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Introdução 

A classe dos aminoglicosídeos (AMG) é 

amplamente utilizada em medicina veterinária e 

humana. Resíduos destes antibióticos são 

frequentemente encontrados em produtos 

alimentícios de origem animal, tais como leite e 

seus derivados. Atualmente é um desafio para a 

química analítica propor métodos que determinem 

traços destas substâncias com a exatidão 

requerida.
1
 Dados da literatura relatam  estudos da 

interação entre nanopartículas de ouro (AuNp) e 

AMG com foco na avaliação da interferência sobre 

a atividade antibacteriana destes antibióticos
2,3

. No 

entanto, o foco analítico é pouco explorado. Dos 

raros métodos citados pode-se destacar a 

determinação de AMG através de espectrometria 

de massa
4
. A espectrofotometria de absorção no 

UV-vis (UV-vis) tem sido utilizada em estudos 

biológico da interação entre AuNp, AMG e RNA
5
.O 

objetivo do presente é avaliar o potencial analítico 

da interação direta de AuNp com AMG utilizando 

UV-vis visando uma aplicação analítica. 

Resultados e Discussão 

A AuNP foi sintetizada através da redução de Au
3+

 
para Au

0
 pela redução com citrato de sódio, 

gerando a suspensão de ouro coloidal. Os estudos 
da interação entre AuNp e os AMG (estreptomicina, 
neomicina, trobramicina, amicacina e gentamicina), 
foram feitos a partir da avaliação da variação do 
sinal óptico da AuNp (absorção no UV-vis) na 
presença de concentrações crescentes (1,6x10

-8
 a 

5,7x10
-8

 mol/L) de cada uma das AMG. Os 
parâmetros otimizados para obtenção da condição 
ideal de análise foram i) escolha de tampão na faixa 
de pH próximo a da dispersão estoque de AuNp; ii) 
concentração de tampão; iii) pH (3,0 e 3,5) e 
alíquota de tampão a ser utilizada. Foi verificado 
que o pH da dispersão estoque de AuNp era  
aproximadamente 3,5, desta forma a escolha do 
tampão foi baseada na faixa ácida a fim de não 
alterar bruscamente o pH do meio. Portanto o 
tampão citrato (3< pH <5) foi escolhido como mais 
adequado.  
Os testes indicaram melhor resposta utilizando-se 
1% v/v de tampão 0,01 mol L

-1
 em pH 3,5. Nesta 

condição o sinal da sonda permaneceu estável por 
até 50 min, com a capacidade tamponante 
preservada. Desta forma admitiu-se como o branco 
(sinal da sonda) uma solução aquosa de AuNP 
formada por 16,7% e 1%, em volume, de AuNP e 
tampão respectivamente. Na Figura 1, são 
mostrados, como exemplos desse tipo de interação 
da AuNp com os AMG, os espectros de absorção da 
sonda na presença de concentrações crescentes de 
estreptomicina (A) e gentamicina (B). Para todos os 
AMG verificou-se decréscimo de sinal com o 
aumento da concentração do AMG em 530 nm, 
todavia neomicina, amicamicina, gentamicina e 
trobamicina induziram o aparecimento de uma 
banda intensa acima de 700 nm, através da adição 
crescente de cada um desses AMG. 

 
Figura 1. Espectros de absorção no UV-vis para 
concentrações crescentes de: a) estreptomicina e b) 
gentamicina. 

Conclusões 

Todos os AMG testados interagiram com a AuNp, 

contudo gentamicina e neomicina apresentaram 

melhores perspectivas do ponto visto analítico, 

mostrando-se promissores para o desenvolvimento 

de uma futura metodologia de quantificação. 

Estudos nesta direção encontram-se em 

andamento.  
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