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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a obtenção de nanopartículas de alumina contendo o peptídeo 

antimicrobiano dermadistinctina k (DD k) ligado covalentemente para desenvolvimento de 

um novo nanobiomaterial com atividade antimicrobiana. Para a obtenção das nanoestruturas 

de alumina, o trabalho baseia-se em um método previamente descrito na literatura, com 

algumas adaptações, através do qual foi possível obter em um primeiro momento 

nanoestruturas de alumina hidroxiladas superficialmente. Em seguida, foram realizadas etapas 

de funcionalização para obtenção de grupos azido e, finalmente, a ligação da cadeia peptídica 

de DD k, previamente sintetizada incluindo um resíduo de propargilglicina, às nanopartículas 

através da reação de cicloadição catalisada por cobre (I). Neste trabalho são apresentados 

ainda um conjunto de resultados obtidos de técnicas físico-química como difração de raios X, 

microscopia eletrônica de varredura e transmissão, espectroscopia de infravermelho por 

transformada de Fourier, ressonância magnética nuclear, entre outras, que permitiram uma 

profunda caracterização estrutural e avaliação da estabilidade das nanobioestruturas. Os dados 

das atividades antimicrobianas das nanobioestruturas revelaram o potencial antibacteriano e 

antifúngico após a funcionalização da alumina com o peptídeo DD k. Além disso, estudos 

conformacionais por dicroísmo circular revelaram que as cadeias peptídicas ligadas 

covalentemente as nanopartículas de alumina são capazes de estabelecer uma interação 

peptídeo-membrana, onde exercem sua atividade biológica. 

Palavras-chaves: Nanopartícula de alumina, nanobioestrutura, peptídeo antimicrobiano, 

dermadisctinctina k, reação de cicloadição. 
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ABSTRACT 

 

This work address for obtaining of alumina nanoparticles decored with the antimicrobial 

peptide dermadistinctin k (DD k) covalently bound for the development of a new 

nanomaterial with antimicrobial activities. The strategy to obtain the hydroxylated alumina 

nanostructures was based on a method previously described in the literature with some 

adaptations. Next, organic functionalization steps until reaches functionalized azide 

nanoparticles were performed and the peptide chain containing propargylglycine residue were 

linked to the nanoparticles through the cupper (I) catalyzed cycloaddition reaction. A set of 

physicochemical techniques such as X ray diffraction, scanning and transmission electron 

microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance and other 

techniques were used to structural characterization and stability evaluation of 

nanobiostructures. The antimicrobial assays carried out to the nanobiostructures revealed the 

antibacterial and antifungal potential of alumina decored with DD k peptide. In addition, 

conformational studies developed by circular dichroism showed that peptide chains even 

covalently bound to the alumina nanostructures are able to stablish membrane-peptide 

interaction and result in membrane disruption 

 

Keywords: Nanoparticle of alumina, nanobiostructure, antimicrobial peptide, dermadistinctin 

k, cycloaddition reaction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A incessante busca por novas substâncias químicas capazes de combater os 

microrganismos causadores de doenças infecciosas vem despertando a sociedade científica no 

desenvolvimento de diferentes antibióticos. Contudo, o uso indiscriminado desses agentes 

terapêuticos tem impulsionado um crescente desenvolvimento de resistência microbiana. 

Assim sendo, nos últimos anos tem-se ampliado a busca por novos agentes antibióticos 

eficazes no tratamento terapêutico contra cepas de bactérias e fungos cada vez mais 

resistentes (HANCOCK, 2014).  

Uma das alternativas para o combate à resistência microbiana é o uso de peptídeos 

antimicrobianos (PAM). Esses peptídeos agem perturbando e desestruturando a superfície das 

membranas fosfolipídicas de células microbianas, além de poderem atingir alvos 

intracelulares e possuir baixa citotoxidade para células eucarióticas (PARK; PARK; HAHM, 

2011). 

Além do emprego de substâncias químicas alternativas aos antibióticos 

convencionais, uma série de materiais em nanoescala também tem sido estudados devido às 

suas propriedades antimicrobianas. Dentre estes nanomateriais, destacam-se aqueles baseados 

em óxido de magnésio, óxido de cobre, óxido de zinco, seleneto de cádmio/telureto, dióxido 

de titânio e prata. As nanopartículas de alumina, embora não apresentem elevada atividade 

antimicrobiana, também tem ganhado destaque, principalmente, quando associadas a 

substâncias bioativas (ALMEIDA, et al. 2015). Tais materiais híbridos podem apresentar 

aplicações diversas em dispositivos médico-hospitalares, como cateteres e válvulas cardíacas. 

Também, podem ser aplicados em embalagens de alimentos, agentes terapêuticos, aditivos 

cosméticos e materiais odontológicos. Todas essas aplicações visam o aumento do tempo de 

vida útil do produto ao qual estão associados, agregando efeitos antissépticos ou 

antimicrobianos (HOLMBERG, et al. 2013; KAZEMZADEH-NARBAT, et al. 2013; 

GOMES, et al. 2015; BUCKHOLTZ, et al. 2016). 

Assim sendo, o presente trabalho tem como principal objetivo agregar o potencial 

biológico do peptídeo antimicrobiano dermadistinctina k (DD k) às características físicas e 

também biológicas de nanopartículas de alumina. Para isto o trabalho propôs o uso da reação 

de cicloadição catalisada por cobre (I) entre nanopartículas de alumina funcionalizadas com o 

grupo azido e um análogo do peptídeo DD k contendo um resíduo adicional de 

propargilglicina na região C-terminal. Para a obtenção das nanoestruturas de alumina, o 
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trabalho baseou-se em um método previamente descrito na literatura aplicando algumas 

adaptações, a partir do qual foi possível obter em uma primeira etapa as nanoestruturas de 

alumina hidroxiladas (SWAN; POPAT; DESAI, 2005; POTDAR, et al. 2007). Em seguida, 

foram realizadas etapas de funcionalização orgânica para obtenção de nanoestruturas de 

alumina, contendo grupo azido para a ligação com a cadeia lateral do resíduo de 

propargilglicina presente na sequência primária do peptídeo análogo ao DD k, também 

sintetizado neste trabalho. Além disso, são apresentados resultados de caracterização físico-

química e espectroscópica, assim como ensaios de atividade antibacteriana e antifúngica in 

vitro para o nanobiomaterial obtido. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. Aplicação da nanotecnologia e dos nanomateriais  

A nanotecnologia é focada em caracterização, fabricação, manipulação e 

aplicação de estruturas biológicas e não biológicas na escala nanométrica (SAHOO et al., 

2007). O uso do prefixo “nano” está relacionado a uma escala de medida em que um 

nanométrico representa um bilionésimo do metro ou um milionésimo do milímetro. Estruturas 

nessa escala apresentam propriedades funcionais únicas não encontradas na escala 

macroscópica (CHAU et al., 2007; ZAVAREZE et al., 2012). Dentre essas propriedades, 

pode-se destacar a elevada área superficial, que resulta em uma maior interação superficial 

das nanoestruturas com outras substâncias em uma mistura, além do aumento da reatividade 

química em sistemas catalíticos formados por nanoestruturas químicas e elevação da 

resistência mecânica (GARCIA, 2011). Por causa disso, os nanomateriais têm sido 

amplamente estudados e já empregados em inúmeras aplicações, especialmente na área da 

medicina, cujo emprego tem sido direcionado à ação contra bactérias e fungos patogênicos 

(CAVALCANTE, 2014).  

A ação antimicrobiana de uma série de materiais em nanoescala tem sido 

estudada, e dentre de uma grande variedade já descrita na literatura, destacam-se 

nanopartículas à base de óxido de magnésio, óxido de cobre, óxido de zinco, seleneto de 

cádmio/telureto, dióxido de titânio e prata. As nanopartículas a base de óxido de magnésio 

(MgO) são amplamente utilizadas em diversas áreas, como em catálise, em filmes para 

materiais supercondutores e ferroelétricos, em remediação de resíduos tóxicos, em materiais 

refratários e adsorventes, além de serem empregadas na área de alimentos (SHUKLA et al., 

2004). Recentemente, tem sido relatado seu bom desempenho bactericida, devido à formação 

de superóxidos O2
-
. Já foi descrito que em uma concentração de 100 ppm, nanopartículas de 

MgO promoveram a redução de Lactobacillus plantarum após 24 horas de exposição (XIE et 

al., 2011).  

As nanopartículas de óxido de cobre (II) (CuO) têm sido empregadas devido ao 

seu grande número de possíveis aplicações. Atualmente, abrange áreas como: catálise, células 

fotovoltaicas, indústria têxtil, sensores de gases e outros. Destaca-se também o seu potencial 

como material antimicrobiano, seja no tratamento de água ou na área da medicina. Contudo, 
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estudos em células eucarióticas indicaram maior nível de citotoxicidade frente aos outros 

óxidos metálicos, como dióxido de titânio e óxido de zinco (RANGEL, 2014).  

No caso das nanopartículas de óxido de zinco (ZnO), alguns estudos 

demonstraram um efeito antibacteriano sobre Campylobacter jejuni, através da investigação 

da sua inibição e a inativação do desenvolvimento celular. Os resultados demonstraram que o 

C. jejuni foi extremamente sensível ao tratamento com nanopartículas de ZnO. Além disso, 

concluiu-se que a ação dessas nanopartículas foi determinada como bactericida, sem efeito 

bacteriostático (XIE et al., 2011; ALMEIDA et al., 2015). Outros estudos foram ainda 

realizados com cepas de Lactobacillus plantarum, cujos resultados revelaram que embalagens 

contendo nanocompósitos de ZnO apresentaram redução do efeito bacteriano no suco de 

laranja (EMAMIFAR, 2011). No entanto, não há um estudo conclusivo a respeito do perfil 

toxicológico dessas nanopartículas (HUANG, 2011; KOEDRITH, 2014; KWON, 2014; 

SOUZA, 2015). 

Os estudos com nanopartículas de seleneto de cádmio (CdSe) também vêm 

ganhando força principalmente pela capacidade de formação de nanocristais fluorescentes e 

semicondutores. Esses nanomateriais vêm sendo testados para diversas aplicações eletrônicas 

e óticas como em desenvolvimento de novos lasers e dispositivos eletrônicos a base de 

nanotubos de carbono (GOLDMAN et al., 2014; RAVINDRAN et al., 2005; NETO et al., 

2011). Apesar do uso diversificado dos nanocristais, muitas vezes apresentam metais pesados 

ou tóxicos em sua constituição, que podem acabar se tornando contaminantes para o meio 

ambiente quando descartados de forma inadequada. Dessa forma, para a produção e uso em 

larga escala, ainda torna-se necessário o desenvolvimento de metodologias de tratamentos de 

resíduos de forma não dispendiosa a sua utilização (NETO et al., 2011).  

As nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2) são eficazes contra patógenos de 

origem alimentar como Salmonella choleraesuis, Vibrio parahaemolyticus e Listeria 

monocytogene, sempre quando submetidas a exposição de radiação UV (KIM et al., 2013; 

ALMEIDA et al., 2015). Em princípio, os filmes para embalagens de alimentos que 

incorporam nanopartículas de TiO2 podem ter o benefício adicional de proteger os 

componentes de alimentos dos efeitos oxidantes da radiação UV e manter boa claridade 

óptica, pois as nanopartículas de TiO2 são eficientes nestes comprimentos de onda 

(ALMEIDA et al., 2015). Entretanto, dependendo dos níveis de concentração essas 

nanoestruturas podem apresentar efeitos citotóxicos a células eucarióticas. Outras aplicações 
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dessas nanopartículas visam seu uso em implantes ou próteses ósseas, reações catalíticas e no 

tratamento de águas contaminadas com subprodutos industriais (SHI et al., 2012). 

Desde os primeiros relatos, publicados sobre as propriedades antimicrobianas dos 

coloides de prata, as nanopartículas de prata (AgNP) têm sido estudadas como sendo potentes 

agentes contra várias espécies de bactérias, incluindo: Escherichia coli, Enterococcus 

faecalis, Staphylococcus aureus e epidermidis, Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa, 

Shigella flexneri, Bacillus anthracis, subtilis e cereus, Proteus mirabilis, Salmonella enterica 

typhimurium, Micrococcus luteus, Listeria monocytogenes e Klebsiella pneumoniae. Além 

disso, os compostos com prata são tóxicos para os fungos, como por exemplo, Candida 

albicans e Aspergillus niger (GOGOI et al., 2006; ALMEIDA et al., 2015). A vantagem dos 

agentes antimicrobianos de prata, é que estes podem ser facilmente incorporados a vários 

materiais, tais como plásticos e têxteis. Com relação à toxicidade para as células animais, irá 

depender dos níveis de concentrações de nanopartículas, podendo apresentar índice pequeno 

(DUNCAN, 2011; ALMEIDA et al., 2015; NETO et al., 2008). 

As nanopartículas de alumina também têm despertado o interesse em 

nanotecnologia, principalmente na elaboração de biosensores, dispositivos de liberação 

controlada de fármacos, além da confecção de implantes dentários e próteses ósseas 

(KUMERIA; SANTOS; LOSIC, 2014; DEBRASSI et al., 2014; YOUN et al., 2011; 

OGIHARA et al., 2012). As nanopartículas de alumina têm característica bio-inerte com boas 

propriedades mecânicas, tais como elevada dureza e excelente resistência à corrosão e ao 

desgaste (SEDEL e RAOULD, 2007). Por isso, a alumina também tem sido muito utilizada 

em associação a outros materiais para a adequação de propriedades físicas e mecânicas 

(SAVADEKAR; KADAM, MHASKE, 2015). Contudo, a alumina apresenta baixa ação 

antimicrobiana (RAI et al., 2009), quando comparada aos nanomateriais antimicrobianos 

descritos anteriormente. Assim sendo, diante de suas características físicas e químicas, este 

nanomaterial se torna um importante objeto de estudo para a imobilização de diferentes 

agentes antibacterianos, visando a ampliação e a intensificação do seu potencial biológico.  

Dentre os vários estudos relacionados ao desenvolvimento de novos agentes 

antimicrobianos, destaca-se o campo de estudo envolvendo peptídeos antimicrobianos como 

novos agentes alternativos aos antibióticos convencionais. Tais moléculas apresentam-se 

como promissores agentes terapêuticos no combate a cepas de bactérias e fungos altamente 

resistentes (ALVES e PEREIRA, 2014).  
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2.2. Peptídeos antimicrobianos isolados de anuros  

Os peptídeos antimicrobianos (PAM) são moléculas constituintes da imunidade 

inata de organismos multicelulares. Em anuros, presume-se que as características físico-

químicas sejam essenciais para a sua ação na inibição do crescimento de bactérias, fungos, 

assim como, protozoários os quais estão constantemente presentes no seu habitat natural 

(MAGALHÃES et al., 2008; BRAND et al., 2006; LEITE et al., 2005; SHAI, 2002; 

GIANGASPERO et al., 2001; SHAI, 1999; WIEPRECHT et al., 1997).  

O primeiro estudo acerca dos peptídeos antimicrobianos, caracterizados a partir da 

secreção cutânea de anfíbios, foi feito por Zasloff em 1987. Durante o estudo da espécie 

Xenopus laevis, o autor isolou, caracterizou e determinou a atividade antimicrobiana de dois 

peptídeos, nomeados de Magainina 1 e Magainina 2. Desde então, já foram caracterizados 

centenas de peptídeos antimicrobianos, isolados a partir da secreção cutânea de várias 

espécies de anuros (CARVALHO, 2011). 

O modo de ação dos peptídeos antimicrobianos envolve, em geral, associação 

com os fosfolipídios de membrana plasmática microbiana, provocando aumento de sua 

permeabilidade. Inicialmente, ocorre uma atração eletrostática entre os resíduos de 

aminoácido carregados positivamente e fosfolipídios aniônicos presentes na membrana. Em 

seguida, o peptídeo adquiri uma conformação ativa normalmente anfipática que desempenha 

papel fundamental na associação com a bicamada, promovendo a interação dos peptídeos 

antimicrobianos com a interface hidrofílica/hidrofóbica presente na superfície das membranas 

(MAGET-DIANA, 1999; NAGHMOUCHI et al., 2007). 

Diversos mecanismos têm sido propostos envolvendo a interação dos peptídeos 

antimicrobianos e membranas, dentre os mais comuns destacam-se o modelo barril, poro 

toroidal e carpete. O modelo barril (barrel-stave) consiste basicamente em peptídeos na forma 

monomérica que se aderem à membrana celular e se inserem na mesma. Os monômeros 

inseridos unem-se de modo a circundar um poro aquoso (Figura 1 A, pág. 7), o qual pode ter 

seu tamanho aumentado na proporção em que mais monômeros são auto-associados e 

inseridos na membrana, até o momento em que há o vazamento do conteúdo celular e, 

consequentemente, a morte celular. Um exemplo típico de peptídeo que adota este mecanismo 

é a Alameticina, isolada da espécie de anuro Hypsiboas (OREN et al., 1999). 
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Figura 1: Modelos de interação peptídeo/membrana mais aceitos. 

Representação esquemática do modelo barril (barrel-stave) (A); Esquema do modelo do poro 

toroidal onde os peptídeos se intercalam aos fosfolipídios para formar o poro. O azul das 

hélices (peptídeos) representa a face hidrofílica e o vermelho a hidrofóbica (B); 

Representação do modelo carpete (carpet-like) (C). CARVALHO (2011). 

 

 

                            (A)                                     (B)                                  (C) 

 

No modelo de poro toroidal os PAM atuam formando poros juntamente com 

lipídios presentes na membrana, onde estes últimos facilitam a estabilização dos poros, uma 

vez que reduzem a repulsão eletrostática existente entre peptídeos positivamente carregados. 

A formação de poros é dirigida por interações hidrofóbicas; após o início desse processo, mais 

monômeros são recrutados, o que evidencia o aumento do poro (Figura 1B). Os peptídeos 

magainina 2, protegrina-1, metilina e LL-37 já foram amplamente estudas em meios 

biomiméticos de membrana e os resultados indicam que seus mecanismos de ação são muito 

similares a formação de poros toroidais (CARVALHO, 2011). 

O modelo carpete (carpet-like) (Figura 1C) é um dos mais descritos na literatura e 

evidencia o modo de ação de várias famílias de peptídeos antimicrobianos, inclusive as 

dermaseptinas, uma classe de PAM com característica catiônica. Nesse mecanismo, a 

permeabilização da membrana é iniciada com a ligação dos peptídeos, carregados 

positivamente, e as superfícies negativas presentes face externa da bicamada fosfolipídica de 

membranas microbianas. A orientação dos peptídeos de modo que sua face hidrofóbica fique 

em contato com a parte lipídica e a face polar em contato com os grupos carregados dos 

fosfolipídios, provoca uma curvatura na bicamada lipídica. Após uma determinada 

concentração crítica de moléculas de peptídeo, acontece a permeabilização e desestabilização 

da membrana. Durante este processo, vários poros temporários atuam no colapso da mesma 

(SHAI, 2002).  
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2.2.1 Peptídeo antimicrobiano dermadistinctina k (DD k) 

Neste trabalho, foi escolhido o peptídeo antimicrobiano dermadistinctina K (DD 

k), pertencente à classe das dermaseptinas. Esse peptídeo foi isolado de anuros da espécie 

Phyllomedusa distincta, encontrada na Floresta Atlântica, sendo linear e composto por 33 

resíduos de aminoácidos na sequência peptídica. O DD k é um peptídeo catiônico possuindo 

seis resíduos de lisinas em sua estrutura primária. Este peptídeo possui atividade contra 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo Enteroccus faecalis, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, além de baixa atividade hemolítica 

(BATISTA et al., 1999). 

Os estudos biofísicos do peptídeo DD k comprovaram que a baixa atividade 

hemolítica do peptídeo antimicrobiano está diretamente associado a presença do colesterol na 

membrana de eucariotos. Os estudos realizados por calorimetria de titulação isotérmica, 

espalhamento de luz dinâmico e extravasamento de carboxifluoresceína comprovaram que a 

interação do DD k com vesículas unilamelares (LUV) de POPC é significativamente reduzida 

quando o colesterol está presente nas formulações vesiculares (VERLY et al., 2008). Em 

outro trabalho, os estudos estruturais do peptídeo DD k realizados por ressonância magnética 

nuclear em estado sólido e líquido demonstraram o modo de interação do peptídeo com meios 

miméticos de membrana (VERLY et al., 2009). A estrutura do peptídeo DD k determinada 

por RMN em solução de micelas de dodecilsulfato de sódio (DPC) (Figura 2, pág. 9) 

revelaram uma conformação helicoidal que se estende do resíduo 5 e 33. Além disso, 

verificou-se que os resíduos de lisina se localizam na face hidrofílica (Fig 2B) e o resíduo de 

Trp-2 encontram-se na face hidrofóbica do peptídeo (Fig 2B). Este resultado mostra uma 

formação de uma conformação ativa anfipática que permite melhor interação com a bicamada 

lipídica, na qual o resíduo de Trp-2 se insere na interface da membrana perturbando a 

organização da membrana bacteriana (VERLY et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

Figura 2: Estrutura tridimensional do peptídeo DD k em presença de micelas de DPC 

Obtida por RMN em solução (PDB 2JX6). Em verde resíduos de lisina, em azul na região 

flexível o triptofano, na estrutura helicoidal a alanina (A). Projeção segundo o eixo helicoidal 

da estrutura de DD k (B). Resíduos polares carregados estão circundados nesta figura e a linha 

tracejada define as faces hidrofóbica e hidrofílica (BATISTA, 2015; VERLY, et al. 2009). 

 

(A)                                                                      (B) 

 

2.3. Peptídeos antimicrobianos em nanomateriais  

2.3.1 Associação de peptídeos em biomateriais 

Embora seja um campo ainda recente, alguns trabalhos já demostram que a 

associação de peptídeos antimicrobianos aos materiais pode elevar a atividade biológica e 

aplicabilidade desses novos materiais. Townsend e colaboradores (2017) testaram a atividade 

de um biomaterial hidroxiapatita (HA), revestido com um peptídeo antimicrobiano, contra 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e Pseudomonas aeruginosa. Essas 

bactérias são mais comumente encontradas em infecções ortopédicas e os resultados 

demonstraram que o peptídeo baseado em defensina (RRRRRRGALAGRRRRRGALAG) 

inibe o crescimento dessas bactérias nas superfícies de HA (TOWNSEND et al., 2017).  

Em outro trabalho, foi testado o encapsulamento do peptídeo antimicrobiano 

temporina B (TB) em nanopartículas de quitosana (CS-NPs). Observou-se que atividade 

antimicrobiana aumentou contra várias cepas de Staphylococcus epidermidis, enquanto que 

reduziu seu potencial citotóxico frente a células eucarióticas (PIRAS et al., 2015). A 

incorporação dos peptídeos antimicrobianos magainina 1 e a dermaseptina em gases de 

algodão demonstraram redução considerável no crescimento de Staphylococcus aureus e 

Klebsiella pneumonia. Os resultados mostraram também que, além da atividade 

antimicrobiana, todos os materiais contendo peptídeo não foram tóxicos para células de 



10 
 

 
 

fibroblastos dérmicos humanos nas concentrações testadas (GOMES et al., 2015) e, portanto, 

são promissores para uso em procedimentos hospitalares. 

Uma variedade de PAM, como GZ3.27, GL13K, SESB2V, hLF1-11, LL-37 e 

Mel-4, foi ligado covalentemente a superfícies de diferentes materiais, como por exemplo o 

titânio. As superfícies de titânio modificadas com estes peptídeos reduzem significativamente 

a adesão celular de diferentes espécies, como Streptococcus, S. aureus, S. epidermidis, P. 

aeruginosa e E. coli, em comparação com o material de titânio puro. A imobilização de 

GL13K em implantes dentários de titânio possibilitou a osseointegração (união estável e 

funcional entre o osso e a superfície de titânio), quando testadas em coelhos. Outra estratégia 

promissora apresentada foi a utilização de revestimentos em diferentes biomateriais com 

magainina 1. Nesses estudos o peptídeo reduziu o número de bactérias vivas nas superfícies 

revestidas (RIOOL et al., 2017). 

Os efeitos terapêuticos do peptídeo antimicrobiano intestinal vasoativo conjugado 

com nanopartículas de α-alumina para evitar a degradação enzimática no trato respiratório já 

foram comprovados. A conjugação do peptídeo às nanopartículas de α-alumina foi eficaz para 

o tratamento de asma cuja ação foi testada em camundongos (ATHARI et al., 2016). Em 

outro estudo recente, porém com nanofibras de -alumina covalentemente ligadas ao peptídeo 

antimicrobiano BP100 (KKLFKKILKYL-NH2), Torres e colaboradores (2018) apresentaram 

a síntese, caracterização e potencial antimicrobiano de uma nova nanobiostrutura. As 

nanobioestruturas apresentaram maiores atividades antibacterianas para cepas de Escherichia 

coli e Salmonella typhimurium em relação ao peptídeo livre (TORRES et al., 2018). 

Nesse contexto, considerando a capacidade de aumento de adesão celular de 

nanoestruturas de alumina e o potencial biológico de peptídeo antimicrobianos, torna-se de 

grande relevância o desenvolvimento de novos materiais derivados de alumina contendo 

peptídeo covalentemente ligados. 

2.3.2. Estratégias para ligação covalente de PAM em nanomateriais 

Os métodos para imobilização dos peptídeos em nanomateriais são baseados em 

métodos físicos ou químicos. Dentre os métodos físicos, destaca-se a técnica camada por 

camada (do inglês, layer by layer). Nessa técnica, os filmes são formados a partir da adsorção 

física caracterizada pela interação eletrostática entre monocamadas constituídas por moléculas 

de cargas diferentes (DECHER, 1987). Neste caso, os PAM podem ser incorporados entre 

essas diversas camadas (DORNER et al., 2016). Embora já tenham relatos do sucesso da 
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técnica, existe uma limitação no uso em implantes de dispositivos médicos, devido à baixa 

estabilidade a longo prazo, pois os peptídeos podem ser liberados para a parte externa por não 

estarem ligados. Por outro lado, no método da imobilização química, a molécula de um 

peptídeo antimicrobiano reage com a superfície funcionalizada do material formando uma 

ligação covalente entre o material inorgânico e o peptídeo. Dessa forma, tem-se o aumento da 

estabilidade química do nanobiomaterial a longo prazo, elevando o tempo de vida útil 

(ALVES e PEREIRA, 2014).  

Diferentes estratégias de imobilização covalente de superfície com PAM são 

discutidas. As abordagens mais comuns envolvem a incorporação de uma cisteína adicional 

na cadeia peptídica para formação de grupos tióis, com a inserção de grupos epóxidos, 

maleimidas e grupo tiol (para formação de ligações dissulfeto) imobilizados nos materiais. 

Também é possível obter ligações amida entre grupos amino presentes na superfície do material 

e carboxilas disponíveis na cadeia peptídica (ou vice-versa) (FIGURA 3A). Outra abordagem 

proposta é aquela envolvendo reações de cicloadição de Huisgen 1,3-dipolar catalisada por 

cobre (I), também conhecidas como reações “click”. Nesse caso, a cadeia peptídica ou o 

material utilizado deve conter um grupamento azido enquanto o outro um grupo alcino, 

resultando na formação de um derivado triazólico dissubstituído (FIGURA 3B) (COSTA et 

al., 2011).  

 

Figura 3: Esquema de diferentes estratégias para a imobilização de PAM na superfície de 

materiais. 

Adaptado de Costa, et al. (2011). 
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O peptídeo antimicrobiano DD k (GLWSKIKAAGKEAAKAAAKAAGKA 

ALNAVSEAV-NH2), empregado no presente trabalho, possui em sua estrutura química dois 

resíduos de ácido glutâmico, os quais poderiam ser empregados para ligação com grupos 

amino inseridos nas nanoestruturas de alumina. Contudo, seria impossível estabelecer uma 

regiosseletividade para esta reação em relação a ligação estabelecida no resíduo de Glu-12 e 

Glu-31. Além disso, devido ao tamanho da cadeia peptídica de DD k, efeitos estéricos 

também dificultariam a efetividade da reação. Contudo, a reação de cicloadição catalisada por 

cobre (I) apresenta-se como uma alternativa para conjugação de peptídeos a outras 

estruturas.No trabalho apresentado por Junior e colaboradores, foram alcançados rendimentos 

superiores a 90% na formação de glicotriazol-peptídeo a partir da reação de derivados de 

açucares funcionalizados com o grupo azido e o peptídeo HSP-1 contendo um resíduo de 

propargilglicina. Neste sentido, para viabilizar a ligação do DD k com nanoestruturas de 

alumina, optou-se pela reação de cicloadição catalisada por cobre (I). Dessa forma, foi 

proposta a adição de um resíduo de propargilglicina na região C-terminal do peptídeo, para 

que o Trp fique livre e ocorra a ligação das nanoestruturas de alumina com o grupo azido 

(Figura 4).  

Figura 4: Esquema da ligação do [Pra]G
34

-DD k à nanopartícula de alumina funcionalizada. 

 

 

2.3.3 Reação “click” 

O conceito de reação “click” foi introduzido por Kolbe e colaboradores em 2001. 

Essa reação envolve a formação de ligação carbono-heteroátomo em reações altamente 

eficientes, com elevados rendimentos e, muitas vezes, sem a formação de subprodutos 

(KOLB, FINN, SHARPLESS, 2001). Uma das mais conhecidas e importantes sínteses, que se 
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enquadram no padrão da reação “click”, é a cicloadição azida-acetileno catalisada por cobre 

(CuAAC) (BOCK, HIEMSTRA, MAARSEVEEN, 2006). 

A cicloadição azida-acetileno foi inicialmente sugerida como uma reação em 5 

(cinco) etapas de acordo com estudos desenvolvidos na área (Figura 5). Na presença de iodeto 

de cobre, ocorre a complexação dos elétrons  do acetileno terminal com Cu(I) (1). Em 

seguida, uma base com a piridina é utilizada para remover o hidrogênio acetilênico, 

facilitando a sua substituição pelo Cu(I) e resultando na formação do acetileto de cobre (2). 

Uma nova complexação, agora do acetileto de cobre com o nitrogênio da azida, favorece o 

ataque do carbono β-vínilico ao nitrogênio eletrofílico e resulta na primeira ligação C-N, 

formando um metalociclo instável (3). Este último, por sua vez, se rearranja para formação do 

anel de 5 membros (4), que finalmente, é protonado gerando o produto 1,2,3-triazol desejado 

(5) (CANDUZINI, 2012).  

Figura 5: Etapas reacionais para formação do 1,2,3-triazol. 

 

Contudo, uma nova proposta de mecanismo foi recentemente descrita por Worrell 

e colaboradores (2013). Neste caso, os autores sugeriram a presença de dois átomos de cobre 

envolvidos na complexação e ligação com o acetileno terminal, conforme descrito na (Figura 

6). Na primeira etapa, há inserção de um átomo de cobre ([Cu]
a
) no acetileno terminal, 

formando o complexo (1). Na segunda etapa, o outro átomo de cobre ([Cu]
b
) é inserido e 
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substituindo o hidrogênio metínico, originando o intermediário (2). Na terceira etapa, ocorre 

um ataque nucleofílico simultâneo do carbono β-vínilico ao nitrogênio eletrofílico da azida e 

do nitrogênio nucleofílico da azida ao [Cu]
b
. Contudo, devido às interações dipolares entre os 

dois átomos de cobre e o nitrogênio nucleofílico da azida, há a formação do complexo (3). Em 

seguida, ocorre o ataque nucleofílico do N-1 ao carbono α e saída do primeiro átomo de cobre 

(I) (4) e, finalmente, na última etapa, ocorre a regeneração do cobre e captura de um próton 

formando o anel triazólico (5). 

Figura 6: Mecanismo reacional para formação do 1,2,3-triazol utilizando dois átomos de Cu. 

Adaptado de Worrell et al., 2013. 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Materiais e Reagentes 

Os derivados de aminoácidos utilizados na síntese dos peptídeos estão descritos 

na Tabela 1 e foram todos adquiridos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). 

Tabela 1: Derivados de aminoácidos utilizados nas sínteses dos peptídeos DD k e [Pra]G
34

-

DD k. 

Massa molar – DD K: 3151,6 g.mol
-1

, [Pra]G
34

-DD K: 3246,733 g.mol
-1

 

Aminoácido Símbolo de uma letra 
Derivado de 

aminoácido 

Massa Molar do 

derivado           

(g.mol
-1

) 

Propargilglicina [Pra]G Fmoc-L-Pra-OH 335,35 

Valina V Fmoc-Val-OH 339,4 

Alanina A Fmoc-Ala-OH 311,3 

Ácido glutâmico E Fmoc-Glu(OtBu)-OH 425,5 

Serina S Fmoc-Ser(tBu)-OH 383,4 

Asparagina N Fmoc-Asn(Trt)-OH 596,7 

Leucina L Fmoc-Leu-OH 353,4 

Lisina K Fmoc-Lys(Boc)-OH 468,5 

Glicina G Fmoc-Gly-OH 297,3 

Triptofano W Fmoc-Trp(OtBu)-OH 526,6 

Leucina L Fmoc-Leu-OH 353,4 

 

 Balança analítica - Shimadzu modelo ATX224 (Kyoto, Japão); 

 Centrifuga - Spinlab modelo SL-16RAV-4000 (São Paulo, Brasil); 

 Agitador vórtex - Biomixer da Analítica (São Paulo, Brasil) adaptado com suporte para 

seringas; 

 N,N’-dimetilformamida (DMF) - Vetec Química Fina (Rio de Janeiro, Brasil); 

 Álcool isopropílico (IPA) - Vetec Química Fina (Rio de Janeiro, Brasil); 

 Diclorometano (DCM) - Proquímios (Rio de Janeiro, Brasil); 

 N,N’-diisopropilcarbodiimida (DIC) - Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA); 
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 1-hidroxibenzotriazol (HOBt) - Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA); 

 4-metilpiperidina (PIPE) - Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA); 

 Piridina - Merck (Darmstadt, Alemanha); 

 Nitrato de alumínio Al(NO3)3- Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA); 

 Carbonato de sódio (Na2CO3) - Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA); 

 Peróxido de hidrogênio (H2O2) - Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA); 

 (3-cloropropil)-trietoxi-silano (CPTES)- Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA);  

 Tolueno -Isofar (Rio de Janeiro, Brasil); 

 Resina Rink-Amida com grau de substituição 0,79 mmol.g
-1

-Iris Biotech 

(Marktredwitz, Alemanha); 

 Cianeto de potássio (KCN) - Lafan Química Fina (São Paulo, Brasil); 

 1-palmitoil-2-oleilfosfatidilcolina (POPC) da Avantil® Polar Lipidics, Inc (Alabaster, 

Estados Unidos). 

 1-palmitoil-2-oleil-fosfatidilglicerol (POPG) da Avantil® Polar Lipidics, Inc 

(Alabaster, Estados Unidos). 

 Fenol - Vetec Química Fina (Rio de Janeiro, Brasil); 

 Ninhidrina - Vetec Química Fina (Rio de Janeiro, Brasil); 

 Água ultra-purificada - Simplicity UV Ultrapure (Type 1) Water (Berlim, Alemanha); 

 Ácido trifluoroacético (TFA) - Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA); 

 Acetonitrila (ACN) grau UV/HPLC - Panreac (Barcelona, Spain); 

 Tri-isopropilsilano (TIS) - Iris Biotech, Marktredwitz, Alemanha; 

 Evaporador rotativo a vácuo - Fisatom modelo 801 (São Paulo, Brasil); 

 Evaporador rotativo- Labconco (Estados Unidos); 

 Banho de aquecimento - modelo 550; 

 Bomba de vácuo - Prismatec modelo 121 (São Paulo, Brasil); 

 Liofilizador - Terroni LS3000 (São Paulo, Brasil); 

 Manta aquecedora -Thelga, modelo TMA250. 

 

Para a síntese do DD k e seu análogo [Pra]G
34

-DD k, foi utilizado como suporte 

sólido a resina TentaGel S RAM (Iris Biotech -Marktredwitz, Alemanha) com grau de 

substituição 0,24 mmol.g
-1

 (FIG. 7, pág. 17). A resina fornece o peptídeo com terminação 

carboxi amidada. 
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Figura 7: Estrutura química da funcionalização da Resina de poliestireno TentaGel S RAM. 

 

 

3.2 Síntese dos peptídeos DD k e seus análogos [Pra]G
34

-DD k e [Trz-β-A
34

]DD k 

Utilizou-se o método manual de acordo com a metodologia padrão de síntese de 

peptídeos em fase sólida (SPFS), via estratégia Fmoc (9-fluorenilmetoxicarbonila), que é um 

grupo protetor (CHAN e WHITE, 2000), para obtenção do peptídeo antimicrobiano DD k e 

seu análogo [Pra]G
34

-DD k (TAB. 2). 

Tabela 2: Estrutura primária e massa molar dos peptídeos DD k e [Pra]G
34

-DD k 

Peptídeo Sequência de aminoácidos 
Massa Molar teórica  

(g.mol
-1

) 
 

DD k  
GLWSKIKAAGKEAAKAAAKAAGKAALNAVSEA

V-NH2  
3151,6 

 

*[Pra]G
34

-

DD k GLWSKIKAAGKEAAKAAAKAAGKAALNAVSEA

V[Pra]G-NH2  
3246,7 

 

NH2 –representa região carboxi terminal amidada 

*[Pra]G –propargilglicina 

As sínteses foram planejadas para obtenção de 250 mg de DD k e 300 mg 

[Pra]G
34

-DD k. A reação foi conduzida em uma seringa de polipropileno (5 mL), adaptada 

com filtro poroso de poliuretano. Esse filtro serve para a realização da filtração e a remoção 

dos reagentes em solução, garantindo a retenção dos grânulos de resina.  

Com a resina no interior da seringa, iniciou-se o procedimento de síntese, a 

solvatando previamente conforme descrito no Quadro 1, pág. 18. 
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Após a solvatação dos grânulos da resina precisou ser previamente desprotegida 

pela remoção dos grupos protetores Fmoc ligados covalentemente às terminações amino da 

resina (QUADRO 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a desproteção, procedeu-se o procedimento de acoplamento que consiste na 

formação de uma ligação amídica entre o derivado de aminoácido e a resina, para isso seguiu-

se o procedimento descrito no Quadro 3, pág. 19. 

 

 

 

 

1. Adicionar 2,5 mL de DCM na seringa, por sucção, e manter o sistema em agitação por 

15 minutos.  

2. Remover o DCM por filtração.  

3. Repetir as etapas 1 e 2 por duas vezes.  

1. Adicionar à seringa de reação 2,5 mL de solução de PIPE/DMF 1:4 (v:v).  

2. Em seguida, submeter o sistema em agitação por 15 minutos.  

3. Remover os reagentes da seringa por filtração.  

4. Repetir as etapas 1, 2 e 3.  

5. Realizar o protocolo de lavagem (descrito no Quadro 4, pág. 19).  

6. Fazer o acompanhamento da desproteção com o teste de Kaiser e observar a coloração 

dos grânulos (procedimento descrito no Quadro 5, pág. 20).   

Quadro 1: Protocolo para solvatação da resina 

Quadro 2: Protocolo de desproteção para remoção do grupo protetor Fmoc 
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Após cada etapa de desproteção e acoplamento, efetuou-se o processo de lavagem 

descrito no Quadro 4, para a remoção de resíduo de solução de PIPE ou remover excesso de 

derivado de aminoácido ainda presente no interior da seringa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pesar as quantidades de aminoácido e HOBt e adicioná-los a um tubo Falcon de 50 mL.  

2. Adicionar ao tubo Falcon 1,5 mL de DMF destilada e 1,5 mL de DCM, e agitar até a 

total solubilização.  

3. Adicionar a quantidade calculada de DIC no tubo Falcon e homogeneizar.  

4. Transferir a solução para um béquer de 25 mL.  

5. Succionar a solução com a seringa de reação e manter o sistema em agitação por 2,5 

horas.  

6. Após agitação, descartar o resíduo de reagentes por filtração.  

7. Realizar o protocolo de lavagem.  

8. Realizar o teste de Kaiser e observar a coloração dos grânulos.   

1. Adicionar 2 mL de DMF na seringa de reação e manter em agitação por 1 minuto.  

2. Remover o DMF por filtração.  

3. Adicionar 2 mL de IPA na seringa de reação e manter em agitação por 1 minuto.  

4. Remover o IPA por filtração.  

5. Repetir as etapas 1, 2, 3 e 4 duas vezes.  

6. Em seguida, adicionar 2 mL de DCM na seringa de reação e manter em agitação por 1 

minuto.  

7. Remover o DCM por filtração e em seguida realizar o procedimento do teste de Kaiser.   

Quadro 3: Protocolo para acoplamento de derivado de aminoácido 

Quadro 4: Protocolo de lavagem para remoção de resíduos e excesso de reagentes 
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Para acompanhamento da eficiência de cada uma das etapas de desproteção e 

acoplamento, realizou-se o teste de Kaiser, um teste químico qualitativo, como descrito no 

Quadro 5. O teste de Kaiser emprega as seguintes soluções: piridina a 2% (v:v) em solução 

aquosa de KCN a 1 mmol.L
-1

; fenol a 80% (m:v) em etanol e ninhidrina a 5% (m:v) em 

piridina, na proporção de 1:2:1 (v:v:v) sequencialmente (TROLL e CANNAN, 1953).  

Nesse teste colorimétrico, a coloração azulada dos grânulos de resina (resultado 

positivo) é indicativo da presença de grupos amino livres, ou seja, demonstra que a remoção 

dos grupos Fmoc foi adequadamente efetuada. Já a ausência de coloração (resultado negativo) 

demonstra que os grupamentos amino encontram-se ligados ao grupo protetor Fmoc. Logo, o 

acoplamento ocorreu de maneira eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As etapas sequenciais do processo de síntese: “desproteção→lavagem→teste de 

Kaiser→acoplamento→lavagem→teste de Kaiser→desproteção”, foram repetidas até que 

toda a sequência peptídica almejada fosse obtida. A Figura 8 (pág. 21) mostra uma 

representação esquemática desse processo.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Remover aproximadamente 5 grânulos de resina da seringa de reação e transferi-los em 

um tubo de ensaio.  

2. Adicionar ao tubo de ensaio: uma gota da solução de cianeto, duas gotas da solução de 

fenol e uma gota da solução de ninhidrina.  

3. Manter o tubo de ensaio em aquecedor de tubos por 5 minutos a 90°C.  

4. Colocar o tubo de ensaio contra a luz e observar com lupa a coloração dos grânulos.   

Quadro 5: Protocolo para realização do teste de Kaiser 
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Figura 8: Esquema resumido da síntese em fase sólida (SPFS). 

Demonstração das etapas de desproteção, de acoplamento e de clivagem realizadas na SPFS, 

empregando-se a estratégia Fmoc. Estão representados: em rosa, o ligante do suporte 

polimérico; em azul, o grupo protetor do grupo amino (Fmoc); em vermelho, o grupo protetor 

das cadeias laterais reativas. Adaptado de CHAN e WHITE (2000). 
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Por fim, para remoção simultânea do peptídeo do suporte sólido e dos grupos 

protetores das cadeias laterais, realizou-se a etapa de clivagem. Essa etapa foi feita após a 

desproteção do grupo amino do último resíduo de aminoácido da sequência peptídica. Para 

cada síntese, preparou-se 2 mL de uma solução de clivagem composta por 95,0% de ácido 

trifluoroacético (TFA), 2,5% H2O ultra-pura e 2,5% tri-isopropilsilano (TIS). Os reagentes 

utilizados foram definidos considerando a resina empregada na síntese e os grupos protetores 

(TAB. 3) presentes na sequência peptídica sintetizada. A reação ocorreu sob agitação 

mecânica (vórtex) durante 1,5 horas, tanto para o peptídeo DD k quanto para o análogo 

[Pra]G
34

-DD k. 

Tabela 3: Grupos protetores de cadeias laterais reativas dos derivados de aminoácido 

Empregados na síntese dos peptídeos DD k e análogo [Pra]G
34

-DD k. Os respectivos tempos 

mínimos de reação de clivagem estão apresentados 

Derivado de 

aminoácido 
 

Cadeia lateral 

reativa 
 

Grupo protetor 
 

Tempo de 

reação (min) 
 

 

Ácido Glutâmico 

 OH

O

 

 

OtBu 

 

30 

Asparagina 

 

 

 

 

 

Trt 

 

 

 

30 

Lisina 

 

 

 

 

Boc 

 

30 

Serina 

 

 

 

  

 

30 
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tBu 

Tirosina 

 

 

 

  

tBu 

 

30 

Triptofano 

 

 

 

Boc 

 

 

60 

Fonte: CHAN e WHITE, 2000. 

A elaboração da etapa de clivagem seguiu os procedimentos apresentados no 

Quadro 6, pág. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Adicionar à seringa de reação a solução de clivagem definida.  

2. Submeter o sistema à agitação mecânica pelo tempo determinado.  

3. Remover a solução de clivagem por filtração transferindo-a para um tubo Falcon de 15 

mL.  

4. Lavar a resina com adição de 500 μL de TFA na seringa de reação. Remover este 

reagente por filtração transferindo-o para o mesmo tubo Falcon.  

5. Remover o TFA do filtrado por aplicação de nitrogênio gasoso até a obtenção de um 

sistema levemente viscoso.  

6. Adicionar 5 mL de éter diisopropílico (Vetec Química Fina -Rio de Janeiro, Brasil), 

previamente resfriado, para precipitação do peptídeo.  

7. Submeter o sistema a centrifugação a 3200 rpm por 5 minutos.  

8. Remover o sobrenadante.  

9. Repetir as etapas 6, 7 e 8 mais 3 vezes.  

10. Secar o peptídeo por aplicação de nitrogênio gasoso.  

11. Solubilizar o peptídeo em água ultra-pura.  

12. Liofilizar a solução para obtenção do peptídeo bruto completamente seco.   

Quadro 6: Protocolo para realização do procedimento de clivagem 
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3.2.1 Síntese do peptídeo [Trz-β-A
34

]DD k  

O método para obtenção do peptídeo [Trz-β-A34]DD k ocorreu via reação de 

cicloadição [3+2] do acetileno terminal, presente no resíduo de Pra[G] do peptídeo [Pra]G
34

-

DD k, e a azida de sódio, utilizando cobre I como catalisador. Esta reação, também conhecida 

como reação de cicloadição de Huisgen ou reação “click”, leva a formação de anéis 

triazólicos 1,4 di-substituído com elevada regiosseletividade Figura 9 (ROSTOVTSEV et al., 

2002).  

Figura 9: Esquema da reação “click” e clivagem do grupamento Fmoc. 

Em rosa, está representado o ligante do suporte polimérico e, em verde, o anel triazólico. 

Adaptado de CHAN e WHITE (2000). 
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Para a obtenção do triazol-peptídeo, foi separado aproximadamente 100 mg de 

peptidil-resina da síntese do peptídeo [Pra]G
34

-DD k contendo o último resíduo de 

aminoácido protegido e submetido as condições para realização da reação “click”. Repetiu-se 

o processo de solvatação da resina de acordo com o Quadro 1 (pág. 18), e em seguida, 

utilizou-se os reagentes: o sulfato de cobre penta hidratado (CuSO4.5H2O), como fonte de 

cobre; o ascorbato de sódio (C6H7O6Na), como agente redutor e azida de sódio (Na-N3). As 

soluções aquosas de azida de sódio, ascorbato de sódio e sulfato de cobre foram succionadas 

pela seringa nas proporções molares de 1,8:0,6:0,5 por mol de peptídeo conforme 

esquematizado na Figura 10. A reação ocorreu sob agitação, durante 72 horas, em uma 

seringa de polipropileno (5 mL). Ao final da reação, o produto obtido foi lavado: 8 vezes em 

uma solução 10% (m/v) EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético); duas vezes em DMF; 

duas vezes IPA; uma vez em DCM. Após, realizou-se o procedimento de clivagem como 

descrito no Quadro 6 (pág. 23). 

Figura 10: Esquema da preparação da reação “click” com o peptídeo [Pra]G
34

-DD k. 
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3.3 Purificação e quantificação dos peptídeos sintéticos  

A purificação dos peptídeos foi realizada em cromatógrafo líquido de alta 

eficiência (CLAE), Varian modelo Pro Star 315 (Walnut Creek, Estados Unidos), do 

Departamento de Química da UFVJM. Esse equipamento possui um detector na região do 

ultravioleta modelo Pro Star 335 e válvula de injeção marca Rheodyne. As colunas 

cromatográficas de fase reversa utilizadas foram a analítica Vydac C18 (250 x 4,6 mm) e a 

semi-preparativa Waters mBondapack
TM

 C18 10 mm 125 Ǻ (7,8 x 300 mm). Nas análises 

cromatográficas, foram empregadas gradiente de dois eluentes: água ultra-pura acidulada com 

0,10% de TFA (Ácido trifluoroacético), como fase A, e ACN (Acetonitrila) contendo 0,08% 

de TFA, como fase B. A detecção foi feita por ultravioleta (UV) em λmax 215 nm (210 a 215 

nm – faixa de absorção do grupamento amido). A purificação foi conduzida em escala semi-

preparativa. Foi injetado 1 mL de amostra bruta na concentração de 2 mg.mL
-1

, sob fluxo de 2 

mL.min
-1

. Na escala analítica, foi injetada 100 μL da amostra bruta do peptídeo na 

concentração de 1 mg.mL
-1

, sob fluxo de 0,8 mL.min
-1

. Essa escala foi utilizada para definir 

as condições da purificação em escala semi-preparativa. As frações obtidas durante as 

purificações foram analisadas subsequentemente. 

Nas frações coletadas durante as purificações dos peptídeos, os reagentes 

presentes (ACN e TFA) foram removidos em um evaporador rotativo a vácuo com banho de 

aquecimento, utilizando bomba de vácuo. Em seguida, a água remanescente nas amostras foi 

removida por liofilização, do Departamento de Farmácia da UFVJM.   

A concentração de todas as amostras de peptídeo foi determinada em solução, de 

acordo com o método previamente descrito na literatura (MURPHY e KIES, 1960). Para o 

cálculo, mediu-se a absorbância das amostras em 205, 215 e 225 nm e utilizou-se as equações 

1, 2 e 3: 

(A215 –A225).144 = k      Equação 1 

(A205).31 = T                Equação 2 

(k + T)/2 = C                         Equação 3 

onde A é a absorbância da solução da amostra em 205, 215 e 225 nm e C é a concentração da 

amostra (mg.L
-1

). 
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3.4 Caracterização dos peptídeos sintéticos  

Os peptídeos DD k, [Pra]G
34

-DD k e [Trz-β-A34]DD k foram analisados por 

espectrometria de massa MALDI-ToF/ToF. O equipamento utilizado foi um espectrômetro 

modelo Bruker Autoflex Speed (Bruker Daltonics, Bilerica, EUA) em colaboração com o 

Laboratório de Espectrometria de Massas da Embrapa Recursos Genético e Biotecnologia e 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG. Os espectros foram obtidos no modo 

positivo e a faixa de massa utilizada para as amostras citadas foi de 800 a 6000 Da. Para a 

preparação da solução da matriz, foram utilizados 5,0 mg de ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico 

(CHCA). Depois, transferidos para um tubo de polipropileno de 1,5 mL. O sólido foi 

dissolvido em 250 μL de ACN, 200 μL de água tipo I (ultrapura) e 50 μL de solução aquosa 

de TFA a 3% (v/v), obtendo-se uma solução de CHCA a 10 mg.mL
-1

 (50 mmol.L
-1

). Em 

seguida, 1 μL da solução de peptídeo foi misturado a 3 μL da solução de matriz e aplicado em 

uma placa em triplicata. Após secar à temperatura ambiente, a placa foi inserida no 

equipamento para análise.  

3.5. Síntese de nanopartículas de alumina e obtenção das nanoestruturas derivatizadas 

As etapas da estratégia de síntese estão resumidas na Figura 11. Todos os 

processos de funcionalização para obtenção das nanopartículas de alumina contendo o 

peptídeo antimicrobiano [Pra]G
34

-DD k estão detalhados a seguir. 

 Figura 11: Etapas para obtenção das nanopartículas de alumina e suas derivatizações. 
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3.5.1 Formação das Nanopartículas de alumina (NP)  

Para a obtenção das nanopartículas de alumina, foi utilizado o método 

experimental previamente descrito na literatura (POTDAR, et al. 2007). A reação entre nitrato 

de alumínio Al(NO3)3 (150 mL, 0,10 mol.L
-1

) e carbonato de sódio (Na2CO3 150 mL, 0,19 

mol.L
-1

) foi feita em um balão de fundo redondo tritubulado. Nesse balão foram acoplados um 

condensador (sistema de refluxo) e dois funis de separação de 150 mL, conforme mostra a 

Figura 12. 

Figura 12: Aparato utilizado na reação entre nitrato de alumínio e carbonato de sódio. 

 

 

As soluções de nitrato de alumínio e carbonato de sódio foram transferidas, 

separadamente, para cada um dos funis de separação. As duas soluções de Al(NO3)3 e Na2CO3 

foram adicionadas gota a gota ao balão de fundo redondo tritubulado contendo 100 mL de 

água ultra-pura. Todo o processo foi realizado sob agitação magnética e temperatura de 70 °C. 

Após 5 h de reação, o sólido gelatinoso formado de boehmita (AlOOH) foi separado por 

centrifugação (4500 rpm, 5 minutos). A seguir, foi submetido a sucessivas lavagens com água 

(1 x 10 mL), etanol (1 x 10 mL) e acetona (1 x 10 mL), nessa ordem. Após secagem à 

temperatura ambiente, o material foi calcinado em mufla a 550 °C por 5 horas para remoção 

completa da água e obtenção das nanopartículas de Al2O3 (NP).  
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3.5.2 Funcionalização das nanopartículas de alumina (NP →NP-OH) 

Nessa etapa, foram adicionados 500 mg de NP em um balão de fundo redondo de 

150 mL. Nele, também foram dispersos 50 mL de peróxido de hidrogênio a 30% (v:v), 

mantendo-se o sistema sob refluxo (100 °C) por 15 minutos em manta aquecedora, para 

obtenção das nanopartículas de alumina hidroxiladas (NP-OH). Após resfriar à temperatura 

ambiente, o material obtido foi centrifugado (4500 rpm, 5 minutos) e submetido a lavagens 

sequenciais com água (3 x 10 mL) e etanol (3 x 10 mL). 

3.5.3 Funcionalização das nanopartículas de alumina (NP-OH →NP-Cl) 

Nessa etapa, foram adicionadas 400 mg de NP-OH em um balão tritubulado de 

150 mL. Nele foram dispersos 3 mL de solução de (3-cloropropil)-trietoxi-silano CPTES com 

tolueno a 1:16 (v:v). Dessa forma, há a formação das nanopartículas com terminações 

contendo cloro (NP-Cl). A reação ocorreu sob a temperatura de refluxo (110 °C) durante 120 

minutos. O material obtido foi centrifugado (4500 rpm, 5 minutos) e lavado duas vezes com 

10 mL de cada um dos solventes (tolueno e hexano). 

3.5.4 Funcionalização das nanopartículas de alumina (NP-Cl →NP-N3) 

Nessa etapa, ocorreu a adição de 150 mg de NP-Cl em um béquer contendo azida 

de sódio em água/THF em excesso de dez vezes em massa da azida. A reação ocorreu em 

uma chapa aquecedora (45 °C) com um auxílio de um agitador magnético por 120 minutos. O 

material obtido foi centrifugado (4500 rpm, 5 minutos) e lavado uma vez com água. 

3.5.5 Obtenção de NP contendo peptídeo (NP-N3 →NP-[Trz-β-A
34

]DD k) 

O método para obtenção das nanopartículas de alumina contendo o peptídeo DD k 

ocorreu via reação de cicloadição [3+2] do acetileno terminal do resíduo de propargilglicina 

presente no peptídeo [Pra]G
34

-DD k e o grupo azido presente nas NP-N3. Para isso, utilizou-se 

os reagentes: sulfato de cobre penta hidratado (CuSO4.5H2O), como fonte de cobre; ascorbato 

de sódio (C6H7O6Na), como agente redutor e a NP-N3, como substrato. As soluções aquosas 

de NP-N3, ascorbato de sódio e sulfato de cobre foram transferidas para um tubo Falcon (15 

ml) nas proporções molares de 1,8:0,6:0,5 por mol de peptídeo conforme esquematizado na 

Figura 10 (pág. 25). A reação ocorreu sob agitação, durante 72 horas, em tubo Falcon (15 

mL). Ao final da reação, o produto obtido foi lavado 4 vezes em uma solução 10% (m/v) 
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EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético), duas vezes em DMF e duas vezes em álcool 

etílico (WORRELL et al., 2013).  

3.6 Quantificação do grau de substituição de NP-[Trz-β-A
34

]DD k 

Após finalizada a reação para obtenção de NP-[Trz-β-A34]DD k (descrito no item 

3.5.5, pág. 30), as amostras foram secas e pesadas em triplicata, contendo 78 mg na amostra 

1; 92 mg na amostra 2; 103 mg na amostra 3. Em seguida, os grupos Fmoc foram removidos e 

quantificados por espectroscopia na região do ultravioleta em λmax= 301 nm.  

A remoção do grupamento Fmoc da NP-[Trz-β-A34]DD k ocorreu pela adição de 

2 mL de PIPE/DMF 1:4 (v:v) em um tubo Falcon de 15 mL sob agitação durante 60 min. 

Posteriormente, o sistema foi submetido a etapas sequenciais de centrifugação e lavagem com 

DMF para recolhimento, em um balão volumétrico de 5 mL, de todo o sobrenadante.  

O volume do balão foi aferido com adição de DMF resultando na concentração 

PIPE/DMF 10 %. A leitura do branco também foi realizada em λmax= 301 nm empregando-se 

solução de PIPE/DMF 10%. Para a obtenção da curva de calibração, foi utilizada a resina 

Rink-Amida com grau de substituição 0,79 mmol.g
-1

 (Figura 13). 

Figura 13: Estrutura do ligante na resina Rink Amida. 
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Figura 14: Curva padrão de Fmoc. 

Obtida pela desproteção da NP-[Trz-β-A34]DD k ainda ligada a resina Rink-Amida. 

 

 

 

 

1. Após a desproteção da resina, o tubo Falcon contendo as amostras foi submetido a 

centrifugação durante 5 minutos, 4500 rpm. 

2. Posteriormente, o sobrenadante foi retirado e transferido para um balão volumétrico de 5 

mL. 

3. Adicionou-se ao tubo Falcon 1 mL de DMF para lavagem das amostras. 

4. O sistema foi mantido a agitação por 1 minuto e em seguida foi submetido a 

centrifugação por 5 minutos, 4500 rpm. 

5. O sobrenadante foi recolhido e inserido no mesmo balão volumétrico citado 

anteriormente.    

Quadro 7: Protocolo para remoção e recolhimento dos grupos protetores Fmoc 
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3.7 Caracterização das nanoestruturas de alumina 

3.7.1 Difração de raios X  

Essa técnica é utilizada para determinar a fase do material, tamanho de cristalitos, 

comprovação de cristalinidade e ausência de subprodutos. A medida de difração de raio X das 

estruturas cristalinas de nanopartículas de alumina NP, NP-OH, NP-Cl, NP-N3 e NP-[Trz-β-

A34]DD k foi conduzida através da radiação Cu Kα (λ= 1,540560 Å), operando a 200 mA e 

40 kV. O silício foi utilizado como padrão externo. A medida foi realizada em um 

difratômetro DRX6000, Shimadzu, disponível no Departamento de Química da UFVJM 

(ABREU et al., 2011; TORRES et al., 2018), pelo método θ-2θ, difração de pó.  

3.7.2 Análise térmica  

Por essa técnica, foi possível obter análise termogravimétrica (TGA) e a 

termogravimetria derivada (DTG). Essas medidas acompanham a variação de massa da 

amostra, em função da programação de temperatura (DENARI e CAVALHEIRO, 2012). Para 

observar a degradação de massa das amostras NP, NP-OH, NP-Cl, NP-N3 e NP-[Trz-β-

A34]DD k, empregou-se um termoanalisador simultâneo STA 8000 da PerkinElmer da 

UFMG. Todas as análises foram elaboradas em uma atmosfera inerte de N2, fluxo de 50 

mL.min
-1

, e um porta-amostra de alumínio. O aquecimento foi realizado de 30 até 600 °C, 

com velocidade de aquecimento de 10 °C.min
-1 

(TORRES et al., 2018).  

3.7.3 Medidas de potencial zeta 

Através do potencial zeta pode-se realizar uma medida indireta da carga de 

superfície das partículas de acordo com a Figura 15. Esse valor se refere à carga da bicamada 

elétrica que recobre a partícula sendo, então, um indicativo da estabilidade da dispersão 

coloidal (ALBERNAZ, 2014). 
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Figura 15: Esquema de partículas em solução para a elucidação das medidas de potencial 

Zeta. 

Adaptada (ALBERNAZ, 2014). 

 

 

As medidas de potencial zeta foram conduzidas em um analisador de partículas 

Zetasizer Nano ZS
®
 da Malvern Instrument Ltd (Worcestershire, UK), disponível no 

Departamento de Farmácia da UFVJM. As amostras foram analisadas a 25 °C em uma cubeta 

de polietileno (DTS1061) de 700 μL, laser de Ne 4 mW, 633 nm e 3 varreduras para as 

medidas. Cada amostra de NP, NP-OH, NP-Cl, NP-N3 e NP-[Trz-β-A34]DD k continha 100 

mM de NaCl e tampão Tris-HCl 10 mM, pH 8,5. O valor de ζ das suspensões de 

nanopartículas (0,2 mg.mL
-1

) foi determinado pela média de duas medidas independentes 

(TORRES et al., 2018).  

3.7.4 Espectroscopia de absorção molecular na região do infravermelho com transformada 

de Fourier  

Essa técnica foi empregada para a comparação de eventuais diferenças estruturais. 

As diferenças são observadas através de presença de grupos orgânicos presente em cada etapa 

de funcionalização das amostras. Nas etapas de funcionalização das NP, NP-OH, NP-Cl, NP-

N3 e NP-[Trz-β-A34]DD k, foram obtidos espectros de absorção na região do infravermelho 

para as suas caracterizações. O equipamento utilizado foi o espectrofotômetro FT-IR Varian, 

modelo 640-IR, equipado com modo de reflectância total atenuada (ATR, Pike Technologies, 
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modelo GladiATR). As medidas foram realizadas na região de 4000 a 400 cm
-1

, com 

resolução 4 cm
-1

 e 32 acumulações (TORRES et al., 2018).  

3.7.5 Microscopia eletrônica de varredura  

Esta técnica foi realizada para a análise morfológica das partículas, na qual ocorre 

a incidência de feixe de elétrons na superfície da amostra, onde os sinais elétricos produzidos 

são traduzidos na forma de imagem. As análises estruturais das nanopartículas NP foram 

realizadas em microscópio eletrônico de varredura Tescan, VEJA-LMH, no Departamento de 

Química da UFVJM. As amostras foram dispersas em etanol utilizando banho de ultrassom e, 

em seguida, uma pequena gota de cada amostra foi colocada sobre o porta-amostra e secas à 

temperatura ambiente (TORRES et al., 2018). 

3.7.6 Microscopia eletrônica de transmissão 

Esta técnica foi realizada para a análise morfológica das partículas. Nesse caso, o 

feixe de elétrons interage com uma amostra suficientemente fina à medida que a atravessa. A 

análise de morfologia das nanopartículas NP e NP-[Trz-β-A34]DD k foram realizadas em 

microscópio eletrônico de transmissão Tecnai G2-20 -SuperTwin FEI -200 kV, no Centro de 

Microscopia da UFMG. As amostras foram dispersas em etanol utilizando banho de ultrassom 

e, em seguida, uma pequena gota de cada amostra foi colocada sobre a grade (Holey Carbon) 

e secas a temperatura ambiente (TORRES et al., 2018).  

3.7.7 Ressonância Magnética Nuclear (RMN) em fase sólida  

A análise de ressonância magnética nuclear em fase sólida foi realizada para 

confirmar se o peptídeo estava ligado na nanopartícula. Os experimentos de RMN foram 

realizados no Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear da Universidade Federal de 

Goiás (UFG). O equipamento utilizado foi um espectrômetro Bruker Avance III 500 (11,75 T) 

com sonda CP/MAS de 4 mm, para amostras em fase sólida. Os espectros unidimensionais 

(1D) 
13

C foram realizados para peptídeos livres, nanopartículas funcionalizadas e 

nanopartículas ligadas ao peptídeo. Para a calibração dos espectros, a amostra padrão de 

adamantano, enriquecido com o isótopo 
13

C, foi utilizado como referência externa. Cada 

amostra foi inserida no rotor de óxido de zircónio e rodado a uma velocidade de 5 kHz no 

ângulo (54,7 °). Todos os espectros foram coletados com 1,0 s de relaxamento (d1), tempo de 
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aquisição (AQ) de 0,027 s, pontos de aquisição de 2 K (TD) e largura espectral de 37593,984 

Hz usando a polarização cruzada com supressão total da banda lateral - referência a 306 K 

(Dixon et al., 1982). Os dados de RMN foram adquiridos e processados usando Software 

Bruker TopSpin (versão 3.1). 

3.8 Obtenção de vesículas lipídicas unilamelares  

As vesículas lipídicas unilamelares (LUV) foram preparadas utilizando os 

fosfolipídios 1-palmitoil-2-oleilfosfatidilcolina (POPC) e 1-palmitoil-2-oleil-fosfatidilglicerol 

(POPG). As etapas de preparação das LUV estão esquematizadas na Figura 16 e foram 

realizadas de acordo com a metodologia previamente descrita na literatura (KIRBY e 

GREGORIADIS, 1984). 

Figura 16: Esquema das etapas sequenciais do processo de obtenção de LUV. 

Adaptada (VERLY, 2010). 

 

 

Primeiramente, os fosfolipídios POPC e POPG, na proporção 3:1 (mol/mol), 

foram solubilizados em 1 mL de clorofórmio para obtenção de uma solução a 5 mM. A 

solução foi transferida para um tubo de ensaio. O clorofórmio foi removido para formação de 

um filme lipídico sobre a parede interna do tubo, utilizando um evaporador rotativo. 

Posteriormente, o filme lipídico foi hidratado em 1 mL de solução tampão Tris-HCl 20 mM 

(pH 8,5) contendo NaCl 100 mM. Essa solução foi submetida a 8 ciclos sucessivos de 
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congelamento em nitrogênio líquido (-196 ºC), seguida por descongelamento em banho-maria 

(40 °C) e, finalmente, banho de ultrassom por 2 minutos, resultando na formação de vesículas 

fosfolipídicas unilamelares de tamanhos variáveis. Para obtenção das LUV de 100 nm de 

diâmetro, a solução de vesículas foi submetida a um processo de extrusão utilizando-se um 

sistema de micro extrusão da Avanti® Polar Lipids Inc (Alabaster, AL) adaptado com 

membranas de policarbonato Track-Etch da Whatman® de 100 nm (TORRES et al., 2018).   

3.9 Dicroísmo circular (CD) 

Os ensaios de dicroísmo circular foram realizados para avaliar o comportamento 

conformacional dos peptídeos em meios biomiméticos. As análises conformacionais do 

peptídeo DD k livre, do seu análogo [Trz-β-A34]DD k e deste ligado covalentemente às 

nanopartículas NP-[Trz-β-A34]DD k foram investigadas em solução tampão 20 mM Tris-HCl 

(pH 8,5) contendo NaCl 100 mM e em diferentes concentrações de LUV POPC:POPG (3:1) 

(0,125 mM, 0,250 mM, 0,500 mM e 1 mM). Os espectros de dicroísmo circular foram 

obtidos, utilizando-se um espectropolarímetro JASCO J-815, acoplado a um sistema de 

controle de temperatura Peltier Jasco modelo PTC-423L em colaboração ao Instituto de 

Ciências Biológicas (ICB) na UFMG. Os espectros foram obtidos a 25 °C, na faixa λ de 190 a 

260 nm, utilizando-se uma cubeta de quartzo com 1 mm de caminho óptico. Foram realizadas 

8 varreduras, a 100 nm.min
-1

 e tempo de resposta de 4 s. A largura de banda foi de 1 nm e a 

leitura de elipcidade realizada a cada 0,2 nm.  

3.10 Ensaios de atividades antibacteriana e antifúngica  

3.10.1 Ensaio antibacteriano 

As Linhagens referenciais de bactérias testadas foram as cepas Escherichia coli 

(ATCC 25922), Salmonella typhimurium (ATCC 14028) e Staphylococcus aureus (ATCC 

29313) da American Type Culture Collection (Manassas, VA, USA), obtidas no Laboratório 

de Doenças Parasitárias do Departamento de Farmácia na UFVJM. Foram cultivadas a 37 °C 

em placa de ágar contendo meio Brain Heart Infusion (BHI) durante 12 horas. A ação 

antibacteriana foi verificada com as amostras de NP, NP-OH, NP-Cl, NP-N3, NP-[Trz-β-

A34]DD k e os peptídeos DD k e [Trz-β-A34]DD k. Empregou-se a metodologia dos testes de 

sensibilidade a agentes antimicrobianos por diluição para bactéria de crescimento aeróbico 

(ANVISA, 2003) e o ensaio colorimétrico de viabilidade celular (MOSMANN, 1983). 
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As colônias isoladas foram escolhidas e transferidas para o meio líquido de 

cultura Mueller-Hinton da Kasvi (Kasvi, China). A concentração foi ajustada para obter uma 

turbidez óptica comparável a solução padrão McFarland de 0,5, resultando em uma suspensão 

composta por aproximadamente 2 x 10
8
 UFC.mL

-1
 (unidades formadoras de colônia.mL

-1
), 

utilizou-se o espectrofotômetro Bel Photonics S-2000 UV (São Paulo, Brasil) para leitura de 

absorbância em λmax= 625 nm que variou de 0,08 a 0,10 para obter a concentração desejada. A 

solução foi diluída (1:10) e alíquotas de 50 μL do inóculo foram transferidas para cada poço 

da placa de microtitulação de 96 poços com fundo chato e estéril Kasvi (Kasvi, China) usada 

no ensaio. O Cloranfenicol (MM: 323,132 g.mol
-1

) (antibiótico convencional) obtido da 

Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA) foi utilizado como padrão para controle de morte 

celular na concentração de 30 μg.mL
-1

 (92,8 μM) e o controle positivo foi feito com adição de 

50 μL do inóculo e 50 μL de meio de cultura estéril. As concentrações das amostras de NP, 

NP-OH, NP-Cl, NP-N3, NP-[Trz-β-A34]DD k e dos peptídeos DD k e [Trz-β-A34]DD k 

empregadas no ensaio de atividade antibacteriana estão detalhadas na Tabela 4.  

Tabela 4: Concentrações utilizadas no ensaio de atividade antibacteriana 

As concentrações de peptídeo e/ou nanopartícula presentes em cada amostra. 

DD k/[Trz-β-𝐀𝟑𝟒]DD k NP-[Trz-β-𝐀𝟑𝟒]DD k NP/NP-OH/NP-Cl/ 

NP-N3 

Peptídeo 

(µM) 

Nanopartícula 

(g/L) 

Peptídeo 

(µM) 

Nanopartícula 

(g/L) 

Peptídeo 

(µM) 

NP 

(g/L) 

2,5 - 2,5 0,11 - 0,13 

5 - 5 0,21 - 0,25 

10 - 10 0,43 - 0,50 

20 - 20 0,85 - 1,0 

40 - 40 1,7 - 2,0 

80 - 80 3,4 - 4,0 

160 - 160 6,8 - 8,0 

 

Os experimentos após adição das amostras foram realizados em cultura 

estacionária a 37 °C por 20 horas de incubação, após adicionou-se 10 μL da solução de MTT 

(brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio) da Sigma Aldrich (St. Louis, 

MO, USA) a 4% em cada poço da placa, e manteve a incubação por mais 4 horas protegida da 
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luz. Em seguida, os cristais de formazan, de cor azul, foram solubilizados pela adição de 100 

μL da solução de lauril sulfato de sódio em água e etanol 5:20:30 (m:v:v) , em cada poço.   

Para as amostras que continham as nanopartículas, as placas de 96 poços foram 

centrifugados em placas Thermo Fisher Scientific Megafuge 16R, Alemanha, durante 15 

minutos a 2000 rpm, e o sobrenadante transferido para uma nova placa, na qual foi realizada a 

leitura de absorbância das soluções contidas nos poços. As medidas espectrofotométricas 

foram efetuadas em λmax 595 nm, utilizando uma Multileitora Spectramax Paradigm 

Molecular Devices, LLC (Sunnyvale, CA, USA). 

3.10.2 Ensaio antifúngico  

A metodologia empregada no ensaio antifúngico foi análoga ao procedimento 

descrito para o ensaio antibacteriano citado, de acordo com o método de referência para testes 

de diluição em caldo para determinação da sensibilidade de leveduras à terapia antifúngica 

(ANVISA, 2002). Foram analisadas as ações das NP, NP-OH, NP-Cl, NP-N3, NP-[Trz-β-

A34]DD k e dos peptídeos DD k e [Trz-β-A34]DD k em cepas de leveduras Candida krusei 

(ATCC 6258) e Candida parapsilosis (ATCC 22019). As cepas foram cultivadas em placa de 

ágar contendo meio Sabouraud dextrosado da Prodimol Biotecnologia (Belo Horizonte, MG, 

Brasil) por 24 h. 

No preparo do inóculo, as colônias isoladas foram selecionadas e transferidas para 

o meio líquido de cultura RPMI-1640 contendo MOPS (ácido 3-(N-

morfolino)propanosulfônico) 0,165 mol.L
-1

, pH 7,0, ambos adquiridos da Sigma Aldrich (St. 

Louis, MO, USA), da qual a concentração foi ajustada para obter uma suspensão de leveduras 

composta por, aproximadamente, 1-5 x 10
6
 UFC.mL

-1
, utilizou-se espectrofotômetro para 

leitura de absorbância em λmax= 530 nm que variou de 0,25-0,30 para concentração desejada. 

A suspensão resultante foi submetida a duas diluições subsequentes (1:20 e 1:50) utilizando o 

próprio meio RPMI/MOPS fornecendo uma concentração de 0,5 – 2,5 x 10
3
 UFC.mL

-1
. A 

Anfotericina B (MM: 924,08 g.mol
-1

) (antibiótico convencional) obtido da Sigma Aldrich (St. 

Louis, MO, USA) foi utilizado como padrão para controle de morte celular na concentração 

de 200 μg.mL
-1

 (216,4 μM) e o controle positivo foi feito com adição de 50 μL do inóculo e 

50 μL de meio de cultura estéril. A adição de MTT foi realizada após 44 horas de incubação 

em estufa a 35°C e as medidas espectrofotométricas foram efetuadas em λmax= 595 nm, após 

mais 4 horas de incubação. As concentrações das amostras analisadas de NP, NP-OH, NP-Cl, 
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NP-N3, NP-[Trz-β-A34]DD k e dos peptídeos DD k e [Trz-β-A34]DD k empregadas nos 

ensaios de atividade antifúngica estão detalhadas na Tabela 5 (pág. 39).  

Tabela 5: Concentrações utilizadas no ensaio de atividade antifúngica 

Concentrações de peptídeo e/ou nanopartícula presentes em cada amostra utilizada. 

DD k/[Trz-β-𝐀𝟑𝟒]DD k NP-[Trz-β-𝐀𝟑𝟒]DD k NP/NP-OH/NP-Cl/ 

NP-N3 

Peptídeo 

(µM) 

Nanopartícula 

(g/L) 

Peptídeo 

(µM) 

Nanopartícula 

(g/L) 

Peptídeo 

(µM) 

NP 

(g/L) 

5 - 5 0,21 - 0,25 

10 - 10 0,43 - 0,50 

20 - 20 0,85 - 1,0 

40 - 40 1,7 - 2,0 

80 - 80 3,4 - 4,0 

160 - 160 6,8 - 8,0 

320 - 320 13,6 - 16,0 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.2. Síntese, purificação e caracterização dos peptídeos DD k, [Pra]G
34

-DD k e [Trz-β-

A
34

]DD k 

De acordo com a metodologia descrita, seguindo o protocolo de síntese de 

peptídeo em fase sólida via estratégia Fmoc, a síntese ocorreu através da realização de etapas 

sequenciais de desproteção e acoplamento de derivados de aminoácidos. Nesta síntese foram 

empregados derivados de aminoácidos ligados covalentemente em sua porção N-terminal ao 

grupo protetor 9-fluorenilmetoxicarbonila (Fmoc), o qual foi removido apenas em meio 

básico conforme demonstrado no mecanismo da Figura 17. Primeiramente, o hidrogênio ácido 

do grupo Fmoc é removido pela base orgânica 4-metilpiperidina via mecanismo de 

eliminação β, com formação de CO2, resultando na desproteção da região N-terminal do 

resíduo de aminoácido (PIRES, BEMQUERER, NASCIMENTO, 2014). 

Figura 17: Mecanismo de reação para remoção do grupo Fmoc. 

Adaptado de Pires, Bemquerer e Nascimento (2014). 
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O suporte polimérico empregado na síntese, responsável pela fixação do primeiro 

resíduo de aminoácido, também foi adquirido com grupamento Fmoc no grupo amino. Deste 

modo, após a etapa de remoção do grupo Fmoc da resina, foi realizada a ativação do primeiro 

derivado de aminoácido, tendo como agentes de acoplamento os ativadores de grupo 

carbonila DIC e HOBt. Assim sendo, o ataque nucleofílico do grupo amino livre da resina ao 

carbono carbonílico do derivado de aminoácido tornou-se favorecido segundo o mecanismo 

descrito na Figura 18.   

Figura 18: Mecanismo de ativação da carboxila da porção C-terminal. 

Reação seguida da formação de uma ligação peptídica. Adaptado de Pires, Bemquerer e 

Nascimento (2014). 

 

 

A partir desta etapa, a síntese consistiu de repetitivas etapas de desproteção do 

grupo Fmoc do derivado de aminoácido acoplado e ativação de um novo derivado para 

formação das ligações peptídicas e, consequente, formação da sequência primária desejada. A 

eficiência de todas as etapas de acoplamento e desproteção dos derivados de aminoácidos 

foram avaliadas através da visualização dos resultados dos testes de Kaiser realizados após 

cada uma dessas etapas, como forma de acompanhamento da síntese. As etapas da reação 

entre o grupo amino primário de um ácido α-amino e ninhidrina levam a formação da Púrpura 

de Ruhemann, conforme mostrado na Figura 19 (pág. 42), e resultam na coloração azulada da 
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resina quando o grupo amino encontra-se livre. Desta forma, espera-se resultados positivos 

caracterizados pela coloração azulada da resina em ensaios realizados imediatamente após as 

etapas de desproteção, enquanto que são esperados resultados negativos, indicados pela 

ausência de alteração da coloração da resina, em ensaios realizados logo após cada etapa de 

acoplamento.  

Figura 19: Reação da ninhidrina para identificação de grupamento amino livre. 

 

 

Nas Tabelas 6 e 7 (pág. 43 e 45), é possível observar os dados do 

acompanhamento das sínteses do DD k e seu análogo [Pra]G
34

-DD k, nas quais estão 

descritos os resultados de todos os testes de Kaiser realizados durante a síntese dos peptídeos. 

O sinal positivo (+) representa a presença de grupos amino livres, portanto não há grupo 

protetor Fmoc ligado à porção N-terminal do derivado de aminoácido adicionado, enquanto 

que o sinal negativo (-) representa a ausência de grupos amino livres, neste caso o aminoácido 

se encontra covalentemente ligado ao grupo Fmoc. 

Na síntese dos peptídeos DD k e o análogo [Pra]G
34

-DD k, ocorreram problemas 

nas etapas de acoplamento e desproteção. Com o peptídeo DD k, houve a necessidade de um 
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reacoplamento para o resíduo de Val-5°. Em várias etapas, após o acoplamento dos resíduos 

de aminoácidos Val-5°, Ala-6°, Ala-14°, Lys-15° e Ala-25°, a etapa de desproteção para 

remoção do grupo Fmoc desses derivados de aminoácido foi repetida. Na síntese do [Pra]G
34

-

DD k, houve a necessidade de repetir a etapa de desproteção do resíduo Lys-12° e o 

reacoplamento para os resíduos de Trp-32° e Leu-33°. O reacoplamente com esses resíduos 

ocorreu possivelmente pelo tamanho do peptídeo que proporciona maior efeito hidrofóbico e 

consequentemente maior agregação que eleva os efeitos estéricos. 

Tabela 6: Dados do acompanhamento da síntese do peptídeo DD k 

Ordem de 

acoplamento 

 

Derivado de 

Aminoácido 

 

Excesso 

 

Tempo 

de reação 

(h) 

 

Resultado do 

Teste de 

Kaiser 

 

Acoplamento 

Resultado do 

Teste de 

Kaiser 

 

Desproteção 

1º Fmoc-Val-OH 4 3 - + 

2º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

3º Fmoc-Glu(OtBu)-

OH 

3 2 - + 

4º Fmoc-Ser(tBu)-OH 3 2 - + 

5º Fmoc-Val-OH 3 2 + ~ 

5º# Fmoc-Val-OH 4 3 - - 

*    ~ + 

6º Fmoc-Ala-OH 3 2 - - 

*    ~ + 

7º Fmoc-Asn(Trt)-OH 3 2 - + 

8º Fmoc-Leu-OH 3 2 - + 

9º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

10º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

11º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - + 

12º Fmoc-Gly-OH 3 2 - + 

13º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

14º Fmoc-Ala-OH 3 2 - - 

*    ~ + 

15º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - - 
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*    ~ + 

16º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

17º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

18º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

19º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - + 

20º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

21º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

22º Fmoc-Glu(OtBu)-

OH 

3 2 - + 

23º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - + 

24º Fmoc-Gly-OH 3 2 - + 

25º Fmoc-Ala-OH 3 2 - - 

*    ~ + 

26º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

27º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - + 

28º Fmoc-Ile-OH 3 2 - + 

29º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - + 

30º Fmoc-Ser(tBu)-OH 3 2 - + 

31º Fmoc-Trp(Boc)-OH 3 2 - + 

32º Fmoc-Leu-OH 3 2 - + 

33º Fmoc-Gly-OH 3 2 - + 

# Etapa de reacoplamento. * Repetição da etapa de desproteção. + Presença de grupo amino 

livre. -Ausência de grupo amino livre. ~ Teste não realizado. 

 

Para obtenção do peptídeo [Pra]G
34

-DD k, houve a inserção do resíduo de 

propargilglicina ([Pra]G) na sequência. A Tabela 7 mostra os dados do acompanhamento da 

síntese de [Pra]G
34

-DD k.   
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Tabela 7: Dados do acompanhamento da síntese do peptídeo [Pra]G34-DD k 

Ordem de 

acoplamento 

Derivado de 

Aminoácido 
Excesso 

Tempo 

de 

reação 

(h) 

Resultado do 

Teste de 

Kaiser 

 

Acoplamento 

Resultado 

do Teste de 

Kaiser 

 

Desproteção 

1º Fmoc-L-Pra-OH 4 3 - + 

2º Fmoc-Val-OH 3 2 - + 

3º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

4º Fmoc-Glu(OtBu)-

OH 

3 2 - + 

5º Fmoc-Ser(tBu)-OH 3 2 - + 

6º Fmoc-Val-OH 3 2 - + 

7º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

8º Fmoc-Asn(Trt)-OH 3 2 - + 

9º Fmoc-Leu-OH 3 2 - + 

10º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

11º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

12º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - + 

*    ~ + 

13º Fmoc-Gly-OH 3 2 - + 

14º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

15º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

16º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - + 

17º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

18º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

19º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

20º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - + 

21º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

22º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

23º Fmoc-Glu(OtBu)-

OH 

3 2 - + 

24º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - + 
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25º Fmoc-Gly-OH 3 2 - + 

26º Fmoc-Ala-OH 3 2 - - 

27º Fmoc-Ala-OH 3 2 - + 

28º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - + 

29º Fmoc-Ile-OH 3 2 - + 

30º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - + 

31º Fmoc-Ser(tBu)-OH 3 2 - + 

32º# Fmoc-Trp(Boc)-OH 3 2 - - 

  4 3 - + 

33º# Fmoc-Leu-OH 3 2 - - 

  4 3 - + 

34º Fmoc-Gly-OH 3 2 - + 

# Etapa de reacoplamento. * Repetição da etapa de desproteção. + Presença de grupo amino 

livre. -Ausência de grupo amino livre. ~ Teste não realizado. 

 

A separação da cadeia peptídica do suporte sólido e a remoção dos grupos 

protetores tritila (Trt), t-butoxila (OtBu), t-butoxicarbonila (Boc), t-butila (tBu) de cadeias 

laterais de alguns resíduos de aminoácidos foram alcançadas empregando-se meio ácido. Esta 

reação ocorre inicialmente pela ativação da carbonila, em que há a protonação do oxigênio 

carbonílico, com posterior quebra da ligação peptídil-resina, gerando como produto a cadeia 

peptídica amidada de acordo com o mecanismo apresentado na Figura 20.  
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Figura 20: Mecanismo de clivagem ácida peptídeo-resina, utilizando TFA. 

Adaptado de Bemquerer et al, 2013. 

 

O processo de clivagem por TFA leva a formação de carbocátions intermediários 

que são altamente reativos. Eles podem reagir especificamente com cadeias laterais de 

tirosina, triptofano, metionina e cisteína (elevada densidade eletrônica) resultando em 

produtos secundários (CHAN e WHITE, 2000). Para evitar esse tipo de reação, foi utilizado 

na solução de clivagem o tri-isopropilsilano (TIS) como nucleofílico para reagir com os 

carbocátions oriundos da etapa de clivagem.  

Posteriormente a etapa de clivagem, amostras brutas dos peptídeos DD k e seu 

análogo [Pra]G
34

-DD k foram submetidas à análise por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE), cujos perfis cromatográficos estão apresentados na Figura 21. No 

cromatograma obtido a partir da amostra de DD k (Fig. 21A), foi possível notar a presença de 

um pico proeminente com tempo de retenção de 31 min, enquanto que dois picos 

proeminentes foram observados para [Pra]G
34

-DD k. 
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Figura 21: Perfil cromatográfico analítico de amostra bruta dos peptídeos. 

Em A, DD k (A) e, em B, [Pra]G
34

-DD k. 

 

(A) 

 

(B) 

 

As frações de tempo de retenção 31 e 34,12 min, obtidas após purificação das 

amostras brutas de DD k e [Pra]G
34

-DD k, respectivamente, foram caracterizadas por 

espectrometria de massa. A Figura 22A mostra o espectro de massa da fração coletada após 

injeção da amostra bruta da síntese de DD k no qual foi possível identificar os íons [M+H]
+ 

em m/z 3149,7, que condiz ao valor da massa teórica monoisotópica de DD k de 3149,7, 
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assim como os adutos formados com íons sódio [M+Na]
+
 em m/z 3172,7 e de potássio 

[M+K]
+
 em m/z 3188,7. A Figura 22B mostra o espectro de massa da fração coletada a partir 

da síntese do peptídeo [Pra]G
34

-DD k em que foi possível identificar o íon [M+H]
+ 

em m/z 

3244,5, também com valor muito próximo a massa teórica calculada para [Pra]G
34

-DD k 

(3244,8), além dos íon referentes aos adutos formados com sódio [M+Na]
+
 em m/z 3267,5 e 

de potássio [M+K]
+
 em m/z 3283,5.  

Figura 22: Ionograma dos peptídeos DD k (A) e [Pra]G
34

-DD k (B). 

Espectrômetro de massas MALDI-ToF registrados em modo positivo. 

 

 

(A)       (B) 

4.1.1 Síntese do peptídeo [Trz-β-A
34

]DD k  

Após a confirmação da obtenção do peptídeo [Pra]G
34

-DD k, a peptidil-resina 

contendo este peptídeo foi utilizada para a síntese de [Trz-β-A34]DD k empregando-se a 

reação de cicloadição catalisada por cobre (I), conforme descrito no item 3.2.1 (pág. 24). 

Realizada a síntese, imediatamente após a etapa de clivagem, a amostra bruta do peptídeo 

[Trz-β-A34]DD k também foi submetida a análise e purificação por CLAE e caracterização 

por espectrometria de massa (Figura 23). Observou-se a presença de três picos proeminentes 

com tempo de retenção de 33,52, 34,24 e 35,60 min. Após a caracterização por espectrometria 

de massa, verificou-se que a amostra coletada com o tempo de retenção de 35,60 min foi 

referente ao peptídeo desejado, pois apresentou íon [M+H]
+ 

em m/z 3286,8 referente a massa 

teórica do peptídeo [Trz-β-A34]DD k ([M+H]
+

teor
  
de 3286,8), assim como os adutos formados 

com íons sódio [M+Na]
+
 em m/z 3309,8 e de potássio [M+K]

+
 em m/z 3325,8. 
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Figura 23: Perfil cromatográfico analítico de amostra bruta (A) e ionograma do peptídeo (B) 

[Trz-β-A
34

]DD k. 

 

(A)                                                                       (B) 

4.2. Síntese, funcionalização e caracterização das nanoestruturas de alumina 

As nanopartículas de alumina foram obtidas através da reação entre nitrato de 

alumínio e carbonato de sódio, cuja a metodologia está detalhadamente descrita no item 3.5 

(pág. 28) e a rota de síntese completa apresentada na figura 11 (pág. 28). Posteriormente, as 

nanoestruturas foram funcionalizadas para viabilizar a ligação covalente entre o Al2O3 e a 

molécula orgânica do peptídeo sintetizada.  

A reação inicial baseou-se na hidrólise do carbonato de sódio (reação 1), que 

originou no hidróxido de sódio, os quais reagiram com os cátions Al
3+

 dispersos em solução 

aquosa de nitrato de alumínio, resultando na formação de hidróxido de alumínio (Al(OH)3) 

(Reação 2). Em seguida, o Al(OH)3 formado passa por uma etapa de desidratação, formando 

um sólido gelatinoso característico da alumina monohidratada (AlOOH), também denominada 

boehmita (Reação 3) (POTDAR, et al. 2007). Após a calcinação da alumina monohidratada a 

550 °C por 5 horas formou-se o óxido inorgânico Al2O3 (Reação 4). 

Na2CO3 + H2O → 2NaOH + CO2    (Reação 1) 

Al(NO3)3 + 3NaOH → Al(OH)₃ + 3NaNO₃   (Reação 2) 

Al(OH)3 → AlOOH + H2O                (Reação 3) 

2AlOOH → Al2O3 + H2O                (Reação 4) 
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Embora os óxidos formados por metais, como o óxido de alumínio (Al2O3), 

possam apresentar a superfície hidroxilada espontaneamente quando expostos ao ar (PUJARI, 

et al. 2014), neste trabalho as nanoestruturas de alumina foram submetidas à reação com 

peróxido de hidrogênio a 30% (v:v) para elevar a eficiência da hidroxilação. Posteriormente, 

reações de substituição com moléculas de (3-cloropropil)-trietoxi-silano (CPTES) 

propiciaram a introdução de grupos cloropropil na superfície das nanopartículas. As etapas de 

funcionalização estão apresentadas na Figura 24. 

Figura 24: Etapas sequenciais de funcionalização das nanopartículas de alumina com adição 

de grupos hidroxila seguida da introdução de CPTES. 

 

 

A reação para introdução de CPTES foi realizada utilizando tolueno anidro para 

impedir a ocorrência de polimerização do CPTES, em detrimento da sua ligação com a 

superfície hidroxilada do material (FIG. 25). Ao final desta etapa foram obtidas as 

nanoestruturas denominadas de NP-Cl. 

Figura 25: Esquema demonstrativo da reação entre as hidroxilas imobilizadas e o Si presente 

no CPTES para a introdução de grupos contendo terminações cloro na superfície do óxido de 

alumínio. 
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Em seguida, foi promovida a reação de substituição do cloro utilizando solução de 

azida de sódio em mistura água/THF, no qual o THF foi utilizado para maior solubilização da 

azida de sódio (FIG. 26), formando assim as nanoestruturas NP-N3. 

Figura 26: Esquema demonstrativo da reação entre as hidroxilas imobilizadas e o Si presente 

no CPTES para a introdução de grupos contendo terminações cloro na superfície do óxido de 

alumínio e introdução de grupos azido. 

 

 

Na última etapa, foi realizada a reação entre o peptídeo [Pra]G
34

-DD k 

solubilizado em água com as NP-N3, na presença de sulfato de cobre e ascorbato de sódio 

como agente redutor. Nesta etapa ocorreu a reação de cicloadição entre o grupo alcino 

terminal presente no resíduo de propargilglicina do peptídeo e a azida presente nas 

nanopartículas, resultando na ligação covalente entre as espécies via formação de um anel 

triazol dissubstituído, conforme demonstrado na Figura 27.   

Figura 27: Esquema demonstrativo da reação de cicloadição entre o grupo alcino terminal 

presente no resíduo de propargilglicina do peptídeo e a azida presente nas nanopartículas. 
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Após a realização de cada etapa da rota sintética de NP-[Trz-β-A34]DD k foram 

separadas amostras para caracterização físico-química de cada um dos produtos da síntese, 

sujos resultados serão apresentados nos itens a seguir. 

4.2.1 Difração de raios X 

A estrutura cristalina das nanopartículas de alumina (NP) obtidas foi analisada por 

difração de raios X (FIG. 28). Embora o difratograma de DRX do Al2O3 tenha mostrado 

sinais alargados característicos de amostras amorfas, foi possível indexar a maior parte das 

estruturas como cúbica (grupo espacial F d-3 m) γ-Al2O3 de acordo com o padrão JCPDS 10-

425, pois foram observados três principais picos ao redor de 35º, 45º e 65º (AL-KHAWAJA e 

AL-FATLAWI, 2016). O tamanho médio dos cristalitos de γ-Al2O3  foi de 5 nm 

(BOUMAZA; DJELLOUL; GUERRAB, 2010). Os difratogramas de raios X para as 

nanopartículas funcionalizadas NP-OH, NP-Cl e NP-N3 foram muito semelhante ao 

observado para as nanopartículas não funcionalizadas, já para NP-[Trz-β-𝐴34]DD k esse perfil 

foi alterado em valores inferiores a 40°, possivelmente em decorrência da presença de 

resíduos de cobre provenientes da reação de cicloadição. No trabalho de Islam et al. (2015) 

foi sintetizado um polímero com Cu (I) imobilizado através da reação de cicloadição 1,3-

dipolar entre alcinos terminais e azida para formação de compostos triazólicos. Neste 

trabalho, foi realizado a análise de raio X e pôde-se observar a presença de Cu (I) em regiões 

10°-40°, muito semelhante aos obtidos nos espectros de NP-[Trz-β-A34]DD k (FIG. 28-E).   

Figura 28: Difração de raios-X das nanopartículas de alumina. 

Sendo, NP (A), NP-OH (B), NP-Cl (C), NP-N3 (D) e NP-[Trz-β-A
34

]DD k (E). 

 

(A)                                               (B) 
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                                                  (C)                                               (D) 

 

                                          (E)                        

4.2.2 Microscopia eletrônica de varredura e de transmissão 

A partir das imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV), não foi 

possível definir a morfologia do material sintetizado, devido principalmente a presença de 

diversos agregados em tamanhos diferentes (FIG. 29). Neste sentido, foram realizados 

experimentos de microscopia eletrônica de transmissão (MET) cujas imagens estão 

apresentadas na figura 30. 
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Figura 29: Imagens de microscopia eletrônica de varredura de NP. 

A e B apresentam diferentes escalas de observação. 

 

(A)                                      (B) 

As imagens obtidas por MET da NP apresentaram-se organizadas na forma de 

nanofilamentos, ao contrário com diversas formulações de partículas de alumina que mostram 

a obtenção de estruturas esféricas (PARIDA; PRADHAN; SAHU, 2009; SADIQ, et al. 2009; 

CUNHA; ROMAO; MACEDO, 2014; KATHIRVEL, et al. 2014). As NP apresentaram 

diâmetros na faixa de 2-4 nm e o comprimento dos nanofilamentos de NP pôde ser mensurado 

na faixa de 25-35 nm. Embora o diâmetro médio das NP-[Trz-β-A34]DD k  tenham se 

mostrado muito similar ao encontrado para as NPs, não foi possível determinar o 

comprimento médio dos filamentos de NP-[Trz-β-A34]DD k (FIG. 30 e 31), possivelmente 

devido ao efeito de agregação das nanoestruturas decorrentes da presença das cadeias 

polipeptídicas de DD k. As distâncias interplanares nas imagens foram de 0,24, 0,20 e 0,14 

nm e estão relacionados aos planos cristalinos 311, 400 e 440 identificados nos raios-X no 

trabalho de Torres e colaboradores, novamente reforçando a predominância de estruturas 

cúbicas de -Al2O3 (CAI et al., 2015). 

Figura 30: Imagens de microscopia eletrônica de transmissão de NP. 

A, B e C apresentam diferentes escalas de observação. 

 

                 (A)                                    (B)                                       (C) 
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Figura 31: Imagens de microscopia eletrônica de transmissão de NP-[Trz-β-𝐀𝟑𝟒]DD k. 

A, B e C apresentam diferentes escalas de observação. 

 
(A)                                               (B)                                           (C) 

 

4.2.3 Espectroscopia de absorção molecular na região do infravermelho com transformada 

de Fourier 

Para certificar a eficiência das etapas do processo de funcionalização e 

imobilização do peptídeo, amostras de todas as nanopartículas provenientes de cada etapas da 

da rota sintética (NP, NP-OH, NP-Cl, NP-N3 e NP-[Trz-β-A34]DD k) e do peptídeo [Trz-β-

A34]DD k foram analisados por espectroscopia de absorção molecular na região do 

infravermelho. Os resultados da caracterização por FTIR forneceram evidências da presença 

de vibrações características dos diferentes grupos funcionais presentes em cada nanopartícula 

(FIG. 32A, pág. 57). No espectro de nanopartículas de Al2O3 (FIG. 32A-a), uma banda larga 

compreendendo a faixa de 400-800 cm
-1

 é consistente com vibrações características de óxido 

de alumínio (LIU et al., 2015). Foi possível observar também a presença de uma banda de 

vibração na faixa de 800-1110 cm
-1

 que corresponde ao estiramento Al-O-Al, seguida de 

outra na região entre 2500-2000 cm
-1

. Além desses sinais, o pico em 1110 cm
-1

 foi atribuído 

ao estiramento de grupos Al-O-Si (AKRAM, et al. 2015; TORRES et al., 2018), confirmando 

assim a presença das ligações características de estrutura química da alumina.  Todas estas 

bandas também foram observadas para cada uma das nanopartículas, funcionalizadas por 

peptídeos ou não, resultando em um perfil característico dos materiais inorgânicos nos 

respectivos espectros a-d da figura 32.  

A banda larga entre 3690 e 3000 cm
-1

, observada no espectro de NP-OH (FIG. 

32A-b), foi atribuída a vibrações de deformação axial de O-H, cujo o alargamento é 

proveniente, em grande parte, de ligações de hidrogênio (GUPTA; AGARWAL; SALEH, 
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2011; TORRES et al., 2018). Embora esta banda seja mais pronunciada no espectro de NP-

OH, ela também pode ser verificada no espectro de NP (FIG. 32A-a), confirmando a 

espontaneidade da hidroxilação de óxidos de metais como dito anteriormente. No espectro de 

NP-Cl (FIG. 32A-c), observou-se a banda de CH2-Cl na faixa de 1300-1230 cm
-1

 (PAVIA, et 

al. 2010), confirmando a imobilização do grupo cloropropilsilil na nanoestrutura através da 

ligação das hidroxilas de NP-OH com o grupo silil do CPTES. Por outro lado, no espectro de 

NP-N3 (FIG. 32A-d), observou-se o estiramento C-N na faixa de 1350-1000 cm
-1

 (PAVIA, et 

al. 2010). Entretanto, para NP-[Trz-β-A34]DD k (FIG. 32B-e), o espectro de IV apresentou 

diversas vibrações características do esqueleto principal e de cadeias laterais da sequência 

peptídica: em 1650 cm
-1 

(vibração de deformação axial de carbonila C=O), em 1535 cm
-1

 

(vibração de deformação angular simétrica no plano de N-H), entre 1200-1120 cm
-1

 (vibração 

de deformação axial de C-N de aminas alifáticas, resíduos de Lys-12°, Lys-16°, Lys-20°, Lys-

24°, Lys-28° e Lys-30°) e próximas a 3300 cm
-1

 (vibrações de deformação axial de N-H e C-

H) (ZHANG, et al. 1992a, 1992b; MARTINEZ; MILHAUSER, 1995; TORRES et al., 2018). 

Nos dois espectros NP-[Trz-β-A34]DD k e [Trz-β-A34]DD k (FIG. 32B) foram observadas 

bandas próximas a 1450 cm
-1

 característico de grupos triazóis, evidenciando uma reação de 

cicloadição bem sucedida (LI; ZHENG; HAN, 2010). 

Figura 32: Espectro de infravermelho de nanopartículas e do peptídeo [Trz-β-𝐀𝟑𝟒]DD k. 

Espectro de NP (a), NP-OH (b), NP-Cl (c) e NP-N3 (d) em (A). Em (B), comparação entre os 

espectros de NP-[Trz-β-A34]DD k (e) e [Trz-β-A34]DD k (f). 

 

 

(A) 
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(B) 

4.2.4 Ressonância magnética nuclear de 
13

C em fase sólida 

Para obter informações detalhadas sobre as estruturas químicas das 

nanobioestruturas, foram adquiridos espectros de RMN 
13

C no estado sólido do peptídeo livre 

e de todas as nanopartículas de alumina (FIG. 33). Como esperado, nenhum sinal de 

ressonância 
13

C foi observado para as nanopartículas inorgânicas NP e NP-OH (FIG 33. 

espectros preto e vermelho), indicando que as nanopartículas não estão contaminadas por 

moléculas orgânicas. Para as demais nanopartículas funcionalizadas e contendo peptídeo 

ligado, foram observados sinais de ressonância de 
13

C em diferentes deslocamentos químicos. 

A funcionalização da nanoestrutura de alumina utilizando CPTES revela três 

ressonâncias de 
13

C com deslocamentos químicos em 11,5, 27,3 e 46,2 ppm atribuídas aos 

carbonos silano Cα, Cβ e Cγ presentes nas nanopartículas NP-Cl (FIG. 33 espectro azul). 

Enquanto os deslocamentos químicos de 
13

C dos carbonos ligados ao silício Cα e Cβ não 

revelaram alterações significativas (11,6 e 27,4 ppm, respectivamente), a substituição do 

átomo de cloro pelo grupo azido levou ao aumento do deslocamento químico de 46,2 ppm da 

NP-Cl para 49,1 ppm da NP-N3 do Cγ. O espectro da nanopartícula ligada ao peptídeo NP-

[Trz-β-A34]DD k apresentou muitos sinais característicos da estrutura peptídica [Trz-β-

A34]DD k, sinais de deslocamento químico de 10-50 ppm são  referentes aos carbonos de 



59 
 

 
 

cadeias laterais, 50-60 carbonos α e em torno de 175 ppm a carbono carbonílico, como pode 

ser notado comparando-se ambos os espectros (rosa para [Trz-β-A34]DD k e verde para NP-

[Trz-β-A34]DD k). Contudo, é importante ressaltar a presença de dois deslocamentos 

químicos 
13

C na faixa entre 120 e 130 ppm, os quais foram observados nesses mesmos 

espectros, que foram atribuídos às ressonâncias de carbono dos triazóis (SUN; XU; ZHANG, 

1998). Este resultado é de grande relevância, pois confirma que a reação de cicloadição entre 

o peptídeo e a nanopartícula contendo azida (NP-N3) ocorre de forma eficiente, mesmo para 

um peptídeo relativamente grande como o DD k.  

Figura 33: Espectros de ressonância magnética nuclear 
13

C em fase sólida. 

Resultados obtidos para as nanopartículas de alumina com suas funcionalizações e do 

peptídeo [Trz-β-A34]DD k.  

 

 

 

Após a caracterização química das amostras, foram realizadas análises de 

estabilidade térmica e da suspensão das nanopartículas por análises termogavimétrica e 

potencial zeta, respectivamente. 

4.2.5 Análise térmica 

Na Figura 34 (pág. 60), são apresentadas as curvas termogravimétricas obtidas 

para as amostras de NPs antes e após a funcionalização (NP-OH, NP-Cl, NP-N3 e NP-[Trz-β-

A34]DD k). As nanopartículas de Al2O3 apresentaram perdas típicas de massa observada para 

estes materiais (GUPTA; RAMAMURTHY; MADRAS, 2011, ZHU, et al. 2011, TORRES et 
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al., 2018). Na faixa de temperatura entre 150 e 400 ºC as perdas de massa foram associadas à 

eliminação de água, fisicamente adsorvida, e dióxido de carbono (GUPTA; 

RAMAMURTHY; MADRAS, 2011). As NP-Cl e NP-N3 apresentaram perda grande de 

massa começando a 260 °C a 370 °C, associada à perda de cloro e N3, respectivamente, 

somadas ainda a decomposição das cadeias carbônicas do grupo propil. Para a NP-[Trz-β-

A34]DD k, embora em menor intensidade (Figura de DTG 34-F) , também foram observadas 

perdas na faixa de temperatura de 260 °C a 370 °C, indicando que uma pequena parte dos 

grupos funcionais não foram completamente ligados as cadeias peptídicas. Contudo, elevadas 

perdas de massa foram observadas em intervalo 280 a 400 °C, comprovando que grande parte 

da cadeia peptídica estava ligado a estrutura das nanopartículas.  

Figura 34: Curvas termogravimétricas das nanopartículas. 

Porcentagem de perda de massa (A), (B) e (C) e da primeira derivada da perda de massa (D), 

(E) e (F). 

 

(A)     (B) 

 

(C)     (D) 
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(E)     (F) 

4.2.6 Potencial zeta 

Para determinação do potencial zeta (ζ) as nanopartículas foram dispersas em 

tampão Tris-HCl 10 mM (pH 8,5) contendo 100 mM de NaCl. Primeiramente, foi avaliada a 

estabilidade das nanopartículas ao longo do tempo, realizando medidas a cada 10 min, durante 

60 min (FIG. 35 A, pág. 62). Os resultados comprovaram que não houve alteração do 

potencial zeta em função do tempo e indicam a estabilidade da suspensão de nanopartículas. 

Considerando as nanopartículas de alumina não funcionalizadas, (NP) e 

hidroxiladas (NP-OH), o valor de potencial ζ foi -0,77 mV e -0,62 mV, respectivamente (FIG. 

35 B, pág. 62). Não foram constatadas alterações significativas no valor de potencial ζ 

comparando NP e NP-OH, pois a introdução de grupos -OH na superfície dos óxidos 

metálicos ocorre espontaneamente quando o material está exposto a umidade, 

consequentemente, pequenas diferenças são esperadas entre essas nanoestruturas em meio 

aquoso (PUJARI, et al. 2014; TORRES et al., 2018). Por outro lado, para as nanopartículas 

contendo o grupo cloropropil (NP-Cl), foram observadas diminuição no valor do potencial ζ 

para valores próximos a -13,7 mV, pois a introdução de cloro eleva a densidade de carga 

negativa na superfície das nanopartículas. A substituição por grupo azido (NP-N3) 

intensificou ainda mais o valor do potencial ζ, neste caso, para valores próximos a -16,4 mV, 

neste caso devido à presença de cargas negativas no grupo azido que elevam a carga negativa 

próximo a superfície das nanopartículas. Por outro lado, a presença da cadeia peptídica em 

NP-[Trz-β-A34]DD k resultou no aumento do valor absoluto de potencial ζ para valores 

positivos próximos a 3 mV. Para estas nanopartículas, a presença de resíduos de Lys 

carregados positivamente (+6) na cadeia peptídica do [Trz-β-A34]-DD k resulta no aumento 
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da carga superficial positiva dessas partículas (LEE; JEONG; PARK, 2002; TORRES et al., 

2018).  

Figura 35: Potencial zeta das nanopartículas. 

NP, NP-OH, NP-Cl, NP-N3 e NP-[Trz-β-A34]DD k em tampão Tris-HCl 10 mM, pH 8,5 com 

variação do tempo (A) e media e desvio (B) e com variação do tempo (B). 

 

 

(A) 

 

(B) 
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4.3. Ensaio de atividades antibacteriana e antifúngica 

Anteriormente a realização dos ensaios de atividade antimicrobiana foi necessário 

a determinação do grau de substituição de NP-[Trz-β-A34]DD k para efeito de comparação 

com os resultados obtidos com as nanoestruturas funcionalizadas, porém não contendo 

peptídeo, e com o peptídeo livre. 

4.3.1 Determinação do grau de substituição de NP-[Trz-β-A
34

]DD k 

O grau de substituição de NP-[Trz-β-A34]DD k foi determinado pela absortividade 

molar de grupos Fmoc livres, após a realização da desproteção das nanopartículas contendo o 

peptídeo protegido. Para construção da curva padrão utilizou-se a Resina Rink-Amida, cuja 

leitura de absorbância foi realizada em 301 nm. 

Foi utilizada a curva padrão de Resina Rink-Amida, obtida por análises de UV 

(FIG. 14, pág. 31), para análise da desproteção das nanopartículas. As três amostras (78 mg, 

92 mg e 103 mg) forneceram valores de absorbância referente aos grupos Fmoc removidos, 

iguais a 0,3106, 0,9179 e 0,8966, respectivamente. O grau de imobilização médio nessas 

nanopartículas foi de 0,0235 mmol.g
-1

.  

4.3.2 Atividades antibacteriana e antifúngica  

A atividade antimicrobiana e antifúngica de NP, NP-OH, NP-Cl, NP-N3, NP-[Trz-

β-A34]DD k, DD k e [Trz-β-A34]DD k foi avaliada sobre cepas das bactérias Gram-negativas 

Escherichia coli e Salmonella typhimurium, da bactéria Gram-positiva Staphylococcus aureus 

e das leveduras Candida krusei e Candida parapsilosis. 

Na Tabela 8, estão apresentados os valores da concentração inibitória mínima 

(MIC) das nanopartículas não contendo o peptídeo [Trz-β-A34]DD k. Estas não revelaram 

qualquer alteração no crescimento bacteriano, portanto não sendo ativas para cepas de 

Escherichia coli, Salmonella typhimurium e Staphylococcus aureus. Por outro lado, as 

nanopatículas NP, NP-OH, NP-Cl e NP-N3 apresentaram atividade antifúngica, exceto a NP 

contra levedura Candida krusei. 
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Tabela 8: Valores de MIC obtidos para as nanopartículas contra cepas de bactérias (E. coli, S. 

typhimurium e S. aureus) e leveduras (C. krusei e C. parapsilosis) 

Amostras Microrganismos MIC (g.L
-1

)  

 Escherichia 

coli (ATCC 

25922) 

Salmonella 

typhimurium 

(ATCC 

14028) 

Staphylococcus 

aureus (ATCC 

29313) 

Candida 

krusei 

(ATCC 

34135) 

Candida 

parapsilosis 

(ATCC 

22019) 

NP n.a. n.a n.a n.a 16 

NP-OH n.a. n.a n.a 16 16 

NP-Cl n.a. n.a n.a 8 1 

NP-N3 n.a. n.a n.a 16 16 

n.a.: não mostrou atividade biológica nas concentrações testadas 

As amostras de DD k, [Trz-β-A34]DD k e NP-[Trz-β-A34]DD k apresentaram 

atividade antibacteriana e os valores de concentração inibitória mínima (MIC) foram 

determinados, apresentados na Tabela 9 (pág. 65). Os dados experimentais revelaram um 

aumento significativo na atividade antimicrobiana sobre cepas Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus para NP-[Trz-β-A34]DD k (10 µmol.L
-1

) quando comparado com o 

peptídeo [Trz-β-A34]DD k (160 µmol.L
-1

), e um ligeiro aumento quando comparado com o 

DD k (40 µmol.L
-1

). Dessa forma, os resultados demonstram a eficácia das nanobioestruturas 

com derivados triazólicos. Contudo, o potencial antibacteriano do DD k foi prejudicado pela 

inserção do anel triazólico na porção C-terminal do peptídeo, uma vez que o [Trz-β-A34]DD k 

é menos ativo em cepas bacterianas de Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Em relação 

à cepa Salmonella typhimurium, as amostras não revelaram variação significativa.  

Nos ensaios antifúngicos, os dados abordaram um grande aumento na atividade 

sobre a levedura Candida krusei para NP-[Trz-β-A34]DD k (5 µmol.L
-1

), quando comparado 

com o peptídeo [Trz-β-A34]DD k (320 µmol.L
-1

), e um aumento, quando comparado com o 

DD k (160 µmol.L
-1

), assim como nos ensaios antibacterianos o potencial antifúngico do DD 

k foi prejudicado pela inserção do anel triazólico na porção C-terminal do peptídeo, uma vez 

que o [Trz-β-A34]DD k é menos ativo em C. krusei. Já para a levedura Candida parapsilosis, 

os dados evidenciaram um ligeiro aumento da NP-[Trz-β-A34]DD k (5 µmol.L
-1

), quando 

comparado com os peptídeos [Trz-β-A34]DD k (20 µmol.L
-1

) e DD k (40 µmol.L
-1

). 

Entretanto, a nanobioestrutura apresentou um elevado potencial antifúngico frente a algumas 

leveduras, relevando o grande potencial biológico das nanobioestruturas contendo peptídeo 

antimicrobiano.  
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Tabela 9: Valores de MIC obtidos para os peptídeos DD k e [Trz-β-𝐀𝟑𝟒]DD k e 

nanobioestrura NP-[Trz-β-𝐀𝟑𝟒]DD k contra cepas de bactérias (E. coli, S. typhimurium e S. 

aureus) e leveduras (C. krusei e C. parapsilosis) 

Amostras Microrganismos MIC (µmol.L
-1

)   

 Escherichia 

coli (ATCC 

25922) 

Salmonella 

typhimurium 

(ATCC 

14028) 

Staphylococcus 

aureus (ATCC 

29313) 

 

Candida 

krusei 

(ATCC 

34135) 

Candida 

parapsilosis 

(ATCC 

22019) 

DD k 40 20 40 160 40 

 [Trz-β-A34]DD k 160 20 160 320 20 

NP-[Trz-β-

A34]DD k 

10 20 10 5 5 

 

4.4. Interação dos peptídeos e nanopartículas com vesículas fosfolipídicas 

4.4.1 Dicroísmo circular 

Os estudos por espectroscopia de dicroísmo circular (CD) foram realizados para 

análise da preferência conformacional do peptídeo livre e ligado às nanopartículas (FIG. 36, 

pág. 66). Sabe-se que o peptídeo DD k interage com membranas fosfolipídicas e que seu 

mecanismo de ação está relacionado com a perturbação causada nela, quando o peptídeo 

adota uma estrutura α-hélice para maior inserção na bicamada lipídica. A partir dos resultados 

de CD verificou-se que os peptídeos DD k e [Trz-β-A34]DD k não apresentam conformações 

definidas em meio aquoso (FIG. 36 A e B – espectro em preto). Entretanto, na presença de 

vesículas de POPC:POPG (3:1), ambos os peptídeos revelaram conformação helicoidal (FIG. 

36 A e B – espectros em vermelho, verde, azul escuro e azul claro), caracterizado pelo 

surgimento de mínimos intensos em λmáx 208 e 222 nm e um máximo em λmáx 192 nm. Estes 

resultados demonstram que a adição do anel triazol na região C-terminal do peptídeo não 

altera de forma significativa a estrutura helicoidal do peptídeo ao interagir com a membrana 

(TURCHENIUK, et al. 2015; RAILEAN-PLUGARU, et al. 2016). Esta é uma característica 

bastante comum dos peptídeos antimicrobianos, que apresentam arranjos estruturais bem 

definidos durante a interação com a membrana fosfolipídica (GUSMÃO, et al. 2017). 
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Figura 36: Espectro de dicroísmo circular. 

DD k (A), [Trz-β-A34]DD k (B) e NP, NP-OH, NP-Cl, NP-N3, NP-[Trz-β-A34]DD k (C) em 

tampão e na presença de LUV POPC:POPG (3:1)  

 

(A) 

 

(B) 
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    (C) 

Os estudos por espectroscopia de dicroísmo circular (CD) realizados para as 

nanopartículas NP, NP-Cl, NP-N3 e NP-[Trz-β-A34]DD k estão apresentados na Figura 36-C. 

O mesmo comportamento conformacional pôde ser verificado para as NP-[Trz-β-A34]DD k, 

cuja a cadeia peptídica ligada à nanoestrutura apresentou conformação desenovelada em 

solução tampão (espectro em preto, Fig 36-C ), enquanto que na presença de LUV verificou-

se o surgimento de mínimos intensos em λmáx 208 e 222 nm e um máximo em λmáx 192 nm. 

Dessa forma, mesmo ligado às nanopartículas o peptídeo adota estrutura em α-hélice, o que 

sugere que a interação do peptídeo com a membrana, onde exerce sua atividade 

antimicrobiana ao perturbar a organização da bicamada lipídica (TURCHENIUK, et al. 2015; 

RAILEAN-PLUGARU, et al. 2016).  

Como esperado, as nanoestruturas NP, NP-Cl, NP-N3 na presença de vesículas de 

POPC:POPG (3:1) não apresentaram qualquer conformação definida (espectros verde, 

vermelho e rosa), devido à ausência da estrutura peptídica. 
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5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS  

O trabalho apresenta uma estratégia de síntese para obtenção de nanobioestruturas 

de alumina contendo o peptídeo antimicrobiano DD k. A metodologia empregada para ligação 

covalente do peptídeo às nanopartículas via reação de cicloadição catalisada por cobre (I) 

apresentou-se adequada para obtenção de anel triazólico como um ligante quimicamente 

estável para o nanomaterial obtido, na qual foi evidenciada pelos resultados de infravermelho 

e ressonância magnética nuclear em fase sólida. As nanopartículas de alumina não 

funcionalizadas e após a ligação do peptídeo apresentaram estruturas de nanofilamentos. No 

entanto, embora tenham apresentado formas semelhantes, verificou-se que as propriedades 

físico-químicas foram significativamente alteradas com a modificação química dos 

nanofilamentos. Além disso, as nanopartículas de alumina contendo o peptídeo 

antimicrobiano apresentaram elevado ganho na atividade antimicrobiana em comparação com 

as nanoestrutura sem peptídeo. Por fim, os dados de CD mostraram que mesmo ligadas as 

nanoestruturas a interação peptídeo-membrana não é impedida, portanto, a atividade 

antimicrobiana das nanobioestruturas deve seguir o mesmo modo de ação do DD k, no qual a 

perturbação da membrana fosfolipídica ocasiona na morte celular. Dessa forma, este trabalho 

apresenta um novo nanomaterial híbrido cujo o potencial de aplicação biotecnológica pode 

ainda ser amplamente avaliado, abrindo novas perpectivas de aplicação para os peptídeos 

antimicrobianos.  
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Anexo 

Apolares (Hidrofóbicos) 

Glicina (Gly) 

 

Alanina (Ala) 

 

Valina (Val) 

 
Leucina (Leu) 

 

Isoleucina (IIe) 

 

Metionina (Met) 

 

Prolina (Pro) 

 

Fenilalanina (Phe) 

 

Triptofano (Trp) 

 

 

Polares não carregados (Hidrofílicos) 

Serina (Ser) 

 

Treonina (Thr) 

 

Cisteina (Cys) 

 

Asparagina (Asn) 

 

Glutamina (Gln) 

 

Tirosina (Tyr) 

 

 

Polares carregados negativamente (Ácidos) 

Aspartato (Asp) 

 

Glutamato (Glu) 
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Polares carregados positivamente (Básicos) 

Lisina (Lys) 

 

Arginina (Arg) 

 

Histidina (His) 
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