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  Resumo  

Lipofuscinose ceroide neural (CLN) são doenças 
neurodegenerativas que acometem a infância. Dentre 
suas classes distintas, a CLN1 é ocasionada por uma 
mutação no gene codificante da proteína PPT1, que 
remove ácidos graxos ligados às proteínas nos 
lisossomos. Seu acúmulo nesta organela acarreta 
diferentes complicações especialmente neurológicas. 
Tratando-se de uma doença rara, seu diagnóstico é 
deficitário e se dá a partir de imagens e achados  
clínicos. Este projeto visa o desenvolvimento de um 
imunossensor contendo anticorpos (Ac) monoclonais sob 
plataforma de eletrodo de ouro (AuE) e cistamina (Cys) 
para a detecção de PPT1, utilizando voltametria de onda 
quadrada (VOQ), para, desta forma, detectar e 
quantificar a proteína PPT1 visando aplicações para 
diagnóstico. 

  Introdução  

A proteína PPT1 é uma serina lipase, envolvida na 
remoção de ácidos graxos ligados via tioestér à resíduos 
de cisteína de proteínas. A presença de mutações 

específicas no gene PPT1, levam à uma diminuição de 

seu número de transcritos ou um aumento da 
degradação proteica, causando acúmulo destas 

biomoléculas nos lisossomos e suas complicações1,2. 

Imunossensores são dispositivos capazes de detectar a 

ligação específica Ac-antígeno (Ag), por um transdutor 
de sinal que pode ser eletroquímico, óptico e de massa3. 

Visando contribuir com o desenvolvimento de um 

sistema de detecção da proteína PPT1 para auxiliar no 
diagnóstico da CLN1, o projeto tem como proposta 

desenvolver um imunossensor eletroquímico baseado  

em sistema automontado (SAM) com cistamina em 

eletrodo de ouro para a detecção de PPT1 por VOQ. 

  Material e Métodos  

O AuE foi imerso em solução alcoólica de Cys (10 
mM) por 24 h. Após lavagem com etanol e água, foi 

 

 
eletrólito de suporte e 100 mV s-1 na faixa de -0,3 a 1,5  

V 

  Resultados e Discussão  

É possível notar (fig.1) que quando o sensor 

AuE/Cys/IgG foi submetido à VOQ um pico anódico em 
0,4V (vs. Ag/AgCl) com intensidade de corrente (Ipa) de 

6µA foi observado, referente ao processo de oxidação 

dos íons [Fe(CN)6]4- a [Fe(CN)6]3-. Quando o sensor foi 

incubado na presença de PPT1 foi observado um 
deslocamento de pico para potencial próximo a 0,6V 
associado a uma menor intensidade de corrente (Ipa de 

cerca de 2,5 µA). O resultado mostra que após a 

incubação do PPT1 houve a necessidade de um maior 
potencial para que o processo de oxidação da sonda 

eletroquímica ocorresse na superfície do eletrodo, 

indicando um bloqueio do acesso da sonda ao este, 
causado pela ligação da proteína PPT1. 

 

Figura 1. Detecção da proteína PPT1 (0,05 μg μL-1) voltametria de onda 

quadrada pelo sensor AuE/Cys/IgG, em meio de K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]. 

  Conclusão  

Os resultados indicam que o imunossensor  construído 

foi capaz de identificar a presença de PPT-1 em  
solução, apresentando potencial aplicação como método 

diagnóstico para CLN1 
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imerso em  glutaraldeído (2,5% v/v). Após a lavagem, foi    

realizada a deposição do Ac anti-PPT1 0,05 μg μL-1 em 
PBS pH7,4 por 2h. O bloqueio de sítios expostos foi feito 

por tratamento com etanolamina (50mM em PBS, 30 

min). O sensor foi chamado AuE/Cys/IgG Após a fixação 

do anticorpo, foram realizadas medidas eletroquímicas 
VOQ em AutolabPGSTAT100 utilizando uma cela 

eletroquímica com três eletrodos: de trabalho, Ag/AgCl 

como referência, e um contra eletrodo de platina. O 
sistema utilizou 10,0 mmol L-1 Fe(CN)6

3-/Fe(CN)6
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