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Resumo 

Biossensores eletroquímicos são dispositivos
de detectar a presença de analitos a partir da resp
gerada por um transdutor, que é consequência de um 
evento de reconhecimento biológico que ocorre na 
superfície do mesmo. Nos imunossensores
detecção baseia-se na interação antígeno
proteína ADAM-33 foi recentemente identificada como 
um biomarcador de câncer de mama. 
detectada em tecidos de biópsia utilizando imuno
histoquímica, técnica trabalhosa e que requer 
estrutura laboratorial. Neste projeto foi desenvolvido um 
imunossensor eletroquímico à base de eletrodos de ouro 
modificados por monocamadas auto-organizadas
de cistamina e anticorpos específicos para a detecção 
de ADAM-33.  

Introdução  

A classificação do câncer de mama é um processo 
trabalhoso que envolve a identificação de marcadores 
bioquímicos em associação com informações 
patológicas.1 Recentemente, foi reportado
expressão de ADAM-33 está correlacionada com 
aumento da agressividade e potencial de metástase do 
câncer,podendo ser utilizada como um biomarcador de 
câncer de mama1. A metodologia existente para a 
detecção de ADAM-33 é a imunohistoquímica, que, além 
de laboriosa e demorada, permite somente a 
classificação por scores, semi
Imunossensores eletroquímicos apresentam grande 
potencial para aplicação em diagnóstico clínico, dado 
que possuem instrumentação simples, associado à alta 
sensibilidade, resposta rápida, e baixo custo
projeto teve como objetivo o desenvolvimento de
biossensor para a detecção da proteína ADAM

Material e Métodos 

Monocamadas automontadas (SAM) foram construídas 
em eletrodos de ouro (AuE) a partir da incubação dos 
mesmos em solução de cistamina (50 mmol L
horas. Ao sistema, foi a seguir adicionado 
33, 0,4 µM EDC e 0,4 µM NHS. Sítios expostos foram 
bloqueados com albumina (BSA) 0,1%. 
incubado na presença de ADAM-33 (1,5 µg 
etapas de modificação foram monitoradas por
voltametria cíclica em potenciostato
PGSTAT100 na presença de 5,0 mmol L
em tampão PBS 0,1 mol L-1 (pH 7,4). O sistema utilizou 
sensor construído como eletrodo de trabalho, eletrodo de 
platina como eletrodo auxiliar e eletrodo 
como eletrodo de referência.  
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Resultados e Discussão

A Figura 1 mostra que, após a 
uma leve diminuição nas correntes de pico 
Ipc, (vermelho) em comparação ao
modificado (preto). Quando 
presença de Ac anti-ADAM33 e BSA (verde) houve 
diminuição de Ipa e Ipc, respectivamente
um aumento no valor de separação entre os potenciais 
de pico (∆Ep). Este resultado indica que o anticorpo 
imobilizado e BSA cobriram a superfície do eletrodo, 
bloqueando a capacidade de transferência de elétrons 
em sua superfície. ADAM-33 
construído, uma vez que, após incubação, houve 
nova diminuição nos picos de corrente
aumento no valor de ∆Ep (azul), 
à formação do imunocomplexo
imunossensor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Voltamogramas cíclicos para Au (
Au/Cys/AB/BSA (-) e Au/Cys/AB/BSA/AG (

Conclusão

Um novo imunossensor para a detecção da proteína 
ADAM-33 foi desenvolvido
observadas por voltametria cíclica indicaram
sistema pode ser útil para monitorar a presença desta 
proteína. Desta forma, este dispositivo possui potencial 
para ser aplicado como método alternativo à 
imunohistoquímica, auxiliando na classificação do câncer 
de mama.  
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