
Introdução
O direcionamento de grande parte das pesquisas inovadoras em
imunodiagnóstico, monitoramento da reação antígeno-anticorpo,
tem utilizado os conceitos de detecção baseada em afinidade entre
biomoléculas livre de marcadores. Isto tem fundamentado o
estabelecimento de métodos alternativos aos imunoensaios
baseados em ELISA. Dentre os diferentes tipos de imunossensores
que permitem o direto monitoramento dessas interações, aqueles
que utilizam transdutores eletroquímicos e, especialmente, a
impedância eletroquímica, possuem um grande número de
características que o tornam altamente atrativos: baixo custo de
eletrodos, e da instrumentação, a capacidade de construir
dispositivos miniaturizados, que podem ser integrados em arranjos
multi-array, implantados ou controlados por microprocessadores.

Metodologia

Esquema 1: Hidrólise de 
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Figure 2. Complex impedance plots (Z′ vs. Z″ at 220 mV) in 10 mM PBS (pH 7.4) + 
0.1MKCl + 2.5 mM Fe(CN)6

4−/3− solution at (a) bare gold electrode; (b) MPS-modified 
gold electrode; (c) Au-MPS-modified gold electrode; (d) HBsAb-Au-MPS-modified Esquema 1: Hidrólise de 

mercaptopropil trimetoxisilano e 
passos do processo de 

fabricação do biossensor. [1]

Figure 1. Cyclic voltammograms of the electrode at different stages: a, bare gold 
electrode (BGE); b, sol-gel/BGE; c, Au nanoparticles/sol-gel/BGE; d, HRP/Au  

nanoparticles/sol-gel/BGE. Supporting electrolyte, 5 mmol L-1 Fe(CN)6
3- + 0.1 mol L-1

KCl; scan rate, 50 mV s-1.[1]

gold electrode; (c) Au-MPS-modified gold electrode; (d) HBsAb-Au-MPS-modified 
gold electrode. The frequency range is between 0.1 and 65kHz with signal amplitude 

of 10 mV.[2]

Resultados potenciais
Modelamento de uma reação antígeno-anticorpo utilizando
impedância eletroquímica e eletrodo impresso de ouro
nanoestruturado; protótipo de um imunossensor.

Conclusões
A construção de um dispositivo, imunossensor, para diagnóstico
rápido, sensível, livre de marcador e que utiliza volumes muito
pequenos de amostra para análise implica em inovação, economia de
tempo, potencialidade para uso em diversos tipos de análises
envolvendo biomoléculas e um grande impacto econômico positivo
para a indústria de insumos agropecuários.
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