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RESUMO 

 

Diante do uso indiscriminado de antibióticos têm-se observado o aumento acelerado da 

resistência antimicrobiana a estes medicamentos. Em consequência, a busca por novos agentes 

terapêuticos também tem sido ampliada na tentativa de vencer o desenvolvimento de 

microrganismos super-resistentes aos antibióticos usualmente empregados. Neste contexto, os 

peptídeos antimicrobianos (PAM) têm sido descritos como uma alternativa para 

desenvolvimento de novas drogas no combate à patógenos, pois, podem atuar por diferentes 

mecanismos na superfície da membrana celular, porém, o mecanismo de ação dessas moléculas 

ainda não é completamente compreendido. Neste sentido, o presente trabalho propôs a síntese 

do PAM ecPis-4s, identificado e isolado da espécie de peixe Epinephelus coioides, para estudos 

do mecanismo de ação em membranas biomiméticas empregando diferentes técnicas biofísicas 

e estruturais. O ecPis-4s foi obtido quimicamente através da síntese de peptídeos em fase sólida 

via estratégia Fmoc. Utilizou-se a técnica de Dicroísmo Circular (CD) para se verificar as 

preferências conformacionais do peptídeo em meios micelares de dodecilsulfato de sódio (SDS) 

e vesiculares de fosfatidilcolina (POPC) e fosfatidilglicerol (POPG). Observou-se que tanto em 

meio micelar quanto vesiculares, o peptídeo ecPis-4s apresentou bandas características de 

conformação -helicoidal. A estrutura tridimensional, estudada em micelas de SDS por 

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) em solução revelou uma 

conformação helicoidal em praticamente toda a cadeia linear do peptídeo. Quando vesículas de 

POPC:POPG (3:1) foram tituladas em solução de ecPis-4s, observou-se uma intensa alteração 

no calor de reação da ordem de ΔH= - 3,3.103 cal.mol-1, revelando um maior potencial de 

interação e a predominância de interações eletrostáticas do peptídeo ecPis-4s com as vesículas 

aniônicas, quando se comparado à vesícula zwitteriônica de POPC. Esses valores juntamente 

com uma variação negativa da energia livre de Gibbs (ΔG), comprovam que a interação 

peptídeo-membrana ocorre mediante um processo espontâneo e altamente favorável. Dessa 

forma, este estudo mostra que o peptídeo ecPis-4s pode interagir fortemente com uma 

membrana negativa, como das bactérias, podendo perturbar a organização da bicamada lipídica 

resultando em lise celular. 

 

Palavras chave:  

 

 

 

Peptídeo bioativo. Interação peptídeo-membrana. Relação estrutura-

atividade. Mecanismo de ação. Análise conformacional. 



 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

In view of the indiscriminate use of antibiotics, the accelerated increase in antimicrobial 

resistance to these drugs has been observed. As a result, the search for new antimicrobial agents 

has also been broadened in order to face the resistance of microorganisms to the conventional 

antibiotics employed. In this context, antimicrobial peptides (AMP) has been widely reported 

as an alternative for the development of new therapeutic agents in the fight against super 

resistant pathogen microorganisms, since they can act by different mechanisms on the surface 

of the cell membrane, however the mechanism of action of these molecules is not yet fully 

understood. Therefore, the present work proposed the synthesis of the antimicrobial peptide 

ecPis-4s, identificated and isolated from the fish species Epinephelus coioides, for studies of 

the mechanism of action in bacterial mimetic membrane by using different biophysical and 

structural techniques. Firstly, the piscidin ecPis-4s was chemically synthetized by Solid-Phase 

Peptide Synthesis using the Fmoc strategy. The Circular Dichroism (CD) technique was used 

to access the conformational preferences of the peptide in presence of phospholipid vesicles 

composed of phosphatidylcholine (POPC), phosphatidylglycerol (POPG) and dodecylsulfate 

(SDS) micelles. Whereas in presence of phospholipid vesicles and of micellar media, the 

peptide acquires presented an -helical conformation. The three-dimensional structure was 

studied in the presence of SDS micelles by solution Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, 

as previously indicated by CD experiments, helical conformation throughout the linear chain 

of the peptide. When POPC:POPG vesicles (3:1) were titrated in peptide solution, an intense 

change in the heat of the peptide-membrane interaction (ΔH = -3,3.103 cal.mol-1) was observed, 

revealing a greater potential of interaction when compared to the zwitterionic vesicle of POPC 

and suggesting the predominance of electrostatic interactions between peptide ecPis-4s and 

POPC:POPG vesicles. In addition, the negative variation of the Gibbs free energy (ΔG), prove 

that the peptide-membrane- interaction occurs in a spontaneous and highly favorable process. 

Therefore, this study shows that the ecPis-4s peptide by interacting strongly with a negative 

membrane, such as bacteria, can disrupt the organization of the lipid bilayer resulting in cell 

lysis. 

 

Keywords: Bioactive peptide. Peptide-membrane interaction. Structure-activity relationship. 

Mechanism of action. Conformational analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os peptídeos são moléculas que apresentam atividades biológicas diversas e 

desempenham um importante papel sobre as propriedades funcionais e fisiológicas dos seres 

vivos (SHENKAREV et al., 2014; SHARMA et al., 2011; WALTHER & SIEBER, 2011). 

Assim como as proteínas, os peptídeos são substâncias formadas covalentemente por resíduos 

de aminoácido através de ligações amídicas, também conhecidas por ligações peptídicas (ZHU 

et al., 2017; AGEITOS et al., 2017). 

O primeiro trabalho sobre a atividade biológica de peptídeos foi publicado por 

Mellander em 1950. Este estudo demonstrou que peptídeos fosforilados derivados de caseína 

aumentaram a calcificação óssea em crianças diagnosticadas com raquitismo, mesmo na 

ausência de vitamina D (MELLANDER, 1950 apud PIHLANTO-LEPPALA, 2001). Desde 

então e principalmente a partir da década de 70, os peptídeos têm sido alvo de muitos estudos 

que se estendem até os dias atuais (SANCHEZ & VÁZQUEZ, 2017). 

Em consequência a este extenso trabalho realizado nas últimas décadas, existe 

atualmente um amplo acervo de peptídeos que apresentam diversificadas características 

estruturais e ações biológicas. Diante disso, os peptídeos bioativos podem ser classificados, por 

exemplo, a partir de sua função/atividade como: antimicrobiano, antitrombótico, anti-

hipertensivo, opióide, imunomodulador, antioxidante, cicatrizante, antidiabético e antifilme, 

redutor do colesterol, anticancerígeno entre outros (CHUNG & KHANUM, 2017; SUN et al., 

2017; DALIRI et al., 2017; MANSOUR et al., 2014; MEMARPOOR-YAZDI et al., 2012; 

ESPITIA et al., 2012; SHARMA et al., 2011). Assim, esses compostos podem atuar 

principalmente nos sistemas imunológico, digestivo, gastrointestinal, endócrino, cardiovascular 

e nervoso, possuindo também propriedades preventivas a doenças infecciosas (ALBENZIO et 

al., 2017; SANCHEZ & VÁZQUEZ, 2017; TIDONA et al., 2009). 

Dentre as classes de peptídeos bioativos, uma que tem se destacado nos últimos anos 

é a dos peptídeos antimicrobianos (PAM). Grande parte da relevância do estudo desses 

peptídeos surge do avanço da resistência por parte dos microrganismos, devido ao uso 

indiscriminado de antibióticos no combate a infecções bacterianas (SILVEIRA et al., 2006). 

Como resultado, a resistência bacteriana é, hoje em dia, um dos graves problemas de saúde 

pública com impactos econômicos em todo o mundo (LOUREIRO et al., 2016). Diferentemente 

de fármacos convencionais, que atuam em alvos específicos da célula dos patógenos, os PAM 

agem associando-se às membranas celulares, predominantemente negativas (MANSOUR et al., 

2014), cuja a interação resulta na perturbação, desorganização e/ou desestruturação da 
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bicamada lipídica, podendo provocar lise celular (MANSOUR et al., 2014; LEE et al., 2012). 

Logo, o desenvolvimento de resistência por parte desses agentes patogênicos torna-se mais 

difícil no tratamento com PAM (SEMREEN et al., 2018). Neste contexto, os PAM surgem 

como promissores agentes antibióticos e como uma alternativa no desenvolvimento de novas 

drogas para o combate a infecções causadas por bactérias super-resistentes.  

O potencial biológico dos PAM está diretamente relacionado ao modo de interação 

dessas biomoléculas com a bicamada fosfolipídica dos patógenos. Sua estrutura, primária e 

secundária, são fundamentais para o modo de ação dessas moléculas. Dentre as principais 

características estruturais dos PAM, destacam-se: a carga líquida total positiva, momento 

hidrofóbico, anfipaticidade e a sua conformação ativa ao interagir com a membrana celular 

(LEE et al., 2012).  

Os peptídeos têm sido identificados e podem ser isolados de várias fontes naturais 

animais e vegetais (SANCHEZ & VÁZQUEZ, 2017). Algumas fontes vegetais de PAM e 

proteínas são: o trigo (KUMAGAI , 2010), o milho, a soja (SINGH et al., 2014; MOLLER et 

al., 2008). Em derivados de alimentos, o leite bovino (MOHANTY et al., 2016; LEONIL, 

2014), o queijo (PRITCHARD et al., 2010) e produtos de laticínios (CHOI et al., 2012) têm 

sido as maiores fontes de proteínas, peptídeos bioativos e PAM, além da carne, ovos e várias 

espécies de peixes (ZHUANG et al., 2017; BAE et al., 2016; SALGER et al., 2016; NOGA et 

al., 2009). Alguns peptídeos encontrados em carne e peixes exibem efeitos anti-hipertensivos 

in vivo, juntamente com atividades antioxidantes, antimicrobiana e antiproliferativa in vitro 

(RYDER et al., 2016; LIU et al., 2016; RYAN et al., 2011). 

O ambiente marinho, mesmo sendo ainda pouco explorado (SEMREEN, 2018), tem 

se tornado uma das fontes mais ricas de peptídeos antimicrobianos nos últimos anos 

(SANCHEZ & VÁZQUEZ, 2017; RYAN, 2011). Dentre as classes de PAM encontrados nesse 

ecossistema, uma que tem se destacado é a classe da família das piscidinas. As piscidinas são 

peptídeos isolados de animais marinhos e encontrados principalmente em peixes naturais da 

região da Ásia e Europa Ocidental (NOGA et al., 2009). Geralmente são peptídeos catiônicos, 

helicoidais, anfipático e apresentam também, potencial contra fungos, parasitas e vírus 

(ZHUANG et al., 2017; NOGA et al., 2009). 

O ecPis-4s é um peptídeo antimicrobiano pertencente à família das piscidinas e foi 

isolado da espécie de peixe Epinephelus coioides, conhecido como Garoupa de pintas 

alaranjadas (ZHUANG et al., 2017). É constituído por 22 resíduos de aminoácidos e 

apresentou, em ensaios iniciais, atividade contra espécies bacterianas e fúngicas, além de baixa 

atividade hemolítica (SEMREEN et al., 2018; ZHUANG et al., 2017). No entanto, apesar desse 
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peptídeo apresentar alto potencial biotecnológico e ter-se comprovado atividade contra 

microrganismos patogênicos, em uma revisão na literatura, não foi encontrado relatos sobre o 

seu mecanismo de ação em membranas biomiméticas.  

Dentro desse contexto, neste presente trabalho estudou-se o modo de interação do 

peptídeo ecPis-4s em meios miméticos de membrana. O peptídeo ecPis-4s foi sintetizado a 

partir de protocolo padrão de síntese de peptídeos em fase sólida via estratégia Fmoc (CHAN 

& WHITE, 2000). A molécula obtida foi em seguida purificada por cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE) em fase reversa e caracterizada por espectroscopia de massas (EM), 

MALDI-ToF/ToF. A partir da caracterização e confirmação do peptídeo almejado, se propôs 

neste trabalho a realização de estudos conformacionais por dicroísmo circular (CD) em meio 

mimético micelar de dodecilsulfato de sódio (SDS), e vesiculares de fosfolipídios, 1-palmitoil-

2-oleil-sn-3-glicerofosfocolina (POPC) e 1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-[fosfo-rac-(1-

glicerol)] (POPG). Além desses ensaios, foram realizados estudos estruturais por ressonância 

magnética nuclear (RMN) em meio mimético micelar de SDS, obtendo outras informações 

conformacionais importantes, como a estrutura tridimensional com resolução atômica do 

peptídeo ecPis-4s. Foram realizados ainda, estudos por calorimetria de titulação isotérmica 

(ITC), para obtenção dos parâmetros termodinâmicos de interação do sistema peptídeo-

vesícula, em meio biomimético de POPC e POPC:POPG (3:1). Por fim, a partir dos resultados 

adquiridos com a utilização das técnicas supracitadas, propôs-se descrever o mecanismo de 

ação e potencial de interação do peptídeo ecPis-4s em ambientes miméticos de membrana. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Resistência Antimicrobiana 

 

Os antibióticos têm, de forma efetiva, prolongado a expectativa de vida e são os 

medicamentos mais distribuídos pelas indústrias farmacêuticas e mais comumente prescritos 

em hospitais em todo o mundo (NEPAL & BHATTA, 2018; MORGAN et al., 2011; COL & 

O'CONNOR, 1987). Esses medicamentos são essenciais nos tratamentos de saúde, 

especialmente nos países subdesenvolvidos, onde as doenças causadas por infecções 

microbianas são uma causa comum de morte (MORGAN et al., 2011; OMS, 2008). 

O termo ‘antibacteriano’ é frequentemente usado como sinônimo de ‘antibiótico’. No 

entanto, com o maior conhecimento dos agentes causadores de várias doenças infecciosas, os 

antibióticos passaram a denotar uma gama mais ampla de compostos antimicrobianos, 

incluindo antifúngicos e outros (CHOWDHURY et al., 2015). Um agente antibacteriano 

consiste em um composto ou substância que mata ou inibe a multiplicação de bactérias. 

Contudo, o uso excessivo e inadequado de antibióticos tem resultado no aumento do 

desenvolvimento da resistência bacteriana a estes medicamentos (SNOW et al., 2001; 

HIRAMATSU et al., 1997). 

A resistência bacteriana, também conhecida como resistência antibiótica, resistência 

aos antibióticos ou resistência antimicrobiana (RAM), sendo este último termo mais 

comumente utilizado, é a capacidade das bactérias de resistir a ação ou aos efeitos da medicação 

anteriormente utilizada para tratá-las (INSA, 2010). A RAM é, atualmente, um dos problemas 

de saúde pública mais relevantes a nível global, dado que apresenta consequências clínicas e 

econômicas preocupantes, uma vez que muitas bactérias anteriormente suscetíveis aos 

antibióticos usualmente utilizados deixaram de responder a esses mesmos agentes (OMS, 2018; 

LOUREIRO et al., 2016). 

O desenvolvimento de resistência bacteriana aos antibióticos é um fenômeno natural 

decorrente da pressão seletiva exercida pelo uso destes medicamentos, e consequentemente, da 

mutação genética das bactérias (LOUREIRO et al., 2016; CHOWDHURY et al., 2015). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2018), a resistência aos antibióticos é uma 

das maiores ameaças não somente à saúde global, mas também a segurança alimentar podendo 

afetar qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer país. 

O surgimento e desenvolvimento de bactérias super-resistentes é também o resultado 

do uso indiscriminado ou negligente de antibióticos, tanto dentro da medicina quanto na 
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medicina veterinária e agricultura (CHOWDHURY et al., 2015). De acordo com a OMS 

(2018), além do excesso de prescrição e uso consumo inadequado dos antibióticos, as principais 

causas do surgimento de bactérias super-resistentes são: i) pacientes que iniciam e não finalizam 

o tratamento prescrito pelo profissional de saúde; ii) uso excessivo de antibióticos na 

agricultura, pecuária e piscicultura; iii) baixo controle de infecções em hospitais e clínicas; iv) 

falta de higiene e de saneamento básico. 

Assim sendo, as superbactérias resistentes às múltiplas drogas/medicamentos (MDR), 

como a Staphylococcus aureus, resistente à meticilina (MRSA); do gênero Enterococcus, 

resistentes à vancomicina (VISA); juntamente com espécies Gram-negativas, como exemplo, a 

Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e da família Enterobacteriaceae 

representam uma grave ameaça à saúde global (GUPTA et al., 2018; LOUREIRO et al., 2016). 

Além destas, bactérias planctônicas, que causam infecções agudas resultando em sepse1, 

representam uma ameaça ainda maior por causarem infecções crônicas quando associadas a 

biofilmes formados por microrganismos resistentes (WOLCOTT, 2008). 

Infecções associadas a bactérias formadoras de biofilmes ocorrem frequentemente em 

implantes médicos e dispositivos internos, como cateteres, próteses e implantes dentários. 

Podem ocorrer também ao redor de ou em tecidos mortos, levando a endocardite e infecções 

crônicas de feridas (WOLCOTT, 2008). Essas infecções de difícil tratamento são desafiadoras 

devido à alta resistência dessas infecções tanto à resposta imune do hospedeiro quanto às 

terapias antimicrobianas tradicionais (LEWIS, 2001). As técnicas atuais de tratamento 

utilizadas no combate a essas enfermidades requerem terapia antibiótica agressiva, juntamente 

com a remoção (desbridamento) do tecido infectado, ainda mais considerando infecções por 

patógenos super-resistentes, o que onera ainda mais o tratamento. Assim sendo, o desafio 

terapêutico torna-se cada vez maior, uma vez que a eficácia clínica dos antibióticos existentes 

tem diminuído significativamente (LAXMINARAYAN et al., 2013). 

                                                

1 Sepse (antigamente conhecida como septicemia), ou sépsis, é uma doença sistêmica complexa e potencialmente 

grave. É desencadeada por uma resposta inflamatória sistêmica acentuada diante de uma infecção, na maior parte 

das vezes causada por bactérias. Essa reação é a forma que o organismo encontra para combater o micro-organismo 

agressor. Para tanto, o sistema de defesa libera mediadores químicos que espalham a inflamação pelo organismo, 

o que pode determinar a disfunção ou a falência de múltiplos órgãos, provocada pela queda da pressão arterial, má 

oxigenação das células e tecidos e por alterações na coagulação do sangue. A sepse, atualmente no Brasil, é a 

principal causa de morte nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e uma das principais causas de mortalidade 

hospitalar chegando a 65% dos casos, enquanto a média mundial está em torno de 30-40%, superando o infarto e 

o câncer (ILAS, 2018). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S087090251500067X#!


 

 

34 

O grande problema da resistência bacteriana aos antibióticos não está somente 

relacionado ao desenvolvimento de cepas mais fortes e na sua rápida proliferação, mas também 

às limitações de opções de tratamento a essas ‘novas’ infecções (SILVEIRA et al., 2006; 

PRATES & JUNIOR, 2000). Logo, com o surgimento de patógenos super-resistentes aos 

medicamentos comumente utilizados, a comunidade científica, além do setor industrial, tem 

buscado suprir a demanda por novas drogas, substâncias e moléculas que apresentem atividades 

inibitórias contra esses agentes. Neste sentido, novos antibióticos constituídos por compostos 

químicos naturais ou mesmo sintéticos têm sido propostos (LEE , 2018) e muitos estudos têm 

sido realizados para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos que poderiam ser eficazes 

contra as doenças oriundas de infecções causadas por essa nova geração de bactérias 

(BADSHAH, 2018; HEMEG , 2017; YOUSEFI et al., 2017).  

Dentre as propostas encontradas e discutidas na literatura, uma classe de biomoléculas 

promissoras com elevado potencial de atividade antimicrobiana e de amplo espectro contra 

patógenos resistentes é o grupo de peptídeos antimicrobianos (PAM) (LEE, 2018). Em 

contraste aos fármacos convencionais que têm como alvo os processos celulares centrais e o 

metabolismo da parede celular, o principal alvo dos PAM é a membrana celular (KUMAR et 

al., 2018; CONLON et al., 2014). Embora essas biomoléculas apresentem uma alta diversidade 

em suas sequências, estruturas e fontes, elas apresentam várias propriedades comuns, como: 

carga líquida positiva, que contribui para atingir a superfície bacteriana; apresentam elevada 

hidrofobicidade e anfipaticidade, características que em conjunto levam à um grande 

coeficiente de partição na bicamada lipídica da membrana microbiana (SEMREEN et al., 2018; 

KUMAR et al., 2018; HUANG et al., 2010; YEAMAN & YOUNT, 2003). 

Os estudos com PAM fazem parte de uma área de pesquisa ainda recente (LEE, 2018) 

que enfrenta desafios que inclui a busca por biomoléculas na natureza, identificação dos 

mecanismos de ação em membranas de células e a investigação dos seus papéis na imunidade 

inata (BISWARO et al., 2018; GOMES et al., 2018). Assim sendo, estudos estruturais e do 

modo de ação de PAM têm sido realizados, propondo-se o mecanismo de interação dessas 

biomoléculas e sua relação estrutura-atividade. A partir do conhecimento de técnicas 

estruturais, dos processos biofísicos de interação e do modo de ação dos peptídeos 

antimicrobianos é possível realizar modificações na estrutura primária dessas biomoléculas de 

forma a projetar e potencializar novos derivados com melhor eficácia, baixa possibilidade de 

induzir resistência aos agentes patogênicos e com menor potencial de toxicidade (REIS , 2018). 
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2.2 Peptídeos antimicrobianos 

 

Os peptídeos antimicrobianos (PAM) são moléculas biologicamente ativas que podem 

ser encontradas nas mais variadas formas de vida – bactérias, fungos, plantas, anfíbios, insetos, 

mamíferos, entre outros (TORRES, 2018). Os PAM são componentes essenciais da imunidade 

inata em seres vivos e, dessa forma, atuam na primeira linha de defesa contra infecções e 

eliminação de moléculas invasoras (CHUNG & KHANUM, 2017; MANSOUR et al., 2014).  

Os PAM identificados na natureza possuem origem, comprimento, composição, carga 

e uma estrutura secundária diversificada. Pane e colaboradores (2017) relatam que o potencial 

de inibição de um peptídeo contra patógenos está diretamente relacionado à presença de carga 

positiva e a seu caráter anfipático.  Os PAM, de forma geral, possuem carga líquida positiva, 

ou seja, apresentam um caráter catiônico devido à presença de resíduos de aminoácidos com 

cadeias laterais básicas e protonáveis, como arginina, lisina ou histidina. Já o caráter anfipático 

está associado a conformação que o peptídeo adquire no ambiente celular, ou seja, ao interagir 

com a bicamada fosfolipídica. 

Os PAM apresentam ainda uma característica importante em seu modo de ação, pois, 

associam-se preferencialmente à membrana celular das bactérias, que possuem carga negativa, 

estimulados inicialmente por atrações eletrostáticas (SEMREEN, 2018). Peptídeos que 

apresentam esse tipo de interação são agentes causadores de perturbação e/ou desestruturação 

de membranas celulares, podendo provocar o rompimento, formação de poros, divisão e lise 

celular (MANSOUR et al., 2014; LEE et al., 2012; VERLY, 2010; HALE , 2007). Essas 

biomoléculas se destacam também por apresentarem elevada atividade microbicida contra um 

amplo espectro de microrganismos e baixa citotoxicidade contra células de mamíferos 

(SEMREEN et al., 2018; HANCOCK & SAHL, 2006; GOMES, 2005). 

Atualmente, existem mais de 3000 PAM identificados em bancos de dados 

especializados como APD2, CAMPR33 e LAMP4. A Tabela 1 apresenta a quantidade de 

                                                

2 APD: The Antimicrobial Peptide Database. Disponível em: <http://aps.unmc.edu/AP/main.php>. Acesso em: 26 

dez 2018. 

3 CAMPR3: Collection of Anti-Microbial Peptides. Disponível em: < http://www.camp3.bicnirrh.res.in/>. Acesso 

em: 26 dez 2018.  

4 LAMP: A database linking antimicrobial peptide. Disponível em: < http://biotechlab.fudan.edu.cn/database/ 

lamp/index.php >. Acesso em: 26 dez 2018. 
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peptídeos cadastrados no banco de dados APD, classificados segundo suas respectivas 

atividades biológicas já comprovadas. 

 

Tabela 1 - Número de peptídeos cadastrados no banco de dados APD com suas 

respectivas atividades biológicas 

Atividade biológica  

dos peptídeos 

Quantidade de peptídeos 

cadastrados na plataforma 

Antibacteriana 2560 

Antifúngica 1088 

Anticâncer (antitumoral) 222 

Antiviral 186 

Anti-MRSA5 135 

Anti-HIV6 109 

Inibidor de enzimas/proteases 28 

Antioxidante 22 

Antiprotista 4 

Antibiofilme 35 

Antiparasitária 103 

Anti-inflamatória 12 

Cicatrizantes 19 

Espermicida 13 

Inseticida 33 

 

Fonte: Banco de Dados de peptídeos antimicrobianos. APD. 

 

Além do amplo espectro de ação biológica dos PAM, essas biomoléculas apresentam 

elevada atividade contra uma série de patologias, como bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas, fungos, parasitas, além de vírus e células tumorais, mesmo em baixas concentrações 

                                                

5 MRSA: Sigla em inglês para Staphylococcus aureus resistente a meticilina (Methicillin-resistant staphylococcus 

aureus). Multiple-resistant Staphylococcus aureus, é uma bactéria que está naturalmente presente na pele e que, 

ocasionalmente, pode invadir o corpo e causar uma ampla variedade de infecções. Se tornou resistente a vários 

antibióticos - primeiramente à penicilina, em 1947, e, logo depois, à meticilina. 

6 HIV: Vírus da imunodeficiência humana do inglês human immunodeficiency virus. 
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(MALANOVIC & LOHNER, 2016; GOMES , 2005). Embora se encontre uma vasta discussão 

da atividade dos PAM na membrana celular dos microrganismos patogênicos, o mecanismo de 

ação dessas biomoléculas ainda não é totalmente esclarecido. Sabe-se que os PAM, em sua 

maioria, apresentam uma conformação indefinida em meio aquoso. Contudo, quando em 

contato com o ambiente da membrana, essas biomoléculas podem adquirir uma estrutura 

secundária definida e estável que permite uma interação mais eficiente (CHUNG & KHANUM, 

2017). Assim ao interagir com o ambiente de membrana, os PAM podem adquirir conformações 

secundárias, como por exemplo, as denominadas -hélice e β-folha, ou ainda, uma 

conformação de interação desenovelada (DALIRI et al., 2017; CHUNG & KHANUM, 2017; 

MANSOUR et al., 2014; HUANG et al., 2010). A Figura 1 apresenta as conformações 

secundárias mais comumente relatadas na literatura para os PAM.  

 

Figura 1 - Estruturas secundárias mais relatadas na literatura de peptídeos 

antimicrobianos. (A) estrutura em -hélice do peptídeo Rev Protein (PDB – 1RPV); (B) 

estrutura secundária em -folha do peptídeo Protegrina-1 (PDB – 1PG1) e (C) estrutura 

desenovelada do peptídeo Indolicidina (PDB - 1G89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem ainda outros tipos de estruturas secundárias adotadas pelos peptídeos 

antimicrobianos. Além das conformações apresentadas acima, os PAM podem apresentar 

estruturas curvas induzidas por ligações dissulfeto simples (RESENDE et al., 2008), ou devido 

à presença de resíduos de prolina na sequência primária, podem ser observados nestes casos 

arranjos distorcidos de hélices ou de estruturas em -folhas (REUSCH, 2013). 

(A) 

(C) 

(B) 
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Consequentemente, a presença de resíduos de prolina numa cadeia peptídica introduz uma 

torção (ou dobra) que perturba a linearidade das cadeias em conformações de hélices ou folhas 

(REUSCH, 2013; BETTS, 2003).  

Além disso, a estrutura secundária de peptídeos estendida ou desenovelada também já 

foram descritas na literatura. Peptídeos como indolicidina (PDB – 1G89) (ROZEK et al., 2000) 

e tritrpticina (PDB – 1D6X) (SCHIBLI et al., 2006) possuem suas estruturas tridimensionais 

elucidadas. A característica principal desta conformação é uma sequência peptídica curta com 

predominância de um ou dois resíduos de aminoácidos (SCHIBLI et al., 1999, SITARAM et 

al., 2003). Estruturas mais complexas em super-coils ou super-hélices (MONDAL et al., 2015; 

WOOLFSON , 2005), estabilizadas por ligação de dissulfeto e por interações intercadeias como 

do peptídeo homodimérico homotarsinina (VERLY, 2017) também têm sido relatadas na 

literatura, no entanto, são menos comuns para peptídeos antimicrobianos.  

Os PAM a partir da sua conformação secundária podem formar poros que resultam no 

extravasamento do conteúdo citoplasmático, seguido de morte celular (SENGUPTA et al., 2008 

apud SEMREEN et al., 2018). Outros peptídeos, no entanto, apresentam mecanismo de 

permeação da membrana a partir de uma estrutura anfipática, podendo atuar em alvos 

intracelulares (CHUNG & KHANUM, 2017). A Figura 2 ilustra os três modelos de interação 

peptídeo-membrana mais descritos na literatura. 

 

Figura 2 - Representação de modelos de interação peptídeo-membrana propostos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHAN, D. et al., 2006. Adaptado. 
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2.3 Mecanismos de ação de PAM 

 

Os PAM possuem mecanismo de ação que diferem dos mecanismos dos antibióticos 

clássicos baseados principalmente em inibições enzimáticas (LOHNER & PRENNER, 1999). 

Embora os PAM possam perturbar as células patogênicas de diversas formas, incluindo a 

inibição da síntese da parede celular, de DNA, de RNA e de proteínas, bem como de atividade 

enzimática (MACHADO et al., 2017), o principal modo de ação dos PAM consiste na 

perturbação da superfície das membranas celulares (LEE et al., 2016; VERLY, 2010; 

BABAKHANI et al., 2008; YEAMAN & YOUNT, 2003). Os PAM interagem com a 

membrana celular, causando desorganização na estrutura da bicamada lipídica que ocasiona a 

ruptura das membranas de patógenos, vazamento do conteúdo citoplasmático e consecutiva lise 

celular (ZASLOFF, 2016; SCHMIDTCHEN et al., 2013; HALE & HANCOCK, 2007). 

Atualmente, existem vários modelos que revelam o modo ou mecanismo de ação de 

peptídeos antimicrobianos. Nguyen e colaboradores (2011) relatam que, para que ocorra a 

interação entre um PAM e a membrana celular, é necessário que se tenha uma combinação de 

efeitos hidrofóbicos e eletrostáticos. As propostas de mecanismos de interação representados 

na Figura 2 são vastamente relatadas e discutidas na literatura: o modelo de carpete, o modelo 

de barril e o modelo de poro toroidal (CHUNG & KHANUM, 2017; ANDERSSON et al., 

2016). Esses modelos descrevem a interação dos PAM com a membrana celular e a sequente 

formação de poros a partir de um mecanismo em comum que se dá basicamente em duas etapas 

(NGUYEN et al., 2011).  

No modelo de carpete, os peptídeos, num primeiro momento, cobrem a superfície da 

bicamada fosfolipídica interagindo essencialmente com seus grupos polares. Neste modelo, os 

peptídeos alinham-se e são orientados paralelamente à superfície da membrana, formando uma 

espécie de tapete peptídico (CHAN et al., 2006). Por fim, a partir de uma concentração crítica, 

a membrana pode ser então rompida por uma ação do tipo detergente, induzida pelos PAM, que 

causam a formação de poros. 

Os modelos do tipo barril ou poro toroidal são caracterizados pela formação de poros 

após a inserção perpendicular dos peptídeos na bicamada celular (PAPO, 2003 apud 

TRAVKOVA et al., 2017). Na proposta de formação de um poro toroidal, os peptídeos 

interagem com os grupos de cabeça dos fosfolipídios e, após agregação, induzem as 

monocamadas a se dobrarem continuamente através do poro (TRAVKOVA et al., 2017). Nesse 

modelo, a membrana é revestida tanto pela estrutura do peptídeo inserido na bicamada (região 
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hidrofóbica), quanto pela estrutura agregada aos grupos de cabeça fosfolipídicas (região 

hidrofílica). Já para a formação de um poro do tipo barril, os peptídeos agregam-se e se inserem 

permeando a bicamada fosfolipídica perpendicularmente, de modo que a região hidrofóbica do 

peptídeo se alinhe com o conteúdo hidrofóbico da membrana fosfolipídica. Neste caso, a região 

hidrofílica do peptídeo forma a região interior do poro. Essa abertura pode atuar como um canal 

de condução ou vazamento e, por consequência, perda de componentes citoplasmáticos seguido 

de morte celular. Sabe-se ainda que, mesmo em processos de interação nos quais não ocorre a 

formação de poros, os PAM podem induzir lesões às células bacterianas quando somente 

organizados sobre à membrana celular (TRAVKOVA et al., (2017). Assim, como se pode notar, 

os mecanismos de ação podem ser muito diversificados de peptídeo para peptídeo, e dessa 

forma, estudos do modo de ação de PAM tem sido amplamente difundido nos últimos anos. 

Para o estudo do mecanismo de ação dos PAM, deve-se compreender as estruturas 

onde essas biomoléculas agem. As membranas celulares são barreiras naturais complexas, que 

isolam o conteúdo interno do ambiente extracelular e, além disso, controlam o fluxo de 

substâncias com o meio externo (WARSCHAWSKI et al., 2011). Elas são constituídas 

principalmente por uma bicamada fosfolipídica onde estão associadas diversas outras 

moléculas, como as proteínas de membrana, glicoproteínas, esteroides, entre outros. Devido à 

alta complexidade das membranas celulares, sistemas biomiméticos têm sido utilizados para o 

estudo de interações com peptídeos (ALVES et al., 2016). A Figura 3 ilustra alguns dos 

principais sistemas de modelos miméticos de membrana descritos. 
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Figura 3 - Representação esquemática de modelos miméticos de membrana descritos. 

(A) estrutura de uma micela; (B) bicamada lipídica e (C) Lipossoma ou vesícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DELEU et al., 2014. Adaptado. 

 

Os sistemas biomiméticos devem refletir o ambiente natural das membranas com 

excelência, uma vez que se deseja reproduzir interações mais próximas a realidade. Sabe-se que 

as membranas celulares têm, aproximadamente de 7,5-10 nm de espessura em fase líquida 

(HINE , 1999), logo, um modelo ideal deve ser morfologicamente similar a este. Os sistemas 

miméticos de membrana podem ser preparados por auto associação de surfactantes em solução 

aquosa (WARSCHAWSKI et al., 2011). Esses podem ser divididos em duas grandes classes: 

os formadores de micelas (detergentes) e os formadores de bicamadas (fosfolipídios). Cross e 

colaboradores (2011), relatam que a seleção de detergentes e fosfolipídios deve levar em conta, 

tanto as características físicas da biomembrana a ser mimetizada, quanto as características dos 

equipamentos empregados nas análises biofísicas e estruturais. 

As micelas formam agregados coloidais esféricos de moléculas anfipáticas que 

possuem uma cabeça hidrofílica e uma cadeia de hidrocarbonetos. Pode-se utilizar, como por 

exemplo, o Dodecilsulfato de Sódio (SDS) e Dodecilfosfocolina (DPC) (FIG. 4A e 4B), que 

formam micelas a uma concentração bem definida, denominada concentração micelar crítica 

(CMC) (LUCIO et al., 2010). Em um meio polar como a água, as cadeias de hidrocarbonetos 

dos surfactantes são orientadas para o interior das micelas, de forma a se isolarem da fase 

aquosa. Logo, em um ambiente como este, as cadeias apolares das micelas aproximam-se e, 

(A) (C) 

(B) 
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consequentemente, diminuem o número de moléculas de água responsáveis por solvatar esta 

região (VERLY, 2010). Por outro lado, as porções hidrofílicas dos surfactantes ficam expostas 

à interface do meio aquoso, sendo solvatadas por moléculas de água. As micelas, mesmo sendo 

compostas por uma única camada lipídica, têm sido amplamente empregadas como sistemas 

biomiméticos de membrana para estudos de interação peptídeo-membrana, principalmente na 

elucidação das estruturas tridimensionais de peptídeos por ressonância magnética nuclear 

(FENDLER, 1980 apud LUCIO et al., 2010). 

Os sistemas modelo formadores de bicamadas dão origem as vesículas ou lipossomas 

ou ainda a bicamadas planas.  As vesículas são estruturas de bicamadas fechadas constituídas 

por fosfolipídios que se organizam espontaneamente na presença de água (WARSCHAWSKI 

et al., 2011). Esse modelo biomimético figura entre os mais versáteis e mais amplamente 

utilizados para se estudar o mecanismo da interação peptídeo-membrana e processos de 

membrana celular, tais como: fusão de membrana, reconhecimento molecular, adesão celular e 

formação de poros (DELEU et al., 2014). Dependendo da sua preparação, eles podem 

apresentar vários tamanhos e lamelaridades, podendo ser classificados como vesículas 

unilamelares gigantes (GUV), vesículas multilamelares grandes (MLV), vesículas unilamelares 

pequenas (SUV) ou vesículas unilamelares grandes (LUV), tendo essa última tamanho e 

curvatura semelhante à da membrana celular (ALVES et al., 2016; LUCIO et al., 2010). 

Devido a essa maior semelhança, as LUV são os modelos biomiméticos mais 

utilizados nos estudos de interação peptídeo-membrana associada às técnicas de Calorimetria 

de Titulação Isotérmica e Espectroscopia de Dicroísmo Circular, por exemplo. A Figura 4C (1-

palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfocolina ou ainda fosfatidilcolina - POPC) e Figura 4D (1-

palmitoil-2-oleil-sn- glicero-3-fosfoglicerol ou ainda fosfatidilglicerol - POPG) apresenta as 

estruturas dos fosfolipídios mais comumente utilizados na preparação de vesículas.  
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Figura 4 - Estrutura moléculas dos meios miméticos formados por micelas e fosfolipídios 

e suas respectivas massas moleculares. (A) SDS; (B) DPC; (C) POPC e (D) POPG 

 

 

  

No sistema constituído de bicamada lipídica plana, a membrana mimética é apoiada 

sobre uma superfície sólida como mica, vidro, ou oxido de silício que possibilita experimentos 

mais demorados (DELEU et al., 2014). Além disso, esses sistemas permitem a investigação de 

interações com grupos de cabeça lipídica a partir de uma ampla variedade de técnicas de 

superfície. As bicamadas planas, por exemplo, são essenciais nas análises da cinética de 

interação utilizando a técnica de Ressonância Plasmônica de Superfície (KNOBLOCH et al., 
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2015; DELEU et al., 2014), que fornece informações mais profundas sobre o mecanismo de 

ação e cinética de interação do sistema investigado. 

Segundo Alves e colaboradores (2016), a partir de estudos envolvendo diferentes 

técnicas biofísicas e estruturais, uma gama de variáveis podem ser isoladas a fim de desvendar 

o modo de interação peptídeo-membrana e, portanto, revelar detalhes importantes sobre o 

mecanismo de ação dos PAM. A seguir será apresentado uma revisão de duas técnicas 

empregadas neste trabalho para os estudos do modo de interação do peptídeo antimicrobiano 

ecPis-4s. 

 

2.4 Determinação estrutural de PAM por Ressonância Magnética Nuclear 

 

O conhecimento da estrutura tridimensional de peptídeos é fundamental para o 

entendimento da relação estrutura-atividade desempenhada por essas biomoléculas (GUSMÃO, 

2016). Assim sendo, um dos objetivos dos estudos relacionados a proteínas e peptídeos é a 

determinação da sua estrutura tridimensional. 

A ressonância magnética nuclear (RMN), assim como a cristalografia de raios-X são 

técnicas de alta resolução capazes de fornecer estruturas tridimensionais de biomacromoléculas.  

As  estruturas tridimensionais de proteínas eram determinadas exclusivamente por métodos de 

cristalografia e difração de raios-X. Entretanto, estudos cristalográficos de proteínas nem 

sempre são possíveis. A necessidade, por exemplo, de um monocristal de alta qualidade, 

geralmente de difícil obtenção para a realização dos experimentos, dificulta a análise por essa 

técnica (AMBRUS, 1997). Ambrus (1997), ainda sobre a cristalografia de raio-X, aponta que a 

determinação da estrutura de peptídeos e proteínas a partir de sua forma cristalizada e isolada 

pode não representar adequadamente a conformação dessas biomoléculas no ambiente 

complexo e dinâmico de células in vivo. Em contrapartida, a determinação estrutural por RMN 

dispensa a produção de monocristais, pois analisa as proteínas em solução e, além disso, 

possibilita o estudo estrutural mais amplo, com a utilização de ambientes que mimetizam o 

meio biológico (WARSCHAWSKI et al., 2011; VEGLIA & RAMAMOORTHY, 2010; 

AMBRUS, 1997). Assim, a RMN tornou-se uma ferramenta indispensável para a elucidação 

estrutural de moléculas biológicas (WÜTHRICH, 1986). 

Os meios miméticos, embora sejam uma representação ainda simplificada do meio 

celular in vivo, possibilitam analisar diversos parâmetros importantes para o estudo do 
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mecanismo de interação entre peptídeos, proteínas e membranas, além dos aspectos estruturais 

e de dinâmica conformacional (WARSCHAWSKI et al., 2011; VERLY, 2010). Tais dados 

permitem caracterizar detalhes termodinâmicos e cinéticos de interação que são de caráter 

crucial para se propor o mecanismo de interação com a membrana celular (CHI et al., 2002). 

Essas informações são essenciais para o direcionamento de pesquisas, planejamento racional e 

desenvolvimento de novas drogas no combate de microrganismos super-resistentes (LAM et 

al., 2016). 

Na determinação estrutural de biomoléculas por RMN destacam-se quatro elementos 

principais: (a) desenvolvimento das técnicas multidimensionais; (b) metodologias de 

atribuições sequenciais de ressonâncias; (c) conversão dos sinais de nOe (Efeito Overhauser 

Nuclear) em restrições conformacionais e (d) interpretação das restrições conformacionais 

(GUSMÃO, 2016). O uso de RMN bidimensional (2D) para estudos tridimensionais começou 

a ser mais explorado a partir da década de 1980, utilizando-se de métodos teóricos e simulações 

computacionais (RAGHOTHAMA, 2010). Esse tipo de interpretação estrutural ganhou 

confiabilidade quando a determinação estrutural do tendamistato por RMN (KLINE et al., 

1986) apresentou resultados semelhantes à difração de raio-X (PFLUGRATH et al., 1986 apud 

CARDOSO, 2017). 

A metodologia de atribuição sequencial, desenvolvida por Wüthrich (1986), baseia-se 

na identificação de sistemas únicos de spins em cadeias polipeptídicas e de ácidos nucleicos. A 

atribuição sequencial possibilita a distinção entre os resíduos e extração de informações 

estruturais dos mapas de contornos de RMN bidimensionais combinando as correlações 

intrarresiduais obtidas por acoplamentos via ligação (acoplamento escalar J). Essas correlações 

são observadas no mapa de contornos 1H,1H-TOCSY (Total Correlation Spectroscopy ou 

Espectroscopia de Correlação Total) e combinadas com acoplamentos espaciais, ou de 

distância, observados no espectro de 1H,1H-NOESY (Nuclear Overhauser Spectroscopy ou 

Espectroscopia do Efeito Overhauser Nuclear). Este último, por sua vez, fornece restrições de 

distância essenciais para os cálculos de dinâmica molecular e obtenção da estrutura 

tridimensional da biomolécula em análise. 

Além dos experimentos de RMN bidimensionais TOCSY e NOESY já mencionados, 

para a determinação da estrutura tridimensional de peptídeos, podem ser realizados 

experimentos HSQC (Heteronuclear Single-Quantum Correlation ou Espectroscopia 

Heteronuclear de Simples Quantum) e HMQC (Heteronuclear Multiple-Quantum Correlation 

ou Espectroscopia Heteronuclear de Múltiplo Quantum). Essas técnicas são empregadas na 
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atribuição dos sinais de cada núcleo e consistem na transferência de magnetização entre 

heteroátomos via acoplamento escalar 1J, entre 1H e 13C e entre 1H e 15N, por exemplo. Além 

disso, dados de deslocamento químico obtidos por essas técnicas podem fornecer de restrições 

de ângulos diedro, e auxiliam também na atribuição completa dos espectros de TOCSY e 

NOESY, resolvendo ambiguidades entre núcleos que apresentem deslocamentos químicos 

iguais ou muito próximos (ALVES, 2016). 

Essas restrições geométricas mencionadas, obtidas a partir da interpretação e 

assinalamentos dos espectros de RMN, são parâmetros de crucial importância para obtenção 

das estruturas tridimensionais. As restrições de distância (nOe), decorrem da transferência de 

magnetização que ocorre pelo espaço entre diferentes núcleos, desde que estejam a uma 

distância inferior a 5,5 Å (HANEY & VOGEL, 2009) tornando possível a interação de núcleos, 

mesmo que eles estejam distantes na sequência primária do peptídeo. A restrição obtida a partir 

de nOe, tem uma relação direta com a intensidade dos sinais. Embora seja possível calcular 

diretamente o volume dos sinais de nOe a partir da integral da área do sinal no espectro, é mais 

comum classificá-los de acordo com sua intensidade: fortes, médios e fracos, correspondendo 

aos limites superiores de distância de 2,80, 3,40, 5,00 Å, respectivamente (MARKLEY et al., 

1998).  Para a determinação das restrições de ângulos diedros, também conhecidos como 

ângulos de rotação e (FIG. 5), são utilizados os valores de constante de acoplamento escalar 

do tipo 3J. Esses valores são normalmente obtidos a partir de experimentos de 1H 

unidimensionais (1D) acoplados. No entanto, como não são realizados experimentos 1D para 

obtenção de dados estruturais para macromoléculas, como peptídeos e proteínas (DELAGLIO 

et al., 2001), uma outra forma de calcular os valores de restrições de ângulos diedro é a partir 

dos valores de deslocamentos químicos da cadeia principal do peptídeo obtidos nos 

experimentos bidimensionais (WISHART & SYKES, 1994 apud CARDOSO, 2017). Logo, 

para se calcularem os valores de restrições angulares, a partir da relação entre os deslocamentos 

químicos de 1H, 13C e 15N, com os ângulos diedros  e  característicos da cadeia principal 

polipeptídica, utiliza-se uma base de dados de deslocamento químicos de estruturas de proteínas 

e peptídeos já elucidadas de alta resolução (MUNHOZ, 2012). A partir da conversão dos dados 

de deslocamento químico em restrições de ângulos diedro, realizado pelo programa TALOS+ 

(SHEN et al., 2009), é possível determinar com precisão as restrições angulares do sistema 

analisado. A Figura 5 apresenta um esquema com os ângulos de rotação supracitados. 
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Figura 5 - Esquema representativo da ligação peptídica com indicação dos ângulos 

diedros de rotação  e 

 

 

 

 

 

 

 

As estruturas são obtidas por uma análise semi-quantitativa das informações de 

restrições estruturais, com o uso de cálculos de arrefecimento simulado, do inglês simulated 

annealing (SA) (BRUNGER et al., 1997), sendo esse o procedimento mais empregado na 

determinação de estruturas a partir de dados de RMN (MUNHOZ, 2012). O SA consiste em 

um procedimento de minimização de energia para superar barreiras locais por dinâmica 

molecular. A temperatura nessa simulação é elevada a 1000 K, proporcionando grande energia 

cinética ao sistema, seguindo-se de 6000 etapas de resfriamento até que se chegue a uma 

temperatura de 100 K, e por consequência, baixos valores de energia cinética (MUNHOZ, 2012; 

BRUNGER et al., 1990). 

As combinações dos ângulos diedros, ou ângulos de rotação,  e  das estruturas 

tridimensionais obtidas são utilizadas então como indicadores da qualidade e conformidade 

estrutural das conformações em regiões definidas de cadeias peptídicas (RAGHOTHAMA, 

2010). As possíveis combinações desses dois ângulos são restringidas por fatores moleculares 

estéricos (MUNHOZ, 2012) e definem regiões características de cada tipo de estrutura 

secundária no diagrama de Ramachandran. Esse diagrama apresenta quatro regiões cujos os 

valores de combinação entre os ângulos de restrição  e  são classificados em regiões 

favoráveis, permitidas, menos permitidas e proibidas. As regiões favoráveis correspondem às 

conformações de melhor qualidade das estruturas. As regiões permitidas indicam conformações 

no limite do raio de Van der Waals. As regiões menos permitidas sugerem conformações 

permitidas, porém com maior dinâmica conformacional em torno dos ângulos de ligação. E, 

por fim, as regiões proibidas ou não permitidas correspondem às conformações nas quais os 

ângulos  e  assumem valores proibidos devido a fatores de impedimento estérico. A Figura 

6 apresenta o diagrama de Ramachandran com as respectivas regiões descritas acima. 

Ligação peptídica 
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Figura 6 - Diagrama de Ramachandran. Destaque para região de estrutura em -hélice 

e -folha. Regiões favoráveis (vermelho), regiões permitidas (amarelo escuro), regiões 

menos permitidas (em cinza claro) e regiões proibidas (em branco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HALIP et al., 2011. Adaptado. 

 

Além do diagrama de Ramachandran, pode-se calcular a variabilidade das 

coordenadas moleculares a partir das coordenadas de desvio padrão quadrático médio (RMSD). 

Tal parâmetro pode ser utilizado como uma medida do grau de convergência ou de sobreposição 

entre as estruturas de menor energia obtidas na determinação estrutural. Presume-se que os 

valores mais baixos de RMSD indicam resultados mais precisos, ou seja maior convergência 

ou semelhança entre duas estruturas sobrepostas. No entanto, considerando as condições 

experimentais das análises por RMN em solução, essas variações nas coordenadas podem 

refletir uma dinâmica conformacional mais acentuada. Além da incerteza intrínseca na 

determinação das coordenadas atômicas nas estruturas tridimensionais, os peptídeos, assim 

como as proteínas, são entidades dinâmicas flexíveis que podem ter flutuações estruturais 

(SARGSYAN et al., 2017). Logo, valores altos encontrados para RMSD pode estar relacionado 

a essa dinâmica estrutural e não somente a obtenção de estruturas com alto grau de incerteza.  

Segundo Honegger e colaboradores (2005), no estudo de proteínas a energia térmica é suficiente 

folha 

hélice 
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para que as cadeias laterais mudem para um rotâmero diferente, e para que os loops assumam 

conformações múltiplas mesmo em um cristal bem estruturado. 

As primeiras determinações estruturais de biomacromoléculas por RMN ocorreram no 

início dos anos 80. Braun e colaboradores (1981) apresentaram a determinação estrutural do 

glucagon (PDB 1KX6) em meio micelar de DPC, enquanto que Arseniev e colaboradores 

(1984) em estudos em solução aquosa de TFE propuseram a estrutura da isetotoxina (PDB 

1SIS), um peptídeo isolado do escorpião da espécie Mesobuthus eupeus (ARSENIEV et al., 

1984), ambas estruturas propostas por espectroscopia de RMN. 

Poucos anos mais tarde, Kawano e colaboradores (1990) apresentaram uma das 

primeiras estruturas tridimensionais por RMN de peptídeos isolados de animais marinhos. 

Neste caso, a taquiplesina I, peptídeo catiônico antimicrobiano de 17 resíduos encontrado em 

células de hemócitos do caranguejo-ferradura (Tachypleus tridentatus), foi investigado por 

espectroscopia de RMN bidimensional em solução aquosa e a estrutura foi elucidada a partir 

do efeito Overhauser nuclear, constante de acoplamento, taxa de troca de hidrogênios amídicos 

com deutério, e dependência da temperatura no deslocamento químico desses mesmos núcleos. 

O resultado da estrutura tridimensional obtida (FIG. 7) mostrou que a taquiplesina I (PDB - 

1WO0) assume uma estruturação definida, composta ainda por duas ligações de dissulfeto 

(resíduos de cisteína Cys-3-Cys-16 e Cys-7-Cys-12) que estabilizam a estrutura tridimensional 

e por uma dobra (próximo ao resíduo de Gly-10), configurando uma estrutura secundária em -

folha antiparalela. Nesta estrutura, as cadeias laterais hidrofóbicas volumosas se apresentam-se 

localizadas em um dos lados definido pelas fitas β, enquanto cadeias laterais catiônicas estão 

distribuídas no outro lado do espaço, indicando que esta conformação anfipática está 

diretamente associada à alta atividade bactericida. A Figura 7 apresenta, ainda, um esquema da 

estrutura tridimensional do peptídeo taquiplesina I. 
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Figura 7 - Estruturas do peptídeo catiônico Taquiplesina I. (A) Representação 

esquemática da estrutura em -folha antiparalela deduzida a partir da análise dos dados 

de RMN; (B) Estrutura tridimensional do peptídeo Taquiplesina I (PDB-1WO0) com 

suas respectivas cadeias laterais e (C) sem as cadeias laterais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início do século XXI, muitos outros peptídeos foram investigados e isolados, assim 

como suas estruturas tridimensionais foram investigadas e obtidas utilizando a técnica de RMN 

(HANEY & VOGEL, 2009; RAGHOTHAMA, 2010; MÄLER, 2013). Desde então, PAM 

isolados de insetos, anfíbios, aracnídeos, malacostracos, répteis, dentre outros, têm sido 

adicionados a banco de dados próprio de estruturas de biomoléculas7. 

Ainda em relação aos peptídeos derivados de espécies marinhas, Yang e colaboradores 

(2006) investigaram a pleurocidina, um peptídeo antimicrobiano catiônico α-helicoidal isolado 

da mucosa cutânea do peixe conhecido como linguado de inverno (Pleuronectes americanus), 

e seu análogo pleurocidina-AA. O peptídeo natural apresentou em ensaios alta atividade 

antimicrobiana contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, e pequena atividade 

hemolítica. O seu análogo, pleurocidina-AA (Gly-13,17 → Ala-13,17) mostrou atividades 

                                                

7 Protein Data Bank. PDB. Biological Macromolecular Structures Enabling Breakthroughs in Research and 

Education. Disponível em <https://www.rcsb.org/>. Acesso em 16 de janeiro de 2019. 
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antibacterianas semelhantes, observou-se um aumento drástico na atividade hemolítica. A 

seletividade de células bacterianas da pleurocidina foi confirmada através das afinidades de 

ligação e rompimento de membranas fosfolipídicas, utilizando-se experimentos de 

fluorescência de triptofano e através de medidas do extravasamento do marcador fluorescente, 

a calceína, retido inicialmente em LUV composta por POPG e POPC. No entanto, o peptídeo 

antimicrobiano não seletivo pleurocidina-AA interage fortemente com ambas as membranas 

fosfolipídicas, carregadas negativamente e zwitteriônicas. A conformação tridimensional foi 

determinada por espectroscopia de RMN, através de experimentos de DQF-COSY (Two-

dimensional double-quantum filtered correlation), TOCSY e NOESY, em meio micelar de 

SDS. As estruturas tridimensionais obtidas mostraram que a pleurocidina possui uma estrutura 

flexível entre duas hélices: uma hélice longa (Gly-3 a Gly-17) e uma segunda hélice curta (Gly-

17 a Leu-25). A pleurocidina, diferentemente do seu análogo pleurocidina-AA, interage 

fortemente e de forma seletiva a membranas fosfolipídicas carregadas negativamente, que 

mimetizam as membranas bacterianas. 

A estrutura da pleurocidina em micelas de DPC foi também investigada por Syvitski 

e colaboradores (2005).  Neste meio, o peptídeo apresenta uma estrutura α-helicoidal única, 

muito semelhante ao que foi observado para o seu análogo pleurocidina-AA em SDS. No 

entanto, experimentos de relaxação de 15N revelaram que a pleurocidina em DPC apresenta alta 

flexibilidade estrutural, em torno do resíduo de Gly-17, flexibilidade esta, similar à observada 

para o peptídeo natural em SDS (SYVITSKI et al., 2005). Estes resultados indicaram que a 

flexibilidade estrutural entre as duas hélices presentes na estrutura da pleurocidina 

desempenham um papel fundamental no potencial de interação e na seletividade do peptídeo 

natural à membrana bacteriana, ou seja, às células aniônicas (YANG et al., 2006). Os autores 

ainda relacionam as diferentes conformações para o mesmo peptídeo à carga intrínseca de cada 

meio mimético utilizado. A Figura 8 apresenta a estrutura tridimensional da pleurocidina obtida 

em meio mimético aniônico de SDS e zwitteriônico de DPC. 
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Figura 8 - Estruturas tridimensionais do peptídeo pleurocidina em micelas aniônicas de 

SDS (PDB - 2LS9) com sua cadeia lateral (A) e sem a cadeia lateral (C).  Pleurocidina 

em meio micelar zwitterionico de DPC (PDB - 1Z64) com a presença da cadeia lateral 

(B) e sem cadeia lateral (D) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Uma outra família interessante de PAM é a de peptídeos isolados de anfíbios. 

Diferentemente do que tem sido encontrado para PAM de outras classes, estudos de RMN em 

solução revelaram que a maioria dos PAM isolados de anfíbios, apesar da grande diversidade 

de suas sequências primárias, adotam preferencialmente estruturas -helicoidais anfipáticas na 

presença de micelas miméticas de membrana (WANG et al., 2005). Haney e colaboradores 

(2009) investigaram uma série de PAM isolados dessa classe e reportaram que, em alguns casos, 

peptídeos com estruturas anfipáticas atuam perturbando a organização da membrana das células 

bacterianas, atuando diretamente na bicamada fosfolipídica, como por exemplo os peptídeos 

magainina, aureína. Em outros casos, o peptídeo atravessa espontaneamente a membrana e atua 

em alvos intracelulares, como é o caso do peptídeo buforina (isolado do sapo asiático da espécie 

Bufo gargarizans). 

A estrutura da magainina 2 foi primeiramente examinada através da espectroscopia de 

RMN por Marion e colaboradores (1988). Verificou-se que a estrutura da magainina 2 é 

dependente do solvente, uma vez que o peptídeo em um ambiente aquoso produziu pequena 

dispersão química na região do hidrogênio metila do espectro 1H. No entanto, com uma pequena 

adição de 2,2,2-trifluoroetanol (TFE), alterações neste mesmo espectro são observadas. A 

(A) (B) 

(C) 
(D)
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estrutura desse peptídeo em TFE foi revisada por Gessel e colaboradores em 1997. Neste 

trabalho examinou-se a conformação da magainina novamente em TFE e também na presença 

de micelas de SDS e DPC. Os nOe sequenciais e de média distância obtidos em conjunto com 

os valores de deslocamento químico de Cα e Hα para a magainina 2 revelaram uma conformação 

notavelmente semelhante do peptídeo em todos os miméticos da membrana. Utilizando-se de 

protocolos de arrefecimento simulado e dinâmica molecular, observou-se uma conformação α-

helicoidal entre os resíduos 2 a 22 na presença de ambos os meios formadores de micelas, 

enquanto a estrutura hélice em solução TFE/água se apresentou entre os resíduos 3-22 

(GESELL et al., 1997). A estrutura da magainina 2 obtida em meio mimético zwitterionico de 

DPC está apresentada na Figura 9 (PDB - 2MAG). 

 

Figura 9 - Estrutura tridimensional do peptídeo Magainina 2 em meio micelar 

zwitteriônico de DPC (PDB - 2MAG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra classe de PAM encontrados em anfíbios que merece destaque são os peptídeos 

da classe das caerinas. Esses peptídeos são encontrados nas secreções da pele da rã arborícola-

australiana (Litoria splendida) e apresentam alta atividade microbicida (HANEY et al., 2009). 

A estrutura da caerina 1.1, com 25 resíduos de aminoácidos, foi determinada em TFE/H2O 

(50:50) e revelou uma característica estrutural que é significativamente diferente da magainina, 

descrita acima. A sequência primária da caerina 1.1 (GLLSVLGSVAKHVLPHVVPVIAEHL) 

possui dois resíduos de prolina (Pro-15 e Pro-19) que induzem na estrutura tridimensional uma 

curvatura com duas regiões helicoidais bem definidas, que se estendem do resíduo de Leu-2 a 

Lys-11 e Val-17 para His-24 (WONG et al., 1997). Essa conformação hélice-curvatura-hélice 
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ainda apresenta caráter anfipático, uma vez que a porção côncava do peptídeo abriga muitos 

dos resíduos hidrofóbicos, enquanto os resíduos carregados Lys, His e são posicionados na face 

oposta da estrutura (FIG. 10A). 

Em outros peptídeos da família das caerinas, observou-se a presença desses dois 

resíduos de prolina, na mesma posição Pro-15 e Pro-19. Neste sentido, Pukala e colaboradores 

(2004) realizaram experimentos para investigar a importância da presença dos resíduos de Pro-

15 e Pro-19 e consequentemente da dobra flexível apresentada na estrutura da caerina 1.1. Para 

tal, foram realizadas modificações na estrutura primária do peptídeo caerina 1.1, substituindo-

se os resíduos de prolina por dois resíduos de glicina, Gly-15-Gly-19-Caerina 1.1. O peptídeo 

caerina 1.1 foi também modificado nas posições 15 e 19, por dois resíduos de alanina, Ala-15-

Ala-19-Caerina 1.1. Assim os três peptídeos foram investigados por RMN em solução 

TFE/H2O e as estruturas tridimensionais propostas estão apresentadas na Figura 10. 

 

Figura 10 - Conformações tridimensionais de caerina 1.1 e seus análogos. Estruturas 

indicam as diferenças entre Caerina 1.1 (A); Gly-15-Gly-19 Caerin 1.1 (B) e Ala-15-Ala-

19-Caerina 1.1 (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Haney et al., (2009). Adaptado. 
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Foi observado que o peptídeo Ala-15-Ala-19-caerina 1.1 forma uma hélice bem 

definida ao longo de toda extensão do peptídeo, com a perda da dobra que confere uma 

flexibilidade entre as duas estruturas helicoidais apresentadas pelo peptídeo natural. Assim, esse 

peptídeo modificado apresenta uma estrutura muito mais rígida em comparação à caerina 1.1. 

Essa ocorrência confirma a natureza de ruptura de hélices do resíduo de prolina, já observada 

para outros peptídeos. O peptídeo Gly-15-Gly-19-caerina 1.1 apresentou flexibilidade 

intermediária em comparação ao peptídeo natural e ao peptídeo Ala-15-Ala-19-caerina 1.1. Foi 

observado que os resíduos de glicina, assim como a alanina, atuam promovendo uma estrutura 

helicoidal por toda a extensão do peptídeo (HANEY et al., 2009). A atividade antimicrobiana 

do peptídeo natural e seus análogos foi avaliada e observou-se que a redução na flexibilidade 

desta série de peptídeos está diretamente relacionada à diminuição de sua atividade biológica, 

sugerindo uma relação direta entre esses fatores (PUKALA et al., 2004). A dobra observada 

sobre a Pro-15 e Pro-19, que confere uma liberdade de movimento entre as duas estruturas 

helicoidais, permite ou indica, uma orientação ideal dessas duas estruturas de hélices do 

peptídeo caerina 1.1 no processo de interação com a membrana bacteriana. Consequentemente, 

uma ausência desta propriedade pode ser responsável pelo peptídeo não interagir tão 

efetivamente com as membranas celulares bacterianas, diminuindo a capacidade de ligação e 

permeabilização desses peptídeos. Isso, por sua vez, levaria à diminuição significativa na 

eficácia antimicrobiana, como observado. 

Como se pode perceber, a RMN tem contribuído fortemente não apenas na elucidação 

de estruturas tridimensionais, mas também no entendimento do processo de interação de 

peptídeos antimicrobianos. Uma vez que as estruturas dos peptídeos podem e são modificadas 

(REIS et al., 2018; JUNIOR et al., 2017; CRUSCA et al., 2017), e a conhecida adoção por parte 

dessas biomoléculas de uma conformação que tem implicações no seu mecanismo de atividade 

biológica, a RMN se apresenta como uma técnica essencial e de grande poder de informações 

a nível atômico nos estudos dessas biomoléculas sendo sensível a essas alterações. Tal 

performance e sensibilidade auxiliam na interpretação e entendimento do mecanismo de ação 

de peptídeos com potencial biotecnológico, sendo este um passo importante para o 

desenvolvimento de novas práticas terapêuticas e novas formulações antimicrobianas (LEE et 

al., 2018; HANEY et al., 2009). 
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2.5 Calorimetria de Titulação Isotérmica – ITC 

 

Além de informações estruturais de peptídeos com potencial biológico, obtidas a partir 

dos experimentos de RMN, a termodinâmica do processo de interação peptídeo-membrana é 

fundamental e necessária a para sua compreensão. Assim como as técnicas de CD e RMN, a 

calorimetria de titulação isotérmica (ITC) permite o estudo em ambientes muito similares ao de 

membranas biológicas, como vesículas fosfolipídicas e micelas, e pode nos fornecer dados 

importantes do processo termodinâmico, como a variação da entalpia (H0), constante de 

interação (K), e a variação da energia livre de Gibbs (ΔG0) do sistema analisado (SEELIG, 

2004). 

A calorimetria de titulação isotérmica é uma das técnicas mais empregadas na análise 

termodinâmica de sistemas biomoleculares e é a única técnica biofísica que determina 

diretamente a mudança de entalpia que ocorre nas interações moleculares sob uma isotérmica 

bem controlada (BARANAUSKIENE et al., 2019). O uso cada vez mais crescente da técnica, 

pode ser atribuído ao desenvolvimento de microcalorímetros altamente sensíveis que permitem 

a medida de interações em concentrações na ordem de micro molar, seguido da difusão de 

métodos calorimétricos em biofísica e biologia molecular (CHAIRES, 2008). Além disso, a 

ITC baseia-se em uma titulação para a análise de interação de ligação, realizada em solução a 

temperatura constante em que apenas os efeitos térmicos são medidos (FRASCA, 2016). O 

calor é um sinal universal e praticamente todo os tipos de processos químicos e físicos são 

acompanhados de calor absorvido ou liberado (DUMAS et al., 2016). 

Assim sendo, não são necessários passos adicionais ou tratamento de amostra para a 

obtenção de sinal. Logo, o sistema analisado pode ser monitorado diretamente pelo fenômeno 

supracitado, sem o emprego de espectroscopia específica ou de marcações isotópicas. Na 

técnica de ITC, não há limitações de massa molecular ou restrições de propriedades ópticas, ou 

ainda, qualquer outra modificação química é necessária (BARANAUSKIENE et al., 2019). 

Assim sendo, a calorimetria de titulação isotérmica constitui-se uma importante ferramenta para 

caracterizar interações intermoleculares em solução, visto que é possível obter o perfil 

termodinâmico completo destas interações (MUNHOZ, 2012; SEELIG, 1997). 

A técnica utiliza como a medida direta do fluxo de calor envolvido durante o processo 

de interação peptídeo-membrana. A partir da curva calorimétrica obtida, é possível determinar 

o valor da variação da entalpia de ligação H0, como também realizar uma análise 
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termodinâmica completa de interação do sistema analisado, incluindo a variação da energia 

livre de ligação, (ΔG0), a variação da entropia de ligação (ΔS0), e a variação da capacidade 

calorífica (ΔC0) (SEELIG, 2004). A partir desses parâmetros, é possível extrair outras 

informações como constante de interação, K, estequiometria da interação (n) e até mesmo, 

quando analisadas em conjunto, podem auxiliar no entendimento do mecanismo de interação 

de um PAM com a membrana celular (BROECKER et al., 2011). Considerando que a 

associação de peptídeos a bicamadas lipídicas de membranas envolve a quebra e formação de 

interações intermoleculares e que, associado a estes fenômenos existe um fluxo de calor, essa 

técnica torna-se muito útil em investigações de interações de sistemas peptídeos-membranas 

(VERLY, 2010). 

Além disso, a técnica de calorimetria tem sido usada para estudar processos 

secundários, que acompanham a interação peptídeo-membrana (GUIMARÃES, 2017). Dentre 

esses processos estão a permeabilização da membrana induzida por moléculas de peptídeo, 

mudanças na fase lipídica, associação peptídeo-peptídeo induzida por membrana, reações de 

protonação na superfície da membrana e mudanças conformacionais do peptídeo na presença 

do meio mimético analisado (DELEU et al., 2014; HEERKLOTZ , 2004; HEERKLOTZ & 

SEELIG, 2000). 

Na Figura 11 tem-se uma representação do funcionamento básico para um 

experimento de ITC. O microcalorímetro é composto basicamente por um núcleo térmico 

equipado com uma célula de titulação, onde fica o titulado, e outra de referência, ambas 

idênticas (FIG. 11A). As duas células podem ser ajustadas para a temperatura experimental 

desejada. O titulante é adicionado à seringa de injeção, que atua também como agitador 

mecânico, para homogeneizar o sistema. A microseringa injeta automaticamente o titulante na 

célula de reação. A temperatura entre as células de amostra e de referência é mantida constante 

e equilibrada. Para manter temperatura constante, a célula de referência é mantida sob pequeno 

aquecimento constante. Na célula de amostra o aquecimento não é constante, mas ajustado a 

cada injeção para corrigir a diferença de temperatura entre as células. A cada injeção o calor 

envolvido na interação é medido a partir de um sistema de resposta eletrônica, que conecta as 

duas células. No exemplo da Figura 11B, cada sinal representa a mudança de calor causada por 

uma simples injeção do titulante – que no caso, é exotérmica e, portanto, o sinal é representado 

por uma deflexão negativa. Assim, uma reação exotérmica ocasionará um aumento da 

temperatura na célula de amostra em relação à célula de referência, o que resultará na 
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diminuição do fluxo de calor na fornecido à célula reacional para estabilizar o sistema de células 

do calorímetro. 

Em um experimento calorimétrico, a injeção de titulante, mesmo com uma pequena 

afinidade pelo titulado, gera uma perturbação energética que evolui durante um intervalo de 

tempo compreendido entre t1 e t2. Esse intervalo de tempo deve ser suficientemente grande para 

que o equilíbrio do sistema seja restabelecido (SEELIG, 2004). À medida que a temperatura 

das duas células se torna igual, o sinal retorna à sua posição inicial, ou variação de calor inicial. 

Uma vez que o titulado se torna saturado com o titulante, menor quantidades titulante irão se 

ligar ao titulado com o passar das injeções na célula de reação e, portanto, menos calor será 

gerado. No final do experimento, pouca quantidade de titulante será, ou estará ligado ao titulado 

e os pequenos valores de calor gerado é devido ao calor de diluição.  

 

Figura 11 - Esquema de funcionamento do aparelho de ITC. (A) Ilustração dos 

componentes básicos utilizados; (B) Isoterma - fluxo de calor em função do tempo; (C) 

Entalpograma obtido a partir da integração dos dados de fluxo de calor em função da 

razão molar do titulante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Song et al., 2015. Adaptado. 
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Após o experimento, os dados obtidos a partir da curva de calor são carregados no 

equipamento e cada sinal de injeção é integrado. A integração de cada pico permite a obtenção 

do gráfico (entalpograma) de titulação calorimétrica a partir do qual serão obtidos os parâmetros 

termodinâmicos da interação, conforme mostrado na Figura 11C. A contribuição entálpica de 

cada sinal é plotada em função da razão molar do titulante por molécula titulada na célula. Cada 

ponto azul na curva representa um sinal de calor de cada injeção. A linha sólida azul representa 

o melhor ajuste de ligação utilizado no software, sendo que, a partir deste, pode-se obter o valor 

da variação da entalpia de interação H0; o coeficiente estequiométrico do sistema n é referente 

ao ponto médio ou ponto de inflexão da curva. A partir do ajuste matemático da curva obtida 

experimentalmente, é possível obter também a constante aparente do sistema, Kapp, a partir da 

inclinação da curva, a variação da energia livre de Gibbs, G0, e a componente entrópica do 

sistema, S0 (RAJARATHNAM & RÖSGEN, 2014). 

Seelig (2004) relata que tanto interações promovidas por forças eletrostáticas quanto 

por formação de ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas desempenham papéis 

igualmente importantes no mecanismo de interação peptídeo-membrana. Assim sendo, a 

interação de um peptídeo com a membrana lipídica pode acontecer a partir de vários fenômenos 

termodinâmicos. Primeiramente, a ligação é iniciada pela atração eletrostática do peptídeo 

catiônico com a membrana aniônica. Naturalmente, a atração eletrostática não é um pré-

requisito para a ligação e, no entanto, dependendo da carga do peptídeo e do potencial da 

superfície da membrana, a atração eletrostática aumentará ou irá diminuir significativamente a 

concentração do peptídeo próximo à superfície da membrana (CHAIRES, 2008). A ligação 

também pode ocorrer entre um peptídeo não carregado e uma membrana neutra (LEE et al,. 

2016). Nestas condições, a concentração do peptídeo próximo à superfície da membrana é 

idêntica à da solução e o processo de interação depende do equilíbrio hidrofóbico/hidrofílico 

dos grupos moleculares envolvidos (SEELIG, 2004). 

Hoernke e colaboradores (2012), obtiveram parâmetros termodinâmicos de 

pentapeptídeos compostos por resíduos carregados positivamente. Os peptídeos utilizados neste 

estudo não apresentaram estruturas secundárias definidas e, neste sentido, permitiram a 

determinação de contribuições exclusivamente eletrostáticas e hidrofóbicas. Aminoácidos 

básicos, como a lisina, não apenas possuem carga positiva, mas também apresentam regiões 

alquílicas que permitem a ocorrência de interações hidrofóbicas. Logo, foi verificada a 

influência das contribuições hidrofóbicas na ligação, variando-se o comprimento da cadeia 

lateral de pentapeptídeos com resíduos básicos, começando com lisina e seus análogos com 
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cadeias laterais menores, como ornitina (Orn), ácido -diaminobutírico (Dab) e ácido -

diaminopropiônico (Dap). As estruturas dos resíduos supracitados e utilizados na obtenção dos 

peptídeos estão apresentadas na Figura 12. 

 

Figura 12 - Estruturas dos aminoácidos utilizados para a formação de 

homopentapeptídeos: Lisina (Lys), Ornitina (Orn), Ácido -diaminobutírico (Dab) e 

Ácido α, -diaminopropiónico (Dap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hoernke et al., (2012). Adaptado. 
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endotérmico para exotérmico, a uma razão molar maior que 0,8 e maior que 1,4 para 25 °C e 

50 °C, respectivamente. A titulação de vesículas de DPPG em fase fluida apresentou maior 

absorção de calor do que a titulação dessas mesmas vesículas em fase de gel à solução peptídica. 

Comportamento semelhante foi observado titulando essas mesmas vesículas em solução do 

pentapeptídeo Orn-5. Comparando ao sistema com peptídeo Lys-5, a mudança na interação 

global, de endotérmico para exotérmico, ocorre em valores de razão molar mais baixos (menor 
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predominantemente exotérmico em todos os valores de razão molar e nas temperaturas 

mencionadas. 

Com esses resultados conclui-se que, para peptídeos com cadeias laterais curtas (Dab-

5 e Dap-5), as entalpias de ligação de vesículas no estado líquido eram claramente mais 

exotérmicas que as de vesículas de estado de gel. Peptídeos com cadeias laterais mais longas 

(Lys-5 e Orn-5) no entanto, mostraram o efeito oposto. A interação de Dab-5 com lipídios 

carregados negativamente mostrou-se predominantemente eletrostática, uma vez que a 

estrutura do peptídeo não fornece superfície hidrofóbica suficiente para interações hidrofóbicas. 

Assim sendo, assume-se que a interação eletrostática seja puramente exotérmica para o sistema 

modelo escolhido. Já com o aumento do comprimento da cadeia lateral de hidrocarbonetos, é 

mais provável que ocorram interações hidrofóbicas. Como previsto foi observado uma entalpia 

de ligação menos exotérmica para Orn-5 e Lys-5 que está relacionada à soma da interação 

exotérmica constante, devido a interações eletrostáticas, e também à contribuição endotérmica, 

devido a interações hidrofóbicas para esses peptídeos. Em particular, observa-se uma 

compensação significativa do efeito exotérmico por um efeito endotérmico quando Lys-5 foi 

titulado em vesículas de DPPG, e o processo de interação passa a ser dirigido por contribuições 

entrópicas. Eles podem ocorrer devido a uma dessolvatação do peptídeo decorrente da inserção 

de cadeias laterais de durante a interação com a bicamada fosfolipídica (HOERNKE et al., 

2012; VERLY, 2010). 

Um outro estudo do potencial de interação de peptídeo em meios biomiméticos a partir 

da calorimetria de titulação isotérmica foi realizado por Verly e colaboradores (2017) com o 

peptídeo homodimérico homotarsinina (Htr). Os dados foram obtidos titulando LUV de POPC 

e POPC:POPG (3: 1) em solução peptídica. As isotermas de ligação obtidas foram em seguidas 

ajustadas obtendo entalpogramas de interação com os parâmetros termodinâmicos do sistema. 

As titulações do homodímero Htr com ambas LUV mostraram interações peptídeo-lipídio 

significativas. Foi observado, em ambos os sistemas zwitteriônico e aniônico, que as principais 

forças de interação estão relacionadas às contribuições entrópicas, que predominam sobre as 

forças entálpicas cerca de quatro a cinco vezes, -TS0-cal.mol-1e-TS = -4180 

cal.mol-1 respectivamente, enquanto a entalpia H0 para POPC foi de -694 ± 32,13 cal.mol-1 e 

para vesículas aniônicas de POPC: POPG de -1063 ± 18,60 cal.mol-1. Foi observado também 

uma maior afinidade de Htr com a bicamada lipídica carregada negativamente, valores de Kapp 

de 7,0 × 103 L.mol-1 e 1,2 × 103 L.mol-1, para vesículas de POPC: POPG (3: 1) e POPC 

respectivamente. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Síntese do Peptídeo Antimicrobiano ecPis-4s 

 

A síntese do peptídeo antimicrobiano ecPis-4s foi realizada no Laboratório de Síntese 

e Estruturas de Biomoléculas (LASEB), vinculado ao Departamento de Química da UFVJM. 

O processo de síntese foi feito manualmente, em seringa de poliestireno de 5 mL adaptada com 

filtro poroso de poliuretano, como apresentado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Seringa de poliestireno adaptada com um filtro poroso de poliuretano 

utilizada na síntese do peptídeo ecPis-4s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os derivados de aminoácidos utilizados na síntese do peptídeo ecPis-4s foram 

adquiridos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) e estão descritos na Tabela 2. Eles 

apresentam um grupo Fmoc que atua na proteção temporária da região α-amino. Além do grupo 

protetor Fmoc, possuem também outra proteção em suas cadeias laterais (como indicado na 

Tabela abaixo), mas somente quando reativas (CHAN & WHITE, 2000).  
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Tabela 2 - Derivados de aminoácidos utilizados na síntese do peptídeo ecPis-4s 

Aminoácido Símbolo 

de 3 letras 

Símbolo 

de 1 letras 

Derivados de aminoácido com 

seu respectivo grupo protetor 

Massa molar 

(g.mol-1) 

Alanina Ala A Fmoc8-Ala-OH 311,3 

Fenilalanina Phe F Fmoc-Phe-OH 387,4 

Glicina Gly G Fmoc-Gly-OH 297,3 

Histidina His H Fmoc-His(trt)9-OH 619,7 

Isoleucina Ile I Fmoc-Ile-OH 353,4 

Lisina Lys K Fmoc-Lys(Boc)9-OH 468,5 

Glutamina Gln Q Fmoc-Gln(trt) 9-OH 610,7 

Arginina Arg R Fmoc-Arg(Pbf) 9-OH 648,8 

Serina Ser S Fmoc-Ser(tBu) 9-OH 383,4 

Triptofano Trp W Fmoc-Trp(Boc) 9-OH 526,6 

 

 

Os derivados de aminoácidos e reagentes sólidos utilizados, foram pesados em balança 

analítica da marca Shimadzu®, modelo ATX224 (Kyoto, Japão) com precisão de 0,0010 g (± 

0,0001). Para a síntese do peptídeo ecPis-4s, a resina Fmoc-Rink-Amide (NovaBiochem®) foi 

utilizada como suporte sólido, com grau de substituição 0,63 mmol.g-1. Essa resina é 

funcionalizada com grupo amino protegido com grupo Fmoc, que fornece ao final da síntese 

um produto com a porção C-terminal amidada. A Figura 14, apresenta a estrutura química do 

suporte sólido (resina) utilizado na síntese do peptídeo ecPis-4s.  

 

 

 

 

                                                

8 Fmoc: Grupo protetor da cadeia principal de cada derivado de aminoácido. 

9 Trt, Boc, Pbf e tBu: Grupos protetores da cadeia lateral de cada derivado de aminoácido.  
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Figura 14 - Estrutura química da resina Fmoc-Rink-Amida com a representação da 

porção da cadeia polimérica (R). O grupo ligante está protegida pelo grupo Fmoc 

 

 

 

 

 

 

 

A agitação mecânica realizada em diferentes etapas durante a síntese foi efetuada em 

aparelho Vortex Mixer Analítica® (São Paulo, Brasil), adaptado com um suporte para a seringa 

de síntese. As etapas de lavagem foram realizadas com N,N’-dimetilformamida (DMF) e álcool 

isopropílico (IPA), obtidos da Vetec Química Fina® (Rio de Janeiro, Brasil), e diclorometano 

(DCM), obtidos da Proquímicos® (Rio de Janeiro, Brasil). Já para as reações de acoplamento, 

empregou-se dois agentes ativadores do grupo carboxila: 1,3-diisopropilcarbodiimida (DIC) e 

1-hidroxibenzotriazol (HOBt), ambos adquiridos de Sigma-Aldrich® (St. Louis, MO, EUA). 

Nas reações de desproteção utilizou-se uma solução de 4-metilpiperidina (PIPE) (Sigma-

Aldrich® - St. Louis, MO, EUA) em DMF 25 % v/v para remoção do grupo protetor Fmoc. Os 

reagentes utilizados no teste de Kaiser, piridina, cianeto de potássio (KCN), fenol e ninidrina, 

foram adquiridos da Merck® (Darmstadt, Alemanha), Lafan Química Fina® (São Paulo, Brasil) 

e Vetec Química Fina® (Rio de Janeiro, Brasil), respectivamente.  

As centrifugações, realizadas após o processo de clivagem foram efetuadas na 

centrífuga Spinlab®, modelo SL-16RAV-4000 (São Paulo, Brasil). Foi utilizada água 

deionizada ultrapura (Mili-Q®) Tipo 1 na dissolução do produto da síntese. O processo de 

liofilização foi realizado em liofilizador LS3000 (Terroni®) do Departamento de Farmácia da 

UFVJM. 

 

3.1.1 Procedimento de síntese de ecPis-4s 

 

O peptídeo antimicrobiano ecPis-4s (FFRHIKSFWKGAKAIFRGARQG-NH2) foi 

sintetizado pelo método de síntese de peptídeos em fase sólida (SPFS), via estratégia 9-

fluorenilmetiloxicarbonil (Fmoc) segundo Chan & White (2000). A síntese do peptídeo foi 

planejada com um rendimento aproximado de 200 mg. A síntese ocorre a partir da adição de 

R 
HNO
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um derivado de aminoácido em cada etapa de acoplamento da cadeia peptídica, que é ligada 

covalentemente a um suporte sólido (resina) através da região carboxi-terminal. Assim sendo, 

o aumento da cadeia linear é realizado da região C-terminal para N-terminal. 

As etapas de acoplamento da síntese foram realizadas empregando-se um excesso 

estequiométrico de três a quatro vezes para os derivados de aminoácidos e, para os reagentes 

ativadores, 1,3-diisopropilcarbodiimida (DIC) e 1-hidroxibenzotriazol (HOBt). 

Assim como os derivados de aminoácidos, a resina utilizada na síntese também possui 

o grupo protetor Fmoc (FIG. 14). Dessa forma, após a resina ser pesada e transferida para a 

seringa de reação, foi adicionado 2 mL de diclorometano (DCM) para solvatação do polímero 

e a seringa então foi colocada sob agitação duas vezes por 15 min. Em seguida, a resina foi 

submetida a etapa de desproteção, ou seja, a remoção do grupo protetor Fmoc. Para esse 

procedimento, uma solução básica de 4-metilpiperidina (PIPE) em dimetilformamida (DMF) 

25% (v/v) foi succionada e submetida a agitação mecânica por 15 min a 600 rpm. Após a 

desproteção, a resina foi lavada três vezes sob processo de agitação por uma série alternada de 

2 mL de N,N’-dimetilformamida (DMF) e álcool isopropílico (IPA) e por fim com 2 mL de 

DCM. Para cada solvente adicionado, foi feita a agitação da seringa e o solvente foi descartado 

posteriormente. 

A confirmação da desproteção foi realizada pelo teste de Kaiser, ou teste de Ninidrina, 

(TROLL & CANNAN, 1953). Para este procedimento, transferiu-se uma pequena quantidade 

de grãos de resina para um tubo de ensaio com auxílio de uma espátula. Na sequência, 

adicionou-se ainda a esse tubo uma gota de solução de Piridina 2% (v/v) em solução aquosa de 

KCN 1 mmol.L-1, duas gotas de solução 80% (m/v) de fenol em etanol e uma gota de solução 

5% (m/v) de ninidrina em etanol. O tubo foi aquecido por 5 minutos a 100°C em um bloco 

aquecedor adequado e a coloração da resina após esse intervalo foi observada. 

Para a realização do primeiro acoplamento, o derivado de aminoácido (Fmoc-Gly-OH) 

e os ativadores HOBt e DIC foram solubilizados em 3 mL de solução DMF:DCM (2:1, v/v). A 

solução foi succionada para a seringa de reação e, na sequência, submetida a agitação (600 rpm) 

durante 3 horas. Assim como o procedimento realizado na etapa de desproteção da resina, após 

o tempo necessário do primeiro acoplamento, o suporte polimérico foi lavado três vezes sob 

processo de agitação por uma série alternada de 2 mL de DMF e de IPA e, por fim, com 2 mL 

de DCM. Em seguida, foi feito novamente o teste de Kaiser para etapa de acoplamento, 

observando a cor dos grãos de resina submetidos ao teste. Foram então repetidas de maneira 

subsequente as etapas do processo de síntese: desproteção, teste de Kaiser, acoplamento (do 

próximo derivado de aminoácido), lavagem, teste de Kaiser, até a adição do último resíduo, ou 
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seja, até que a sequência peptídica almejada fosse obtida. Como descrito, o tempo de 

acoplamento para o primeiro resíduo (Fmoc-Gly-OH) foi de 3 horas, já para os demais 

derivados de aminoácidos, o tempo para reação de acoplamento foi de aproximadamente 2 a 

2,5 h. A Figura 15 apresenta o esquema do método de síntese utilizada neste trabalho. 

 

Figura 15 - Método de síntese de peptídeo em fase sólida via estratégia Fmoc 
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Fonte: Adaptado de Amblard (2006) apud Verly (2010). 
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Ao final da síntese, para remoção conjunta do peptídeo do suporte sólido e dos grupos 

protetores das cadeias laterais, realizou-se a etapa de clivagem. Para este procedimento, a 

seringa foi preenchida com solução ácida e submetida a agitação mecânica (600 rpm) durante 

2 h. Os reagentes utilizados na composição da solução de clivagem foram definidos de acordo 

com os grupos protetores presentes na sequência peptídica sintetizada (CHAN & WHITE, 

2000). A solução de clivagem para o peptídeo ecPis-4s foi composta por 2,5% de água destilada, 

2,5% de TIS e 95% de ácido trifluoroacético (TFA), adicionados nessa ordem. Ao final da 

reação, a solução foi filtrada para um tubo de polipropileno (15 mL) e a seringa com o suporte 

sólido residual foi lavada duas vezes com 500 µL de TFA. Em seguida, a solução ácida foi 

evaporada por fluxo de nitrogênio gasoso e depois adicionado 5 mL de éter di-isopropílico 

resfriado (~ -18°C) para precipitação do peptídeo. O tubo foi centrifugado por 5 min a 5000 

rpm em centrífuga Spinlab. Removeu-se o sobrenadante e foram adicionados 5 mL de éter di-

isopropílico resfriado ao precipitado para nova centrifugação. Esse procedimento foi repetido 

outras 5 vezes e o éter di-isopropílico residual contido na amostra da síntese foi evaporado com 

nitrogênio gasoso. Na sequência, o produto da síntese foi dissolvido em água deionizada 

ultrapura (Mili-Q®), congelado em nitrogênio líquido e liofilizado. Após a liofilização, o 

peptídeo foi armazenado à temperatura de -18°C até a sua purificação. 

 

3.2 Purificação do Peptídeo ecPis-4s 

 

A purificação do peptídeo ecPis-4s sintetizado foi realizada em cromatógrafo líquido 

de alta eficiência (CLAE) Varian® (Varian, Inc.) modelo Pro Star 315 com detector na região 

do ultravioleta modelo Pro Star 335 e válvula de injeção marca Rheodyne®, do LASEB. Foram 

utilizadas as colunas cromatográficas analítica de fase reversa Vydac® C18 (250 × 4,6 mm) e a 

semi-preparativa Waters Bondapack® C18 10 mm (7,8 x 300mm). As análises foram 

conduzidas utilizando gradientes de dois eluentes: água ultrapura acidulada com 0,1% v/v TFA, 

como fase A e acetronitrila (ACN) contendo 0,08% v/v de TFA, como fase B. A coluna analítica 

foi utilizada, em um primeiro momento, para definir as condições de realização da purificação. 

Nessa etapa, foram injetados 100 µL de amostra de solução bruta do peptídeo ecPis-4s na 

concentração de 1 mg.mL-1, sob um fluxo de 0,8 mL.min-1. Após análise inicial e 

reconhecimento do pico de interesse, foi realizada a purificação do peptídeo sintetizado 

utilizando coluna semipreparativa Waters BondapackTM C18 com injeção de 1 mL de amostra 

bruta na concentração de 2 mg.mL-1, sob um fluxo de 2 mL.min-1. A detecção foi feita por 

Espectroscopia na região do ultravioleta (UV), sendo utilizado um λmax = 215 nm. 
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Os solventes presentes nas frações de interesse foram removidos em evaporador 

rotativo a vácuo Fisatom® 801 (São Paulo, Brasil) com banho de aquecimento a 40 °C, 

utilizando bomba de vácuo Prismatec® 212 (São Paulo, Brasil). Em seguida, a água ainda 

remanescente nas amostras roto-evaporadas foi removida por processo de liofilização. 

 

3.3 Caracterização por Espectrometria de Massas – EM-MALDI ToF/ToF 

 

A caracterização do peptídeo ecPis-4s foi realizada em um espectrômetro do tipo 

MALDI-ToF/ToF no modo MS-MS em instrumentos Autoflex III (Bruker Daltonics®, Bremen, 

Alemanha). Esse instrumento pertence ao Laboratório Multiusuário de Proteômica do Instituto 

de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG, é equipado com Laser Smart beam® e operado em 

modo positivo e controlado por software FlexControl 3.3 (Bruker Daltonics®, Billerica, EUA).  

Para a determinação da massa monoisotópica, foi utilizada uma faixa de 500 a 4000 Da, em 

modo refletido positivo. A calibração foi feita como indicada pelo fabricante (Peptide 

Calibration Standard, Bruker®). A solução matriz foi preparada a partir de 5 mg de CHCA 

(ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico) e transferida para um tubo de propileno de 1,5 mL. O sólido 

foi dissolvido em 250 µL de ACN, 200 µL de água ultrapura e 50 µL de solução aquosa de 

TFA a 3% (v/v) para a obtenção de uma solução de CHCA a 10 mg.mL-1 (50 mM). Na placa 

de análise, foi adicionado 1 µL da solução de peptídeo misturada a 3 µL da solução de matriz, 

onde as medidas foram obtidas após a solidificação da mistura. 

 

3.4 Preparação das Vesículas Fosfolipídicas - LUV 

 

A preparação das vesículas lipídicas unilamelares grandes (LUV) foi realizada 

utilizando os fosfolipídios 1-palmitoil-2-oleilfosfatidilcolina (POPC) e 1-palmitoil-2-oleil-

fosfatidilglicerol (POPG) (FIG. 16), ambos adquiridos da Avanti® Polar Lipidics, Inc®, em 

solução tampão de Tris-HCl a 20 mM, pH 8,5. O preparo das LUV foi realizado segundo a 

metodologia de hidratação do filme lipídico proposta por Kirby & Gregoriadis (1984). 
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Figura 16 - Estrutura química dos fosfolipídios utilizados para obtenção das vesículas 

unilamelares grandes (A) POPC e (B) POPG 

 

 

Para a preparação das vesículas, os fosfolipídios POPC e POPG, na proporção 3:1 

(mol/mol), foram pesados e solubilizados em 2 mL de clorofórmio. A solução foi transferida 

em seguida a um tubo de ensaio e o clorofórmio foi removido por evaporação rotativa, sob 

aquecido de 60 °C e com pressão reduzida, utilizando bomba de vácuo Prismatec® 212 (São 

Paulo, Brasil). Tal processo resultou na formação de filme lipídico sobre a parede interna do 

tubo de ensaio, o qual foi hidratado com uma solução tampão Tris-HCl 20 mmol.L-1 em pH 8,5, 

levando a formação de vesículas fosfolipídicas multilamelares (MLV). 

Para obtenção das LUV, as MLV foram submetidas a 8 ciclos sucessivos de 

congelamento em nitrogênio líquido (-196 °C), descongelamento em banho-maria a 40 °C e 

sonificação (Cristófoli® Mod. USC 11009) por 120 segundos, resultando na formação de 

vesículas fosfolipídicas unilamelares de tamanhos variáveis. Por fim, para obtenção das 

vesículas unilamelares grandes (LUV), a solução de vesículas unilamelares de diferentes 

tamanhos foi submetida a um processo de extrusão por 10 vezes, utilizando um sistema de 

(A) (B) 
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microextrusor manual (Avanti® Polar Lipids, Inc®) com membranas de policarbonato de 100 

nm adquiridas também da Avanti Polar Lipidics, Inc®. 

 

 

Figura 17 - Representação das etapas do processo de preparação e obtenção de LUV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Estudos Conformacionais e do Processo de Interação do Peptídeo ecPis-4s 

 

3.5.1 Espectroscopia de Dicroísmo Circular – CD 

 

Os estudos conformacionais por espectroscopia de dicroísmo circular foram realizados 

utilizando um espectropolarímetro da JASCO® J-810 (Tóquio, Japão), equipado com sistema 

de controle de temperatura Peltier Jasco® - PFD425S, do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 

CHCl
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da UFMG. As análises foram realizadas em uma cubeta de quartzo com 1 mm de caminho 

óptico, a 25 °C, com janela espectral λ de 190 a 260 nm, em cinco varreduras consecutivas para 

cada amostra. As análises foram feitas em LUV de POPC e POPC:POPG (3:1) a 250, 500 e 

1000 µM, ambas em solução tampão de Tris-HCl (20 mM) pH 8,5; e em solução micelar de 

SDS a 100, 200 e 400 mM. O tratamento de dados e o teor de hélice, helicidade H, foram 

realizados a partir dos cálculos de deconvolução dos espectros utilizando-se software CDPro® 

(SREERAMA & WOODY, 2000). 

 

3.5.2 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear em Solução – RMN 

 

Os experimentos de Ressonância Magnética Nuclear de 1H, 13C e 15N foram realizados 

em um espectrômetro Bruker® AVANCE III 500, no Laboratório de Ressonância Magnética 

Nuclear da Universidade Federal de Goiás (UFG), operando a 500,13 MHz para o núcleo de 

1H, a 125,75 MHz para o núcleo de 13C e 50,68 MHz para 15N. Os dados foram obtidos e 

coletados a partir do software Topspin 3.2 – Bruker BioSpin® do Centro Nacional de 

Ressonância Magnética Nuclear Jiri Jonas (CNRMN), na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). Os espectros foram obtidos a partir de uma solução de ecPis-4s a 2 mM em 

presença de 300 mM de micelas de SDS-d25 dissolvido em água acidificada (pH 4) com 10 % 

(v/v) de D2O e 1 % (v/v) de ácido 4,4-dimetil-4-silapentano-1-sulfônico (DSS), utilizado como 

padrão de referência interna. 

Os experimentos unidimensionais de 1H foram realizados empregando-se sequência 

de pulsos zg30 para homogeneização do campo (shimming), calibração de pulso e determinação 

do valor de frequência de irradiação do sinal da água (o1). Além disso, foram realizados 

também experimentos unidimensionais de 1H com supressão do sinal de água por pressaturação 

e Watergate, aplicando-se os programas de pulsos zgcppr e zggpw5. Os experimentos 

bidimensionais homonucleares de [1H, 1H] TOCSY, [1H, 1H] NOESY e o heteronuclear [1H, 

13C] HSQC foram realizados usando uma sonda banda larga inversa de tripla ressonância (TBI 

- Triple Resonance Broadband Inverse).  

Os parâmetros empregados para o experimento de TOCSY foram janela espectral de 

6009,6 Hz (12 ppm) em F1 e F2, número de pontos no domínio do tempo (TD) de 4096 em F2 

e 512 em F1 (SORENSEN et al., 2006). Aplicou-se o programa de pulsos dipsi2esgpph 

(HWANG & SHAKA, 1995) com 60 varreduras (ns) e 16 varreduras de espera (ds). O pulso 

de radiofrequência utilizado para 90° (p1) foi de 10,88 μs e com tempo de mistura (d9) de 80 

ms e modo de aquisição STATES-TPPI.  
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A aquisição dos experimentos de NOESY foram realizadas com os parâmetros de 

janela espectral de 6009,15 Hz (12 ppm) em F1 e F2, número de pontos no domínio do tempo 

(TD) de 4096 em F2 e 512 em F1 (SORENSEN et al., 2006). Foi aplicada a sequência de pulsos 

noesygpphw5 (LIU , 1998) com 60 varreduras (ns) e 32 varreduras de espera (ds). O pulso de 

radiofrequência empregado a 90° (p1) de 11,13 μs. Os experimentos de TOCSY e NOESY 

foram analisados com tempo de mistura (d8) e 250 ms em modo de aquisição TPPI.  

O experimento de [1H, 13C] HSQC foi obtido utilizando-se o programa de pulsos 

hsqcedetgp (STELTEN & LEIBFRITZ, 1996). Aplicaram-se como parâmetros experimentais: 

janela espectral de 20831, 9 Hz (165.64 ppm) em F1 e 6009,6 Hz (12 ppm) em F2, número de 

pontos no domínio do tempo (TD) de 4096 em F2 e 256 em F1. Foram realizadas 64 varreduras, 

sendo 16 varreduras de espera (ds), no modo de aquisição Echo-Anti Echo-TPPI.  

Obteve-se os espectros de SF [1H,15N] HMQC aplicando-se programa de pulsos 

sfhmqcf3gpph (SCHANDA & BRUTSCHER, 2005) com janelas espectrais de 2000,00 Hz 

(39,46 ppm) em F1 e 6009,6 Hz (12 ppm) em F2, com número de pontos no domínio do tempo 

(TD) de 1024 em F2 e 80 em F1. Foram realizadas 4000 varreduras e modo de aquisição 

STATES-TPPI.  

O processamento dos dados foi realizado em plataforma LINUX na distribuição 

Fedora, versão 25, empregando-se o pacote computacional NMRPIPE® (DELAGLIO et al., 

1995). Os assinalamentos dos espectros foram realizados com o auxílio do programa 

NMRVIEWJ® versão 9.2.0 (JOHNSON E BLEVINS, 1994).  

Os experimentos de correlação homonuclear TOCSY e NOESY são as principais 

técnicas de RMN 2D aplicadas segundo a metodologia de Wüthrich (1986) (GUSMÃO, 2016). 

O mapa de contorno homonuclear TOCSY possibilita identificar correlações intrarresiduais, ou 

seja, entre núcleo de 1H pertencentes a um único resíduo de aminoácido. Nesse experimento, a 

magnetização de um núcleo de hidrogênio é transferida para outro hidrogênio por meio de 

ligações químicas características dos sistemas de spin de cada aminoácido (acoplamento escalar 

J). Como resultado, cada resíduo de aminoácido por possuir diferentes cadeias laterais apresenta 

também um sistema de spin característico. Em relação ao espectro NOESY, o mapa de contorno 

fornece informações a respeito da vizinhança espacial do aminoácido analisado a partir de 

correlações intrarresiduais, como no espectro de TOCSY, e interresiduais, denominados de nOe 

(efeito Overhauser nuclear). Os sinais de nOe são a fonte de informação mais relevante para a 

obtenção das estruturas tridimensionais (GUSMÃO, 2016). As intensidades dos sinais estão 

diretamente relacionadas à distância entre dois hidrogênios, que podem pertencer ao mesmo 

resíduo ou a diferentes resíduos de aminoácidos distantes na estrutura primária, mas próximos 
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entre si no espaço. Sendo assim, é possível obter as correlações interresiduais de hidrogênios, 

espacialmente próximos, que se correlacionam por interações de acoplamento dipolar. As 

distâncias entre os núcleos vizinhos são classificadas em intervalos semiquantitativos de acordo 

com as intensidades ou volumes dos sinais de nOe obtidos. As correlações de nOe, segundo 

Wüthrich (1986), são indicadores estruturais importantes e podem ser classificadas como 

sequenciais de curta, média e longa distância. As correlações interresiduais mais comuns em 

uma estrutura são denominadas sequenciais (dNN (i,i+1), dαN (i,i+1), dβN (i,i+1)), e permitem 

determinar quais resíduos de aminoácidos são vizinhos entre si na sequência peptídica. Outras 

correlações, ditas como de média e longa distância, também são de comum observação, porém 

são específicas para cada tipo de estrutura secundária (WILLIAMSON , 1993). Para as 

estruturas em α-hélice identificam-se uma série de correlações de nOe características, incluindo 

correlações sequenciais dNN (i, i+1), dαN (i, i+1) e dβN (i, i+1), a média distância dNN (i, i+2), dαN 

(i, i+2), dαN (i, i+3), dαβ (i, i+3) e longa distância dαN (i, i+4). Da mesma forma, motivos 

estruturais do tipo β-folha apresentam correlações específicas, em especial as sequenciais, dNN 

(i, i+1) e dαN (i, i+1), e a longa distância, que ocorrem entre os resíduos de fitas adjacentes, dαN 

(i, j), dNN (i, j) e dαα (i, j) (CARDOSO, 2017). A Figura 18, apresenta um esquema com as 

principais correlações intrarresiduais (A) e interresiduais (B) observados para uma 

conformação em -hélice. 

 

Figura 18 - Representação de nOes de estrutura secundária em -hélice. Possíveis 

correlações intrarresiduais (A) e interresiduais (B) entre núcleos de hidrogênios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) 

(A) 



  

 

74 

 

 

Fonte: Wüthrich, 1986. Adaptado 

 

Seguindo procedimento padrão de atribuição sequencial desenvolvido por Wüthrich 

(1986), foram atribuídas as correlações [1H,1H] intra e interresiduais de cadeias principal e 

cadeias laterais nos espectros 2D [1H, 1H] TOCSY e NOESY. Os espectros heteronucleares 

bidimensionais [1H, 13C] HSQC e [1H, 15N] HMQC foram utilizados para eliminar 

ambiguidades e determinar os deslocamentos químicos 13C de Cα, Cβ e C das cadeias laterais, 

além dos deslocamentos químicos 15N de nitrogênios amídicos. 

A intensidade dos sinais de nOe e os deslocamentos químicos foram utilizados para a 

determinação das restrições semiquantitativas de distância e ângulo diedro, respectivamente. 

Essas restrições foram empregadas nos cálculos de dinâmica molecular (SHEN et al., 2009), 

pelo programa XPLOR-NIH® (RICE E BRÜNGER, 1994; SCHWIETERS et al., 2006). Os 

volumes de sinais de nOe foram classificados como forte, médio e fraco, em seguida foram 

convertidos em limites superiores de distância 2,8; 3,4 e 5,0 Å, respectivamente. Dessa forma, 

foram atribuídos nOe de curta distância, relativos às correlações (i, i+1); média distância, (i, 

i+k) com 2 ≤ k <4 e longa distância, sinais de correlações (i, i+k) com k ≥ 4. Os deslocamentos 

químicos foram utilizados para determinação das restrições ângulos de diedros φ e ψ pelo 

programa TALOS+® integrante do NMRPIPE®.  

O conjunto de restrições geométricas foi analisado segundo a contribuição e 

consistência de cada restrição, avaliando-se os parâmetros de unicidade de informação (Iuni e 

Iave), por meio o programa QUEEN (Quantitative Evaluation of Experimental NMR 

Restraints) (NABUURS et al., 2004).  

(B) 
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Utilizando-se o programa XPLOR-NIH, foram feitos os cálculos para obtenção das 

estruturas tridimensionais, segundo o protocolo de arrefecimento simulado (simulated 

annealing) por dinâmica de ângulos de torção nmr_torsion (RICE E BRÜNGER, 1994; 

SCHWIETERS et al., 2006). O limite máximo permitido para violações de restrições de 

distância aplicado ao cálculo foi de 0,5 Å e de 0,3 Å no processo de obtenção das estruturas 

refinadas. Utilizou-se como topologia e parâmetros os arquivos parallhdg.pro e topallhdg.pro. 

As 100 estruturas geradas foram refinadas com o cálculo de refinamento do protocolo 

prot_sa_refine_nogyr.inp (RICE E BRÜNGER, 1994; SCHWIETERS et al., 2006). 

As 10 estruturas de menor energia foram analisadas por meio do programa Molmol 

(KORADI et al., 1996) e Chimera v. 1.12 (UCSF Chimera, 2018). Para avaliar a qualidade das 

estruturas, foi construído o diagrama Ramachandran, através da plataforma on-line Protein 

Structure Validation Software Suite (PSVS) (psvs-1_4-dev.nesg.org/). Foram realizados os 

cálculos dos desvios médios quadráticos (RMSD) utilizando a mesma plataforma online 

mencionada anteriormente. Para visualização e manuseio das estruturas tridimensionais, foi 

utilizado o software Chimera (versão 1.12). 

 

3.5.3 Calorimetria de Titulação Isotérmica - ITC 

 

As análises de calorimetria de titulação isotérmica (ITC) foram realizadas em 

microcalorímetro VP-ITC da Malvern® (Malvern, Reino Unido), a 25° C no LASEB-UFVJM. 

A calibração do equipamento foi realizada utilizando água deionizada Milli-Q® tipo 1. As 

soluções foram previamente desgaseificadas em compartimento próprio do equipamento 

Microcal Thermovac® Malvern®.  

Cada experimento consistiu de 49 injeções sucessivas de 5 μL de titulante (LUV), 

POPC e POPC:POPG (3:1) ambos a 20 mM, na célula de reação preenchida com 1,4 mL de 

solução de peptídeo à 25 µM em tampão Tris-HCL pH 8,5, em intervalos de 300 s. Para eliminar 

os efeitos de difusão de material da seringa para a célula calorimétrica, foi realizada uma 

primeira injeção de 1 μL, sendo este resultado descartado posteriormente. Experimentos de 

titulação de LUV em solução tampão para obtenção do calor de diluição das vesículas (branco) 

também foi realizado. Os valores de cada injeção foram subtraídos das isotermas de titulação 

das LUV em solução peptídica nas concentrações supracitadas. 

Todos os entalpogramas (isotermas) obtidos foram analisadas no VP-ITC Microcal 

Origin 7.0, Malvern®, ajustados por modelos matemáticos presentes no software mencionado 

e os resultados foram tratados em software Microcal Origin® 7.0. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Síntese, Caracterização e Purificação do Peptídeo ecPis-4s 

 

O peptídeo ecPis-4s foi sintetizado manualmente empregando-se a metodologia de 

síntese de peptídeos em fase sólida (SPFS), via estratégia Fmoc, obtendo-se um rendimento de 

73%. O acompanhamento da síntese foi realizado utilizando o teste de Kaiser, com um tempo 

de reação de 5 min, após cada etapa de acoplamento e de desproteção. Os resultados dos testes 

supracitados estão apresentados na Tabela 4, incluindo o tempo de reação e excesso molar dos 

reagentes empregado em cada reação de acoplamento. 

Na síntese do peptídeo ecPis-4s houve a necessidade de repetir as reações de 

acoplamento para os resíduos Ile-8, Trp-14, Ile-18, His-19, Arg-20, Phe-21 e Phe-22, tendo sido 

necessário aumentar o excesso estequiométrico em até 6 vezes. O anexo II apresenta uma 

Tabela com acompanhamento da síntese do peptídeo ecPis-4s. 

Após o processo de síntese e clivagem, o peptídeo ecPis-4s foi solubilizado em água 

deionizada (1 mg.mL-1) e injetado em cromatógrafo líquido de alta eficiência (CLAE) para 

purificação com leitura em detector espectrofotométrico UV-VIS em comprimento de onda (λ) 

a 215 nm e 280 nm, para se avaliar o perfil cromatográfico da síntese. Na Figura 19 está 

apresentado o cromatograma obtido por CLAE para uma amostra bruta do peptídeo ecPis-4s. 

Observou-se um pico proeminente com um tempo de retenção (tR) de 23,4 minutos. O processo 

de purificação consistiu em injeções de alíquotas do produto da síntese obtido e coleta de 

frações do pico de tR de 23,4 minutos. Após o recolhimento dessas frações, a amostra purificada 

foi analisada por espectrometria de massas. 
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Figura 19 - Cromatograma da amostra bruta da síntese do peptídeo ecPis-4s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os espectros de massas foram obtidos para a amostra bruta e purificada e estão 

apresentados respectivamente na Figura 20A e 20B. É possível observar que ambos os 

ionogramas confirmaram a obtenção do peptídeo ecPis-4s com alto grau de pureza, 

caracterizados pela presença do íon molecular [M + H]+
obs m/z igual a 2607,9 Da, muito 

próximo à massa monoisotópica calculada para o peptídeo ecPis-4s (2607,5 Da). 

 

Figura 20 - Ionogramas obtidos por EM-MALDI-ToF/ToF obtidos para amostra bruta 

(A) e amostra purificada (B) do peptídeo ecPis-4s 
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Após a purificação e caracterização do peptídeo ecPis-4s, procedeu-se às análises 

conformacionais e de interação do sistema peptídeo-membrana.  

 

4.2 Estudos Conformacionais e do Processo de Interação do Peptídeo ecPis-4s 

 

4.2.1 Calorimetria de Titulação Isotérmica (ITC) 

 

Estudos por calorimetria de titulação isotérmica (ITC) foram realizados para obtenção 

dos parâmetros termodinâmicos de interação do sistema peptídeo-vesícula. Os experimentos 

realizados possibilitaram comprovar a interação do peptídeo ecPis-4s com as vesículas 

fosfolipídicas e, além disso, tornou-se possível avaliar a afinidade, ou força de interação, do 

sistema supracitado a partir das variações de fluxo de calor gerado (BALL et al., 2009). A partir 

dos valores de calor absorvido ou liberado pôde-se inferir os tipos de interações que 

predominam no sistema analisado (BOUCHEMAL et al., 2012). 

Neste trabalho, os experimentos de ITC foram realizados titulando-se uma solução de 

LUV a 20 mM de POPC e de POPC:POPG (3:1) em soluções do peptídeo de concentração 

igual a 25 μM em tampão Tris-HCl pH 8,5. A titulação da solução de LUV em solução de 

peptídeo, foi feita a fim de evitar fenômenos de agregação do peptídeo, devido às elevadas 

concentrações desse composto na seringa de titulação (AL-KADDAH et al., 2010). A Figura 

21 apresenta os resultados obtidos para os ensaios realizados por calorimetria de titulação 

isotérmica.  
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Figura 21 -  Isotermas de titulação calorimétrica obtidas para o peptídeo ecPis-4s. 

Gráfico de fluxo de calor para cada injeção de LUV de POPC:POPG (3:1) (20 mM) em 

solução de peptídeo a 25 μM (A); (C) LUV de POPC (20mM) em solução de peptídeo a 

25 μM, ambos em função do tempo. Entalpogramas ΔH° versus POPC:POPG/[ecPis-4s] 

(B) e POPC/[ecPis-4s] (D) com a subtração dos respectivos calores de diluição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada sinal da curva calorimétrica (FIG. 21A e 21C) corresponde à alteração no fluxo 

de calor devido a injeção de 5 μL de LUV à célula de reação contendo solução de peptídeo 

ecPis-4s nas concentrações mencionadas. Os entalpogramas (entalpia por razão molar) (FIG. 

21B e 21D), foram obtidos a partir da integração das curvas de fluxo de calor (μcal.s-1) em 

função do tempo (min). Assim, é possível relacionar o calor envolvido em cada injeção 
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(kcal.mol-1) em função da razão molar LUV/peptídeo. Dessa forma, pode-se representar a 

isoterma de interação peptídeo-membrana com a variação de calor envolvido no processo. 

Ajustes não lineares, com apenas um sítio de interação, foram realizados e os parâmetros 

termodinâmicos da interação peptídeo-membrana obtidos estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Parâmetros termodinâmicos obtidos a partir da titulação de vesículas de 

POPC:POPG (3:1) e POPC em solução 25 μM de peptídeo ecPis-4s a 25 °C 

Parâmetros 

Termodinâmicos 
POPC:POPG/peptídeo POPC/peptídeo 

n 6,77 9,73 

Kapp (L.mol-1) 3.070,00 87,00 

ΔG° (cal.mol-1) - 4.757,81 - 2.644,96 

ΔH° (cal.mol-1) - 2.632,00 - 1000,00 

TΔS° (cal.mol-1) 2.125,81 1644,96 

 

 

Como observado na Tabela acima, os resultados obtidos revelam valores de ΔG° e ΔS° 

significativamente maiores para o sistema titulado com LUV negativa, - 4757,81 cal.mol-1 e 

2125,81 cal.mol-1, respectivamente. Observa-se também uma variação negativa da energia livre 

de Gibbs, em ambos os experimentos, que é acompanhada por um aumento na entropia 

indicando que a interação peptídeo-membrana ocorre em processo espontâneo. No entanto, esse 

processo de interação resulta em uma perturbação consideravelmente maior também no sistema 

titulado com vesículas aniônicas de POPC:POPG (3:1) se comparado ao sistema titulado com 

vesículas zwitteriônicas de POPC, na concentração de 20 mM. A estequiometria (n) do processo 

de interação indica que, em ambas concentrações de peptídeo ecPis-4s, a interação com o meio 

vesicular se mostrou muito próxima, de mesma ordem, não sendo o fator n discrepante nos dois 

sistemas analisados. 

 

4.2.2 Espectroscopia de Dicroísmo Circular – CD 

 

A técnica de CD baseia-se na absorção preferencial de um dos componentes da luz 

circularmente polarizada por cromóforos de uma determinada amostra opticamente ativa 

(KELLY et al., 2005). Essa luz é composta por duas componentes de mesma magnitude, que 
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giram em sentidos contrários, uma componente em sentido horário (R) e outra no sentido anti-

horário (L). A diferença de absorbância dessas componentes circulares, denominada 

elipticidade (θ), pode assumir valores positivos ou negativos dependendo de qual componente 

da luz é preferencialmente absorvida. Embora possam haver contribuições de grupos 

aromáticos, o cromóforo de maior importância nos estudos por CD de peptídeos é o R1-(C=O)-

NH-R2 da ligação peptídica (VERLY, 2010). A intensidade das transições π → π* (190 nm) e 

n → π* (220 nm) dependem dos ângulos de rotação φ e ψ, que estão relacionados à a 

conformação exibida pela biomolécula (CAMPBELL & FARRELL, 2007). Neste sentido, a 

espectroscopia de CD é sensível aos ângulos φ e ψ das ligações peptídicas e, consequentemente, 

a seu arranjo conformacional. Logo, a técnica de CD tem sido de grande importância na 

elucidação estrutural de peptídeos e proteínas, utilizando-se do efeito de alteração da 

polarização da luz incidente para se determinar a estrutura secundária dessas macromoléculas 

(REIS et al., 2018; SILIGARDI & HUSSAIN, 2017; GUSMÃO et al., 2017; MANZINI , 2011; 

KELLY et al., 2005). 

Na Figura 22, estão apresentados os perfis dos espectros de CD para o peptídeo ecPis-

4s na presença e na ausência de diferentes meios biomiméticos: micelas de SDS (FIG. 22A), 

vesículas zwitteriônicas de POPC (FIG. 22B) e vesículas aniônicas de POPC: POPG (3:1) (FIG. 

22C). 

Os ensaios realizados revelam que o peptídeo ecPis-4s em água apresenta uma 

tendência a uma estrutura helicoidal, o que não é comumente observado para peptídeos 

antimicrobianos, que geralmente apresentam, em meio aquoso, estrutura desenovelada. Apesar 

de ecPis-4s apresentar uma tendência à conformação α-hélice, não se observa uma estrutura 

secundária totalmente definida nesse meio, confirmada pelos baixos valores de elipticidade 

molar, como pode-se observar na Figura 22A. Quando o peptídeo se encontra na presença de 

micelas aniônicas de SDS são observados dois mínimos intensos próximo a λmax 208 nm e λmax 

222 nm e um máximo em λmax 195. Esses resultados indicam um aumento ou intensificação da 

estruturação de ecPis-4s se comparado ao resultado obtido na ausência desse meio biomimético. 

Esses sinais são característicos de uma conformação α-helicoidal (YAO et al., 2018). A Figura 

22A apresenta o perfil espectral do peptídeo ecPis-4s em meio mimético de SDS. 
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Figura 22 - Espectros de CD do peptídeo ecPis-4s na presença meios biomiméticos de 

SDS (A); LUV de POPC (B) e LUV de POPC:POPG (3:1) (C) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 

(A) 

(B) 

1 



83 

 

Os dados obtidos nos experimentos realizados em solução tampão Tris-HCl e em 

meios vesiculares de POPC e POPC:POPG (3:1) (FIG. 22B e 22C) revelam que, em solução 

tampão Tris-HCl, o peptídeo ecPis-4s apresenta uma tendência a uma conformação secundária 

não totalmente definida, assim como em meio aquoso, podendo estar em um equilíbrio 

conformacional desenovelado-hélice. Quando na presença de vesículas fosfolipídicas, tanto 

zwitteriônicas quanto aniônicas, o peptídeo adquire uma conformação característica de uma 

estrutura alfa-helicoidal. Em ambos os ensaios, tal conformação pode ser observada devido à 

presença de duas bandas negativas intensas em λmax 208 nm e λmax 222 nm, e um pico positivo 

em torno de λmax 195 nm. Cálculos de deconvolução dos espectros foram realizados para 

quantificar o teor de hélice adquirido pelo peptídeo ecPis-4s nos meios biomiméticos ensaiados. 

Os valores de conteúdo helicoidal (helicidade H) do peptídeo ecPis-4s na presença dos meios 

miméticos de membrana estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Conteúdo helicoidal do peptídeo ecPis-4s em soluções aquosa; tampão Tris-

HCl pH 8,5; solução 400 mM de SDS e 1 mM de POPC e 1 mM de POPC:POPG (3:1) 

Peptídeo\Meio 

biomimético 
SDS POPC POPC:POPG (3:1) 

ecPis-4s 
Livre 37 % Tampão 39 % Tampão 38  % 

400 mM 93 % 1 mM 70 % 1 mM 76 % 

 

Os dados de helicidade molar (H) mostraram que o peptídeo ecPis-4s apresenta um 

teor de hélice elevado nos meios biomiméticos avaliados, tanto vesiculares quanto micelar. 

Nesse sentido, essa conformação adquirida é a estrutura tridimensional ativa e relacionada ao 

modo de interação desse peptídeo quando este se apresenta em ambientes miméticos de 

membrana celular (HUANG et al., 2014). 

  

4.2.3 Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

Amplamente empregada nos estudos de obtenção de análises estruturais e de dinâmica 

molecular, a RMN tem sido, nas últimas décadas, muito utilizada nos processos de investigação 

e análise de estruturas de peptídeos e proteínas (CARDOSO, 2017). Essa técnica permite 

estudar a conformação, orientação e topologia de peptídeos ao interagir com membranas 

biomiméticas (BERGER et al., 2016, FALCIGNO et al., 2016) a partir de informações que são 
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coletadas de um conjunto de espectros de RMN. A partir destes dados, podem-se adicionar 

restrições geométricas que são na sequência utilizadas para calcular a um conjunto de estruturas 

usando um algoritmo de minimização, podendo-se determinar a estrutura tridimensional em 

nível atômico e na presença de meios miméticos de membrana, ou seja, em um ambiente de 

interação dos peptídeos e proteínas (MÄLER , 2013). Neste sentido, espectros de RMN em 

solução do peptídeo ecPis-4s foram adquiridos e a obtenção da sua estrutura tridimensional foi 

realizada em presença de micelas de SDS-d25. 

Para realização dos estudos estruturais e conformacionais por RMN em solução, foi 

preparada uma solução 2 mM do peptídeo ecPis-4s em 300 mM de micelas de SDS-d25. A 

Figura 23A apresenta o espectro unidimensional (1D) de 1H obtido para o peptídeo em meio 

micelar aniônico a 25 ºC. A ampliação da região de deslocamentos químicos característicos de 

hidrogênios amídicos (HN) (FIG. 23B) apresenta uma grande sobreposição e consequentemente 

alargamento dos sinais HN, o que estar relacionado a grande quantidade de núcleos de 1H 

presente na biomolécula analisada em ressonância nessa faixa de frequência e ainda a uma alta 

dinâmica conformacional da estrutura do peptídeo ecPis-4s no meio biomimético (MÄLER, 

2013).  

 

Figura 23 – Espectro de 1H de RMN do peptídeo ecPis-4s (2mM) em solução de SDS-d25 

300 mM, pH 4,5 (A). Ampliação da região de deslocamentos químicos de HN do espectro 

1D do peptídeo ecPis-4s (B)  
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Foram também realizados experimentos 1D para o peptídeo ecPis-4s em solução 

aquosa na ausência de um meio mimético de interação. Estes ensaios foram feitos em 

espectrômetro Bruker Fourier Avance II 300 MHz UltraShield com amostras do peptídeo ecPis-

4s a 1 mM, 2 mM e 4 mM em solução aquosa com 10% de D2O. Os espectros obtidos, disposto 

no Anexo III, mostraram que o peptídeo apresenta uma grande dispersão de sinais na região 

amídica, com alguns picos bem definidos, assim como observado no experimento 1D realizados 

na presença do meio biomimético de SDS-d25 a 300 mM (FIG. 23).  

Essa informação nos mostra que há uma estruturação desse peptídeo mesmo na 

ausência de uma interface mimética de interação, assim como observada inicialmente nos 

experimentos de CD em meio aquoso e em Tampão Tris-HCl. O experimento de CD, nos 

permitiu apenas indicar a tendência de uma conformação secundária, devido aos baixos valores 

de elipticidade molar observados para o peptídeo. No entanto, com esses resultados, agora 

obtidos por espectroscopia de RMN 1D, podemos comprovar que, seja por um processo de 

agregação ou por um processo de auto-organização do peptídeo entre a cadeia principal e 

laterais, o peptídeo ecPis-4s apresenta uma conformação secundária, ou ainda, uma estruturação 

conformacional anteriormente a interação com membrana fosfolipídica. 

Os resultados obtidos a partir da técnica de RMN 1D, de forma geral, não podem ter 

os sinais assinalados. Isso, considerando macromoléculas ou mesmo peptídeos menores, devido 

ao grande número de prótons por resíduo e, consequentemente, a sobreposição de sinais de 

ressonância de 1H em uma mesma faixa de frequência, sendo necessário nesse caso, a utilização 

de espectros de correlação bidimensionais ou tridimensionais (ZERBE & BADER, 2009). 

(B) 
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Assim sendo, nesse trabalho, foram obtidos espectros bidimensionais (2D) para identificação 

dos sistemas de spin dos aminoácidos que compõe a sequência primária do peptídeo ecPis-4s. 

Para tal, foram realizados experimentos a partir das técnicas homonucleares ([1H,1H] TOCSY 

e [1H,1H] NOESY) e heteronucleares ([1H,13C] HSQC e [1H,15N] SOFAST-HMQC). 

A análise inicial foi feita a partir do mapa de contorno homonuclear [1H,1H] TOCSY, 

no qual foram observadas as correlações intrarresiduais de cada resíduo de aminoácido 

(WÜTHRICH, 1986). A partir dessas correlações é possível identificar os diferentes sistemas 

de spin característicos de cada tipo de resíduo de aminoácido. Um esquema representativo 

desses sistemas, com os deslocamentos químicos médios de cada núcleo de hidrogênio para 

cada aminoácido está apresentado na Figura 24. 

 

Figura 24 -  Esquema representativo dos sistemas de spin com os respectivos 

deslocamentos químicos característicos para os diferentes resíduos de aminoácido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Protein NMR. Chemical Shift Aminoacids. 1H Chemical Shifts10. 

 

 

                                                

10Protein NMR. Chemical Shift Aminoacids. 1H Chemical Shifts. Disponível em < http://triton.iqfr.csic.es/guide/ 

eNMR/proteins/chempro5.html>. Acesso em 28 de outubro de 2018. 
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Durante os assinalamentos, observaram-se muitos resíduos com sinais sobrepostos ou 

próximos à ruídos, o que inicialmente dificultou a interpretação e identificação das correlações 

que apresentavam essas características. No entanto, essa dificuldade encontrada não 

impossibilitou a atribuição final dos sinais nos espectros. 

A análise no mapa de contornos [1H,1H] TOCSY foi iniciada pela identificação dos 

sistemas de spin dos três resíduos de glicina (Gly-11, Gly-18 e Gly-22), de alanina (Ala-12, 

Ala-14 e Ala-19) e do resíduo de serina (Ser-7). Esses resíduos (Ala, Gly e Ser) foram 

escolhidos devido às suas cadeias laterais pequenas e distintas. Os sistemas de spin dos resíduos 

de glicina (Gly-11, Gly-18 e Gly-22) puderam ser prontamente identificados, pois apresentam 

uma única correlação devido ao acoplamento escalar entre hidrogênio amídico (HN) e o 

hidrogênio alfa (H) com deslocamento químico médio (δmédio) de 3,96 – 3,89 ppm. Os resíduos 

de alanina (Ala-12, Ala-14 e Ala-19), por sua vez, possuem três possíveis correlações devido 

aos acoplamentos escalares entre os HN, Hα e hidrogênios beta (Hβ). Os Hβ do resíduo de alanina 

são grupos metilas que, por serem constituídos apenas por hidrocarbonetos, apresentam baixo 

deslocamento químico (δmédio = 1,35 ppm), se destacando dos demais sinais de Hβ de outros 

resíduos. Assim como os resíduos de Ala, o resíduo de serina possui três possíveis correlações 

devidos aos acoplamentos escalares entre HN, Hα e Hβ. Entretanto, o deslocamento químico 

médio do Hβ da serina é muito superior, pois o grupo metileno está ligado diretamente a uma 

hidroxila (δmédio = 3,84 -3,87 ppm), o que permite uma distinção clara entre estes resíduos. 

Também foi possível identificar quase todos os demais sistemas de spin, exceto o resíduo de 

fenilalanina da extremidade N-terminal (Phe-1). A Figura 25 apresenta uma ampliação da 

região do mapa de contornos [1H,1H] TOCSY, onde são observados a maioria das correlações 

HN-Hα dos resíduos de Gly-11, Ala, 12, Ala-14 Gly-18, Gly 22, como destacado e ainda, 

algumas correlações de HN-Hβ dos resíduos de Phe-2, His-4, Ser-7.  

A Tabela de deslocamentos químicos do Biological Magnetic Resonance Data Bank11, 

utilizada como referência na identificação dos sistemas de spin da sequência primária do 

peptídeo ecPis-4s e como suporte para os assinalamentos dos sinais nos espectros está 

disponível junto aos anexos deste material.  

 

 

                                                

11 Biological Magnetic Resonance Data Bank. A Repository for Data from NMR Spectroscopy on Proteins, 

Peptides, Nucleic Acids, and other Biomolecules. Disponível em <http://www.bmrb.wisc.edu/ref_info/ 

statful.htm>. Acesso em 03 de dezembro de 2018. 
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Figura 25 - Espectro 1H, 1H-TOCSY, obtido em espectrômetro Bruker Avance III 500 

MHz com 2 mM de ecPis-4s em solução de 300 mM de SDS-d25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, deve-se reportar que, resíduos como lisina (Lys) e isoleucina (Ile) 

apresentam correlações intrarresiduais do tipo HN-H, HN-Hβ, HN-Hγ, HN-Hδ. Apesar de haver 

uma diferença significativa na estrutura molecular desses resíduos de aminoácidos, é possível 

que estes apresentem deslocamentos próximos ou ainda sobrepostos, assim como ocorreu entre 

os resíduos de fenilalanina (Phe), triptofano (Trp), histidina (His) e Arginina (Arg) que 

geralmente registram sinais no espectro, principalmente de Hβ, muito próximos. Neste sentido, 

não foi possível atribuir algumas correlações da estrutura primária do peptídeo apenas pela 

análise do mapa de contorno TOCSY, sendo necessária uma análise em conjunto com os mapas 

de contorno [1H,1H] NOESY, [1H,13C] HSQC e [1H,15N] HSQC. 

O mapa de contornos NOESY ([1H,1H]) foi interpretado em conjunto com o mapa de 

contornos TOCSY ([1H,1H]) para possibilitar a distinção entre resíduos de aminoácidos da 

sequência peptídica, como Phe-2, His-4, Phe-8, Trp-9, Lys-10, Phe-16 e Arg-20. A partir das 

correlações interresiduais e dos acoplamentos espaciais de média e longa distância entre 

resíduos de aminoácidos observados apenas no mapa de contorno NOESY, pôde-se identificar 

também os resíduos vizinhos de cada de aminoácido, e dessa forma, as posições de cada resíduo 

Gly-11 

Gly-18 

Gly-22 
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Ala-14 

Ala-12 
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da sequência peptídica (WÜTHRICH, 1986). Na Figura 26, estão apresentadas regiões do mapa 

de contorno [1H,1H] NOESY onde pode-se observar as diversas correlações interresiduais, 

algumas destacadas, de nOe característicos de conformação α-hélice: dαN (i, i+1), (i, i+2), (i, 

i+3), (i, i+4); dNN (i, i+1), (i, i+2), dαβ (i, i+3).  

 

Figura 26 -  Ampliação das regiões de correlação dαN (i, i+n) (A) e dαβ (i, i+3) (B) do 

espectro NOESY, obtido em espectrômetro Bruker Avance 500 MHz para 2 mM de 

peptídeo ecPis-4s em solução de 300 mM de SDS-d25 
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A partir dos resultados obtidos por CD, que indicaram a presença de uma estrutura 

secundária em -hélice para o peptídeo ecPis-4s, as correlações de curta e média distâncias 

características de conformações helicoidaisforam buscadas, encontradas e assinaladas. Tais 

correlações estão resumidas no diagrama de conectividades de nOe apresentado na Figura 27. 

Observa-se a presença de nOe do tipo dαN (i, i+3) e dαβ (i, i+3) envolvendo grande parte dos 

resíduos da estrutura primária do peptídeo ecPis-4s. Essas correlações espaciais são 

características de conformação alfa helicoidal e sugerem um elevado teor de helicidade para o 

peptídeo, como observado nos experimentos de CD. O maior número de correlações 

interresiduais na região N-terminal em comparação com a região C-terminal, revela uma maior 

estabilidade da hélice nessa porção da cadeia peptídica. Por outro lado, revela também que a 

porção C-terminal está mais livre podendo apresentar também uma maior dinâmica 

conformacional. 

 

 

Figura 27 - Diagrama de conectividade de nOe obtidos a partir no mapa de contorno 

NOESY: sequenciais de pequena distância: dN (i)- dN (i+1), dα (i)- dN (i+1); de média 

distância: dN (i)- dN (i+2), dα (i)- dN (i+2), dα (i)- dN (i+3), dα (i)- dβ(i+3) 

 

Os mapas de contorno [1H,13C] HSQC e [1H,15N] HMQC foram em seguida 

assinalados com base nos deslocamentos químicos de Hα e Hβ da cadeia lateral dos resíduos de 

aminoácido identificados nos espectros de TOCSY e NOESY. A interpretação realizada a partir 

dos mapas de contorno homonucleares permitiu a identificação dos deslocamentos químicos de 

13C e 15N, ligados diretamente aos núcleos de hidrogênio supracitados. O experimento de HSQC 
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foi obtido no modo editado, o que facilitou a interpretação entre diferentes núcleos de carbono 

(CH, CH2 e CH3). A Figura 28 apresenta o espectro [1H,13C] HSQC no modo editado. As 

correlações de núcleos de carbono CH2 estão em fase oposta (vermelho) em relação aos 

carbonos CH e CH3. 

 

Figura 28 - Espectro HSQC [1H,13C] obtido em espectrômetro Bruker Avance 500 MHz 

para ecPis-4s 2 mM em solução micelar de SDS-d25 300 mM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante destacar as correlações em fase oposta observada nos núcleos de Cα das 

glicinas (Gly-11, Gly-18 e Gly-22) no espectro HSQC. Esses resíduos de aminoácido foram 

prontamente confirmados devido ao baixo deslocamento químico de Cα, próximo a 45 ppm e 

sinal em fase negativa. Esse sinal negativo é gerado apenas por carbonos metilênicos (CH2). 

Quantidades diferentes de hidrogênios ligados a um carbono podem apresentar sinais opostos 

nos espectros 1H,13C em um experimento conhecido como DEPT (Distortion-less enhancement 

by polarization transfer). Em um experimento DEPT-135, por exemplo, carbonos metínocos 

(CH) e metílicos (CH3) geram picos de fase positiva, enquanto carbonos metilênicos (CH2) 

apresentam-se como picos de fase negativa (PAVIA et al., 2013). Esse fenômeno pode ser 

observado para o resíduo de aminoácido de glicina, como mencionado. Nesse sentido, as 
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correlações de núcleos de carbonos em fases opostas facilitam e confirmam a identificação dos 

sinais no mapa de contorno HSQC, condicionando também uma maior confiabilidade nos 

assinalamentos realizados.  

Finalmente, foram realizados os assinalamentos do mapa de contorno [1H,15N] HMQC 

(FIG. 29), onde a maioria das correlações entre 1H e 15N foram identificadas. Contudo, no 

espectro, há dois sinais não assinalados que podem ser referentes a 1H amídicos da região N-

terminal, ou ainda, HN da cadeia lateral de resíduos de arginina, que normalmente apresentam 

menores deslocamentos químicos (δmédio = 78,91 ppm e 78,96 ppm para HN1 e HN2, 

respectivamente), mas que podem ter sido deslocados para maiores valores de δmédio devido ao 

recorte da janela espectral realizado no experimento. 

 

Figura 29 – Espectro HMQC [1H,15N] obtido em espectrômetro Bruker Avance 500 

MHz para peptídeo ecPis-4s (2 mM) de em solução micelar SDS-d25 300 mM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a atribuição dos sinais em todos os mapas de contorno adquiridos, foram geradas 

listas de restrições de distância e ângulos diedros. As restrições de distância foram definidas 

pelas intensidades dos sinais de nOe observados e identificados no mapa de contorno NOESY. 

Já, as restrições de ângulos diedros foram obtidas a partir dos deslocamentos químicos de Cα, 

Cβ, Hα, Hβ. As listas de restrições geométricas foram empregadas para realização dos cálculos 

e obtenção das estruturas tridimensionais do peptídeo em meio mimético de SDS-d25. A 
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estrutura de menor energia obtida para o ecPis-4s em meio mimético mencionado está 

apresentada na Figura 30. 
 

 

Figura 30 - Estrutura de menor energia do peptídeo ecPis-4s obtida por RMN na 

presença de micelas SDS-d25. Destacam-se os átomos de N em azul, H em branco, O em 

vermelho e C em bege (A). Estrutura do peptídeo ecPis-4s em vista lateral com destaque 

aos resíduos hidrofílicos (em azul) e hidrofóbicos (em verde) (B). Vista frontal pelo eixo 

da hélice do peptídeo ecPis-4s (C). Resíduo de histidina-4 destacado em rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 30-C apresenta a visão frontal a partir do eixo da hélice da estrutura de menor 

energia do peptídeo ecPis-4s em meio micelar de SDS-d25. Pôde-se observar claramente um 

caráter altamente anfipático do peptídeo, com os resíduos de cadeia lateral apolar (em verde) 

voltados a uma região do espaço distinta dos resíduos de cadeia lateral polar (em azul) 

(A) 

      N-terminal                                                                                                                                      C-terminal  

(B) (C) 

His-4 

Phe-1 

Lys-10 

Arg-17 Arg-3 
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direcionados a uma outra região. Essa é uma importante característica vastamente relatada na 

literatura como um fator que favorece as interações de peptídeos com as estruturas 

fosfolipídicas da membrana celular (cabeça polares), e também a sua inserção, mesmo que 

parcial, da face hidrofóbica do peptídeo na interface ou interior da membrana (apolar) 

(STRÖMSTEDT et al., 2010). A estrutura de menor energia obtida para o peptídeo ecPis-4s é 

também apresentada em vista lateral na Figura 30A e 30B. Na Figura 30A, pode-se visualizar 

a estrutura tridimensional do peptídeo obtida, com uma boa dispersão dos resíduos de 

aminoácidos da estrutura primária de ecPis-4s, principalmente a cadeia lateral de cada resíduo. 

Nela foram destacados os elementos H em branco, N em azul, O em vermelho e C em bege, 

como ilustrada a cor da estrutura principal. A Figura 30B apresenta a mesma estrutura do 

peptídeo ecPis-4s, estrutura de menor energia, no entanto destacam-se nesta vista lateral os 

resíduos hidrofílicos (em azul) e hidrofóbicos (em verde) podendo ser observada a boa 

separação desses resíduos. Além disso, observa-se também apenas uma exceção entre a 

separação dos resíduos mencionada, que é a presença do resíduo de histidina (His-4, em 

coloração rosa), resíduo hidrofílico, mas que se apresenta na mesma região dos resíduos de 

característica apolar. A conformação -helicoidal está presente por toda a extensão do peptídeo, 

se iniciando no segundo resíduo de fenilalanina (Phe-2) até o vigésimo resíduo de arginina 

(Arg-20) ao final da cadeia peptídica.   

A avaliação da qualidade das estruturas obtidas para o peptídeo ecPis-4s em micelas 

de SDS-d25 foram realizadas através do diagrama de Ramachandran. A validação da 

sobreposição das estruturas calculadas foi feita a partir dos parâmetros estatísticos e valores de 

RMSD (Root Mean Square Deviation) também calculados (CIEMNY et al., 2016). O 

diagrama de Ramachandran e os valores de RMSD obtidos, considerando a sobreposição das 

10 estruturas de menor energia foram adotados como referência da qualidade e validação das 

estruturas calculadas. 

A Tabela 5 apresenta os dados dos cálculos estruturais assim como os valores obtidos 

na análise gráfica por Ramachandran relacionados a qualidade de estrutura obtida em SDS-d25. 

Os valores de RMSD, considerando todos os resíduos da cadeia peptídica e o segmento 

helicoidal também estão apresentados. 
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Tabela 5 - Dados obtidos dos cálculos estruturais do peptídeo ecPis-4s em presença de 

micelas de SDS-d25 

Restrições geométricas 

Totais 264 

Média distância (MD) 58 

Sequenciais (SQ) 27 

Intrarresiduais (IR) 149 

Ângulo diedro (AD) 30 

RMSD 

Estrutura peptídica completa 
Cadeia principal 1,40 Å 

RMSD 

Segmento da hélice 
Cadeia principal 0,80 Å 

Análise gráfica da qualidade por 

Ramachandran 

Resíduos em região 

favorecidas 
100,0 % 

Resíduos em regiões 

permitidas 
0,0 % 

Resíduos em regiões 

menos 

permitidas 

0,0 % 

Resíduos em regiões não 

permitidas 

 

0,0 % 

 

O diagrama de Ramachandran que indicada a qualidade das estruturas calculadas está 

apresentado na Figura 31.  
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Figura 31 - Diagrama de Ramachandran para as 10 estruturas de menor energia do 

peptídeo ecPis-4s, solução 2 mM, em SDS-d25 300 mM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagrama de Ramachandran (FIG. 31) mostra que todos os resíduos (100,0 %) da 

estrutura primária do peptídeo ecPis-4s se encontram em regiões favorecidas (em vermelho no 

diagrama). Esse resultado indica a obtenção de estruturas tridimensionais de alta qualidade, 

uma vez o diagrama representa, na região favorecida e permitida, as combinações possíveis 

para valores dos ângulos diedros  e ψ para um polipeptídeo com determinada estrutura 

secundária. A avaliação da convergência das estruturas calculadas e de sua qualidade foi feita 

considerando 149 restrições intrarresiduais (IR), 58 restrições de médias distâncias (MD) e 27 

restrições sequenciais (SQ). As dez estruturas de menor energia obtidas para o peptídeo ecPis-

4s, analisadas por RMSD foram sobrepostas e está apresentada na Figura 32.  

 

 

 

ecPis-4s_estrutura_refinada (10 modelos) 
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Figura 32 - Sobreposição das dez estruturas de menor energia para o peptídeo ecPis-4s 

obtidas por RMN na presença de micelas SDS-d25. (A) Sobreposição da cadeia principal 

e a cadeia lateral do peptídeo. (B) Sobreposição das estruturas do peptídeo ecPis-4s sem 

a cadeia lateral 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sobreposição das dez estruturas de menor energia do peptídeo ecPis-4s (FIG. 32) 

revelam um alto grau de convergência entre si. Quando analisadas estatisticamente, exibem um 

valor de RMSD de 1,4 Å para toda a estrutura peptídica. Quando considerado apenas o 

segmento helicoidal (Phe-2 até Arg-20), o RMSD diminui significativamente a 0,80 Å, 

revelando uma estrutura mais rígida nessa região e com pouca dinâmica conformacional. 
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(A) 

 N-terminal                                                                                                                           C-terminal
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5 DISCUSSÃO 

 

Após a síntese e caracterização do peptídeo ecPis-4s, experimentos foram realizados 

em meios miméticos de membrana para se compreender o mecanismo e potencial de ação de 

ecPis-4s. A primeira técnica utilizada neste estudo foi a calorimetria de titulação isotérmica 

(ITC), que permite a medida direta do fluxo de calor envolvido na interação de dois sistemas. 

Os resultados dos experimentos de titulação de solução de vesículas POPC:POPG 

(3:1) em solução do peptídeo ecPis-4s 25 M (FIG. 21A) mostraram uma variação negativa do 

fluxo de calor após cada injeção da LUV em solução peptídica, revelando um processo 

controlado por interações de caráter exotérmico, com a liberação de energia para o meio. A 

variação negativa da energia livre de Gibbs (ΔG°) acompanhada de um aumento da entropia 

(ΔS°) do sistema, comprova que a interação peptídeo-membrana ocorre em processo 

espontâneo e altamente favorável, resultando em uma perturbação do sistema mediante a 

liberação de energia (SEELIG, 2004). O valor negativo e elevado da componente entálpica 

(ΔH°) (-2632,00 cal.mol-1), neste mesmo sistema, indica que interações eletrostáticas, ou de 

caráter eletrostático,  prevalecem no sistema analisado, ΔH° > TΔS° (BOUCHEMAL, 2012; 

MUNHOZ, 2014). 

Esse resultado vai de encontro ao forte caráter catiônico do peptídeo ecPis-4s (carga 

líquida +7) frente vesículas aniônicas de POPC:POPG (3:1), o que mostra que é plausível uma 

forte contribuição entálpica para o processo de interação do sistema supracitado. No entanto, 

esse mesmo fenômeno não foi observado para o sistema com vesículas zwitteriônica de POPC 

titulado em solução peptídica 25 M. Valores de ΔH < TΔS° (TAB. 5), mostram que processo 

de interação neste sistema prevalecem interações do tipo hidrofóbicas. Esse menor valor de 

ΔH° ( -1000,00 cal.mol-1), considerando o mesmo peptídeo catiônico, estar relacionado ao fato 

da carga neutra da vesícula de POPC titulada. Apesar do processo espontâneo também 

observado (ΔG° = - 2644,96 cal.mol-1), o calor da reação no processo, assim como a força de 

interação revelada é significativamente menor se comparado ao sistema titulado com vesículas 

aniônicas de POPC:POPG (3:1). Pôde-se constatar uma constante de interação (K) da ordem de 

3070 L.mol-1 para o sistema  POPC:POPG em solução peptídica a 25 µM, sendo considerada, 

segundo a literatura, uma interação peptídeo-membrana de moderada a alta (VERLY et al., 

2017; FRASCA, 2016; BRAND, 2007). Já para o sistema com vesículas de POPC foram 

obtidos valores de K igual a 87,00, sendo esse valor de interação considerado baixo. Quando 

houve o aumento da razão molar LUV/peptídeo, como o aumento do número de injeções de 

LUV, observou-se uma diminuição do fluxo de calor no sistema, que se aproxima do calor de 
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diluição das vesículas (FIG. 21A e 21C). Esse resultado é observado devido a menor quantidade 

de peptídeo livre no sistema para interagir com as vesículas fosfolipídicas do sistema, uma vez 

que o peptídeo livre, presente em solução no momento inicial, se liga fortemente as vesículas 

de POPC:POPG por exemplo, já nas primeiras injeções, como observado pelo ΔH° deste 

sistema. 

Assim sendo, e diante do elevado potencial de interação do peptídeo ecPis-4s, 

principalmente em membrana aniônica de POPC:POPG (3:1), verificou-se se o peptídeo 

assume uma estrutura secundária ou conformação ativa e estável durante o processo de 

interação. 

Os espectros de CD (FIG. 22), obtidos em água e tampão Tris-HCl, indicaram que o 

peptídeo ecPis-4s apresenta uma grande tendência a adotar uma conformação em -hélice, se 

estruturando mesmo em um ambiente aquoso, com teor de hélice de 37 % em água e 38 % em 

tampão Tris-HCl (TAB. 6). No entanto, observa-se pelos baixos valores de elipticidade molar 

que o peptídeo não estar totalmente estruturado, podendo haver nesse sentido uma conformação 

de equilíbrio desenovelado-hélice em ambiente aquoso. 

Por outro lado, na presença dos meios biomiméticos, mesmo a baixas concentrações, 

pôde-se observar um aumento da amplitude dos sinais gerando um acentuado valor positivo 

para θ em λ=195 nm e dois vales intensos próximos a 208 nm e 222 nm, caracterizando a 

predominância de conformação em -hélice. Esses resultados de CD nos mostram que, uma 

vez que ocorre a interação de ecPis-4s com a membrana biomimética, como observado e 

confirmado pela técnica de ITC, o peptídeo ecPis-4s adquire uma estrutura secundária ativa. 

Observam-se também diferenças significativas nos espectros quando na presença ou ausência 

de membranas fosfolipídicas mostrando que o peptídeo é sensível ao tipo de membrana com a 

qual ele interage (ARCHILHA, 2008). Os resultados revelaram essa característica do peptídeo 

ecPis-4s em todos os meios biomiméticos avaliados, mostrando ainda que não houve uma 

grande variação da θ nos espectros obtidos para ambos os meios miméticos utilizados. Isso 

indica que o peptídeo apresenta alta estabilidade nos diferentes meios e nas diferentes 

concentrações realizadas, adquirindo uma conformação estável mesmo em baixas 

concentrações de LUV (MANZINI, 2011). 

Após obter informações sobre o potencial de interação e o comportamento 

conformacional do peptídeo ecPis-4s na presença de micelas e vesículas, espectros de RMN 

foram adquiridos para determinação da estrutura tridimensional do peptídeo. A grande 

vantagem de realizar estudos de espectroscopia de RMN é o fato de poder analisar em nível 

atômico a conformação de moléculas em meio mimético ao celular, ou seja mantendo as 
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características de interação em um estado natural (WIEDEMANN et al., 2017; ALVES, 2012). 

Os espectros foram obtidos em solução 300 mM de micelas de SDS-d25. A escolha de um meio 

micelar aniônico foi baseada nos resultados de helicidade molar obtidos pela técnica de CD 

para o peptídeo ecPis-4s (FIG. 22A). Valores de deconvolução indicaram helicidades para 

micelas de SDS próximo aos resultados obtidos para o meio vesicular de POPC:POPG (3:1), 

que melhor simula a membrana de bactérias. Além disso, micelas de SDS têm sido amplamente 

empregadas na determinação de estruturas tridimensionais de peptídeos por RMN, atuando 

como modelo de interface de membranas bacterianas (CRUSCA, 2017; ALVES, 2012). 

Como previsto a partir dos resultados de CD, nos espectros de RMN foram encontradas 

muitas correlações características de estrutura -helicoidal para o peptídeo ecPis-4s em toda a 

extensão da cadeia peptídica. Tais resultados estão de acordo com os valores de deconvolução 

calculados anteriormente nos experimentos de CD para ecPis-4s em meio biomimético de SDS, 

que apresentou alto teor de hélice (H), em torno de 93 %. Além disso, os experimentos 

realizados de RMN após todo o assinalamento, resolução do cálculo e refinamento da estrutura 

forneceram informações mais detalhadas sobre a estrutura do peptídeo, como a presença da 

estrutura em -hélice por toda extensão do peptídeo, do segundo resíduo de fenilalanina (Phe-

2) até o vigésimo resíduo de arginina (Arg-20). 

Observou-se também na estrutura de menor energia obtida (FIG. 30A) uma pequena 

torção da estrutura -helicoidal ao final da porção C-terminal, próximo a posição do resíduo de 

glicina 18 (Gly-18). Resíduos de glicina são comumente relatados por possibilitarem uma maior 

flexibilidade à estrutura de peptídeos, podendo atuar como dobradiças de modo a facilitar a 

inserção de uma região do peptídeo na bicamada fosfolipídica (ALVES , 2016; KAN et al., 

2002). Esta quebra no padrão regular da estrutura secundária do peptídeo pode estar indicando, 

nesse caso, uma maior flexibilidade ou uma maior liberdade da estrutura peptídica para um 

possível ancoramento ou inserção dessa região (C-terminal) na superfície da vesícula 

fosfolipídica, durante o processo de interação (ALVES, 2016). 

Esse comportamento do peptídeo está de acordo com Babakhani e colaboradores 

(2008), que estudaram modelos de inserção de peptídeos em membranas e observaram que os 

peptídeos se inserem, mas não profundamente na camada lipídica. Assim sendo, o peptídeo 

ecPis-4s deve-se encontrar posicionado paralelamente à superfície das micelas de SDS, com 

uma leve inserção da porção C-terminal. As estruturas de menor energia obtidas por RMN 

possibilita discutir também a posição estratégica do resíduo de histidina na quarta posição (His-

4). Este é o único resíduo carregado e hidrofílico que está presente na região hidrofóbica do 
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peptídeo ecPis-4s (FIG. 30B). A cadeia lateral da histidina possui um pKa em torno de 6 para 

seu ácido conjugado e, por isso, pode existir tanto na forma carregada (protonada) ou 

desprotonada próximo a valores do pH fisiológico, sendo o único aminoácido que apresenta 

significativa capacidade tamponante ao pH (entre 6,5 e 7,5) (NELSON & COX, 2014). Ou seja, 

quando carregado, esse resíduo pode interagir com a cabeça dos fosfolipídios da bicamada 

celular, de característica polar, na interface externa da membrana celular. No entanto, quando 

desprotonada poderia se inserir juntamente com todos os outros resíduos hidrofóbicos numa 

região mais interior a bicamada lipídica, interagindo com a calda de característica apolar dos 

fosfolipídios. 

Outros parâmetros que se podem relacionar com as estruturas obtidas por RMN e 

inferir sobre o processo de interação foram descritos nos resultados de ITC. A estrutura 

tridimensional de ecPis-4s mostrou uma hélice com alto grau de convergência, alta qualidade 

estrutural e grande anfipaticidade, com uma face hidrofóbica e hidrofílica bem distintas. Isso 

corrobora diretamente com os altos e negativos valores de ΔH° obtidos quando titulado LUV 

de (POPC:POPG) que indica a predominância de interações eletrostáticas no sistema analisado. 

Nesse sentido, mais uma vez pode-se inferir uma face hidrofóbica de ecPis-4s ancorada na 

estrutura da membrana mimética com uma a inserção parcial do peptídeo paralelamente no 

interior da bicamada fosfolipídica. Enquanto isso, os resíduos hidrofílicos interagem na região 

de interface, de cabeça polar, conduzidos por interações inicialmente eletrostáticas entre o 

peptídeo fortemente carregado (carga +7), e os grupos fosfato dos fosfolipídios, carregados 

negativamente. A proposta acima se aproxima também dos resultados obtidos para a energia 

livre de Gibbs (ΔG°) no sistema vesicular de POPC:POPG (3:1), que relaciona a intensa 

variação da energia de ligação do peptídeo à bicamada celular (BABAKHANI et al., 2008). 

Esses resultados juntos confirmam a proposta do modo de ação do peptídeo ecPis-4s 

que a partir de seu caráter anfipático insere uma porção de sua estrutura na face apolar da 

membrana biomimética, enquanto a região polar, com seus respectivos resíduos hidrofílicos e 

carregados, interage com os grupos de cabeça dos fosfolipídios de carga negativa, como os 

grupos fosfatos, que constituem e estão presentes também nas membranas bacterianas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho apresenta a síntese, purificação e caracterização do peptídeo ecPis-

4s, tendo como objetivo estudar o potencial de interação e o mecanismo de ação desse peptídeo 

em meios biomiméticos. Os resultados dos estudos termodinâmicos por ITC em vesículas de 

POPC e POPC:POPG (3:1) mostraram que o peptídeo ecPis-4s interage de forma mais efetiva 

com vesículas aniônicas em um processo fortemente espontâneo (ΔG° = - 4757,81 cal.mol-1), 

quando comparado a vesículas de carga neutra. Em ambos os meios utilizados, a interação do 

peptídeo é termodinamicamente favorecida (ΔG° < 0 e ΔS° > 0) com uma constante de interação 

K relativamente baixa para o meio zwitteriônico, porém, significativamente maior para o 

sistema aniônico vesicular. Além disso, observou-se nesse meio que o processo de interação é 

predominantemente dirigido por forças de natureza eletrostática, com uma alta componente 

entálpica para as constantes de interação em meio vesicular aniônico. 

A técnica de CD mostrou que o peptídeo apresenta uma tendência a uma conformação 

-helicoidal em meio aquoso, no entanto, na presença de meios biomiméticos, observa-se uma 

conformação em -hélice com altos valores de helicidade (H), sendo essa a conformação ativa 

do peptídeo quando este interage com a membrana biomimética. O teor de hélice que o peptídeo 

adquire foi apresentado e variou de acordo com os meios miméticos utilizados, chegando a mais 

de 90 % em meio mimético aniônico de SDS. 

Após o estudo do processo de interação por calorimetria e da conformação por CD, a 

estrutura tridimensional em nível atômico do peptídeo ecPis-4s foi proposta. A conformação 

tridimensional do peptídeo foi obtida após os assinalamentos dos espectros homonucleares e 

heteronucleares, validação dos ângulos de restrições e cálculos de dinâmica molecular. As 

estruturas obtidas confirmaram os resultados observados previamente nos estudos de ITC e CD, 

e apresentaram um alto grau de convergência entre as dez estruturas de menor energia indicando 

uma conformação ativa α-helicoidal de elevada qualidade para o peptídeo ecPis-4s. 
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ANEXO I – ESTRUTURAS AMINOÁCIDOS UTILIZADOS NA SÍNTESE DO 

PEPTÍDEO ecPis-4s 
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ANEXO II – Acompanhamento da síntese do peptídeo ecPis-4 

Ordem de 

acoplamento 

Derivado de 

Aminoácido 
Excesso 

Tempo de 

Reação 

(h) 

Resultados do Teste de 

Kaiser 

Acoplamento Desproteção 

1º Fmoc-Gly-OH 4 3 - + 

2º Fmoc-Gln(trt)-OH 3 2 - + 

3º Fmoc-Arg(Pbf)-OH 3 2 - + 

4º Fmoc-Ala-OH*H2O 3 2 - + 

5º Fmoc-Gly-OH 3 2 - + 

6º Fmoc-Arg(Pbf)-OH 3 2 - + 

7º Fmoc-Phe-OH 3 2 - + 

8º Fmoc-Ile-OH 3 2 + --- 

 **Fmoc-Ile-OH 4 3 - + 

9º Fmoc-Ala-OH*H2O 3 2 - + 

10º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - + 

11º Fmoc-Ala-OH*H2O 3 2 - + 

12º Fmoc-Gly-OH 3 2 - + 

13º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - + 

14º Fmoc-Trp(Boc)-OH 3 2 + --- 

 **Fmoc-Trp(Boc)-OH 4 3 - + 

15º Fmoc-Phe-OH 3 2 - + 

16º Fmoc-Ser(tBu)-OH 3 2 - + 

17º Fmoc-Lys(Boc)-OH 3 2 - + 

18º Fmoc-Ile-OH 3 2 + --- 

 **Fmoc-Ile-OH 4 3 - + 

19º Fmoc-His(trt)-OH 3 2 + --- 

 **Fmoc-His(trt)-OH 4 3 - + 

20º Fmoc-Arg(Pbf)-OH 3 2 + --- 

 **Fmoc-Arg(Pbf)-OH 4 3 + --- 

 **Fmoc-Arg(Pbf)-OH 4 3 - + 

21º Fmoc-Phe-OH 3 2 + --- 

 **Fmoc-Phe-OH 4 3 + --- 
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 **Fmoc-Phe-OH 4 3 - + 

22º Fmoc-Phe-OH 3 2 + --- 

 **Fmoc-Phe-OH 4 3 + --- 

 **Fmoc-Phe-OH 4 3 + --- 

 **Fmoc-Phe-OH 6 3 + --- 

 **Fmoc-Phe-OH 6 3 -  

 

 

Sinal positivo indica a presença de cor dos grânulos de resina e negativo indica que não ocorreu 

a coloração dos grânulos no teste de Kaiser. 

 

** Repetição da etapa acoplamento. + Grupo amino livre. – Grupo amino protegido. --- Teste 

não realizado. 
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ANEXO III – ESPECTRO DE RMN 1D DO PEPTÍDEO ECPIS-4S EM MEIO 

BIOMIMÉTICO DE SDS 300 mM (AZUL) E EM SOLUÇÃO H2O/D2O 10% A 4 mM 

(ROXO), 2 mM (VERDE) E 1 mM (VERMELHO) 
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ANEXO IV – DESLOCAMENTO QUÍMICO DOS RESÍDUOS DE AMINOÁCIDOS 

DO PEPTÍDEO ecPis-4s 

 

 

RESÍDUO 
ÁTOMO 

(sigla) 

DESLOCAMENTO 

QUÍMICO (ppm) 

Phe - 2 

 

N 

 

N 

 

121,273 

H H 8,313 

CA C 59,170 

HA H 4,494 

CB C 39,208 

HB2 H 3,185 

HB3 H 3,018 

 

ARG – 3 

 

N 

 

N 

 

120,211 

H H 8,638 

CA C 57,970 

HA H 4,161 

CB C 30,702 

HB2 H 1,903 

HB3 H 1,787 

CG C 27,428 

HG2 H 1,697 

HG3 H 1,608 

CD C 43,482 

HD2 H 3,244 

HD3 H 3,174 

    

His – 4 

N N 117,099 

H H 8,459 

CA C 57,308 

HA H 4,602 

CB C 29,796 

HB2 H 3,333 

HB3 H 3,226 

    

Ile – 5 

N N 116,554 

H H 7,977 

CA C 63,053 

HA H 4,061 

CB C 38,516 

HB H 1,875 

CG1 C 27,604 

HG12 H 1,539 

HG13 H 1,209 

CG2 C 17,243 
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HG21 H 0,946 

HG22 H 0,946 

HG23 H 0,946 

Lys – 6 

N N 121,444 

H H 8,228 

CA C 57,591 

HA H 4,205 

CB C 32,600 

HB2 H 1,863 

HB3 H 1,739 

    

Ser - 7 

N N 114,126 

H H 8,087 

CA C 58,110 

HA H 4,294 

CB C 63,111 

HB2 H 3,948 

HB3 H 3,857 

    

Phe – 8 

N N 120,014 

H H 8,022 

CA C 59,812 

HA H 4,346 

CB C 39,142 

HB2 H 3,128 

HB3 H 3,074 

CZ C 131,470 

HZ H 6,911 

    

Trp - 9 

N N 119,917 

H H 8,008 

CA C 59,135 

HA H 4,511 

CB C 29,404 

HB2 H 3,343 

HB3 H 3,254 

    

Lys - 10 

N N 119,917 

H H 8,042 

CA C 56,561 

HA H 4,947 

CB C 32,675 

HB2 H 1,909 

HB3 H 1,810 

CG C 24,970 

HG2 H 1,461 

CD C 29,436 

HD2 H 1,674 
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Gly – 11 
N 

H 

N 

H 

106,431 

7,913 

 CA C 45,666 

 HA2 H 3,855 

    

Ala – 12 

N N 120,875 

H H 7,712 

CA C 54,045 

HA H 4,187 

CB C 18,696 

HB1 H 1,465 

HB2 H 1,465 

HB3 H 1,465 

    

Lys – 13 

N N 119,917 

H H 8,026 

CA C 58,527 

HA H 4,089 

CB C 32,676 

HB2 H 1,860 

HB3 H 1,696 

CD C 29,409 

HD2 H 1,697 

    

Ala – 14 

N N 123,234 

H H 7,949 

CA C 54,313 

HA H 4,055 

CB C 18,006 

    

Ile – 15 

HB1 H 1,321 

N N 117,791 

H H 7,714 

CA C 63,156 

HA H 3,892 

CB C 38,442 

HB H 1,798 

CG1 C 27,813 

HG12 H 1,486 

HG13 H 1,108 

CG2 C 16,630 

HG21 H 0,712 

    



123 

 

    

   
 

 

    

Phe – 16 

H H 7,971 

HA H 4,326 

CB C 39,216 

HB2 H 3,245 

HB3 H 3,081 

    

Arg – 17 

N N 118,080 

H H 8,046 

CA C 57,293 

HA H 4,601 

CB C 30,607 

HB2 H 1,921 

HB3 H 1,645 

CG C 27,345 

HG2 H 1,465 

CD C 43,459 

HD2 H 3,203 

    

Gly – 18 

H H 7,009 

CA C 44,935 

HA2 H 
3,926 

 

    

Ala – 19 

N N 122,949 

H H 8,034 

CA C 52,968 

HA H 4,276 

CB C 18,655 

HB1 H 1,463 

    

Arg – 20 

H H 8,027 

CA C 58,883 

HA H 4,515 

CB C 30,666 

HB2 H 1,909 

HB3 H 1,817 

HG2 H 1,460 

HD2 H 3,199 

    

Gln – 21 

N N 119,994 

H H 8,183 

CA C 56,355 

HA H 4,351 

CB C 29,414 

HB2 H 2,183 
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HB3 H 2,062 

CG C 33,911 

HG2 H 2,407 

NE2 N 110,440 

HE21 H 7,428 

HE22 H 6,690 

    

Gly – 22 

N N 107,232 

H H 4,073 

CA C 45,327 

HA2 H 3,923 
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ANEXO V - A TABELA DE DESLOCAMENTOS QUÍMICOS DO BIOLOGICAL 

MAGNETIC RESONANCE DATA BANK UTILIZADA COMO REFERÊNCIA NA 

IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE SPIN 

 

Statistics Calculated for All Chemical Shifts from Atoms in the 20 Common Amino 

Acids 

 

Amino 

Acid 

Atom 

Name 

Atom 

Type 

Minimum 

Shift 

Maximum 

Shift 

Average 

Shift 

Standard 

Deviation 

       

ALA 

H H -0.91 69.23 8.19 0.65 

HA H -2.52 17.87 4.24 0.45 

HB H -14.04 5.48 1.35 0.28 

C C 0.04 187.20 177.74 3.40 

CA C 17.01 354.70 53.18 2.87 

CB C -40.99 318.87 19.06 3.19 

N N 0.05 766.00 123.33 6.29 

       

ARG 

H H 0.01 178.00 8.24 0.98 

HA H 1.21 12.57 4.29 0.47 

HB2 H -4.78 27.53 1.79 0.31 

HB3 H -1.13 27.53 1.76 0.33 

HG2 H -1.45 4.20 1.56 0.29 

HG3 H -1.30 5.47 1.54 0.30 

HD2 H -6.44 5.00 3.11 0.27 

HD3 H -0.69 5.00 3.09 0.29 

HE H 2.20 116.66 7.45 2.93 

HH11 H 4.41 11.70 6.93 0.57 

HH12 H 4.41 10.73 6.88 0.53 

HH21 H 1.23 11.35 6.82 0.66 

HH22 H 1.23 60.14 6.90 2.17 

C C 0.17 184.96 176.41 3.21 

CA C 8.37 358.12 56.79 3.46 

CB C 17.74 329.12 30.71 2.58 

CG C 12.17 328.29 27.26 3.15 

CD C 18.94 342.64 43.20 3.05 

CZ C 43.20 184.50 160.22 6.55 

N N 0.13 433.81 120.80 4.83 

NE N -23.15 149.11 90.17 13.84 

NH1 N 6.45 124.79 78.91 13.74 

NH2 N 66.20 128.47 78.96 14.54 

       

ASP 

H H -0.35 25.88 8.30 0.60 

HA H -3.75 8.66 4.59 0.33 

HB2 H -5.20 37.40 2.72 0.52 

HB3 H -1.46 37.20 2.67 0.53 
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HD2 H 1.16 12.30 5.24 2.98 

C C 0.11 219.00 176.37 3.43 

CA C 5.63 354.53 54.69 2.81 

CB C 9.70 341.27 40.89 2.65 

CG C 2.64 186.50 177.74 16.06 

N N 0.06 428.09 120.69 4.77 

       

ASN 

H H 0.01 20.40 8.33 0.65 

HA H 0.90 7.11 4.66 0.36 

HB2 H -0.77 8.88 2.80 0.34 

HB3 H -0.95 5.14 2.74 0.36 

HD21 H 0.78 111.32 7.34 0.87 

HD22 H 0.91 111.32 7.14 0.88 

C C 0.11 185.30 175.24 2.99 

CA C 2.20 354.02 53.56 3.66 

CB C 1.96 342.80 38.73 3.75 

CG C 0.00 183.80 176.38 7.41 

N N 0.04 426.31 118.93 5.28 

ND2 N 21.04 1114.29 112.92 13.02 

       

CYS 

H H 3.72 12.66 8.38 0.70 

HA H -9.86 43.50 4.68 1.00 

HB2 H -39.82 363.58 3.15 6.59 

HB3 H -44.20 363.58 3.07 5.97 

HG H -1.83 10.70 2.01 1.38 

C C 1.00 187.59 174.80 3.28 

CA C 30.67 82.30 58.04 3.45 

CB C 17.99 73.92 33.32 6.47 

N N -147.00 628.00 120.47 19.18 

       

GLU 

H H 0.01 122.90 8.33 0.76 

HA H 0.43 8.76 4.24 0.42 

HB2 H -1.47 4.82 2.02 0.22 

HB3 H -1.63 4.08 1.99 0.23 

HG2 H -0.67 4.69 2.26 0.22 

HG3 H -0.10 4.69 2.24 0.23 

HE2 H 0.80 11.96 5.09 2.70 

C C 0.07 190.58 176.84 3.96 

CA C 1.06 360.83 57.34 3.38 

CB C 9.08 330.83 30.02 3.28 

CG C 6.16 337.23 36.14 3.05 

CD C 7.02 198.61 180.98 14.71 

N N 0.04 422.04 120.71 4.85 

       

GLN 

H H 0.00 66.54 8.22 0.66 

HA H 0.40 7.43 4.27 0.43 

HB2 H -1.51 10.46 2.04 0.28 

HB3 H -1.50 20.90 2.01 0.33 
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HG2 H -1.76 33.60 2.31 0.34 

HG3 H -1.40 34.95 2.29 0.37 

HE21 H -3.41 23.89 7.21 0.50 

HE22 H 1.03 113.70 7.04 0.90 

C C 0.07 1756.00 176.35 10.02 

CA C 1.73 356.83 56.57 2.70 

CB C 1.84 328.29 29.21 2.60 

CG C 2.10 333.03 33.81 2.64 

CD C 6.79 183.54 179.33 7.30 

N N 0.00 418.06 119.92 4.27 

NE2 N 33.90 412.16 111.88 3.06 

       

GLY 

H H -15.30 15.70 8.33 0.67 

HA2 H -3.40 8.64 3.96 0.40 

HA3 H -3.94 7.69 3.89 0.41 

C C 1.00 189.53 173.84 3.55 

CA C 2.20 344.99 45.38 2.25 

N N 0.20 791.00 109.71 7.36 

       

HIS 

H H -0.30 13.34 8.26 0.74 

HA H 0.68 11.38 4.62 0.57 

HB2 H -2.17 45.90 3.16 1.13 

HB3 H -6.20 38.50 3.10 1.09 

HD1 H -15.00 86.50 10.08 8.71 

HD2 H -25.85 67.80 7.17 3.37 

HE1 H -26.60 134.81 7.82 2.63 

HE2 H -15.00 76.40 11.11 7.97 

C C 1.00 185.51 175.14 4.43 

CA C 11.40 355.08 56.52 3.48 

CB C 17.80 329.05 30.33 3.26 

CG C 60.97 139.83 131.31 7.22 

CD2 C 7.19 159.95 119.91 5.84 

CE1 C 8.20 166.28 137.22 5.88 

N N 0.20 427.15 119.68 5.18 

ND1 N 31.03 261.01 192.67 33.11 

NE2 N 17.00 257.57 181.33 20.99 

       

ILE 

H H 0.01 11.87 8.26 0.69 

HA H -9.00 173.54 4.17 1.03 

HB H -2.44 38.70 1.78 0.41 

HG12 H -10.10 5.56 1.26 0.46 

HG13 H -10.10 9.71 1.19 0.49 

HG2 H -3.92 6.23 0.77 0.31 

HD1 H -4.15 13.89 0.67 0.34 

C C 0.00 187.55 175.81 4.27 

CA C 20.88 362.18 61.62 3.42 

CB C -34.48 339.79 38.60 3.01 

CG1 C 8.00 329.29 27.75 3.44 
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CG2 C 0.79 317.62 17.62 3.35 

CD1 C 2.70 314.60 13.52 3.62 

N N 0.00 531.00 121.44 6.19 

       

LEU 

H H -0.30 13.22 8.22 0.66 

HA H 0.00 119.41 4.31 0.66 

HB2 H -1.52 8.02 1.61 0.36 

HB3 H -1.79 8.39 1.52 0.38 

HG H -2.08 5.70 1.50 0.35 

HD1 H -3.42 30.18 0.75 0.34 

HD2 H -3.42 24.50 0.72 0.37 

C C 0.07 228.49 176.99 3.55 

CA C 1.06 158.32 55.65 2.25 

CB C 7.44 93.18 42.26 2.03 

CG C 0.00 75.28 26.81 1.53 

CD1 C 0.68 120.70 24.69 2.09 

CD2 C 0.28 116.30 24.11 2.17 

N N 0.04 627.00 121.97 8.13 

       

LYS 

H H 0.00 64.42 8.17 0.65 

HA H -0.12 32.65 4.26 0.46 

HB2 H -1.42 10.94 1.77 0.27 

HB3 H -3.04 9.43 1.74 0.28 

HG2 H -1.65 6.70 1.36 0.27 

HG3 H -1.83 5.58 1.35 0.28 

HD2 H -1.68 119.62 1.61 0.66 

HD3 H -2.02 29.05 1.59 0.28 

HE2 H -0.49 42.02 2.91 0.29 

HE3 H -0.05 7.34 2.90 0.22 

HZ H -10.90 10.51 7.32 1.08 

C C 0.11 996.25 176.61 5.86 

CA C 1.16 359.22 56.95 3.31 

CB C -26.69 332.99 32.81 3.04 

CG C 12.11 325.49 24.97 3.25 

CD C 0.83 329.28 29.00 2.73 

CE C -0.13 342.33 41.92 3.16 

N N 0.04 427.25 121.03 4.82 

NZ N 1.95 177.20 47.43 29.06 

       

MET 

H H -0.21 177.00 8.26 1.32 

HA H -0.93 313.57 4.41 2.52 

HB2 H -27.31 33.75 2.02 0.60 

HB3 H -27.31 12.94 1.99 0.53 

HG2 H -33.86 32.70 2.36 1.63 

HG3 H -33.86 31.70 2.33 1.74 

HE H -24.86 10.20 1.74 1.76 

C C 2.20 183.25 176.19 3.22 

CA C 25.73 85.33 56.14 2.31 
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CB C 0.20 332.17 32.99 3.32 

CG C 2.30 332.69 32.07 3.34 

CE C 8.90 317.65 17.25 4.42 

N N 0.00 428.25 120.06 5.18 

       

PHE 

H H -0.50 12.18 8.34 0.73 

HA H 1.33 59.70 4.62 0.74 

HB2 H 0.16 7.98 2.99 0.38 

HB3 H -0.21 12.72 2.93 0.40 

HD1 H 0.60 12.15 7.04 0.40 

HD2 H 0.60 12.15 7.04 0.42 

HE1 H -2.84 14.08 7.06 0.46 

HE2 H 0.00 12.90 7.06 0.46 

HZ H -7.14 43.62 6.99 0.73 

C C 0.09 187.61 175.45 3.17 

CA C 4.92 363.62 58.11 3.94 

CB C 2.16 341.70 39.97 3.75 

CG C 7.23 152.84 137.51 10.95 

CD1 C 7.16 143.45 131.14 6.17 

CD2 C 7.16 138.70 131.32 4.58 

CE1 C 0.00 144.99 130.29 6.01 

CE2 C 7.47 139.70 130.53 4.01 

CZ C 7.35 139.13 128.99 4.27 

N N 0.07 422.84 120.39 5.58 

       

PRO 

H2 H 8.07 9.67 8.76 0.71 

HA H 0.64 135.80 4.39 0.83 

HB2 H -1.50 5.63 2.07 0.37 

HB3 H -3.48 6.10 1.99 0.38 

HG2 H -2.35 7.40 1.92 0.34 

HG3 H -1.52 4.92 1.89 0.35 

HD2 H -6.56 7.67 3.63 0.46 

HD3 H -6.56 8.87 3.60 0.48 

C C 0.00 183.52 176.64 4.32 

CA C 0.00 363.09 63.33 3.77 

CB C 0.00 333.59 31.90 3.30 

CG C 2.44 327.40 27.29 3.85 

CD C 1.16 350.65 50.34 3.32 

N N 3.57 430.00 135.19 26.88 

       

SER 

H H -15.30 13.13 8.28 0.61 

HA H 1.28 58.74 4.48 0.48 

HB2 H 0.61 9.18 3.87 0.28 

HB3 H 0.61 41.70 3.84 0.35 

HG H 0.13 11.36 5.43 1.21 

C C 0.00 197.10 174.60 3.17 

CA C 4.33 361.28 58.70 2.87 

CB C -939.28 365.09 63.71 5.23 
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N N 0.00 416.96 116.30 4.33 

       

THR 

H H 0.02 21.70 8.23 0.64 

HA H -1.50 7.47 4.45 0.48 

HB H 0.09 71.59 4.17 0.67 

HG1 H -1.78 11.01 5.23 1.41 

HG2 H -12.10 16.30 1.14 0.28 

C C 4.78 185.92 174.48 3.97 

CA C 0.97 92.66 62.21 2.78 

CB C -939.28 629.21 69.59 5.92 

CG2 C 7.18 175.60 21.59 1.94 

N N 0.00 402.00 115.42 6.48 

       

TRP 

H H 3.42 17.32 8.27 0.79 

HA H 2.04 11.41 4.68 0.54 

HB2 H 0.42 5.35 3.18 0.35 

HB3 H -0.38 7.97 3.12 0.37 

HD1 H 1.88 10.75 7.13 0.37 

HE1 H -1.28 131.71 10.09 1.49 

HE3 H 1.85 11.36 7.29 0.52 

HZ2 H 2.63 10.81 7.26 0.42 

HZ3 H 0.76 8.90 6.85 0.48 

HH2 H 2.84 10.90 6.95 0.46 

C C 2.50 184.30 176.09 4.52 

CA C 2.97 362.10 57.73 4.98 

CB C 1.60 328.80 30.12 4.96 

CG C 4.17 116.53 110.01 9.54 

CD1 C 30.24 158.33 126.28 4.53 

CD2 C 1.58 155.17 126.82 13.71 

CE2 C 56.42 177.71 137.57 9.92 

CE3 C -10.87 174.81 120.12 5.68 

CZ2 C 7.11 144.03 114.00 4.70 

CZ3 C -8.70 161.54 121.11 4.75 

CH2 C -6.33 160.82 123.51 5.18 

N N 6.71 423.16 121.67 6.20 

NE1 N 0.53 435.96 129.26 6.50 

       

TYR 

H H 0.02 12.34 8.30 0.74 

HA H 0.44 7.16 4.61 0.56 

HB2 H -21.23 23.28 2.90 0.47 

HB3 H -21.23 23.28 2.83 0.49 

HD1 H 0.19 10.50 6.92 0.38 

HD2 H 0.55 10.50 6.91 0.38 

HE1 H 0.08 11.80 6.69 0.31 

HE2 H 0.43 11.70 6.69 0.32 

HH H -0.79 31.00 9.08 2.12 

C C 2.20 184.78 175.38 4.44 

CA C 2.20 357.68 58.14 3.15 
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CB C 18.38 338.69 39.32 3.16 

CG C 7.11 144.30 128.31 10.31 

CD1 C 19.59 141.57 132.36 5.35 

CD2 C 3.49 139.64 132.35 5.31 

CE1 C 40.44 177.72 117.70 4.15 

CE2 C 34.12 154.10 117.75 3.40 

CZ C 6.84 165.72 155.37 14.27 

N N 0.20 818.00 120.79 12.55 

       

VAL 

H H -0.41 15.05 8.27 0.68 

HA H -2.83 54.97 4.17 0.63 

HB H -27.48 31.75 1.98 0.46 

HG1 H -27.20 24.20 0.82 0.34 

HG2 H -27.20 56.56 0.80 0.44 

C C 1.00 205.70 175.65 3.00 

CA C 20.67 362.06 62.50 3.23 

CB C 15.60 331.75 32.73 2.33 

CG1 C -7.40 321.19 21.56 2.50 

CG2 C -5.65 320.42 21.35 2.60 

N N 0.20 529.00 121.16 7.64 

 


