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Introdução 

Diversos estudos têm sido realizados utilizando 
proteínas e oligonucleotídeos como agentes 
terapêuticos. No entanto, um grande desafio é a 
apresentação dessas substâncias às células-alvo 
sem que ocorram degradações

1
. Atualmente, os 

nanotubos de carbono (NC) vêm ganhando 
destaque como nanocarreadores devido a 
propriedades como elevada área de contato com a 
membrana celular, elevada capacidade de adsorção 
e transporte e compatibilidade com fluidos 
biológicos

2
. Uma série de resultados positivos para 

os testes biológicos de sistemas envolvendo NC são 
reportados na literatura, mas a caracterização e o 
entendimento da interação NC-biomolécula e, 
consequentemente, do papel do NC na eficácia de 
formulações e dispositivos ainda são faltantes. A 
importância do tipo de interação efetuada está 
justamente no tempo de circulação desse material 
na corrente sanguínea, na dose e cinética com que 
os NC disponibilizam as biomoléculas para as 
células.  
Neste trabalho, estudamos a interação não 
covalente entre a proteína ovalbumina (OVA) e o 
oligonucleotídeo adjuvante CpG em NC de paredes 
múltiplas carboxilado (OX-MWCNT) ou não 
(MWCNT), em dispersões utilizadas em formulação 
vacinal anticâncer

3
.  

Resultados e Discussão 

Soluções de OVA e CpG foram adicionadas a 
dispersões aquosas de MWCNT e OX-MWCNT. A 
Figura 1 (a) mostra o esquema de obtenção dos 
híbridos MWCNT-OVA e MWCNT-CPG, que foram 
caracterizados por microscopia eletrônica de 
transmissão (MET), espectroscopia no UV-vis, no 
infravermelho e Raman, análise de tamanhos de 
partículas e potencial zeta. 
O método de oxidação foi eficiente na introdução de 
grupos oxigenados ácidos (0,78 mmol.g

-1
 de COOH 

e 0,92 mol.g
-1

 de OH) e permitiu que fossem obtidas 
dispersões de Ox-MWCNT de tamanho médio de 
partícula de 100 nm numa concentração de 0,25 
mg.mL

-1
. 

A Figura 1(b) mostra imagens MET ilustrando a 
interação entre OVA e CpG e Ox-MWCNT. 
Enquanto as moléculas de OVA são encontradas 
principalmente nas extremidades dos tubos, o CpG 
interage preferencialmente ao longo de suas  

 
paredes. Assim, faz-se possível carrear ambas as 
biomoléculas num mesmo tubo sem que haja 
competitividade por sítio de ligação. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Esquema de obtenção dos híbridos MWCNT-
OVA e MWCNT-CPG (a); MET dos sistemas Ox-MWCNT-
OVA (esquerda) e Ox-MWCNT-CpG (direita) (b). 

 
Resultados espectroscópicos indicam que enquanto 
a interação entre o MWCNT e ambas as 
biomoléculas ocorre tipicamente via empilhamento-
π, a interação entre o OX-MWCNT e a OVA se 
mostra de caráter eletrostático. Nos dois tipos de 
interação, a presença do NC parece diminuir os 
graus de liberdade da proteína, não alterando de 
forma significativa ou mesmo evidenciando a 
estrutura secundária da molécula.  

Conclusões 

O tipo de interação entre NC e as biomoléculas OVA 
e CpG depende da composição química da 
superfície dos tubos. No caso de interação 
eletrostática e empilhamento-π, a estrutura 
secundária da proteína foi mantida ou evidenciada, 
permitindo o uso dos NC como carreadores. 
Testes realizados in vitro e in vivo demonstraram 
eficácia desses sistemas em profilaxia e terapia 
contra o câncer. 
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