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Introdução 

❖Mecanismos de comunicação intercelular

◦ Processo inerente aos organismos multicelulares

◦ Células vizinhas: contato direto entre membranas

◦ Células distantes: hormônios e citocinas ou vesículas extracelulares (VE) 

(ZHANG et al., 2019)



Introdução 

❖ VE: Estruturas membranosas 
responsáveis pelo transporte de 
cargas entre as células;

❖ Invaginação ou brotamento da 
membrana celular;

❖ Classificação: tamanho, origem 
e função;

• CA : Fragmentos celulares 
(maiores VEs): apresentação aos 
macrófagos;

• Microvesículas: PTNs e LIP e são 
formadas por brotamento de 
membrana;

• Exossomos: Transportam PTNs, 
LIP e ÁCIDOS NUCLEICOS.

(HA et al., 2016) 

CORPOS APOPTÓTICOSMICROVESÍCULASEXOSSOMOS



Introdução 
❖ Biogênese exossomal:

• Invaginação da membrana plasmática: 
vesícula endocítica→ endossomos

• Múltipla invaginação dos endossomos: 
corpos multivesiculares ;  

• Variedade de cargas;

• Exossomos: cópias das células de 
origem

Fonte: adaptado de Gurunathan et al., 2019 
(MELO et al., 2015; COSTA-SILVA et al., 2015) 



NANOTECNOLOGIA APLICADA À SAÚDE
Encapsulamento de compostos terapêuticos como estratégia para aumentar sua
biodisponibilidade



Introdução 
❖ Vantagens no uso de exossomos como 
biofármacos:
• Tamanho reduzido:

• Barreiras biológicas; 

• Ampla distribuição no organismo: 

• plasma, bile, urina, saliva, líquido pleural, etc.;

• Produto de natureza própria: 

• Burlam o sistema imune: Maior meia vida de circulação;

• Versatilidade de transporte:

• Núcleo hidrofílico e membrana lipofílica

• Moléculas de adesão

• Integrinas e tetraspaninas (PTN de membrana).

(ZHANG et al., 2019; GURUNATHAN et al., 2019; HA et al., 2016;ZHUANG et al., 2011)



Introdução 

❖ Aplicação em pesquisas clínicas: 

Necessidade de fontes economicamente viáveis

❖ Exossomos do leite de mamíferos: 

• Alto Rendimento (comparada ao sobrenadante de 

cultura de células);

• Fácil extração (Ultracentrifugação diferencial);

• Biodisponibilidade, quando administrado por V.O.;

• Estudo in vivo→ Estabilidade plasmática (24 h – 6 d), 

biodistribuição uniforme entre os órgãos (quando comparados à 

VE) e ausência de toxicidade 

(KUSUMA et al., 2016; MUNAGALA et al., 2016;

WOLF; BAIER; ZEMPLENI, 2015; IZUMI et al., 2012)



INTRODUÇÃO
❖ Leite de cabra

❖ Ceará possui o 4º maior

rebanho caprino do país

• Cerca de 1,13 milhões de cabeças

• Espécie se adapta facilmente ao

clima semiárido

• Baixo custo de manejo

(IBGE, 2018)



Introdução
❖Riscos potenciais no uso de exossomos do leite de mamíferos;

• Compostos de interesse + carga intrínseca:

• Alto grau de homologia  sequencial entre as espécies: miRNAs; 

• Consumo de leite deveria ser restrito à 1ª infância:

• Sinalizações obesogênicas, diabetogênicas, cancerogências na idade 

adulta;

• estratégias para    lactação em vacas :    miRNAs deletérios e    

transferência para seres humanos. 

(MELNIK et al., 2016)



Introdução
❖ Composto bioativo: Albumina de Moringa oleifera:

❖ Moringa oleifera Lamarck: espécie da família 
Moringaceae, nativa da Índia e adaptável ao clima 
semiárido;

❖ Proteínas ligantes à quitina: sementes
• Mo-CBP3: (M. oleifera – Chiting-Binding Protein)

• Quitina: polissacarídeo de membranas presente em fungos → Grande 
potencial antifúngico

❖ Bem caracterizada estruturalmente 

❖ Segura do ponto de vista alimentar 

❖ Anticorpos policlonais já produzidos.

(GESSLER; AVER’YANOV; BELOZERSKAYA, 2007; PINTO et al., 2015) 



Objetivo Geral 
❖ Isolar e caracterizar exossomos provenientes de leites
caprino e bovino e avaliar a capacidade de encapsulamento
de uma albumina de Moringa oleifera para transporte e
entrega a uma linhagem de células humana.



Objetivos Específicos 

❖ Isolar e caracterizar exossomos de leites caprino e bovino; 

❖ Carregar os exossomos isolados com uma albumina de  Moringa 

oleifera, Mo-CBP3 ;

❖ Identificar a melhor metodologia de encapsulamento da albumina de  

Moringa oleifera, Mo-CBP3;

❖ Comparar  a eficácia no uso de exossomos do leite de cabra com os 

exossomos do leite de vaca enquanto veículo de entrega de compostos 

bioativos à linhagem de células de hepatocarcinoma humano (HepG2).



Delineamento experimental

1 2 3

Isolamento dos 
exossomos

Caracterização dos 
exossomos

Conjugação da 
albumina  de 

Moringa oleifera
(Mo-CBP3) com FITC

Encapsulamento da 
proteína conjugada 

nos exossomos

Análise da eficácia 
de encapsulamento

Incubação com a 
linhagem celular 

4 5 6



1. Isolamento
dos exossomos

U LT R ACENT R I F U G A ÇÃO 
D I F ER ENCI A L



Metodologia

1. Isolamento dos exossomos – UD:

• Amostras  (38 mL) de Leite de cabra e de vaca 

foram dispostas em tubos próprios:

1. 13.200 x g, a 4  °C, por 35 minutos;

2. 30.000 x g, a 4 °C, por 60 minutos;

3. 80.000 x g, a 4 °C, por 60 minutos;

4. 120.000 x g, a 4 °C, por 90 minutos

(Adaptado de Kusuma et al. 2016)

(®Beckman Coulter, modelo Optima XE-90 
Ultracentrifuge)



2. Caracterização
dos Exossomos
A N Á L I S ES Q UA N T I TAT I VA S E  

M O R FOLÓG I C AS



Metodologia
2. CARACTERIZAÇÃO DOS EXOSSOMOS

2.1 Quantificação geral da composição proteica
(BRADFORD, 1976) 

2.2  Análise morfológica
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)



Resultados

LV: 36,6 mg/mL LC: 30 mg/mL

2.1 Quantificação das proteínas exossomais



Resultados

FIGURA - 1 Microscopia Eletrônica de Varredura de exossomos de leite caprino e bovino.

Imagens representativas de exossomos do leite de cabra (A) e do leite de vaca (C) em magnificência de 10.000 vezes.

Tamanho e morfologia dos exossomos do leite de cabra (B) e do leite de vaca (D) em magnificência de 100.000 vezes. Em

amarelo apresentamos o diâmetro de algumas nanopartículas distribuídas nas amostras.

❖2.2  Análise Morfológica 

(MEV)
▪ LC: A (10.000 x) e B (100.000 

x)

▪ LV: C (10.000 x) e D (100.000 

x)

✓ Morfologia 

predominantemente esférica

✓ Cálculo da média dos 

diâmetros: Divisão das 

imagens em quadrantes e 

aferição do diâmetro 

exossomal/quadrante (15 

vesículas);



LV: 109,6 nm ±
23,14 

LC: 77,06 nm ±
23,14

FIGURA - 2 Diâmetro médio de exossomos de leite bovino e caprino.

Média de distribuição de tamanhos de exossomos de leite bovino e caprino.

Os dados foram analisados por teste t de student (p>0,05).

As colunas brancas representam exossomos do leite de vaca (LV) e as pretas
exossomos do leite de cabra (LC)

Resultados



Discussão
❖ Semelhança entre o diâmetro dos exossomos do LV e de 
outros mamíferos:

◦ Iaque (109,2 ± 57,1 nm) 

◦ Camelos (30 – 100 nm)

◦ Pandas  ( ≈ 130 nm)

❖ Exossomos de LC consideravelmente menores;

❖ Maior chance de driblar a opsonização pelo sistema 
fagocítico mononuclear

(GAO et al., 2019; IBRAHIM et al., 2019; 

MA et al., 2017; VAN DEN BOORN et al., 2011)



3. Conjugação da 
albumina de Moringa 
oleifera (Mo-CBP3) com 
FITC

➢ 100 uL de FITC/mL de PTN: 

Incubação         4 ᴼC;

➢ + NH₄Cℓ (50mM) , 2 h, 4 °C

➢ Filtração em gel;

➢ Análise e quantificação por 

espectofotometria de 

fluorescência 



4. Encapsulamento da 
Mo-CBP3-FITC



Metodologia
Eletroporação

Sonicação

Incubação à Temperatura Ambiente 
(TA) na presença de saponina

Choque Térmico (CT)

4. Encapsulamento da Mo-CBP3 – FITC 4.1

4.2

4.3

4.4

500 ug de Mo-CBP3 

- FITC

500 ug de proteína 
exossomal



Metodologia

Eletroporação

Cubetas de eletroporação de 4mm
(Vf: 200 uL) 

450 V, 2 pulsos de 
15 ms

(Adaptado de TIAN et al., 2014)

4.1

500 ug de Mo-CBP3 -
FITC

500 ug de proteína 
exossomal



Metodologia

Sonicação

6 ciclos de 2 s de pulso 
por 10 s de pausa

2 min resfriando em gelo 
entre um ciclo e outro

(Adaptado de HANEY et al., 2015)

4.2

500 ug de Mo-CBP3 -
FITC

500 ug de proteína 
exossomal

PBS
(Vf: 1mL)



MetodologiaIncubação à Temperatura 
Ambiente (TA) 

Saponina
[ ] f: 0,2%

(Adaptado de HANEY et al., 2015)

4.3

500 ug de Mo-CBP3

500 ug de proteína 
exossomal

PBS
(Vf: 1mL)

18 h em TA



Metodologia Choque Térmico (CT)

3 ciclos de congelamento 
em N2 líq e 

descongelamento em TA. 

4.4

(Adaptado de HANEY et al., 2015)

500 ug de Mo-CBP3 -
FITC

500 ug de proteína 
exossomal

PBS
(Vf: 1mL)



Metodologia
NOVA ANÁLISE EM 
MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 
VARREDURA 



Resultados 

❖ Eletroporação: alterações 

morfológicas

✓ LC – A (50.000x); B (100.000 x)

✓ LV – C (50.000x); D (100.000 x)

❖ de tamanho:

✓ LC: 77,06 nm→ 118,92 nm (54%)

✓ LV: 109,6 nm→ 131,17 nm (19%)

❖ Delimitação irregular 

❖ Agregação de nanopartículas
Figura 3 - Microscopia Eletrônica de Varredura de exossomos de leite caprino e bovino após
eletroporação.
Imagens representativas de exossomos do leite de cabra (A) e do leite de vaca (C) em magnificência de
50.000 vezes. Tamanho e morfologia dos exossomos do leite de cabra (B) e do leite de vaca (D) em
magnificência de 100.000 vezes após metodologia de eletroporação. Em amarelo apresentamos o
diâmetro médio de algumas nanopartículas distribuídas nas amostras.



Discussão 
❖Eletroporação: método empregado na fusão celular (formação de hibridomas);

• Exossomos: cópias das célula de origem →membrana celular  

❖Encapsulamento por eletroporação: desorganização momentânea da membrana exossomal

com formação espontânea de poros

• Vesículas menores exigem maiores campos de força para serem permeabilizadas

❖Exposição a um campo de força elétrico: efeito agregador 

(HOOD et al., 2014)



5. Análise do 
Encapsulamento da 
Mo-CBP3-FITC
5 . 1  E S P E C T O F O T O M E T R I A D E  
F L U O R E S C Ê N C I A ;  

5 . 2   E L E T R O F O R E S E S E G U I D A D E  
W E S T E R N  B L O T T I N G   



Metodologia

5.1 ESPECTOFOTOMETRIA DE 
FLUORESCÊNCIA 

5.2 ELETROFORESE E WESTERN 
BLOTTING

5. Análise do Encapsulamento da Mo-CBP3 - FITC



Resultados 

FIGURA - 4 Análise de Encapsulamento da proteína Mo-CBP3-FITC por espectofotometria de
fluorescência. Exossomos de leite de vaca (LV) em colunas brancas e de leite de cabra (LC) em colunas
pretas previamente carregados com Mo-CBP3-FITC por meio das metodologias de incubação à
temperatura ambiente (TA); Choque térmico (CT); Sonicação (S) e Eletroporação (E). Em cinza controle
proteico não encapsulado, seguido dos controles negativos: exossomos de LV e LC não encapsulados.
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5.1  Espectofotometria de fluorescência 



Metodologia
❖ 5.2 Aná l i s e do  e ncaps u lamento

d a  Mo-CBP3: 

❖ Extração da Mo-CBP3: 

• CT (3 ciclos – N2 líq e banho seco 70 ⁰C);

❖ Eletroforese:

✓ Gel de poliacrilamida (15%)

✓ 43 ug de PTN/ poço;

✓ 400 mA e 180 V (constante) por

aproximadamente 1 h.



Resultados
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FIGURA- 5 Análise de encapsulamento da proteína Mo-CBP3 por SDS-PAGE.
Carregamento dos exossomos com Mo-CBP3 confirmado por eletroforese em gel de
poliacrilamida (15%) para amostras de leite de cabra (A) e leite de Vaca (C). Legenda:

❖ Mo-CBP3: Bandas proteicas de

massas aparentes de 28 e 17

KDa (Freire et al., 2015)

✓ Figura 5 A - LC

✓ Figura 5 C - LV

MM: Marcador de massa 
molecular; 
C+: controle positivo (Mo-CBP3); 
C -: Controle negativo (exossomos
vazios); 
E: Eletroporação; 
S: sonicação; 
CT: choque térmico
TA incubação em temperatura 
ambiente 



Metodologia
WESTERN BLOTTING

Membrana de PVDF 
Eletrotransferência: 

120 mA, 30 min, 
Tampão CAPS 

PBS + leite desnatado 
(5%)

Policlonal de coelho 
(anti-Mo-CBP3);

anti-IGg de coelho 
conjugado com 

peroxidase

PBST PBST

Transferência

Bloqueio

Incubação com 
anticorpo 
primário  

Lavagem

Incubação com 
anticorpo 

secundário  

Lavagem

Método de 
detecção/revelação

DAB   

Realização da 
eletroforese



Resultados

FIGURA- 5 Confirmação de encapsulamento da proteína Mo-CBP3 por Western Blotting.
Western Blotting das amostras comprovando eficácia no encapsulamento da proteína
Mo-CBP3 em exossomos do leite de cabra (B) e leite de vaca (D).

❖ Confirmação de eficácia 

de encapsulamento proteico 

por WB 

✓ Figura 5 (B) - LC

✓ Figura 5 (D) - LV

MM: Marcador de massa 
molecular; 
C+: controle positivo (Mo-CBP3); 
C -: Controle negativo (exossomos
vazios); 
E: Eletroporação; 
S: sonicação; 
CT: choque térmico
TA incubação em temperatura 
ambiente 



6. Ensaios de incubação com a linhagem celular
Testes in vitro



Metodologia

Células HepG2 

Fonte: Termofisher Scientific

10⁵ células/poço até 
70% de confluência

Aprox. 3 dias

Dulbecco′s
Modified - Eagle′s
Medium (DMEM)

Placas de 24 poços 
contendo lamínulas estéreis

6. Ensaios de Incubação com Linhagem Celular



Metodologia

Células HepG2 

Fonte: Termofisher Scientific

10⁵ células/poço até 
70% de confluência

Aprox. 3 dias

1. Exossomos vazios 

(controles negativos);
2. Exossomos encapsulados 

(eletroporação, 

sonicação, CT e TA);
3. HepG2

24 h, em 
estufa de CO2

6. Ensaios de Incubação com Linhagem Celular



Metodologia
ANÁLISE POR MICROSCOPIA
CONFOCAL 



Figura 7 - Análise da captação de exossomos de leite bovino e caprino por células da linhagem Hep-G2 através de microscopia
confocal
A – Captação de exossomos de leite bovino e caprino carregados com a proteína Mo-CBP3 conjugada ao fluoróforo FITC (verde
– indentificado pelas setas brancas) por células de hepatocarcinoma humano (HepG2), após ensaio de incubação com duração
de 24 h. As células foram fixadas e analisadas por microscopia confocal. Os núcleos foram identificados por meio de marcação
com DAPI (azul). Barra de escala de 50 um.
Os Controles testados para cada amostra constituem-se apenas dos exossomos, sem o encapsulamento proteico. Já o controle
negativo (B) são apenas as células Hep-G2 cultivadas em DMEM por 24 h sem a presença de exossomos.

Resultados



RESULTADOS 
EXOSSOMOS DO LEITE DE VACA 



LV CT 



LV TA 



LV SONICADO 



EXOSSOMOS DO LEITE DE CABRA

RESULTADOS



LC CT 



LC SONICADO 



Resultados

❖ LV: maior eficiência na entrega da 

carga que LC

❖ Eletroporação: Falha na entrega

da carga;

❖ Sonicação e CT: eficiência em

ambas as amostras

❖ TA funcionou bem com 

exossomos do LV 

Figura 7 - Análise da fluorescência de exossomos incubados com células da linhagem Hep-
G2.
Intensidade da fluorescência emitida pelos exossomos internalizados pelas células Hep-
G2 quantificada por meio do software Image J.
Exossomos de leite de vaca (LV) foram representados por colunas brancas, leite de cabra
(LC) por colunas pretas e o controle celular (Hep-G2) por coluna cinza.



Discussão
❖ LV maior que LC - superfície de contato;

❖ Possível diferença no perfil proteico;
❖ TA: menor perturbação de membrana →maior interação entre ligantes

❖ Sonicação e CT:
❖ tamanho 

❖ Eletroporação:
❖ Efeito agregador  sobre nanopartículas e carga;

❖ Liberação de cátions de AL → ânions do tampão e carga→ Formação de agregados insolúveis:

❖ Prejuízo ao método de avaliação por espectofotometria

(CLAYTON et al., 2004; MONTECALVO et al., 2012; FENG et al., 2010; HANNAFON; DING, 2013; MELO et 
al., 2015; YOUSEFPOUR; CHILKOTI, 2014 HANEY et al., 2015; KOOIJMANS et al., 2017)



Conclusão 
➢ Dados inéditos acerca da caracterização e capacidade de encapsulamento de compostos 

bioativos por parte dos exossomos de leite caprino (LC);

➢ Eficácia na entrega de sua carga à linhagem de células humanas;

➢ Menor eficácia quando comparado aos exossomos de leite de vaca (LV);

➢ Necessidade de teste com outras linhagens celulares e in vivo;

➢ Proposição de novo biofármaco.
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