconhecimento 

de antígenos na região Fab, assim, esta abordagem de conjugação fornece controle 

sobre a orientação do anticorpo na superfície da nanopartícula, garantindo a manutenção 

da atividade dos anticorpos ligados (MA et al., 2013). A representação do biosensor 

proposto e da estratégia de funcionalização dos anticorpos é mostrado na Figura 7. 
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Figura 7: Biossensor de nanobastões de ouro. A) Nanobastões de ouro funcionalizados com 

polietilenoimina (PEI) B) Bioconjugação de nanobastões de ouro com anticorpos anti-gp43 

C)Nanobastões bioconjugados ligados a gp43 (molécula alvo) D) Biossensoriamento por espectroscopia. 

4.3 AuNBs funcionalizados com polietilenoimina (PEI) 

Nanobastões de ouro foram funcionalizados com polietilenoimina a 0,3%, 

conforme empregada em outros trabalhos (PYSHNAYA et al., 2014). A figura 8 mostra 

que a funcionalização foi satisfatória para os três nanobastões devido ao deslocamento 

observado. O pico máximo de absorção plasmônica longitudinal dos nanobastões situa-

se a 703nm, 715nm e 734nm enquanto o dos AuNBs funcionalizados com PEI situa-se a 

690nm, 706nm e 720nm, respectivamente.  
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As variações no ambiente em torno dos nanobastões de ouro podem induzir 

mudanças significativas no comprimento de onda do pico LSPR longitudinal 

(JAZAYERI et al., 2016). Se o índice de refração aumenta, ocorre deslocamento para a 

direita, denominado red-shift. Se, por outro lado, o índice de refração do ambiente 

circundante diminui, o deslocamento acontece para a esquerda, sendo denominado blue-

shift (AUSTIN et al., 2014). Portanto, após adição de PEI houve diminuição do índice 

de refração, observado pelo deslocamento para a esquerda. 

4.4 Anticorpos anti-gp43  

Resultados anteriores obtidos em nosso laboratório mostraram que a 

concentração ideal de anticorpos a serem bioconjugados para o sistema proposto era de 

0,4μg/mL. No entanto, o parâmetro analisado para tal conclusão avaliava somente o 

deslocamento do anticorpo em relação ao nanobastão funcionalizado com PEI. Esse 

parâmetro, nem sempre é o melhor, pois dependendo do deslocamento gerado pela 

ligação do anticorpo pode mascarar a mudança da ligação do alvo (MAYER; HAFNER; 

ANTIGEN, 2011). Assim, para verificar se essa é realmente a concentração ideal a ser 

usada, diferentes concentrações de anticorpos foram incubadas com concentrações fixas 

C 

Figura 8: Espectro de absorção na região do ultravioleta-visível-infravermelho próximo (UV-Vis-NIR) 

dos nanobastões de ouro funcionalizados com PEI. (A) nanobastão com pico de absorção plasmônica 

longitudinal de 715nm; funcionalizado 706 nm. (B) nanobastão com pico de absorção plasmônica 

longitudinal de 734nm; funcionalizado 720 nm. (C) nanobastão com pico de absorção plasmônica 

longitudinal de 703 nm; funcionalizado 690 nm. NB: nanobastão. NB +PEI: nanobastão funcionalizado 

com polietilenoamina. 
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de Paracoccidioidina e BSA (controle negativo). A figura 9 mostra a variação dos 

deslocamentos gerados com as diferentes concentrações de anticorpos anti-gp43. 

 

 

Figura 9: Nanobastões de ouro bioconjugados com diferentes concentrações de anti-gp43. 

Deslocamentos do comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de AuNBs com 

pico longitudinal de 715 nm bioconjugados com diferentes concentrações de anti-gp43 quando desafiados 

à solução de paracoccidioidina e BSA. 

 

Considerando que nanobastões de ouro com diferentes razões de aspecto 

(comprimento/largura) podem apresentar diferenças de deslocamento quando 

funcionalizados nas mesmas condições, nanobastões com pico de absorção longitudinal 

máximo de 734 nm também foram incubados com diferentes concentrações de 

anticorpos anti-gp43 acoplados a concentrações fixas de Paracoccidioidina e BSA. 

Assim como observado com o uso dos nanobastões com menor razão de aspecto, nos 

nanobastões com pico longitudinal de 734 nm a concentração de 0,8μg/mL de 

anticorpos anti-gp43 também apresentou uma melhor relação de deslocamento entre o 

controle positivo (Paracoccidioidina) e o controle negativo (BSA) (Figura 10). Com 

base nestes resultados, foi escolhida a concentração de 0,8μg/mL para os próximos 

experimentos. 
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Figura 10: Nanobastões de ouro bioconjugados com concentrações diferentes de anti-gp43. 

Deslocamentos do comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de AuNBs com 

pico longitudinal de 734 nm de nanobastões bioconjugados com diferentes concentrações de anti-gp43 

quando desafiados à solução de paracoccidioidina e BSA. 

4.5 Detecção de gp43 em soro de camundongos com uso do sistema 

nanobastão-anticorpo 

Após definido a melhor concentração do anticorpo, o nanosensor foi testado 

frente ao pool de soro de camundongos infectados em fase aguda em diferentes 

diluições do soro (Figura 11). Os melhores resultados foram obtidos com as amostras de 

15 dias de infecção na diluição de 1:800, o que poderia sugerir que estas amostras 

poderiam conter uma maior concentração de antígenos quando comparadas com as 

amostras de 3 e 7 dias. No entanto, como não tivemos condições de quantificar a 

presença dos antígenos destas amostras, consideramos a diluição de 1:200 por ter 

apresentado um maior deslocamento em relação ao conjunto das amostras positivas (3, 

7 e 15 dias), embora o deslocamento médio das amostras positivas em relação ao 

controle não tenha sido tão substancial como foi verificado para a amostra de 15 dias na 

diluição de 1:800. 
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Figura 11: Nanobastões de ouro bioconjugados com anti-gp43 frente a diferentes diluições de soros de 

camundongos. Deslocamentos do comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de 

AuNBs com pico longitudinal de 734 nm de nanobastões conjugados à anti-dp43 e desafiados com 

diluições do pool de soros de camundongos infectados (3D, 7D e 15D) e controles. 3D: 3 dias após 

infecção; 7D: 7 dias após infecção; 15D: 15 dias após infecção. 

 

A seguir, cada amostra de soro foi então testada individualmente no sistema 

nanobastão-anti-gp43 (Figura 12) na diluição de 1:200 a fim de estabelecer uma curva 

ROC (Curva de Características de Operação do Receptor) para determinação da 

sensibilidade e especificidade do teste. 

No entanto, ao contrário dos resultados obtidos com o pool das amostras (Figura 

11), as análises individuais das amostras de soro de camundongos infectados 

apresentaram deslocamento inferior ao encontrado para o controle negativo (Figura 12). 

Além disso, este resultado mostrou-se divergente de outros obtidos anteriormente em 

nosso laboratório realizado em condições similares (dados não mostrados).   
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 Figura 12: Deslocamentos do pico de absorção plasmônica longitudinal obtidos mediante interação 

com soros individuais. Deslocamentos do pico de absorção plasmônica longitudinal de nanobastões 

bioconjugados com anti-gp43 obtidos mediante interação com soros individuais. 3d (soro de 

camundongos após 3 dias de infecção); 7d (soro de camundongos após 7 dias de infecção); 15d (soro de 

camundongos após 15 dias de infecção); NI (camundongos não infectados); n = 3. 

O alto deslocamento verificado para o grupo controle evidenciou que o 

nanossensor, neste estágio de desenvolvimento, necessita de aprimoramentos que 

possam torna-lo especifico e sensível. Apesar disso, os resultados obtidos com 

biomoléculas purificadas mostraram que a metodologia é promissora para utilização em 

métodos de diagnóstico.  

Uma das hipóteses para esta grande variação entre os experimentos poderia ser a 

existência de sítios nos nanobastões livres após a funcionalização com anticorpos que 

poderiam configurar sítios livres para interação com lipídeos e carboidratos presentes 

nas amostras de soro gerando agregação inespecífica, como apresentado por outros 

autores (CAO et al., 2012; MACLAUGHLIN et al., 2013; WILSON, 2008). Dessa 

forma, uma alternativa para contornar este problema poderia ser o bloqueio destes 

possíveis sítios livres. Neste sentido, em nosso laboratório foi testado o bloqueio dos 

nanosensores com BSA após a funcionalização com os anticorpos. Mas os resultados 

mostraram que esta alternativa mostrou ineficaz (dados não mostrados). Além disso, 

outros parâmetros como diferenças de pH,  temperatura e concentração de nanobastões 

podem contribuir para variações no desempenho entre os diferentes ensaios. Portanto, 

faz-se necessário um maior controle desses parâmetros. 
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Como alternativa para aperfeiçoar o teste na presença de amostras complexas, 

pode também considerar funcionalizar nanopartículas magnéticas com os mesmo 

anticorpos funcionalizados aos nanobastões e utilizá-las para uma prévia purificação das 

amostras, através de guia magnético externo (HOLA et al., 2015; LAURENT; 

MAHMOUDI, 2011). Essa abordagem já foi empregada com sucesso para aumentar os 

valores de deslocamento da ressonância plasmônica (TANG; CASAS; 

VENKATARAMASUBRAMANI, 2013).  

Além disso, novas propostas para aprimoramento de nanobastões de ouro vêm 

sendo publicadas, como revestimento dos nanobastões com sílica mesoporosa para 

aumentar a estabilidade da ressonância plasmônica (SONG et al., 2017). A introdução 

de grupos sulfidrila nos anticorpos também foi relatada como sendo uma alternativa 

satisfatória para o emprego de reagentes ligantes, muitas vezes pequenos ou compridos 

demais (WANG et al., 2017). 

 Embora Peron e colaboradores (2017) tenham mostrado que a proteína de 

choque térmico Hsp60 não constitui um bom antígeno para diagnóstico da PCM por 

mostrar valores muito baixos de sensibilidade e especificidade em ensaios de western 

blotting, existem várias opções de antígenos do patógeno que podem ser 

funcionalizados em nanobastões de ouro e testados visando um sistema de diagnóstico. 

Para o diagnóstico da PCM utilizando nanomateriais, nanoesferas de ouro 

funcionalizadas com oligonucleotídeos foram exploradas para detecção colorimétrica. 

Na presença das sequências-alvo complementares, a agregação das nanosondas é 

impedida e a solução possui aspecto arroxeado, enquanto na ausência das mesmas, as 

nanoesferas se agregam e a cor se torna azulada, sempre após adição de sal (NaCl). Foi 

mostrada a detecção de uma sequência específica de DNA complementar (cDNA) para 

a proteína antigênica p27 com 84,4% de sensibilidade e 81,2% de especificidade 

(CASTILHO et al., 2015). No entanto, é necessário somar ao processo final uma etapa 

de extração de DNA nesse tipo de estratégia, o que significa aumento do tempo 

experimental e também pela dificuldade de se estabelecer um primer específico. Além 

disso, esse teste não seria adequado para monitoramento da resposta do paciente ao 
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tratamento, uma vez que detecta apenas a presença do patógeno no organismo 

hospedeiro, não sendo capaz de monitorar a produção de anticorpos. 

A maior limitação da funcionalização é que as nanopartículas de ouro precisam ser 

modificadas para cada analito de interesse e depois purificadas antes do uso. Essas 

etapas adicionais requerem tempo e expertise técnica, além de acarretar em perda no 

rendimento das nanopartículas (VERMA et al., 2015). No entanto, uma vez 

devidamente funcionalizadas, as nanopartículas provêm tanto ensaios quanto análises 

subsequentes de custo razoável e simples de executar.  

Dessa forma, novos ensaios com nanopartículas de ouro deverão ser 

realizados para o desenvolvimento de um teste diagnóstico que explore 

adequadamente as propriedades únicas dessas nanopartículas. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 Foi possível obter nanobastões com os picos de absorção bem definidos com o 

protocolo de síntese mediado por semente. 

 A funcionalização com polietilenoamina e bioconjugação com anticorpos anti-gp43 

foram realizadas com sucesso. 

 O sistema nanobastão-anticorpo foi capaz de detectar o alvo de maneira satisfatória, 

apenas quando empregadas às biomoléculas purificadas. 

 Quando desafiados com soro de camundongos em várias diluições, o sistema não 

apresentou deslocamento consistente com o esperado. 

 O deslocamento observado para as biomoléculas purificadas e para o soro dos 

animais infectados sugere que o sistema de detecção proposto necessita ainda de 

aperfeiçoamentos para que possa ser novamente aventado como alternativa para o 

desenvolvimento de alternativa de diagnóstico para a paracoccidioidomicose. 

  



44 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALBANO, A. P. N. et al. Seroepidemiology of Paracoccidioides brasiliensis infection in 

horses from Rio Grande do Sul, Brazil. Brazilian Journal of Microbiology, v. 46, n. 2, 

p. 513–517, 2015.  

ALBUQUERQUE, C. F.; MARQUES DA SILVA, S. H.; CAMARGO, Z. P. 

Improvement of the specificity of an enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis 

of paracoccidioidomycosis. Journal of Clinical Microbiology, v. 43, n. 4, p. 1944–

1946, 2005.  

ALKILANY, A. M. et al. Gold nanorods: Their potential for photothermal therapeutics 

and drug delivery, tempered by the complexity of their biological interactions. 

Advanced Drug Delivery Reviews, v. 64, n. 2, p. 190-199, 2012.  

ANIKEEVA, P.; DEISSEROTH, K. Photothermal genetic engineering. ACS Nano, v. 

6, n. 9, p. 7548-7552, 2012.  

AUSTIN, L. A. et al. The optical, photothermal, and facile surface chemical properties 

of gold and silver nanoparticles in biodiagnostics, therapy, and drug delivery.Archives 

of Toxicology, v. 88, n. 7, p. 1391-1417, 2014.  

BERTONI, T. et al. Paracoccidioidomicose e tuberculose: diagnóstico diferencial. 

Journal Bras Patol Med Lab, v. 46, n. 1, p. 17–21, 2010.  

BERZAGHI, R.; MARQUES DA SILVA, S. H.; DE CAMARGO, Z. P. Variable gp43 

secretion by Paracoccidioides brasiliensis clones obtained by two different culture 

methods. Journal of Clinical Microbiology, v. 43, n. 1, p. 491–493, 2005.  

BIALEK, R. et al. Small subunit ribosomal DNA sequence shows Paracoccidioides 

brasiliensis closely related to Blastomyces dermatitidis. Journal of Clinical 

Microbiology, v. 38, n. 9, p. 3190–3193, 2000.  

BLAU, R. et al. Are nanotheranostics and nanodiagnostics-guided drug delivery 

stepping stones towards precision medicine?. Drug Resistance Updates, v. 27, p. 39–

58, 2016.  

BLOTTA, M. H. S. L.; CAMARGO, Z. P. Immunological response to cell-free antigens 

of Paracoccidioides brasiliensis: Relationship with clinical forms of 

paracoccidioidomycosis. Journal of Clinical Microbiology, v. 31, n. 3, p. 671–676, 

1993.  

BOTTEON, F. A. G. et al. Paracoccidioides brasiliensis-reactive antibodies in 

Brazilian blood donors. Medical Mycology, v. 40, n. 4, p. 387–391, 2002.  

BROLO, A. G. Plasmonics for future biosensors. Nature Photonics,v. 6, p. 709-713, 

2012.  

BRUMMER, E. et al. Paracoccidioidomycosis : an Update. Clinical Microbiology 

Reviews, v. 6, n. 2, p. 89–117, 1993.  

BUITRAGO, M. J. et al. Utility of Real-time PCR for th racoccidioidomycosis. 

Medical Mycology, v. 47, n. 8, p. 879–882, 2009.  

CANCINO, J.; MARANGONI, V. S.; ZUCOLOTTO, V. Nanotecnologia em medicina: 

aspectos fundamentais e principais preocupações. Química Nova, v. 37, n. 3, p. 521–

526, 2014.  

CANO, L. E.; RESTREPO, A. Predictive value of serologic tests in the diagnosis and 

follow-up of patients with paracoccidioidomycosis. Revista do Instituto de Medicina 

Tropical de Sao Paulo, v. 29, n. 5, p. 276–283, 1987.  



45 

 

CAO-MILÁN, R.; LIZ-MARZÁN, L. M. Gold nanoparticle conjugates: recent 

advances toward clinical applications. Expert opinion on drug delivery, v. 11, n. 5, p. 

741–52, 2014.  

CAO, J. et al. Effective surface modification of gold nanorods for localized surface 

plasmon resonance-based biosensors. Sensors and Actuators, B: Chemical, v. 169, p. 

360–367, 2012.  

CARTER, J. R. et al. A novel dengue virus detection method that couples DNAzyme 

and gold nanoparticle approaches. Virology Journal, v. 10, n. 1, p. 201, 2013.  

CASTILHO, M. L. et al. The efficiency analysis of gold nanoprobes by FT-IR 

spectroscopy applied to the non-cross-linking colorimetric detection of 

Paracoccidioides brasiliensis. Sensors and Actuators, B: Chemical, v. 215, p. 258–

265, 2015.  

CHIEN, C.-C. et al. Gold nanoparticles as high-resolution X-ray imaging contrast 

agents for the analysis of tumor-related micro-vasculature. Journal of 

Nanobiotechnology, v. 10, n. 1, p. 10, 2012.  

CISALPINO, P. S. et al. Cloning, characterization, and epitope expression of the major 

diagnostic antigen of Paracoccidioides brasiliensis. Journal of Biological Chemistry, 

v. 271, n. 8, p. 4553–4560, 1996.  

DARAEE, H. et al. Application of gold nanoparticles in biomedical and drug delivery. 

Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, v. 44, n. 1, p. 410-422, 2014.  

DE ALBORNOZ, M. B. Isolation of Paracoccidioides brasiliensis from rural soil in 

Venezuela. Medical Mycology, v. 9, n. 3, p. 248–253, 1971.  

DE BRITO, A. C.; QUARESMA, J. A. S. Lacaziose (doença de Jorge Lobo): Revisão e 

atualização. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 82, n. 5, p. 461–474, 2007.  

DE CAMARGO, Z. P. Serology of paracoccidioidomycosis.Mycopathologia, v. 165, p. 

289-302, 2008.  

DEL NEGRO, G. M. B. et al. Evaluation of tests for antibody response in the follow-up 

of patients with acute and chronic forms of paracoccidioidomycosis. Journal of 

Medical Microbiology, v. 49, n. 1, p. 37–46, 2000.  

DESJARDINS, C. A. et al. Comparative genomic analysis of human fungal pathogens 

causing paracoccidioidomycosis. PLOS Genetics, v. 7, n. 10, 2011.  

DREADEN, E. C. et al. Beating cancer in multiple ways using nanogold. Chemical 

Society Reviews, v. 40, n. 7, p. 3391, 2011.  

EPIDEMIOLÓGICA, P. A. Paracoccidioidomycosis: Epidemiological, Clinical and 

Treatment up-date. v. 78, n. 2, p. 135–150, 2003.  

FERRAREZI MALUF, M. L. et al. Prevalência de paracoccidioidomicose-infeção 

determinada através de teste sorológico em doadores de sangue na região Noroeste do 

Paraná, Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 36, n. 1, p. 

11–16, 2003.  

FERREIRA, C. S. et al. Uso de nanobastões de ouro para o desenvolvimento de aulas 

práticas de nanotecnologia. Quimica Nova, v. 40, n. 5, p. 594–601, 2017.  

FERREIRA, C. S. et al. Current strategies for diagnosis of paracoccidioidomycosis and 

prospects of methods based on gold nanoparticles. Future Microbiology, v. 11, n. 7, p. 

973–985, 2016.  

FERREIRA, Cyntia S. FUNCIONALIZAÇÃO DE NANOBASTÕES DE OURO 

PARA DIAGNÓSTICO DA PARACOCCIDIOIDOMICOSE. 2017. Tese (Doutorada 

em Biotecnologia) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto.  



46 

 

FERREIRA, J. et al. Attomolar protein detection using in-hole surface plasmon 

resonance. Journal of the American Chemical Society, v. 131, n. 2, p. 436–437, 2009.  

FIGUEIRAS, A. R. R.; COIMBRA, A. B.; VEIGA, F. J. B. Nanotecnologia na saúde : 

aplicações e perspectivas. Boletim Informativo Geum, v. 5, n. 2, p. 14–26, 2014.  

FLOREZ, C. J. M.; CASTRO, N. C. Paracoccidioidomicosis. Medicina U.P.B.,v. 34, n. 

2, p. 126–137, 2015.  

FORTES, M. R. P. et al. Imunologia da paracoccidioidomicose. Anais Brasileiros de 

Dermatologia, v. 86, p. 516–524, 2011.  

GÓES, A. M. DE et al. Paracoccidioidomycosis disease (Lutz-Splendore-Almeida): 

etiology, epidemiology, and pathogenesis. Revista Médica de Minas Gerais, v. 24, n. 

1, p. 61–66, 2014.  

GOLDANI, L. Z.; SUGAR, A. M. Short report: use of the polymerase chain reaction to 

detect Paracoccidioides brasiliensis in murine paracoccidioidomycosis. The American 

journal of tropical medicine and hygiene, v. 58, n. 2, p. 152–153, 1998.  

GÓMEZ, B. et al. Use of monoclonal antibodies in diagnosis of 

paracoccidioidomycosis: new strategies for detection of circulating antigens. Journal of 

clinical microbiology, v. 35, n. 12, p. 3278–83, 1997.  

HOLA, K. et al. Tailored functionalization of iron oxide nanoparticles for MRI, drug 

delivery, magnetic separation and immobilization of biosubstances. Biotechnology 

advances, v. 33, n. 6, p. 1162–1176, 2015.  

HUANG, X.; NERETINA, S.; EL-SAYED, M. A. Gold nanorods: From synthesis and 

properties to biological and biomedical applications. Advanced Materials, v. 21, n. 48, 

p. 4880-4910, 2009.  

HUSSAIN, M. M.; SAMIR, T. M.; AZZAZY, H. M. E. Unmodified gold nanoparticles 

for direct and rapid detection of Mycobacterium tuberculosis complex. Clinical 

Biochemistry, v. 46, n. 7–8, p. 633–637, 2013.  

HWANG, S.-Y.; TAO, A. R. Biofunctionalization of gold nanorods. Pure and Applied 

Chemistry, v. 83, n. 1, 2010.  

JAIN, K. K. Nanotechnology in clinical laboratory diagnostics. Clinica Chimica Acta, 

v. 358, p. 37–54, 2005.  

JAIN, P. K. et al. Calculated Absorption and Scattering Properties of Gold 

Nanoparticles of Different Size, Shape, and Composition:  Applications in Biological 

Imaging and Biomedicine. The Journal of Physical Chemistry B, v. 110, n. 14, p. 

7238–7248, 2006.  

JAIN, P. K.; EL-SAYED, M. A. Surface plasmon coupling and its universal size scaling 

in metal nanostructures of complex geometry: Elongated particle pairs and nanosphere 

trimers. Journal of Physical Chemistry C, v. 112, n. 13, p. 4954–4960, 2008.  

JAIN, P. K.; ELSAYED, I. H.; EL-SAYED, M. A. Au nanoparticles target cancer. 

Nano Today, v. 2, n. 1, p. 18–29, 2007.  

JAZAYERI, M. H. et al. Various methods of gold nanoparticles (GNPs) conjugation to 

antibodies. Sensing and Bio-Sensing Research, v. 9, p. 17–22, 2016.  

KITAZAKI, H. et al. A colorimetric assay of protein kinase activity based on peptide-

induced coagulation of gold nanorods. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 99, 

p. 7–11, 2012.  

LAURENT, S.; MAHMOUDI, M. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles: 

Promises for diagnosis and treatment of cancer. International Journal of Molecular 

Epidemiology and Genetics, v. 2, n. 4, p. 367–390, 2011.  



47 

 

LIAO, H.; HAFNER, J. H. Gold nanorod bioconjugates. Chemistry of Materials, v. 

17, n. 18, p. 4636–4641, 2005.  

LIN, C. C. et al. Development of the multi-functionalized gold nanoparticles with 

electrochemical-based immunoassay for protein A detection. Journal of 

Electroanalytical Chemistry, v. 619–620, n. 1–2, p. 39–45, 2008.  

LOCATELLI, E.; MONACO, I.; COMES FRANCHINI, M. Surface modifications of 

gold nanorods for applications in nanomedicine. RSC Advances, v. 5, n. 28, p. 21681–

21699, 2015.  

MA, Y. et al. Colorimetric sensing strategy for mercury(ii) and melamine utilizing 

cysteamine-modified gold nanoparticles. The Analyst, v. 138, n. 18, p. 5338, 2013.  

MACLAUGHLIN, C. M. et al. Surface-enhanced raman scattering dye-labeled Au 

nanoparticles for triplexed detection of leukemia and lymphoma cells and SERS flow 

cytometry. Langmuir, v. 29, n. 6, p. 1908–1919, 2013.  

MARQUES-DA-SILVA, S. H. et al. Case report: Occurrence of Paracoccidioides lutzii 

in the Amazon Region: Description of two cases. American Journal of Tropical 

Medicine and Hygiene, v. 87, n. 4, p. 710–714, 2012.  

MARQUES, S. A. Paracoccidioidomycosis: a century from the first case report. Revista 

ABD, v. 83, n. 3, p. 271–273, 2008.  

MARTINEZ, R. Epidemiology of Paracoccidioidomycosis.                         

                              , v. 57 Suppl 1, p. 11–20, 2015.  

MARTINEZ, R.; MOYA, M. J. Associação entre paracoccidioidomicose e alcoolismo.   

Rev. Saúde Públ., São Paulo, v. 26, n. 1, p. 12–16, 1992.  

MAYER, K. M.; HAFNER, J. H.; ANTIGEN, A. À. Localized surface plasmon 

resonance sensors. Chemical Reviews, v. 111, n. 6, p. 3828–3857, 2011.  

MCEWEN, J. G. et al. Experimental murine paracoccidiodomycosis induced by the 

inhalation of conidia. Medical Mycology, v. 25, n. 3, p. 165–175, 1987.  

MENDES, R. P. et al. Paracoccidioidomycosis: Current Perspectives from Brazil.The 

Open Microbiology Journal, v. 11, p. 224-282, 2017. 

MIESZAWSKA, A. J. et al. Multifunctional Gold Nanoparticles for Diagnosis and 

Therapy of Disease.pdf. Molecular pharmaceutics, v. 10, p. 831–847, 2013.  

MUÑOZ, J. F. et al. Genome Diversity, Recombination, and Virulence across the Major 

Lineages of Paracoccidioides. mSphere, v. 1, n. 5, p. e00213-16, 2016.  

MURPHY, C. J. et al. Anisotropic Metal Nanoparticles:  Synthesis, Assembly, and 

Optical Applications. The Journal of Physical Chemistry B, v. 109, n. 29, p. 13857–

13870, 2005.  

NAKAMURA, H.; KARUBE, I. Current research activity in biosensors.Analytical and 

Bioanalytical Chemistry, v. 377, n.3, p. 446-468, 2003.  

NATH, N.; CHILKOTI, A. Label Free Colorimetric Biosensing Using Nanoparticles. 

Journal of Fluorescence, v. 14, n. 4, p. 377–389, 2004.  

NUSZ, G. J. et al. Label-free plasmonic detection of biomolecular binding by a single 

gold nanorod. Analytical Chemistry, v. 80, n. 4, p. 984–989, 2008.  

PANIAGO, A. M. M. et al. Paracoccidioidomicose: Estudo clínico e epidemiológico de 

422 casos observados no estado de Mato Grosso do Sul. Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical, v. 36, n. 4, p. 455–459, 2003.  

PEREIRA, R. H. A. Ressonância de Plasmons de Superfície Localizada (LSPR) em 

Dispersões Coloidais de Ouro para Detecção de Ocratoxina A. 2016. 92 f. Dissertação 

(Mestrado em Bioquímica e Farmacologia) - Centro de Ciências da Saúde, 



48 

 

Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória. 

PÉREZ-JUSTE, J. et al. Gold nanorods: Synthesis, characterization and applications. 

Coordination Chemistry Reviews, v. 249, n. 17–18, p. 1870–1901, 2005.  

PERON, M. L. D. F. et al. Detection of anti-paracoccidioides brasiliensis antibodies in 

suspected tuberculosis patients. Acta Scientiarum - Health Sciences, v. 32, n. 2, p. 

107–112, 2010.  

PALMEIRO, M.; CHERUBINI, K.; YURGEL, L. S. Paracoccidioidomicose – Revisão 

da Literatura. Scientia Medica, v. 15, n. 4, 2005.  

PETRONI, T. F. et al. Serological Evidence of Infection by Paracoccidioides 

brasiliensis in Dogs with Leishmaniasis. Mycopathologia, v. 182, n. 9–10, p. 947–952, 

2017.  

PUCCIA, R. et al. Exocellular components of Paracoccidioides brasiliensis: 

Identification of a specific antigen. Infection and Immunity, v. 53, n. 1, p. 199–206, 

1986.  

PYSHNAYA, I. A. et al. Comparison of behaviour in different liquids and in cells of 

gold nanorods and spherical nanoparticles modified by linear polyethyleneimine and 

bovine serum albumin. BioMed Research International, v. 2014, 2014.  

QUAGLIATO JÚNIOR, R. et al. Associação entre paracoccidioidomicose e 

tuberculose: realidade e erro diagnóstico. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 33, n. 

3, p. 295–300, 2007.  

QUEIROZ, L. DE P. et al. Serological and antigenic profiles of clinical isolates of 

Paracoccidioides spp. from Central Western Brazil. Mycoses, v. 57, n. 8, p. 466–472, 

2014.  

REIMHULT, E.; HÖÖK, F. Design of Surface Modifications for Nanoscale Sensor 

Applications. Sensors, v. 15, n. 1, p. 1635–1675, 2015.  

RESTREPO, S. et al. Development of pulmonary fibrosis in mice during infection with 

Paracoccidioides brasiliensis conidia. J        f m                    y my    gy : 

bi-monthly publication of the International Society for Human and Animal 

Mycology, v. 30, n. 3, p. 173–84, 1992.  

ROBERTO, T. N. et al. Identifying Paracoccidioides phylogenetic species by PCR-

RFLP of the alpha-tubulin gene. Medical Mycology, v. 54, n. 3, p. 240–247, 2016.  

SALGADO-SALAZAR, C. et al. The human fungal pathogen Paracoccidioides 

brasiliensis (Onygenales: Ajellomycetaceae) is a complex of two species: Phylogenetic 

evidence from five mitochondrial markers. Cladistics, v. 26, n. 6, p. 613–624, 2010.  

SAN-BLAS, G. Paracoccidioidomycosis and its etiologic agent Paracoccidioides 

brasiliensis. Medical Mycology, v. 31, n. 2, p. 99–113, 1993.  

SAN-BLAS, G.; BURGER, E. Experimental medical mycological research in Latin 

America - a 2000-2009 overview. Revista Iberoamericana de Micología, v. 28, n. 1, 

p. 1–25, 2011.  

SAN-BLAS, G.; NIÑO-VEGA, G.; ITURRIAGA, T. Paracoccidioides brasiliensis and 

paracoccidioidomycosis: Molecular approaches to morphogenesis, diagnosis, 

epidemiology, taxonomy and genetics. Medical Mycology, v. 40, n.3, p. 225-242,  

2002.  

SANCHES, L. C.; FARIA, M. G. I. a Importância Do Diagnóstico Diferencial Entre a 

Paracoccidioidomicose ( Pcm ) e Tuberculose ( Tb ). Revista UNINGÁ Review, v. 20, 

n. 1, p. 76–80, 2014.  

SHANKAR, J. et al. Hormones and the resistance of women to paracoccidioidomycosis. 



49 

 

Clinical Microbiology Reviews, v. 24, n. 2, p. 296–313, 2011.  

SHIKANAI-YASUDA, M. A. et al. Guideliness in paracoccidioidomycosis. Revista 

Da Sociedade Brasileira De Medicina Tropical, v. 39, n. 3, p. 297–310, 2006. 

SHIKANAI-YASUDA, M. A. Paracoccidioidomycosis Treatment. Revista do Instituto 

de Medicina Tropical de São Paulo, v. 57, n. suppl 19, p. 31–37, 2015.  

SHIKANAI-YASUDA, M. A. et al. Brazilian guidelines for the clinical management of 

paracoccidioidomycosis. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 

50, n. 5, p. 715–740, 2017.  

SILVA-VERGARA, M. L. et al. Isolation of a Paracoccidioides brasiliensis strain from 

the soil of a coffee plantation in Ibia, State of Minas Gerais, Brazil. Medical Mycology, 

v. 36, n. 1, p. 37–42, 1998.  

SILVEIRA-GOMES, F.; MARQUES-DA-SILVA, S. H. Effects of pretreating serum 

samples on the performance of a latex agglutination test for serodiagnosis of 

paracoccidioidomycosis. Clinical and Vaccine Immunology, v. 19, n. 3, p. 386–390, 

2012.  

SONG, M. et al. A sensitive and rapid immunoassay for Mycoplasma pneumoniae in 

children with pneumonia based on single-walled carbon nanotubes. Scientific Reports, 

v. 7, n. 16442, p. 1–7, 2017.  

SOUZA, M. C. et al. Differences in reactivity of paracoccidioidomycosis sera with 

gp43 isoforms. Medical Mycology, v. 35, n. 1, p. 13–18, 1997.  

STRAUS, A. H. et al. Immunochemical and subcellular localization of the 43 kDa 

glycoprotein antigen of Paracoccidioides brasiliensis with monoclonal antibodies. 

Medical Mycology, v. 34, n. 3, p. 181–186, 1996.  

TABA, M. et al. Expression in Escherichia coli of a gene coding for epitopes of a 

diagnostic antigen of Paracoccidioides brasiliensis. Experimental Mycology, v. 13, p. 

223–230, 1989.  

TANG, L.; CASAS, J.; VENKATARAMASUBRAMANI, M. Magnetic nanoparticle 

mediated enhancement of localized surface plasmon resonance for ultrasensitive 

bioanalytical assay in human blood plasma. Analytical Chemistry, v. 85, n. 3, p. 1431–

1439, 2013.  

TEIXEIRA, M. M. et al. Phylogenetic analysis reveals a high level of speciation in the 

Paracoccidioides genus. Molecular Phylogenetics and Evolution, v. 52, n. 2, p. 273–

283, 2009.  

TEIXEIRA, M. M. et al. Paracoccidioides Species Complex: Ecology, Phylogeny, 

Sexual Reproduction, and Virulence. PLOS Pathogens, v. 10, n. 10, p. 4–7, 2014.  

TELES, F. R. R.; MARTINS, M. L. Laboratorial diagnosis of paracoccidioidomycosis 

and new insights for the future of fungal diagnosis. Talanta, 2011.  

TERÇARIOLI, G. R. et al. Ecological study of Paracoccidioides brasiliensis in soil: 

Growth ability, conidia production and molecular detection. BMC Microbiology, v. 7, 

p. 1–8, 2007.  

THEODORO, R. C. et al. Genus Paracoccidioides: Species recognition and 

biogeographic aspects. PLOS ONE, v. 7, n. 5, 2012.  

TIWARI, P. et al. Functionalized Gold Nanoparticles and Their Biomedical 

Applications. Nanomaterials, v. 1, n. 1, p. 31–63, 2011.  

UNTEREINER, W. A. et al. The Ajellomycetaceae, a new family of vertebrate-

associated Onygenales. Mycologia, v. 96, n. 4, p. 812–821, 2004.  

VERMA, M. S. et al. Colorimetric biosensing of pathogens using gold nanoparticles. 



50 

 

Biotechnology Advances, v. 33, n. 6, p. 666–680, 2015.  

VIDAL, M. S. M. et al. Atypical serological response marked by a lack of detectable 

anti-gp43 antibodies in a patient with disseminated paracoccidioidomycosis. Journal of 

Clinical Microbiology, v. 43, n. 6, p. 3014–3016, 2005.  

VIDAL, M. S. M. et al. Serological Diagnosis of Paracoccidioidomycosis: High Rate of 

Inter-laboratorial Variability among Medical Mycology Reference Centers. PLOS 

Neglected Tropical Diseases, v. 8, n. 9, 2014.  

VIGDERMAN, L.; KHANAL, B. P.; ZUBAREV, E. R. Functional gold nanorods: 

Synthesis, self-assembly, and sensing applications.Advanced Materials, 2012.  

WANG, X. et al. Comparison of four methods for the biofunctionalization of gold 

nanorods by the introduction of sulfhydryl groups to antibodies. Beilstein Journal of 

Nanotechnology, v. 8, n. 1, p. 372–380, 2017.  

WANKE, B.; AIDÊ, M. A. Capítulo 6 - Paracoccidioidomicose. Jornal Brasileiro de 

Pneumologia, v. 35, n. 12, p. 1245–1249, 2009.  

WILSON, R. The use of gold nanoparticles in diagnostics and detection. Chemical 

Society Reviews, v. 37, n. 9, p. 2028, 2008.  

YANG, D. P.; CUI, D. X. Advances and prospects of gold nanorods.Chemistry - An 

Asian Journal, 2008.  

YU, C.; IRUDAYARAJ, J. Multiplex biosensor using gold nanorods. Analytical 

chemistry, v. 79, n. 2, p. 572–9, 2007.  

ZHANG, B. et al. Diagnosis of Zika virus infection on a nanotechnology platform. 

Nature Medicine, v. 23, n. 5, p. 548–550, 2017.  

 


