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Resumo 
 

Interações de peptídeos antimicrobianos com modelos de membranas biológicas têm 

sido extensivamente estudadas para entender as funções destes peptídeos e para elucidar seus 

mecanismos de ação. Muitos esforços têm sido realizados para aumentar a potência e a 

especificidade desses peptídeos com o propósito de serem mais seletivos aos organismos 

patogênicos do que às células dos hospedeiros, como também para um melhor entendimento 

desta classe de processo biológico. Os mecanismos geralmente propostos para a atividade 

antimicrobiana envolvem a permeabilização das membranas celulares pela formação de poros 

ou por outras mudanças nas membranas. Um ponto fundamental no entendimento da 

atividade é que a composição de lipídeos das membranas dos patógenos e dos hospedeiros é 

diferente, observação que é entendida como a chave principal da seletividade dos peptídeos 

antimicrobianos. O objetivo do presente trabalho é contribuir para o entendimento da ação de 

peptídeos antimicrobianos pelo estudo, por simulação molecular, do peptídeo antimicrobiano 

indolicidina e de alguns de seus mutantes. A indolicidina é um peptídeo constituído por 13 

resíduos de aminoácidos que foi isolada dos neutrófilos de bovinos cuja função é ingerir e 

matar bactérias. Apesar de numerosos estudos experimentais, não se sabe ainda como a 

indolicidina atua.  Este conhecimento é importante tanto no entendimento dos processos de 

defesa dos organismos multicelulares como no desenvolvimento de novos antibióticos. Estas 

questões foram abordadas através do estudo do comportamento da indolicidina e de alguns 

dos seus mutantes em solução aquosa e em interação com modelos de membranas celulares. 
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Abstract 
 
 Interactions of the antimicrobial peptides with biological membrane models have been 

broadly studied to understand the function and the action mechanism of this class of peptides. 

Many efforts have been realized to increase the potency and the specificity of these peptides 

with the purpose of obtain more selective pathogen antimicrobials with decrease of the toxic 

effects and for a better explanation of the biological process concerned in the peptide action.  

The action mechanism approached to antimicrobial peptides concern the cellular membrane 

permeation by pore formation or other type of membrane disruption. A fundamental point in 

the knowledge of the activity is the distinct lipid composition of pathogen and host cells that 

is conceived as the principal key point in the selectivity of the antimicrobial peptides. The 

aim of the present work is to contribute for the knowledge of the action of the antimicrobial 

peptide indolicidin and some of its mutants by molecular dynamics simulation. The 

indolicidin is a short 13 amino acid residues antimicrobial peptide that was isolated from 

bovine neutrofils that have the function of ingest and kill pathogens. The action mechanism 

of the indolicidin is not yet known despite of numerous experimental studies realized with 

this peptide. The interaction of the indolicidin with the membrane models is important both 

for the knowledge of the defense machinery of the live organisms and for the development of 

new antimicrobials. These questions were approached by the study of the indolicidin and 

some of its mutants in solution and in interaction with cell membrane models. 
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1. Peptídeos antimicrobianos 
 

 

Os peptídeos antimicrobianos (PAMs) são elementos importantes do sistema de 

imunidade inata presente em todos os organismos vivos (Epand e Vogel, 1999; Hancock e 

Diamond, 2000; Dutton et al., 2002; Gallo, 2005). Eles exibem atividade significativa sobre 

uma grande variedade de microorganismos (Hancock e Lehrer, 1998). No entanto, em 

conjunto com sua atividade antimicrobiana, alguns desses peptídeos apresentam, muitas 

vezes, forte atividade hemolítica e são, comumente, tóxicos às células eucarióticas 

(Schluesner et al., 1993; Epand e Vogel, 1999; Sitaram e Nagaraj, 1999).   

PAMs são geralmente peptídeos formados por menos de 50 resíduos de aminoácidos 

com uma carga líquida positiva devido à presença de resíduos de lisina (Lys) e arginina 

(Arg), e que contém uma porção substancial de resíduos de baixa anfipatia (Powers and 

Hancock, 2003).  

Um grande número de PAMs são conhecidos e estudados, mais de 1300 segundo o 

“Antimicrobial peptide database” (APD) (Wang e Wang, 2004). Nesse banco de dados, os 

PAMs são classificados consoante suas estruturas terciárias e composição de aminoácidos em 

grupos de peptídeos contendo estrutura em hélice, folha, hélice/folha e peptídeos ricos em um 

determinado aminoácido (Tabela 1).  

Apesar da grande quantidade de PAMs estudados, o conhecimento sobre as estruturas 

desses peptídeos ainda é limitado. Segundo o APD, existem somente 180 PAMs com 

estruturas terciárias determinadas, o que representa apenas 13,5 % do total conhecido. Esta 

informação torna evidente que se deve investigar mais as estruturas dos PAMs, uma vez que 
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o conhecimento das estruturas é de grande importância para ajudar a entender o modo de 

ação destas biomoléculas. 

Tabela 1 – Quantidade e classificação dos PAMs segundo o “Antimicrobial peptide database” (Wang 
e Wang, 2004)  

Estrutura Número de peptídeos* Porcentagem 

Hélice 207 15,48 % 
Folha sem ponte dissulfeto 35 2,61 % 

Hélice/Folha 34 2,54 % 
Rica em um determinado aminoácido 71 5,31 % 

Com ponte dissulfeto 368 27,52 % 
Desconhecida 617 46,14 % 

* dados obtidos em janeiro de 2009 em http://aps.unmc.edu/AP/statistic/statistic_structure.php 

1.1. Os alvos dos peptídeos antimicrobianos 
 
 

Durante a última década, uma grande quantidade de dados experimentais forneceram 

indicações de que os PAMs atuam predominantemente influenciando a integridade das 

membranas celulares pela interação com os componentes lipídicos (Shai, 2002; Huang et al., 

2004; Jelinek e Kolusheva, 2005; Lohner e Blondelle, 2005; Salditt et al., 2006). Alguns 

PAMs perturbam as membranas formando poros transientes quando a concentração do 

peptídeo atinge um certo limite (Giuliani et al., 2008).  

Tais informações levaram à proposição de modelos para explicar a perturbação e a 

formação de poros. Os mais conhecidos são o modelo tipo carpete (ou efeito carpete) (Oren e 

Shai, 1998), o modelo de poro tábua de barril (Shai, 1999), o modelo de poro toroidal (ou 

buraco de minhoca do inglês “wormhole”) (Matsuzaki et al., 1996) e a lise da membrana pelo 

mecanismo tipo detergente (Shai, 2002; Bechinger e Lohner, 2006).   
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Por outro lado, também tem sido sugerido que alguns  PAMs podem atuar em alvos 

intracelulares sendo que o transporte de peptídeos para o interior da célula pode perturbar 

também a estrutura da membrana (Subbalakshmi e Sitaram, 1998).  

As informações a respeito das interações dos peptídeos antimicrobianos com 

bicamadas lipídicas e os modelos propostos para a perturbação da membrana foram revistas e 

associadas por Michael Zasloff, originando um modelo que hoje melhor expressa a forma de 

atuação de grande parte dos PAMs: o modelo ”Shai-Matsuzaki-Huang” (SMH) (Zasloff, 

2002).  

O modelo SMH considera a interação dos peptídeos antimicrobianos com a bicamada, 

a translocação de lipídeos por peptídeos, a alteração da estrutura da bicamada e, em certos 

casos, a entrada do peptídeo no interior da célula alvo. O esquema deste modelo, ilustrado na 

Figura 1, é explicado sucintamente pelos passos a seguir:  

a) os peptídeos acumulam-se na face exterior da bicamada pelo mecanismo tipo carpete 

(Oren e Shai, 1998); 

b) os peptídeos inserem-se na camada externa da bicamada. Consequentemente, a 

superfície da camada externa expande-se em relação à camada interna resultando em 

grandes tensões nesta camada; 

c) este aumento de tensão acaba provocando a formação de poros transientes nos quais os 

lipídeos intercalam-se com peptídeos até a formação de poros toroidais (Matsuzaki et 

al., 1996, Yang et al., 2000).  
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d) Nesta fase, ocorre o transporte de lipídeos e de peptídeos para a camada interna da 

membrana de modo que os peptídeos ficam adsorvidos nas interfaces interna e externa 

da bicamada; 

e) Os peptídeos podem difundir para alvos intracelulares inibindo, por exemplo, a síntese 

de metabólitos essenciais à célula (Subbalakshmi e Sitaram, 1998);  

f) Alternativamente, pode ocorrer o colapso da membrana pelo mecanismo tipo 

detergente (Shai, 2002; Bechinger e Lohner, 2006), levando à morte celular; 

   

 

Figura 1 – Mecanismo “Shai–Matsuzaki–Huang” de ação de peptídeos antimicrobianos. Um peptídeo 
em hélice é descrito. Lipídeos com a cabeça em amarelo são carregados negativamente e lipídeos com 
as cabeças em preto são neutros. (Figura modificada de Zasloff, 2002) 
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A maioria dos PAMs compartilha duas propriedades: eles são altamente catiônicos e 

são compostos de pelo menos 50 % de aminoácidos hidrofóbicos (Mateo et al., 2006). Tais 

propriedades são consideradas as maiores responsáveis para a inserção dos PAMs nas 

membranas citoplasmáticas das células alvo, uma vez que as membranas possuem um 

ambiente termodinamicamente propício para a acomodação de moléculas anfifílicas, como os 

PAMs.   

As membranas citoplasmáticas de organismos multicelulares e de bactérias possuem 

composições lipídicas distintas. A membrana citoplasmática da bactéria E. Coli contém de 70 

a 80 % de lipídeos neutros cujas cabeças são constituídas por fosfatidiletanolamina (PE), 20 a 

25 % com a cabeça composta por fosfatidilglicerol (PG), que possui carga negativa, e outros 

lipídeos que podem ser encontrados em pequena porcentagem (Dowhan, 1997). Nas células 

eucarióticas, a face extracelular de sua membrana citoplasmática é composta, 

predominantemente, por lipídios cuja cabeça contém o grupo fosfatidilcolina (PC) ao passo 

que a face interna possui também lipídeos carregados negativamente (fosfatidilserina: PS) 

(Mateo et al., 2006)1.   

A diferença das cargas líquidas apresentada pelas camadas extracelulares das 

membranas citoplasmáticas de bactérias e de células eucarióticas é entendida como sendo a 

chave principal da seletividade dos peptídeos antimicrobianos (Zasloff, 2002; Yeaman e 

Yount, 2003; Mateo et al., 2006). A Figura 2 ilustra um AMP frente às bicamadas de 

                                                 
 

1 A face extracelular das membranas citoplasmáticas de muitas células cancerígenas possui ligeira 
carga negativa comparada com a das células normais, porque elas são enriquecidas com lipídeos PS. Essa 
diferença de carga pode ter um papel importante na ação dos PAMs em células cancerígenas (Ohsaki et al., 
1992; Papo e Shai, 2003; Hoskin e Ramamoorthy, 2008). 
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organismos multicelulares e de bactérias. A aproximação dos PAMs em direção às bicamadas 

de células eucarióticas pode ocorrer simplesmente devido ao efeito hidrofóbico. A 

hidrofobicidade do peptídeo é entendida como sendo a responsável pela aproximação dos 

PAMs nas bicamadas lipídicas de seres multicelulares (Zasloff, 2002). No caso das bactérias, 

a aproximação do peptídeo na direção das bicamadas pode apresentar o fator adicional das 

interações eletrostáticas (Zasloff, 2002).  

 

Figura 2 – Interação de um PAM com modelos de bicamadas de organismos multicelulares e de 
bactérias. (Figura modificada de Zasloff, 2002) 

 

Deste modo, as atrações eletrostáticas entre os resíduos catiônicos dos PAMs e as 

bicamadas lipídicas das bactérias, que possuem lipídeos aniônicos, promovem a aproximação 

dos peptídeos na direção das membranas, trazendo-os em posições favoráveis para que as 

interações que resultarão na danificação das bicamadas lipídicas sejam viabilizadas. Por outro 

lado, uma excessiva hidrofobicidade dos peptídeos pode aumentar a afinidade pelas 

bicamadas neutras (Yeaman e Yount, 2003). Portanto, as diferenças entre as composições das 

bicamadas lipídicas das membranas citoplasmáticas das células de organismos multicelulares 
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e das células bacterianas devem ser levadas em consideração ao se procurar entender as 

atividades tóxicas e antimicrobianas dos PAMs (Subbalakshmi et al., 1996; Subbalakshmi et 

al., 2000). 

1.2. A indolicidina 
 
 

A indolicidina (IND), isolada de neutrófilos bovinos (Selsted et al., 1992), pertence à 

família das catelicidinas de PAMs (Zanetti et al., 1995) . A IND é formada por 13 resíduos de 

aminoácidos dos quais cinco são resíduos de triptofano (Tabela 2). Ela pertence, portanto, ao 

grupo de peptídeos ricos em um determinado tipo de aminoácido. A IND possui quatro 

cargas positivas em pH fisiológico (N-terminal, Lys5, Arg12 e Arg13) e um grupo C-terminal 

amidado, não apresentando carga negativa nesta região.  

O espectro de atividade da IND é amplo para uma grande quantidade de 

microorganismos, incluindo bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, fungos e 

protozoários (Selsted et al., 1992; Friedrich et al., 2000; Lee et al., 2003; Halevy et al., 2003; 

Hsu et al., 2005; Park et al., 2008). No entanto a IND é tóxica para os linfócitos e eritrócitos 

(Schluesner et al., 1993; Ahmad et al., 1995; Falla e Hancock, 1997; Park et al., 2008; 

Halevy et al., 2003). 

Tabela 2 – Estrutura primária da indolicidina e dos mutantes CP10A e CP11* 

Peptídeo Estrutura primária Carga PDB** 

IND Ile1-Leu2-Pro3-Trp4-Lys5-Trp6-Pro7-Trp8-Trp9-Pro10-Trp11-Arg12-Arg13-NH2 +4 1G89 

CP10A Ile1-Leu2-Ala3-Trp4-Lys5-Trp6-Ala7-Trp8-Trp9-Ala10-Trp11-Arg12-Arg13-NH2 +4 1HR1 

CP11 Ile1-Leu2-Lys3- Lys4-Trp5-Pro6-Trp7-Trp8-Pro9-Trp10-Arg11-Arg12-Lys13- NH2 +6 1QXQ 

 * Os resíduos mutados são destacados em negrito enquanto que os resíduos carregados encontram-se 
sublinhados. 
** Código do peptídeo no Protein Data Bank (PDB) (http://www.rcsb.org/pdb). 



Capítulo 1 

16 

 

A IND tem sido alvo de muitos estudos porque é o menor PAM de ocorrência natural 

conhecido, o que facilita sua síntese, e porque os seus resíduos de Trp viabilizam muitos 

estudos experimentais devido às suas propriedades espectroscópicas (Mateo et al., 2006). 

Estes estudos têm mostrado que a IND insere-se em modelos de membranas 

compostas tanto de lipídeos neutros quanto aniônicos (Ahmad et al., 1995; Ladokhin et al., 

1997; Rozek et al., 2000; Zhang et al., 2001; Halevy et al., 2003; Park et al., 2008). O 

deslocamento para a região do azul dos picos dos espectros de emissão de fluorescência da 

IND na presença de membranas indica que os resíduos de triptofano da IND estão em 

ambientes hidrofóbicos, ou seja, são inseridos nas membranas (Rozek et al., 2000; Halevy et 

al., 2003; Park et al., 2008). 

 Estudos de dicroísmo circular (DC) mostraram que a IND se estrutura na presença de 

membranas modelo, ao passo que, em solução, os espectros de DC não indicam estruturação 

(Falla et al., 1996; Subbalakshmi et al., 1996; Ladokhin et al., 1997; Rozek et al., 2000).  No 

entanto, um dos trabalhos relata, a partir das análises dos espectros de DC, que podem ocorrer 

subpopulações de conformações ordenadas, tais como as do tipo dobra β (Halevy et al., 

2003).   

Por não apresentar grandes populações de estruturas recorrentes em solução, foi 

possível determinar a estrutura terciária da IND somente na presença de micelas (Rozek et 

al., 2000), revelando uma estrutura estendida e bem definida dos resíduos 3 até 11, incluindo 

duas regiões de dobra nos resíduos Lys5 e Trp8 como pode ser observada na Figura 3. A 

região central hidrofóbica desta estrutura é composta de resíduos de prolina e triptofano 

envolta pelas duas regiões carregadas dos grupos terminais (Rozek et al., 2000).  
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Figura 3 – Estruturas terciárias experimentais dos peptídeos IND, CP10A e CP11 mostrando as 
cadeias laterais e a cadeia principal. O resíduo azul é o N-terminal e o vermelho o resíduo C-terminal. 

 

Estas informações, aliadas ao conhecimento acerca dos PAMs, levaram à proposição 

de que a IND atua perturbando as membranas citoplasmáticas.  Falla et al. (1996) demonstrou 

que a IND permeia rapidamente a parede celular de bactérias Gram-negativas para chegar ao 

alvo, a membrana citoplasmática. No mesmo estudo, foi demonstrado, por experimentos de 

condutância em membranas planares, que a IND forma canais, sendo esta a proposta para a 

atuação da IND nas membranas citoplasmática de bactérias (Falla et al., 1996).  

No entanto, em 1998, Subbalakshmi e Sitaram (1998) demonstraram que a IND não 

causa a lise das células bacterianas E. coli, apesar de permear suas membranas. 

Primeiramente, foi examinado o efeito da IND na morfologia das células bacterianas e 

constatou-se que houve a filamentação da E. coli na presença do peptídeo.  Posteriormente, 

foi observado que a filamentação é o resultado da inibição da síntese de DNA da bactéria pela 

IND.  

Recentemente, foi observado em ensaios de retardação por gel que a IND tem 

habilidade para se ligar ao DNA (Hsu et al., 2005). No mesmo trabalho, foi proposto que a 

IND, em altas concentrações, pode perturbar e destruir a membrana citoplasmática, mas 

quando a concentração mínima de inibição do crescimento da bactéria é menor do que a 
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concentração na qual é causada a danificação da membrana, o peptídeo mata a bactéria 

atacando alvos intracelulares. Deste conjunto de informações, conclui-se também que a 

mudança da permeabilidade pode ser ocasionada pelo transporte dos peptídeos através das 

membranas (Subbalakshmi e Sitaram, 1998; Hsu et al., 2005).   

A IND adota, em solução aquosa, uma estrutura globular e anfipática, isto é com uma 

face carregada e outra não carregada2 que pode ser conveniente para a interação com 

macromoléculas presentes no citoplasma das células (Hsu et al., 2005).  O mesmo trabalho 

aponta também que a IND apresenta múltiplas conformações que dependem do meio, 

reforçando as observações de Nagpal et al. (2002) de que a plasticidade na estrutura da IND e 

suas interações são fatores críticos para sua atividade.   

Os experimentos sobre a interação da IND realizados in vitro com modelos de 

membranas detectam apenas uma etapa, a saber: a de estabilização do peptídeo? De fato, 

estudos de toxicidade com células incubadas e com animais tratados com a IND inserida em 

lipossomos e também com o peptídeo livre em solução mostraram que a forma lipossomal foi 

menos tóxica do que a forma livre (Ahmad et al., 1995).  

A atividade tóxica exibida por alguns PAMs, tal como a IND, faria parte apenas desta 

etapa inicial  quando atacariam as células eucarióticas para seqüestrar lipídeos? Desta 

maneira, um lipossomo estabilizaria vários PAMs de tal sorte que sua superfície seria 

altamente carregada positivamente possibilitando a atividade dos PAMs por meio desta nova 

estrutura organizada? 

                                                 
 
2 No decorrer do texto, a expressão “estrutura anfipática” será usada no presente sentido. 
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1.3. Mutantes da indolicidina 
 

Mutantes da IND são alvos de estudos que tem como objetivo identificar peptídeos 

com ações mais específicas, mais eficientes e menos tóxicas. Um mutante da IND bastante 

estudado, e também alvo dos estudos desta tese, é o mutante CP10A proposto por 

Subbalakshmi et al. (1996), Tabela 2, no qual os resíduos de prolina foram substituídos por 

resíduos de alanina. O peptídeo CP10A demonstrou aumento na atividade em bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas em relação à IND (Zhang et al., 2001). 

As mutações levaram a uma drástica mudança na estrutura do peptídeo: ao invés da 

estrutura estendida da IND, o mutante CP10A possui, na presença de micelas (Friedrich et 

al., 2001), uma estrutura em hélice  como pode ser observada na Figura 3. A conformação em 

hélice foi observada também em solução, mas com estrutura menos ordenada (Friedrich et 

al., 2001) ou de forma residual (Halevy et al., 2003). Estes estudos têm mostrado que o 

peptídeo CP10A também se insere em membranas modelos compostas tanto de lipídeos 

neutros quanto aniônicos (Friedrich et al., 2001; Zhang et al., 2001; Halevy et al., 2003). 

Apesar do peptídeo se inserir e causar danos à integridade das membranas, mostrou-se que 

ele também ataca alvos intracelulares (Friedrich et al., 2001), tal como ocorre com a IND.  

Outro mutante da IND, também alvo dos estudos desta tese, é o peptídeo CP11, 

proposto por Falla e Hancock (1997), Tabela 2. Este mutante exibe um considerável aumento 

da atividade sobre bactérias Gram-negativas quando comparada com a atividade da IND 

como também em relação ao CP10A (Zhang et al., 2001). O CP11 foi projetado para ter um 

número maior de resíduos carregados positivamente que IND, mantendo o pequeno tamanho 

de treze resíduos, e também para ter uma maior anfipatia que a IND. Esta anfipatia resultaria 

na disposição dos resíduos de tal modo que os hidrofóbicos estariam localizados numa face 
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enquanto que na face oposta estariam agrupados os resíduos hidrofílicos (Falla e Hancock, 

1997).  

As mutações foram propostas se baseando nas indicações de que a IND formaria uma 

estrutura helicoidal do tipo poli-L-prolina II (Falla et al., 1996) e que a modelagem do 

peptídeo em tal conformação revelaria que os resíduos Pro3 e Trp4 estariam em uma face 

hidrofílica, o que desfavorece a configuração anfipática. Por este motivo, os resíduos Pro3 e 

Trp4 foram substituídos por um único resíduo de lisina (Lys3). A inclusão do resíduo Lys13 

fez com que o peptídeo contivesse um maior número de resíduos carregados positivamente na 

região C-terminal mantendo-se o tamanho do peptídeo modelado em aproximadamente 4 nm 

(Falla e Hancock, 1997).  

No entanto, em 2003, a estrutura do CP11 foi determinada experimentalmente na 

presença de micelas, com um resultado diferente do esperado uma vez que a cadeia principal 

apresenta uma configuração em U com os resíduos N e C-terminais bastante próximos 

(Rozek et al., 2003), como pode ser visto na Figura 3.  Estudos de DC mostraram que o 

peptídeo CP11 apresenta um mínimo na curva de elipticidade em ~ 200 nm, que tem sido 

atribuído a conformações desorganizadas ou do tipo  dobra β ou poli-L-prolina II (Rozek et 

al., 2003), no entanto, com intensidade menor do que a observada para estruturas aleatórias, 

sugerindo que subpopulações de estruturas dos tipos  dobra β ou poli-L-prolina II estão 

presentes em meio aquoso (Halevy et al., 2003).  

O peptídeo CP11 apresenta espectros de DC que indicam estruturas organizadas na 

presença de membranas modelos (Halevy et al., 2003; Rozek et al., 2003). Estudos de 

fluorescência demonstraram que tal comportamento é devido à interação e inserção do 

peptídeo CP11 nas membranas (Zhang et al., 2001; Halevy et al., 2003; Rozek et al., 2003).  
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Experimentos in vitro, nos quais se comparou as atividades hemolíticas da IND e dos 

mutantes CP10A e CP11 sobre eritrócitos humanos (Halevy et al., 2003), mostraram que o 

mutante CP10A apresentou a maior atividade lítica. O peptídeo CP10A apresentou quase 70 

% de lise dos eritrócitos a uma concentração de 20 µM e os outros dois apresentaram 

atividades hemolíticas moderadas, com 13 % de lise na mesma concentração de 20 µM para o 

peptídeo IND, e 4 % para o peptídeo CP11 nesta mesma concentração.    
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2. Objetivos 
   

Estudar o comportamento das estruturas da indolicidina e dos mutantes CP10A e 

CP11 em solução, em inserção em modelos de membranas citoplasmáticas de organismos 

multicelulares e em inserção em modelos de membranas citoplasmáticas de bactérias. 
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3. Modelos e métodos 

3.1. As simulações por dinâmica molecular 
 

Os sistemas de interesse nesta tese foram estudados utilizando-se a simulação por 

dinâmica molecular (DM) (Alder e Wainwright, 1957; Allen e Tildesley, 1987; van 

Gunsteren et al., 1983; van der Spoel et al., 2005a3). Todas as simulações realizadas, 

incluindo o preparo dos sistemas e minimizações de energia, foram conduzidas com o pacote 

de simulação GROMACS (“GROnigen MAChine for Simulation”) (van der Spoel et al., 

2005b) nas versões 3.3.1 e 3.3.2.  

A temperatura e a pressão dos sistemas foram controladas pelos algoritmos de 

Berendsen (Berendsen et al., 1984) com constante de acoplamento de τT = 0,1 ps e τP =1 ps, 

respectivamente.  Foi aplicado um raio de corte em 1 nm para as interações de van der Waals 

e o método “particle-mesh Ewald” (PME) (Darden et al., 1993) foi utilizado para calcular as 

interações eletrostáticas em todas as simulações. O mesmo raio foi definido para montar a 

tabela de vizinhos (Allen e Tildesley, 1987) que foi atualizada a cada dez passos. As 

equações de movimento nas simulações por DM foram integradas com o algoritmo “leap-

frog”  (Hockney et al., 1974). As coordenadas de todos os constituintes dos sistemas foram 

gravadas gerando trajetórias com intervalo de tempo de 1 ps.  

 

                                                 
 
3 Este texto contém informações sobre as técnicas utilizadas nas simulações realizadas nesta tese e pode ser 
obtido em http://gromacs.org (Documentation/Manuals/Papers Manuals/manual-4.0.pdf).   
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3.2. Modelos das moléculas 
 
 

Os peptídeos, o solvente e os lipídeos foram modelados pelo campo de força 

GROMOS-87 (van Gunsteren e Berendsen, 1987) com correções (van Buuren et al., 1993; 

Mark et al., 1994). O solvente foi descrito pela água no modelo SPC (Berendsen et al., 1981) 

com a geometria mantida pelo algoritmo SETTLE (Miyamoto e Kollman, 1992). As ligações 

covalentes dos peptídeos e dos lipídeos foram restritas com o algoritmo LINCS (Hess et al., 

1997). Os parâmetros para as moléculas de lipídeos foram os mesmos estabelecidos no 

trabalho de Berger et al. (1997) e foram obtidos em http://moose.bio.ucalgary.ca.  

Foi utilizada uma micela formada por moléculas de dodecilfosfocolina (DPC) para 

estudar os peptídeos IND e CP10A inseridos nela (Capítulo 5).  

Uma bicamada contendo lipídeos 1,2-dipalmitoil-3-glícero-fosfatidilcolina (DPPC) 

foi utilizada como modelo de membrana citoplasmática de células eucarióticas (Capítulos 6 e 

7). 

Uma bicamada contendo uma mistura de lipídeos 1,2-dipalmitoil-3-glícero-

fosfatidiletanolamina (DPPE) e 1,2-dipalmitoil-3-glícero-fosfatidilglicerol (DPPG) foi 

utilizada como modelo de membrana citoplasmática de bactérias (Capítulo 8).  

A topologia dos resíduos de aminoácidos dos peptídeos IND, CP10A e CP11 

encontram-se na Figura 4 e a topologia das moléculas de lipídeo DPC, DPPC, DPPE e DPPG 

encontram-se na Figura 5. 
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Figura 4 – Topologia dos aminoácidos dos peptídeos utilizados neste trabalho. 
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Figura 5 – Topologia das moléculas de DPC (a), DPPC (b), DPPE (c) e DPPG (d). 
  



Capítulo 3 

27 

3.3. Análise das trajetórias 
 

Nas simulações de DM obtêm-se as coordenadas dos átomos dos sistemas no decorrer 

das simulações, assim como outras informações, tais como as energias de interação entre os 

átomos dos sistemas. A partir das coordenadas atômicas presente nas trajetórias pode-se 

fazer, por exemplo, cálculos de distâncias entre átomos ou grupos de átomos, além de outros 

tipos de análises mais complexas, listadas a seguir. Os valores dos diversos dados obtidos são 

mostrados como valores médios calculados a cada 50 ps obtidos das trajetórias atômicas que 

foram gravadas a cada 1 ps.  

3.3.1. Desvio da raiz quadrática média 
 

Para calcular os desvios entre as conformações dos peptídeos no decorrer das DMs 

em relação a uma estrutura de referência utiliza-se o desvio da raiz quadrática média entre as 

distâncias dos átomos Cα entre dois peptídeos (RMSD – do inglês “Root Mean Square 

Deviation”), dado pela equação a seguir:  
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onde ri é a posição do átomo i nos tempos ao longo da simulação (t) e na configuração inicial 

(t0) e N é o número de átomos utilizados para o cálculo.  

Quando se sobrepõem duas estruturas (a estrutura no tempo t e a estrutura de 

referência (t0)) sobrepondo inicialmente seus centros de massas (CMs) e fazendo-se rotações, 
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há uma orientação onde pode ser obtido o menor valor de RMSD, que é o valor utilizado para 

a comparação das estruturas. 

3.3.2. Raio de Giração 
 

O raio de giração (Rg) é utilizado para observar a compactação segundo a equação a 

seguir: 
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onde mi é a massa do átomo i e ri é sua posição em relação ao CM. 

3.3.3. Ligações de hidrogênio  
 

As ligações de hidrogênio (LHs) foram detectadas por critérios geométricos entre o 

grupo doador (DH) e receptor (A) a partir dos valores de r e α definidos na Figura 6. Os 

critérios utilizados para que ocorra uma ligação de hidrogênio são r ≤ 0,35 nm e α ≤ 30°.  

 

Figura 6 – Definição dos parâmetros utilizados para as ligações de hidrogênio. 
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3.3.4. Função de distribuição radial 
 

Com a finalidade de estudar as propriedades estruturais ao redor de uma molécula ou 

de um átomo é utilizada a função de distribuição radial de pares de átomos, g(r). Ela é 

definida como sendo a razão entre a concentração local das partículas do tipo j, a uma 

distância r de uma partícula central i, e a concentração média da partícula j, portanto esta 

função contém informações sobre a estrutura local do sistema em estudo. O número de 

vizinhos j até a distância r, N(r) pode ser obtido também de g(r): 

ò=
r

drrgrrN
0

2
0 )(4)( pr         

3.3.5. Interações cátion-π 
 

A estrutura tridimensional de proteínas é mantida por um delicado balanço de 

interações fracas tais como as LHs, pontes salinas e as interações entre grupos hidrofóbicos 

atribuídas ao efeito hidrofóbico. As interações das cadeias laterais de resíduos que contêm 

elétrons π com átomos ou grupos carregados positivamente, interações do tipo cátion-π, 

contribuem também para o balanço das interações que definem a estrutura tridimensional de 

proteínas (Gallivan e Dougherty, 1999).  

As interações cátion-π podem ser identificadas por critérios geométricos tais como a 

distância entre os CMs dos grupos catiônicos e aromáticos, menores do que 0,5 nm (Aliste et 

al., 2003; Khandelia e Kaznessis, 2007). Quando o cátion é o grupo guanidino da cadeia 

lateral do resíduo de Arg utiliza-se também como critério o ângulo entre os planos dos dois 

grupos, entre 0-45° (Aliste et al., 2003; Khandelia e Kaznessis, 2007).  
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4. A indolicidina e os mutantes em solução 
 

No primeiro capítulo foi descrito que a IND e os mutantes CP10A e CP11 apresentam 

em solução espectros de DC consistentes com estruturas desorganizadas e com a ocorrência 

de subpopulações com conformações ordenadas tais como estruturas em dobra para os 

peptídeos IND e CP11, e conformações do tipo hélice para o peptídeo CP10A (Halevy et al., 

2003).  

No trabalho de Hsu et al. (2005) foi sugerido que a IND adota uma estrutura 

anfipática em solução aquosa. No entanto, as únicas estruturas experimentais conhecidas para 

este peptídeo e para os mutantes CP10A e CP11 incluídas no PDB, são as estruturas 

estabilizadas por micelas, como foi visto no capítulo 1. Portanto, informações mais 

detalhadas acerca da estrutura e do comportamento da IND e dos mutantes em solução não 

são disponíveis. Uma vez que tais peptídeos encontram-se primeiramente dispersos em 

solução antes de atacar seus alvos é evidente que estudar os seus comportamentos em solução 

é necessário.  

Portanto, nesta etapa do trabalho os peptídeos IND, CP10A e CP11 foram estudados 

em solução aquosa com o objetivo de buscar informações sobre seus comportamentos neste 

meio. Estas simulações também forneceram as estruturas equilibradas em solução que foram 

utilizadas como configurações iniciais nas simulações envolvendo as bicamadas lipídicas 

descritas nos Capítulos 7 e 8. 
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4.1. Detalhes das simulações 
 

Os sistemas com os peptídeos IND, CP10A e CP11 foram construídos a partir das 

estruturas experimentais obtidas no PDB sob os códigos 1G89, 1HR1 e 1QXQ. Os CMs dos 

peptídeos foram colocados nos centros de caixas cúbicas cujos lados foram  igualados à 

maior distância entre os átomos dos peptídeos acrescentada de 3 nm. As caixas de simulação 

foram completadas com moléculas de água no modelo SPC usando um sistema previamente 

equilibrado, evitando sobreposições. Quatro íons cloreto foram adicionados aos sistemas 

contendo os peptídeos IND e CP10A e seis no sistema contendo o peptídeo CP11, em 

posições eletrostaticamente favoráveis para neutralizar as cargas dos peptídeos. O número 

total de moléculas de água foram 9.000, 8.250 e 7.000, respectivamente nos sistemas 

contendo os peptídeos IND, CP10A e CP11, nos quais os lados das caixas cúbicas mediam 

6,52 nm, 6,34 nm e 6,01 nm, respectivamente.  

Os sistemas foram submetidos a minimizações de energia utilizando, primeiramente, 

o algoritmo steepest descent (Hill, 1987) e depois por 500 ps de DM no ensemble NVT na 

temperatura de 300 K, com um tempo de integração das equações de movimento de 0,5 fs e 

com o movimento restrito dos átomos dos peptídeos. O sistema resultante contendo o 

peptídeo IND é representado na Figura 7. As configurações resultantes foram utilizadas como 

configuração inicial para as simulações de DM sem nenhuma restrição com duração de 40 ns, 

e tempo de integração de 2 fs no ensemble NpT a 300 K e 1 bar.  
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Figura 7 – Configuração final do sistema contendo o peptídeo IND em meio aquoso. As moléculas de 
água são mostradas como pontos cinza.  
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4.2. Resultados e Discussão 
 

4.2.1. Os RMSDs 
 

Os RMSD mostrados na Figura 8 indicam que modificações nas estruturas 

secundárias dos peptídeos ocorrem no decorrer das simulações, principalmente nos primeiros 

nanosegundos. As flutuações do RMSD do peptídeo IND são maiores do que as observadas 

para os outros dois peptídeos tornando evidente que este peptídeo possui maior flexibilidade 

uma vez que valores de até 0,7 nm são observados. Os RMSDs parecem se estabilizar em 

cerca de 33 ns, 13 ns e 18 ns para os peptídeos IND, CP10A e CP11, respectivamente, com os 

valores médios listados na Tabela 3.  

 

Figura 8 - RMSDs dos três peptídeos em relação às suas estruturas iniciais durante as simulações em 
meio aquoso. 
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4.2.2. Os raios de giração  
 

Os Rgs dos peptídeos apresentados na Figura 9 apontam para uma compactação 

seguida por uma estabilização das estruturas ao longo das simulações. Os valores dos Rgs 

iniciais e médios durante os 5 ns finais, que são listados na Tabela 3, revelam que o Rg do 

peptídeo IND sofre as maiores modificações com decréscimo de 23 % do valor inicial, 

seguido pelo peptídeo CP10A, com 20 % e pelo peptídeo CP11, com 13 %. As alterações das 

estruturas destes peptídeos em meio aquoso em relação às estruturas experimentais são 

explicadas pelo fato de que os estudos de fluorescência e de RMN mostram não somente que 

os peptídeos encontram-se em contato com as micelas como também que os resíduos de Trp 

estão inseridos nas regiões hidrofóbicas das micelas (Rozek et al., 2000; Friedrich et al., 

2001; Rozek et al., 2003). A compactação pode ser interpretada como sendo a alternativa 

encontrada para diminuir o contato das regiões hidrofóbicas com o solvente. 

 
Figura 9 – Raio de giração dos três peptídeos durante as simulações em meio aquoso. 
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4.2.3. As estruturas dos peptídeos 
 

As superfícies numa distância de um raio de van der Waals do centro dos átomos para 

os três peptídeos em solução encontram-se na Figura 10. A disposição dos resíduos 

carregados e dos resíduos hidrofóbicos sugere claramente configurações anfipáticas com a 

maior parte da superfície formada por grupos hidrofóbicos.  

 

 
Figura 10 – Superfície dos peptídeos IND, CP10A e CP11 em meio aquoso. Em azul estão os 
resíduos hidrofóbicos (baixa anfipatia) e em vermelho os resíduos carregados e os grupos N e C 
terminais.   
 
Tabela 3 - Propriedades dos peptídeos obtidas nas simulações em meio aquoso 

RG (nm) Peptídeo RMSD* (nm) 
Inicial Final* 

Esol* (kJ mol-1) 

IND 0,55 0,95 0,73 -1294 ± 44 
CP10A 0,43 0,85 0,68 -1224 ± 61 
CP11 0,33 0,86 0,74 -1502 ± 69 

* as propriedades obtidas nos finais das simulações foram calculadas como médias nos últimos 5 ns  

 

As configurações iniciais e finais dos peptídeos em meio aquoso encontram-se na 

Figura 11. A configuração inicial do peptídeo IND é do tipo “barco” que sofre modificações 

durante as simulações resultando em uma configuração em dobra no final. O peptídeo CP11 

se modifica de forma que as extremidades se dobram sobre a cadeia principal. A 
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configuração inicial de CP10A é uma hélice que se dobra ao longo da simulação com parte 

dos resíduos (região dos resíduos 6 a 12) mantendo a configuração em hélice. Dados de DC 

dos três peptídeos em meio aquoso (Halevy et al., 2003) mostram um mínimo na 

elipticidade em cerca de 200 nm para os IND e CP11 apontando para estruturas 

desorganizadas. O mesmo trabalho sugere que subpopulações de estruturas ordenadas tais 

como as do tipo dobra β podem ocorrer enquanto que o espectro de DC do CP10A exibe dois 

mínimos em 205 e 222 nm, o que é significativamente diferente dos espetros de IND e CP11 

uma vez que CP10A mantém uma conformação residual em hélice. As estruturas dos 

peptídeos obtidas nas simulações são, portanto, corroboradas pelos dados experimentais. 

 

 

Figura 11 - Configurações iniciais e finais (t=40ns) dos peptídeos em meio aquoso. 
 
 

4.2.4. As ligações de hidrogênio intramoleculares 
 

As estruturas secundárias dos peptídeos são estabilizadas, geralmente, por LHs 

intramoleculares (Tabela 4). Os peptídeos IND e CP11 apresentam LHs que estabilizam as 
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estruturas em dobra. O peptídeo CP10A apresenta um número maior de LHs com 

porcentagens de ocorrência (POs) altas que IND e CP11. As LHs do peptídeo CP10A, que 

são do tipo n → n + 3 e n → n + 4 como as encontradas em hélices α e 310, respectivamente, 

ocorrem do resíduo 6 até o resíduo 12 indicando que a estrutura em hélice dessa região é 

mantida até o final da simulação uma vez que os dados da Tabela 4 são relativos aos 5 ns 

finais das simulações.  

Tabela 4 – LHs intramoleculares entre os átomos das cadeias principais dos três peptídeos calculadas 
durante os últimos 5 ns de cada simulação em meio aquoso 

Doador Receptor Ocorrência (%) Tipo  
IND 

Trp9 (NH) Pro3 (CO) 69,1 n → n + 6 
Trp9 (NH) Trp4 (CO) 22,6 n → n + 5 
Trp11 (NH) Ile1 (CO) 18,4 n → n + 10 

CP10A 
Ala10 (NH) Trp6 (CO) 89,4 n → n + 4 
Arg12 (NH) Trp8 (CO) 72,1 n → n + 4 
Trp6 (NH) Trp4 (CO) 62,3 n → n + 2 
Trp11 (NH) Trp8 (CO) 44,5 n → n + 3 
Trp11 (NH) Ala7 (CO) 29,5 n → n + 4 

CP11 
Trp8 (NH) Arg11 (CO) 52,9 n → n + 3 
Leu2 (NH) Lys13 (CO) 35,7 n → n + 11 

 

4.2.5. Interações cátion-π intramoleculares 
 

As interações do tipo cátion-π identificadas de acordo com o item 3.3.5, foram 

encontradas somente nos peptídeos mutantes, Figura 12, indicando que essas interações são 

fatores estruturais acrescentados graças às mutações e que devem ser importantes para manter 

as estruturas desses peptídeos em meio aquoso uma vez que são mais estáveis que a IND. No 

caso do peptídeo CP10A, a interação encontrada, Arg13-Trp11, contribui para estabilizar a 

estrutura em hélice da região C-terminal, enquanto que a observada para o peptídeo CP11, 

Arg12-Trp7, ajuda na estabilização da estrutura em dobra. 
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Figura 12 - Estruturas e propriedades das interações cátion-π entre Arg e Trp nos peptídeos CP10A e 
CP11 nas simulações dos peptídeos em meio aquoso. 
 

4.2.6. As energias de interação 
 

As energias de interação dos peptídeos com as moléculas de água (Tabela 3) 

calculadas durante os 5 ns finais das simulações, Esol, apresentam uma ordem de atração 

CP11 > IND > CP10A. Estas energias são perfeitamente consistentes com uma extensa 

solvatação dos grupos laterais uma vez que somando as energias de solvatação dos grupos 

laterais de acordo com Mazzé et al. (2005) as energias da Tabela 3 são praticamente 

reencontradas. Isso nos leva a uma outra questão: os peptídeos que interagem mais 

intensivamente com a água (menos hidrofóbicos) exibem uma menor atividade hemolítica? 

Estudos comparativos sobre a atividade dos três peptídeos sobre eritrócitos humanos (Halevy 

et al., 2003) sugerem que sim, mostrando menor atividade hemolítica na seguinte ordem: 

CP11 < IND < CP10A.  
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4.3. Conclusões 
 

As simulações dos peptídeos em meio aquoso forneceram novas informações sobre o 

comportamento dos peptídeos IND, CP10A e CP11 que apresentam estruturas compactas e 

anfipáticas em solução. As estruturas da IND e do CP11 são dobradas enquanto que se 

observa uma dobra na estrutura do CP10A, mas a parte C-terminal permanece com a mesma 

estrutura em forma de hélice tal como foi determinada experimentalmente em micelas. Estas 

informações acordam com medidas de DC destes peptídeos em solução. As interações do tipo 

cátion-π ajudam a manter as estruturas dos peptídeos CP10A e CP11 com baixas flutuações 

das cadeias principais comparando com a IND que não apresenta interações deste tipo. 

Finalmente, foi observado também que os peptídeos apresentam maior atratividade com a 

água na seguinte ordem CP11 > IND > CP10A indicando que a ordenação inversa de maior 

atividade hemolítica pode estar relacionada com uma menor atração pela água, ou seja, uma 

característica hidrofóbica maior. 
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5. A indolicidina e o mutante CP10A em micelas 
 
 
 

Este capítulo refere-se às simulações dos peptídeos IND e CP10A inseridos em 

micelas de DPC hidratadas. Uma vez que as estruturas experimentais destes peptídeos foram 

determinadas na presença de micelas de DPC, como discutido no Capítulo 1, objetiva-se, em 

um primeiro instante, observar se os resultados obtidos com a DM dos peptídeos em micelas 

estão suficientemente correlacionados com os resultados experimentais.  

Apesar dos experimentos indicarem que os peptídeos encontram-se inseridos nas 

micelas, os detalhes de como interagem com as micelas, tais como a localização e a inserção 

de cada um dos resíduos, não têm sido elucidados. Estas informações são relevantes e 

fundamentais no entendimento de como estas moléculas interagem com membranas modelos. 

Deste modo, simulações dos peptídeos inseridos em micelas suprem informações ao nível 

atômico que não podem ser obtidas experimentalmente, visto as limitações das técnicas 

disponíveis.   

Em consequência, nesta etapa do trabalho, opta-se por estudar os peptídeos em 

interação com micelas, que são utilizadas como modelos de membranas e que foram 

empregadas nos estudos experimentais antes de se utilizar bicamadas porque é mais propícia 

para representar membranas celulares. Outro motivo para se utilizar micelas é que a relaxação 

dos lipídeos em micelas é mais rápida que em bicamadas de forma que podem-se fazer 

simulações mais curtas que demandam menor custo computacional (Khandelia et al., 2006). 
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5.1. Detalhes das simulações 

As simulações foram realizadas com a IND e o análogo CP10A inseridos em micelas 

compostas por moléculas de DPC. A estrutura inicial da micela de DPC depositada em 

http://moose.bio.ucalgary.ca (arquivo com o nome m65.pdb) foi utilizada na construção dos 

sistemas. Esse arquivo contém as coordenadas de uma micela formada por 65 moléculas de 

DPC embebidas em 6305 moléculas de água. Essa estrutura é o resultado de uma simulação 

(Tieleman et al., 2000) realizada por dinâmica molecular durante 1 ns em que houve, 

previamente, a minimização de energia. As estruturas iniciais dos peptídeos IND e CP10A 

foram obtidas a partir do banco de dados PDB com os códigos 1G89 e 1HR1, 

respectivamente.  

Primeiramente, os lados da caixa de simulação, que continha a micela e moléculas de 

água, foram aumentados de 6,08 nm para 7,00 nm e o espaço adicional foi preenchido com 

moléculas de água. Desta forma, a distância mínima entre os átomos da micela e suas 

imagens passou de 1,4 nm para 2,7 nm, tornando admissível a utilização de um raio de corte 

de 1 nm. Este sistema foi submetido uma minimização de energia utilizando, primeiramente, 

o algoritmo steepest descent  e depois por 500 ps de DM no ensemble NVT na temperatura de 

300 K. A estrutura final foi utilizada para montar os sistemas subseqüentes com os peptídeos 

inseridos nas micelas. 

 A construção dos dois sistemas, cada um contendo um peptídeo (IND ou CP10A), 

uma micela, moléculas de água e quatro contra íons, se deu pelos seguintes passos: 

· o peptídeo foi inserido de forma que seu CM sobreposto com o da micela;  
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· as moléculas de água com maus contatos (raio de van der Waals sobrepostos com os 

raios de van der Waals dos átomos do peptídeo) foram removidas; 

· as moléculas de DPC com maus contatos com os átomos dos peptídeos também foram 

removidas, resultando em 60 moléculas para o sistema IND/DPC e 61 para o sistema 

CP10A/DPC; 

· foram adicionados íons cloreto em posições eletrostaticamente  favoráveis para 

neutralizar as cargas positivas do peptídeo; 

· foi então realizada uma minimização de energia com o algoritmo steepest descent; 

· depois foi realizada uma simulação com as coordenadas do peptídeo restritas por 500 

ps com baixo intervalo de tempo (0,5 fs) para que houvesse a relaxação das outras 

moléculas; 

· finalmente foi realizada a simulação por DM por 120 ns em cada um dos sistemas 

com tempo de integração de 0,2 fs. 

O número total de moléculas de água no sistema contendo o peptídeo IND foi de 10187 

ao passo que no sistema contendo o peptídeo CP10A estavam presentes 10210 moléculas de 

água.   
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5.2. Resultados e discussão 

5.2.1. O comportamento das micelas 
 

O comportamento das micelas nas simulações foi quantificado por algumas 

propriedades, tais como o grau de inserção das moléculas de água na esfera hidrofóbica e o 

formato da micela. O grau de inserção das moléculas de água foi medido pelos seus perfis de 

densidade (ρw(rM), onde rM é a distância até o CM da micela) localizados na Figura 13. Os 

ρw(rM) indicam que as moléculas de água não penetram na esfera hidrofóbica das micelas e 

que os raios destas esferas livres de moléculas de água é de 1,2 nm, em todos os casos. As 

ρw(rM) aumentam de zero, a partir de rM = 1,2 nm, para valores constantes e iguais aos do seio 

do solvente em rM = 2,6 nm. Estes resultados estão de acordo com as densidades obtidas em 

outras simulações de micelas (Wymore et al., 1999; Tieleman et al., 2000). As diferenças dos 

perfis de ρW(rM) dos sistemas contendo os peptídeos IND e CP10A com o perfil de ρW(rM) do 

sistema contendo somente a micela e água não são significativas, uma vez que tal diferença é 

devido a apenas 1,5 molécula de água, em média, na região de interface (de 1,2 a 2,6 nm). 

Estes resultados mostram que a esfera hidrofóbica e as regiões de interface, principais 

características das micelas, são preservadas, mesmo na presença dos peptídeos IND e CP10A. 

 A esfericidade das micelas foi medida pelas razões entre os três momentos de inércia 

principais. As razões encontradas foram iguais a 1,2:1,1:1 nos três casos, que são os mesmos 

valores encontrados por Wymore et al. (1999) e Tieleman et al. (2000). Portanto, a presença 

de IND ou CP10A não acarreta maiores modificações no comportamento das micelas. 
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Figura 13 – Densidade das moléculas de água, ρw(rM),  relativas aos CMs das micelas para todos os 
sistemas.  
 

5.2.2. O posicionamento dos peptídeos 
 

 As configurações iniciais e finais dos peptídeos nas micelas mostradas na Figura 14 

deixam evidente que houve mudanças na localização e orientação dos peptídeos em relação 

às micelas. Os peptídeos movem-se em direção às regiões de interface com a água, como 

pode ser observados nos gráficos de distância entre os CMs dos peptídeos e micelas (dpep-mic), 

mostrados na Figura 15. Os peptídeos, no momento da construção dos sistemas, foram 

colocados com seus CMs nas mesmas posições dos CMs das micelas. No entanto, depois dos 

passos de minimização de energia, as micelas sofreram ligeiras alterações tornando os valores 

iniciais de dpep-mic diferentes de zero.  

O peptídeo IND difunde-se rapidamente para a região de interface atingindo valores 

de dpep-mic próximos de 1 nm em 20 ns de simulação. Após 20 ns, são observadas flutuações 
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em dpep-mic (de 0,8 a 1,2 nm) que se deve à acomodação do peptídeo na micela. No entanto, 

dpep-mic se estabiliza em 1 nm nos 20 ns finais da simulação.  

 

Figura 14 – Conformações iniciais (acima) e finais (abaixo) dos peptídeos nas micelas. 
 

O peptídeo CP10A migra mais lentamente para a região de interface com a água, 

adotando valores de dpep-mic da ordem de 1 nm em apenas 70 ns de simulação. Depois deste 

tempo, os valores de dpep-mic se mantém estáveis até o final da simulação, com flutuação 

menos intensa quando comparada com os dados da IND.  
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O comportamento de dpep-mic é influenciado pela estrutura terciária do peptídeo e pela 

forma da micela, uma vez que mudanças na distribuição dos átomos ocasionam o 

deslocamento dos CMs do peptídeo e da micela.  

 
Figura 15 - Distância entre os CM dos peptídeos e das micelas ao longo do tempo. 

 

5.2.3. O posicionamento dos resíduos 
 

As distâncias médias nos 5 ns finais entre o CM de cada resíduo e o CM das micelas, 

dmic-res, encontram-se na Figura 16. Os dmic-res da maioria dos resíduos do peptídeo IND são 

próximos ou maiores do que 1,2 nm, que é a distância onde dw(rM) começa a indicar a 

presença de água  Figura 13. Os resíduos 4, 5 e 8 do peptídeo CP10A estão mais inseridos na 

micela do que os resíduos correspondentes do peptídeo IND, com dmic-res de 1,02; 1,48 e 0,55 

nm em CP10A contra 1,55; 1,75 e 1,48 nm na IND. Este comportamento decorre da estrutura 

em hélice adotada pelo peptídeo CP10A. A maior inserção do resíduo Trp4 no peptídeo 

CP10A coloca o resíduo Lys5 mais próximo do CM da micela do que o observado para o 
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mesmo resíduo no peptídeo IND. Os demais resíduos carregados (Ile1, Arg12 e Arg13) 

apresentam dmic-res  nas mesmas posições nos dois peptídeos.  

Os peptídeos encontram-se inseridos preferencialmente na região de interface, com 

uma maior inserção do peptídeo CP10A. Estes resultados estão de acordo com experimentos 

de RMN que indicam que a localização na interface em modelos de membranas é preferida 

pelos dois peptídeos (Rozek et al., 2000; Friedrich et al., 2001). O peptídeo CP10A apresenta 

estrutura em hélice que promove uma melhor inserção dos resíduos hidrofóbicos na esfera 

hidrofóbica da micela, como por exemplo, os resíduos Trp4 e Trp8 com dmic-res de 1,02 e 0,55 

nm, respectivamente.  

 

Figura 16 - dmic-res para os peptídeos IND e CP10A nas simulações em micelas. A linha pontilhada 
indica a distância onde começam a ser contabilizadas moléculas de água. 
 

5.2.4. Os RMSDs 
 

Os RMSDs e as sobreposições das estruturas finais e inicias dos peptídeos encontram-

se na Figura 17. Inicialmente, os valores de RMSD aumentam de 0 até 0,2 nm para ambos os 
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peptídeos. O RMSD do peptídeo IND oscila bastante, indicando que o peptídeo encontra 

certa dificuldade para alcançar conformações estáveis. Esta observação condiz com os 

resultados de dpep-mic, indicando que o peptídeo IND sofre alterações em sua estrutura 

enquanto migra para região de interface. Entre 110 e 120 ns, os RMSDs permanecem estáveis 

e oscilam em torno de 0,24 nm para o peptídeo IND. Os RMSDs do peptídeo CP10A são 

bastante estáveis durante toda a simulação, permanecendo em torno de 0,18 nm. 

Experimentos de RMN revelaram que o peptídeo IND tem uma estrutura estendida (Rozek et 

al., 2000) e o peptídeo CP10A apresenta uma estrutura em hélice (Friedrich et al., 2001) na 

presença de micelas de DPC. Os baixos valores de RMSD indicam que as estruturas dos 

peptídeos obtidas nas simulações são condizentes com as estruturas obtidas 

experimentalmente.  

 

Figura 17 - (esquerda) RMSD dos peptídeos em relação às estruturas iniciais nas simulações em 
micelas. (direita) Sobreposição das configurações experimentais (em preto) e das obtidas nos finais 
das simulações (em cinza). 
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5.2.5. As ligações de hidrogênio intramoleculares 
 
 A estrutura em hélice do peptídeo CP10A é estabilizada por LHs intramoleculares 

(Tabela 5).  As LHs encontradas para o peptídeo CP10A são típicas de hélices α (n → n + 4) 

e 310 (n → n + 3) (Branden and Tooze, 1999). As LHs do tipo n → n + 4 aparecem 

frequentemente por toda a extensão do peptídeo com ocorrência entre 29 e 92 %, enquanto 

que as LHs do tipo n → n + 3 ocorrem em menos casos, com porcentagem de ocorrência 

menor do que 48 %. A estrutura do peptídeo CP10A tem como grande contribuinte estas LHs 

que estabilizam a configuração em hélice. Por outro lado, não foram identificadas LHs 

intramoleculares para o peptídeo IND devido a sua estrutura estendida, que dificulta a 

aproximação dos grupos formadores de LHs.  

Tabela 5 – LHs intramoleculares no peptídeo CP10A (de 115 a 120 ns) em meio micelar. 

Doador Receptor Occorrência (%) Tipo 

Trp-6(NH) Leu-2(CO) 91,7 n → n + 4 
Ala-10(NH) Trp-6(CO) 85,0 n → n + 4 
Ala-7(NH) Ala-3(CO) 84,0 n → n + 4 

Arg-13(NH) Trp-9(CO) 55,5 n → n + 4 
Trp-9(NH) Trp-6(CO) 47,6 n → n + 3 
Trp-9(NH) Ala-7(CO) 46,6 n → n + 4 
Trp-8(NH) Trp-4(CO) 29,3 n → n + 4 

Arg-12(NH) Trp-9(CO) 26,8 n → n + 3 
Arg-13(NH) Ala-10(CO) 22,3 n → n + 3 
Trp-8(NH) Lys-5(CO) 18,8 n → n + 3 

 

5.2.6. As interações cátion-π intramoleculares  
 

As interações cátion-π foram identificadas entre os pares Trp-Arg nos últimos 5 ns de 

simulação, usando os parâmetros geométricos discutidos no Capítulo 2. Foram encontradas 

interações do tipo cátion-π para o par Arg13-Trp11 do peptídeo IND com distância e ângulo 

médio de (0,43 ± 0,14) nm e (31 ± 21) °, respectivamente. Khandelia e Kaznessis (2007) 
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também observaram em seu sistema micelar uma interação cátion-π entre este mesmo par de 

resíduos. No peptídeo CP10A, foi encontrada uma interação cátion-π para o par de resíduos 

Arg12-Trp11 com (0,48 ± 0,04) nm e (31 ± 12)°. Estas distâncias e ângulos estão dentro dos 

padrões encontrados para as interações cátion-π (Aliste et al., 2003; Khandelia e Kaznessis, 

2007). As energias de interação são de (-38 ± 16) kJ mol-1 e (-24 ± 6) kJ mol-1, para as 

interações cátion-π dos peptídeos IND e CP10A, respectivamente.  

As interações cátion-π são importantes para a estabilização das estruturas dos 

peptídeos tanto em meio aquoso quanto em contato com micelas. A interação cátion-π é 

menos atrativa no peptídeo CP10A do que a encontrada para o peptídeo IND por 

conseqüência da conformação em hélice, que dificulta a aproximação das cadeias laterais dos 

resíduos de Trp e Arg.  

5.2.7. A vizinhança dos resíduos de baixa anfipatia 
 

As dmic-res mostraram que, nos dois peptídeos, alguns resíduos de Trp encontram-se 

mais interiorizados nas micelas do que outros. No entanto, esses resultados não são 

suficientes para revelar o quanto os resíduos de Trp estão próximos dos átomos das regiões 

hidrofóbicas das micelas. Estas informações são obtidas das funções de distribuição radial, 

g(r), entre todos os átomos de carbono e de nitrogênio das cadeias laterais dos resíduos de 

Trp com todos os átomos de carbono das caudas hidrofóbicas das moléculas de DPC, gerando 

uma g(r) média para cada resíduo de Trp, localizadas na Figura 18.  

Alguns resíduos de Trp do peptídeo IND têm g(r) mais definidas do que outras, onde 

as menos definidas possuem menores intensidades do primeiro pico como ocorre para o 

resíduo Trp8. Os primeiros picos das g(r) médias dos resíduos Trp4, 6, 9 e 11 do peptídeo 
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IND são bem definidos com máximos em 0,48 nm. No caso do peptídeo CP10A, as g(r) 

médias de todos os resíduos de Trp apresentam picos bem definidos em 0,48 nm com 

intensidades maiores do que as observadas para a IND, mostrando que a vizinhança, formada 

pelos átomos de carbono da esfera hidrofóbica da micela, é bem estruturada ao redor das 

cadeias laterais dos resíduos de Trp do peptídeo CP10A.  

Estes resultados estão de acordo com experimentos de fluorescência (Subbalakshmi et 

al., 1998; Halevy et al., 2003) que sugerem que o peptídeo CP10A está mais inserido nas 

regiões hidrofóbicas das membranas do que o peptídeo IND. 

 

Figura 18 – g(r) médias entre os átomos das cadeias laterais dos resíduos de Trp e os átomos de 
carbono das caudas das moléculas de DPC nas simulações dos peptídeos em micelas. 
 

As g(r) médias dos outros resíduos hidrofóbicos (Ile, Leu, Pro e Ala) foram calculadas 

como anteriormente e encontram-se na Figura 19. Os primeiros picos de g(r) para as cadeias 

laterais dos resíduos Leu2, Pro3, Pro7 e Pro10 da IND são observados também em 0,48 nm, 

tal como para os resíduos de Trp, com perfis bem definidos. A cadeia lateral do resíduo Ile1 

apresenta perfil de g(r) pouco definido, consistente com o valor de dres-mic para este resíduo de 

1,55 nm, posição onde são observadas moléculas de água.  As g(r) para o peptídeo CP10A 
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são bem definidas, com exceção do resíduo Leu2, com máximos dos primeiros picos em 0,48 

nm.   

As intensidades dos primeiros e segundos picos dos resíduos nos pontos de mutação 

(Pro à Ala) 3, 7 e 10 revelam que o primeiro pico é mais definido para os resíduos 3 e 10 do 

peptídeo CP10A e para o resíduo 7 do peptídeo IND. Apesar de não existirem diferenças 

significativas nas intensidades dos primeiros picos de g(r) para os resíduos 7 e 10, seus 

segundos picos são mais definidos e intensos para o peptídeo CP10A do que para a IND. Isto 

indica que a inserção dos resíduos Ala3, Ala7 e Ala10 na região hidrofóbica da micela ocorre 

melhor para o peptídeo CP10A do que para os resíduos Pro3, Pro7 e Pro10 da IND.  

Foi demonstrado por experimentos (Subbalakshmi et al., 1998; Halevy et al., 2003) 

que os resíduos de Trp do peptídeo CP10A estão mais inseridos nas regiões hidrofóbicas de 

modelos de membranas. No entanto, as g(r) médias para os demais resíduos hidrofóbicos 

mostram que os resíduos de Ala, nos pontos de mutação, estão mais eficientemente 

localizados na região hidrofóbica da micela do que os correspondentes resíduos de Pro do 

peptídeo IND. 

 

Figura 19 – g(r) médias entre os átomos das cadeias laterais dos resíduos Ile, Leu, Pro e Ala e os 
átomos de carbono das caudas das moléculas de DPC nas simulações dos peptídeos em micelas. 
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5.2.8. A vizinhança dos grupos carregados dos peptídeos 
 
 

As cadeias laterais dos resíduos carregados positivamente, incluindo os grupos N-

terminais, podem interagir fortemente com os grupos fosfato das moléculas de DPC, que 

possuem carga negativa, como também com as moléculas de água. Estas interações geram o 

ordenamento dos grupos fosfato como também das moléculas de água ao redor dos grupos 

carregados positivamente nos peptídeos. Tal ordenamento pode ser identificado por meio de 

funções de distribuição radial. Para isso, foram calculadas as g(r) para os átomos de fósforo 

dos grupos fosfato das moléculas de DPC em relação aos átomos de nitrogênio dos grupos 

amina (NZ-Lys5 e N-terminal) e carbono do grupo guanidino (CZ-Arg12 e Arg13) dos 

grupos carregados dos peptídeos, localizadas na Figura 20. As g(r) dos átomos de oxigênio 

das moléculas de água relativas aos mesmos átomos dos peptídeos se encontram na Figura 

21. No caso da distribuição dos grupos fosfato, os primeiros picos bem definidos de g(r) são 

observados em 0,37 nm para todos os grupos amina e em 0,43 nm para os grupos guanidino. 

Para as moléculas de água, a primeira camada de hidratação revela máximos em 0,29 nm para 

os grupos amina e em 0,36 nm, para os grupos guanidino. Observa-se uma grande 

semelhança das g(r) dos grupos carregados positivamente dos dois peptídeos tanto para a 

distribuição dos grupos fosfato como também para a distribuição das moléculas de água. 

O número de átomos de fósforo (NP) e o número de moléculas de água (NW) na 

primeira camada ao redor de cada um dos grupos carregados, calculados a partir de g(r), 

encontra-se listados na Tabela 6. A composição da vizinhança dos grupos N-terminais de 

ambos os peptídeos e da cadeia lateral da Lys5 do peptídeo CP10A é de dois grupos fosfato e 

uma molécula de água, enquanto que a Lys5 do peptídeo IND possui um grupo fosfato e três 
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moléculas de água. Existem três grupos fosfatos ao redor dos grupos guanidino das Arg12 

que mostram que esses resíduos estão bem rodeados pelas cabeças das moléculas de DPC. 

Por outro lado, os resíduos Arg13 encontram-se voltados para o solvente, com 

aproximadamente sete moléculas de água na primeira camada de hidratação.  

 
Figura 20 – Distribuição dos átomos de fósforo das moléculas de DPC ao redor dos (a) átomos de 
nitrogênio dos grupos N-terminal e da cadeia lateral da Lys5 e (b) dos átomos de carbono CZ das 
cadeias laterais dos resíduos de Arg12 e Arg13 nas simulações dos peptídeos em micelas. 
 
 

 
Figura 21 – Distribuição dos átomos de oxigênio das moléculas de água ao redor dos (a) átomos de 
nitrogênio dos grupos N-terminal e da cadeia lateral da Lys5 e (b) dos átomos de carbono CZ das 
cadeias laterais dos resíduos de Arg12 e Arg13 nas simulações dos peptídeos em micelas.  
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O balanço geral acerca das análises de g(r) é de que a distribuição dos grupos fosfato 

e água ao redor dos grupos carregados N-terminal, Arg12 e Arg13 dos dois peptídeos é 

bastante semelhante, reforçando a idéia de que a maior diferença na interação dos peptídeos 

IND e CP10A com as micelas se dão por conta dos resíduos hidrofóbicos.  

 

Tabela 6 – Número de vizinhos dos grupos carregados dos peptídeos IND e CP10A calculados a 
partir das g(r) nas simulações dos peptídeos em micelas 

IND CP10A Grupo 
NP NW NP NW 

N-terminal 1,73 0,93 2,10 1,02 
Lys5 1,13 3,02 1,88 1,29 

Arg12 3,00 0,81 2,77 0,97 
Arg13 0,92 7,25 1,10 6,94 
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5.3. Conclusões 
 

A localização e a inserção dos peptídeos nas micelas estão de acordo com os dados 

experimentais encontrados na literatura. As estruturas iniciais, obtidas experimentalmente na 

presença de micelas de DPC, se mantiveram com poucas alterações até o final das 

simulações.  

A boa concordância entre os resultados experimentais e de simulação confirma que as 

simulações foram capazes de descrever os sistemas com os peptídeos IND e CP10A 

interagindo com micelas de DPC. Portanto, dados não disponibilizados por experimentos 

puderam ser obtidos com as simulações, como a maior inserção na região hidrofóbica da 

micela de todos os resíduos de triptofano do peptídeo CP10A em relação à IND, assim como 

a dos resíduos dos pontos de mutação do peptídeo CP10A.  

Uma última observação é que os grupos carregados da região N-terminal, Arg12 e 

Arg13 apresentam comportamentos similares nos dois peptídeos, indicando que as maiores 

diferenças na interação dos peptídeos IND e CP10A com as micelas ocorrem nos resíduos 

hidrofóbicos.  
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6. Procurando o mínimo global da superfície de energia 
potencial de um sistema peptídeo/bicamada usando ciclos 
rápidos de aquecimento e arrefecimento 
 

O tempo que tem sido alcançado em simulações de bicamadas hidratadas é ainda 

muito curto, da ordem de algumas dezenas de nano segundos (Shepherd et al., 2001; Aliste e 

Tieleman, 2005; Appelt et al., 2005). A dinâmica de peptídeos na interface formada entre a 

água e a bicamada é muito lenta resultando em problemas na convergência da simulação 

molecular (Aliste e Tieleman, 2005).  

Em simulações por DM à temperatura constante, os peptídeos experimentam 

mudanças graduais e caem em “armadilhas cinéticas”, confinando-os em configurações 

artificiais (Sanbonmatsu e García, 2002). Para evitar as “armadilhas cinéticas” e habilitar o 

peptídeo a atingir uma maior amostra do espaço de energia, algumas técnicas que envolvem 

simulações em diferentes temperaturas vêm sendo utilizadas (Hansmann e Okamoto, 1993; 

Hao e Scheraga, 1994; Kofke, 2002). No entanto, as técnicas utilizadas despendem muito 

tempo de cálculo e simulações de grande número de sistemas.  

Para facilitar o escape de mínimos locais de energia potencial (armadilhas cinéticas) e 

diminuir os tempos de cálculo, foi proposto um esquema de aplicações sucessivas de ciclos 

de aquecimento e arrefecimento (CAA) nas simulações de peptídeos na presença de 

bicamadas (Fuzo et al., 2008b). Neste esquema, é aplicado um aumento rápido de 

temperatura seguido de uma lenta relaxação da temperatura após a perturbação ocasionada 

devido ao rápido aquecimento.  
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Em um primeiro instante, foi verificado se o sistema contendo uma membrana de 

DPPC hidratada suporta a metodologia de CAA e, posteriormente, o esquema foi testado em 

simulações dos peptídeos indolicidina e magainina interagindo com bicamadas. 
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6.1. Detalhes das simulações 

Em um primeiro instante, as dimensões de uma bicamada de DPPC hidratada, alvo de 

estudos de Tieleman e Berendsen (1996), cujas coordenadas atômicas encontram-se 

depositadas em http://moose.bio.ucalgary.ca, foi adequada às necessidades dos estudos. O 

tamanho do sistema foi aumentado na direção z, perpendicular ao plano da bicamada, para 

que pudessem ser colocados PAMs no seio do solvente frente à bicamada, e foram 

adicionadas 5.490 moléculas de água, resultando num tamanho final do sistema de 

6,54x6,54x10,43 nm3. Este sistema foi então submetido à minimização de energia com o 

algoritmo steepest descent e, posteriormente, a uma simulação (S1) de 10 ns por DM. A 

temperatura de transição entre as fases gel (Lβ) e líquida cristalina (Lα) (de interesse 

biológico) da bicamada de DPPC é 315 K (Janiak et al., 1976) de sorte que as simulações e 

experimentos envolvendo bicamadas de DPPC são realizados a 323 K. Os demais parâmetros 

e algoritmos utilizados encontram-se descritos no Capítulo 3.  

Dois sistemas, um contendo o peptídeo IND e o outro um mutante híbrido 

magainina/cecropina (MAG) (Oh et al., 2000), foram construídos colocando um peptídeo 

frente a cada face da bicamada equilibrada. A configuração inicial do sistema contendo o 

peptídeo IND pode ser visto na Figura 22. Nos dois sistemas, os peptídeos em cada uma das 

faces da bicamada foram distinguidos pelos sufixos _A e _B.  

As simulações realizadas e seus detalhes encontram-se reunidos na Tabela 7. Todos ss 

sistemas foram submetidos a minimizações de energia utilizando, primeiramente, o algoritmo 

steepest descent e depois por 500 ps de DM no ensemble NVT na temperatura de 323 K, com 
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um tempo de integração das equações de movimento de 0,5 fs e com o movimento restrito 

dos átomos dos peptídeos e lipídeos. 

Foram realizadas simulações por DM no ensemble NpT dos dois sistemas contendo os 

peptídeos por 50 ns, S2 e S3. Foi realizada uma simulação por DM com aumento de 

temperatura de 323 até 520 K por 10 ns no sistema contendo a bicamada para determinar a 

temperatura máxima (Tm) que a bicamada suporta antes de perder sua estrutura, S4.  Nas 

simulações com o esquema de CAA, aumentou-se a temperatura de Tref (323 K) até Tm em 

0,1 ns para, em seguida, diminuí-la até Tref em 0,9 ns, completando um CAA de 1 ns. Este 

esquema foi aplicado para a bicamada pura por 5 CAA (S5) e para os sistemas contendo os 

peptídeos por 20 CAA (S6 e S7). 

 
Figura 22 – Configuração inicial do sistema contendo os peptídeos IND_A e IND_B voltados para 
cada uma das faces da bicamada de DPPC nas simulações com CAA.  
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Tabela 7 – Sistemas, esquema de temperatura e tempo de simulação 

Simulação Sistema Método Tempo 

S1 DPPC/água NpT (T=323K) 10 ns 
S2 DPPC/água/IND NpT (T=323K) 50 ns 
S3 DPPC/água/MAG NpT (T=323K) 50 ns 
S4 DPPC/água 323 K a 520 K 10 ns 
S5 DPPC/água 5 CAA   5 ns 
S6 DPPC/água/IND 20 CAA 20 ns 
S7 DPPC/água/MAG 20 CAA 20 ns 
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6.2. Resultados e discussão 

6.2.1. A bicamada hidratada  
 

Em um primeiro estudo, foram realizadas duas simulações da bicamada de DPPC 

hidratada para estabelecer as condições de aplicação dos CAA. Na primeira simulação, a 

temperatura foi mantida a 323 K e na outra, ela foi aumentada linearmente de 323 até 520 K 

com uma taxa de 20 K por ns.  O limite superior de temperatura de 520 K foi escolhido 

porque o modelo de água utilizado (SPC) é líquido até este limite (Walser et al., 2000). O 

propósito deste estudo comparativo é testar a estabilidade da bicamada modelo quando um 

aumento de temperatura é aplicado e conseguir uma temperatura superior limite (Tm), na qual 

a bicamada ainda tem uma estrutura íntegra. As mesmas condições iniciais foram utilizadas 

nas duas simulações.  

O valor de RMSD entre todos os átomos da bicamada em relação à configuração 

inicial para as duas simulações encontra-se na Figura 23. Até 420 K, os RMSDs da bicamada 

na simulação com o aumento de temperatura apresentam comportamentos similares aos da 

simulação à temperatura constante, indicando que a estabilidade da bicamada é mantida até 

esta temperatura. Acima de 420 K é observada divergência nos comportamentos, onde 

maiores temperaturas ocasionam maiores distúrbios à integridade da bicamada (maiores 

valores de RMSD). Devido a tais distúrbios na integridade da bicamada acima de 420 K, 

escolhemos a temperatura de 400 K para ser utilizada como Tm nas simulações com os CAA. 
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Figura 23 – RMSDs para a simulação S1 (em preto) e para a simulação S4 (em azul) com aumento de 
temperatura (indicada pela escala no topo) em meio aquoso. 
 

A área média por molécula de lipídeo (ADPPC) em uma bicamada de DPPC 

determinada experimentalmente é de 0,64 nm2 (Nagle e Tristram-Nagle, 2000) e tem sido 

utilizada como um parâmetro para monitorar as simulações. O valor de ADPPC durante as 

simulações (ADPPC(t)) é determinado calculando a área da caixa de simulação no plano x-y no 

tempo t e dividindo pelo número de lipídeos da face (64 moléculas de DPPC). ADPPC(t) é 

então uma medida que possibilita observar a reorganização da bicamada de DPPC depois de 

uma perturbação, como no caso dos CAA propostos. Os valores de ADPPC(t) durante a 

simulação da bicamada de DPPC por 5 CAA encontram-se na Figura 24. Durante os CAA, a 

ADPPC(t) aumenta rapidamente em resposta ao aquecimento aplicado durante os primeiros 100 

ps de cada CAA e depois diminui nos 900 ps de arrefecimento. O valor mais alto de ADPPC(t), 

observado no final da fase de aquecimento de cada ciclo foi de até 0,73 nm2. No final de cada 

ciclo, a ADPPC(t) varia entre 0,67 e 0,69 nm2, com o valor no último ciclo de 0,68 nm2. Os 
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valores alcançados no final de cada CAA são da mesma ordem dos valores encontrados em 

simulação de bicamadas de DPPC a 323 K (Patra et al., 2003). 

 
Figura 24 – Área media por molécula de DPPC em função do tempo na simulação da bicamada pura 
com CAA (simulação S5).  
 
 Outra propriedade que pode ser obtida em uma simulação de bicamada é a densidade 

de massa ao longo do eixo perpendicular ao plano da bicamada (ρZ), que fornece informações 

acerca do grau de inserção do solvente na bicamada e distribuição de seus átomos. Os perfis 

de ρZ médios nos 10 ns da simulação S1 e no último 0,1 ns da simulação S5 encontram-se na 

Figura 25. As curvas de ρZ na simulação S5 foram determinadas quando a temperatura 

decrescia de 332 até 323 K. Apesar do cálculo de ρZ ser realizado em diferentes condições de 

temperatura, podem ser observados perfis bastante semelhantes tanto para as moléculas de 

água quanto para a bicamada. Acima de 323 K é observado um ligeiro aumento na ADPPC 

decorrente de uma expansão do plano x-y, que resulta em uma leve compressão da bicamada 

na direção perpendicular ao seu plano. Isto explica o deslocamento de 0,1 nm das curvas de 
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ρZ para o centro da bicamada no trecho final da simulação S5, comparado com os dados da S1. 

Apesar destas pequenas influências devido ao aumento de temperatura, a integridade da 

bicamada foi mantida na simulação com os CAA. 

 
Figura 25 – Densidades da bicamada e água na simulação S1 (em preto) e nos últimos 100 ps da 
simulação S5 (em azul). 

6.2.2. Os sistemas peptídeo/bicamada 
 

 As energias de interação, Eint, dos peptídeos com as bicamadas, obtidas nas 

simulações S2, S3, S6 e S7, encontram-se na Figura 26. Durante todas as simulações, os 

peptídeos movem-se em direção ao centro das bicamadas tornando as Eint mais atrativas. As 

Eint nas simulações onde foram aplicados os CAA (S6 e S7) são bastante distintas das 

observadas nas simulações NpT (S2 e S3). As Eint diminuem rapidamente nas simulações com 

os CAA, atingindo valores bem mais atrativos do que os observados nas simulações NpT. As 
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Eint(t) obtidas nas simulações NpT são observadas entre 3 e 9 ns nas simulações com os 

CAA.  

 
Figura 26 - Energia de interação entre os peptídeos e as bicamadas obtidas durante as simulações 
NpT (S2 e S3) (linhas em preto) e para as simulações seguindo o esquema de CAA (S6 e S7) (linhas em 
azul). 
 

Consequentemente, os tempos de cpu, utilizando-se o esquema de CAA, variam entre 

6 e 18% dos tempos necessários para se obter energias equivalentes nas simulações NpT. 

Além disso, as Eint(t) em 20 ns nas simulações com os CAA são de 17 a 65% mais atrativas 

do que as obtidas nas simulações NpT. No caso do peptídeo MAG_B, na simulação S3, pode-
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se observar um comportamento bastante interessante no perfil de Eint(t), onde ocorre a 

presença de platôs que se tornam mais longos à medida que as Eint(t) se tornam mais 

atrativas. Este comportamento pode estar relacionado com o aprisionamento do sistema em 

mínimos locais de energia potencial, sendo um bom exemplo do problema que motivou a 

proposição do esquema de CAA em simulações de bicamadas por DM. 
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6.3. Conclusões 
 

A membrana de DPPC hidratada suporta o esquema de CAA proposto. A eficiência 

desse esquema é confirmada pela comparação dos resultados obtidos com simulações NpT 

com os resultados obtidos com a aplicação dos CAA nas simulações. O fato das Eint serem 

mais atrativas com a aplicação dos CAA do que as obtidas pelas restrições NpT clássicas 

demonstra que a procura do mínimo global de energia é mais eficiente com os CAA. 

Portanto, o esquema de CAA é promissor, uma vez que a convergência dos resultados é 

obtida juntamente com um importante ganho de tempo de cpu. Finalmente, este esquema 

pode ser aplicado em outros sistemas com diferentes modelos de membrana interagindo com 

vários outros tipos de moléculas. 
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7. Inserção dos peptídeos em bicamadas eucarióticas 
modelo 
 

Tendo em vista o sucesso do esquema de ciclos de aquecimento e arrefecimento, 

discutido no capítulo anterior, pode-se agora aplicar esta metodologia nos estudos dos 

sistemas peptídeos/bicamadas. O objetivo desses estudos é analisar as peculiaridades, as 

diferenças e as semelhanças de cada um dos peptídeos IND, CP10A e CP11 quando se 

inserem em bicamadas de DPPC para obter novas informações acerca de como interagem 

com modelos de membranas eucarióticas. 

O presente capítulo apresenta os procedimentos, e os resultados das simulações dos 

peptídeos IND, CP10A e CP11 em interação com bicamadas de DPPC. A bicamada de DPPC 

é utilizada como modelo de membrana de células eucarióticas uma vez o DPPC é um 

glicerofosfolipídeo zwiteriônico tal como a maioria dos lipídeos encontrados nas membranas 

animais (Mateo et al., 2006).  

Numa primeira fase, os sistemas peptídeos/DPPC foram simulados aplicando o 

esquema de CAA. Em seguida, foram realizadas simulações na temperatura de 323K nas 

fases de termalização e de produção de dados para análise.  
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7.1. Detalhes das Simulações 
 

As configurações finais dos peptídeos IND, CP10A e CP11 obtidas em meio aquoso 

(Capítulo 4) foram utilizadas como configurações iniciais. O sistema contendo a bicamada de 

DPPC hidratada foi o mesmo que o obtido no final da simulação S1, Capítulo 6. Foram 

construídos três sistemas, cada um contendo uma única molécula de um dos peptídeos que foi 

colocada com o seu CM em x = 0  e y = 0 com a coordenada da posição z a aproximadamente 

3,8 nm do CM da bicamada (x = 0, y = 0, z = 0). As moléculas de água que ocupavam a 

região onde o peptídeo foi inserido foram removidas e íons cloreto substituíram moléculas de 

água localizadas em posições eletrostaticamente favoráveis para neutralizar as cargas dos 

peptídeos, resultando em 9050, 9057 e 9047 moléculas de água nos sistemas contendo os 

peptídeos IND, CP10A e CP11, respectivamente. A configuração inicial de um deste sistema 

é mostrada na Figura 27.  

As metodologias e os parâmetros das simulações desta etapa do trabalho foram os 

mesmos que os utilizados no Capítulo 6. O sistema foi então submetido à minimização de 

energia usando o algoritmo steepest descent. Depois, foram realizadas simulações DM no 

ensemble  NVT com restrições  sobre a movimentação dos átomos dos peptídeos e bicamadas 

durante 0,5 ns usando passos de integração de 0,5 fs na temperatura de 323 K. Em seguida, 

durante 30 ns, e com tempo de integração de 2 fs, foi aplicado o esquema de CAA (30 ciclos) 

(vide Capítulo 6) variando a temperatura nos ciclos de 323 a 400 K. As configurações finais 

foram posteriormente submetidas a simulações no ensemble NpT na temperatura de 323 K e 

pressão de 1 bar durante 20 ns com intervalo de tempo de integração de 2 fs.   
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Figura 27 – Configuração inicial do sistema contendo a bicamada de DPPC e o peptídeo IND. As 
moléculas de água foram removidas para melhor visualização.  
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7.2. Resultados e Discussão 
 

7.2.1. O posicionamento dos peptídeos 

 
No inicio das simulações, os peptídeos foram colocados no seio do solvente em uma 

posição próxima a uma das faces da bicamada evitando qualquer possível interferência para 

poder se movimentar e interagir mais apropriadamente com as bicamadas. Nesta condição, os 

componentes z das posições dos CMs peptídeos (dpep-bic) eram em média 3,8 nm. Durante as 

simulações, os peptídeos difundiram-se pelo solvente e se aproximaram das bicamadas como 

pode ser observado pelas dpep-bic na Figura 28. Os peptídeos IND e CP10A aproximaram-se 

rapidamente da bicamada durante os primeiros 10 ns (a uma velocidade de cerca de 0,5 ms!).  

O comportamento do peptídeo CP11 foi diferente durante os primeiros 5 ns uma vez que sua 

dpep-bic aumentou até quase 6 ns, antes de se estabilizar um pouco ao redor de 5 nm, para 

depois decrescer abaixo de 2 nm.  Depois de 10 ns, os valores de dpep-bic para todos os 

peptídeos não experimentam grandes modificações. Os valores de dpep-bic para o peptídeo 

CP11 são os mais altos, os da IND intermediários e os do CP10A foram os menores. Durante 

os últimos 5 ns das simulações, os valores médios dos dpep-bic foram  (1,43 ± 0,06) nm, (1,24 

± 0,08) nm e (1,61 ± 0,07) nm para os peptídeos IND, CP10A e CP11, respectivamente. Estes 

valores mostram que os peptídeos se inseriram na bicamada uma vez que eles são menores do 

que a posição z média dos átomos de fósforo até o CM da bicamada que é cerca  de 1,8 nm. 

Isso pode ser observado qualitativamente nas configurações finais representadas na Figura 

29.  
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Figura 28 – dpep-bic dos peptídeos nas simulações em bicamadas neutras. A linha na cor cinza sinaliza 
a posição z média dos átomos de fósforo das moléculas de DPPC da camada onde os peptídeos se 
inserem. 
 

  

 

Figura 29 – As configurações dos peptídeos e bicamadas de DPPC após 50 ns. As moléculas de água 
foram removidas para melhor visualização. 
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7.2.2. As energias de interação 

As energias de interação (Etotal) entre os peptídeos e as moléculas de lipídeos e de 

água são mostradas na Figura 30. Elas se tornam bastante atrativas durante os primeiros 10 ns 

quando assumem valores próximos a -2.500 kJ.mol-1 para os peptídeos IND e CP11 e de 

−2.000 kJ.mol-1 para o CP10A. No geral, após 30 ns as Etotal se estabilizam com valores 

médios nos últimos 5 ns reunidos  na Tabela 8. 

 
Figura 30 – Energias de interação dos peptídeos com as moléculas de lipídeo e as moléculas de água 
nos estudos em bicamadas neutras. 

As energias de interação dos peptídeos com as moléculas de lipídeos e água também 

foram calculadas separadamente e encontram-se na Figura 31. As interações dos peptídeos 

com as bicamadas tornam-se mais atrativas nos primeiros 10 ns. Ao mesmo tempo são 

observadas interações menos intensas com as moléculas de água. Portanto as energias de 

interações com os lipídeos indicam que a inserção dos peptídeos é devida à forte atração 

peptídeo/lipídeo e que a energia de atração com o solvente não é capaz de interferir neste 
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processo de inserção. Após a fase inicial de 30 ns de CAA, todos os componentes da energia 

se estabilizam com valores médios nos últimos 5 ns presentes na Tabela 8.  

As energias de interação dos peptídeos com as bicamadas levam a uma ordenação de 

maior para menor interação: CP11 (-2714 ± 58) kJ.mol-1 > IND (-2552 ± 56) kJ.mol-1 > 

CP10A (-2242 ± 52) kJ.mol-1. A mesma ordenação é observada nas energias médias de 

interação dos peptídeos com as moléculas de água conforme os resultados contidos na Tabela 

8. 
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Figura 31 – Energias de interação entre os peptídeos e as moléculas de DPPC (preto) e água 
(vermelho) nas simulações em bicamadas neutras. 
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Tabela 8 – Energias de interação dos peptídeos com as moléculas de lipídeo e água calculadas nos 
últimos 5 ns dos estudos em bicamadas neutras  

Energia (kJ.mol-1)  
IND CP10A CP11 

DPPC -2552 ± 56 -2242 ± 52 -2714 ± 58 
Água -216 ± 36 -183 ± 32 -312 ± 35 
Total -2770 ± 49 -2424 ± 48 -3022 ± 63 

 

7.2.3. Os raios de giração 

Os valores iniciais dos Rgs são de aproximadamente 0,7 nm para os três peptídeos. Na 

aproximação da bicamada, os peptídeos experimentam grandes modificações nos Rgs, como 

pode ser observado na Figura 32. O peptídeo IND sofre as maiores modificações de tamanho 

com Rg aumentando para 1 nm nos primeiros 10 ns e estabilizando em 1,04 nm após 25 ns. 

Os análogos CP10A e CP11 sofrem menores transformações no seu tamanho onde os valores 

de Rg se estabilizam em 0,83 nm após 30 ns para o peptídeo CP10A e em 0,91 nm em 22 ns 

para o peptídeo CP11.  

 

Figura 32 – Raio de giração dos três peptídeos durante as simulações em membranas neutras. 
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7.2.4. Os RMSDs 

Com o intuito de verificar a convergência das estruturas secundárias dos peptídeos ao 

longo das simulações foram calculados os RMSDs referentes às estruturas finais dos 

peptídeos que encontram-se na Figura 33. Os RMSDs decrescem para valores baixos (0,1 

nm) em 25 ns, permanecendo estáveis até os finais das simulações. Frente aos valores iniciais 

de 0,70 nm, 0,36 nm e 0,45 nm para os peptídeos IND, CP10A e CP11, respectivamente, 

pode-se observar que o peptídeo IND sofre grandes modificações em sua estrutura secundária 

como o também foi observado no comportamento de Rg.  

 
Figura 33 – RMSDs dos peptídeos referentes às estruturas finais nas simulações em membranas 
neutras. 

 

7.2.5. As interações cátion-π intramoleculares 

As estruturas dos peptídeos podem ser estabilizadas por interações intramoleculares 

do tipo cátion-π. Foi encontrada uma interação deste tipo para o peptídeo CP10A entre o 
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átomo de hidrogênio HD1 (cátion) da cadeia lateral do resíduo Trp8 o resíduo Trp9, com 

distância entre o átomo HD1 do Trp8 e o CM da cadeia lateral do resíduo Trp9 de (0,28 ± 

0,02) nm e ângulo entre os planos das cadeias laterais dos dois resíduos de Trp de (98 ± 11) °. 

Outra interação do tipo cátion-π foi encontrada entre os resíduos Trp8 e Arg11 do peptídeo 

CP11 com distância entre os CM de 0,47 ± 0,04 nm e ângulo entre os planos de 29 ± 15 °. 

Esta interação ajuda a estabilizar a dobra observada na estrutura do peptídeo CP11 (Figura 

34). 

 

Figura 34 - Estruturas terciárias dos peptídeos IND, CP10A e CP11 nos finais das simulações em 
bicamadas neutras. O resíduo azul é o N-terminal e o vermelho o resíduo C-terminal.  
 

7.2.6. As ligações de hidrogênio intramoleculares 
 

As LHs intramoleculares encontradas para os peptídeos IND, CP10A e CP11 

encontram-se na Tabela 9. As LHs observadas para o peptídeo IND são decorrentes da forma 

estendida do peptídeo (Figura 34) uma vez que ocorrem entre as cadeias laterais dos resíduos 

de Trp e os átomos CO da cadeia principal. No entanto, o peptídeo CP10A apresenta LHs que 
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estabilizam a região dos resíduos 3 a 9 (Figura 34) na configuração do tipo hélice-α (n → n + 

4) e hélice-310 (n → n + 3), onde as maiores POs ocorrem para hélice-α. No caso do peptídeo 

CP11 podem ser observadas LHs que ajudam a estabilizar a estrutura em dobra. 

Tabela 9 – LHs intramoleculares dos peptídeos IND, CP10A e CP11 obtidas nos últimos 5 ns das 
simulações em bicamadas neutras  

Doador Receptor PO (%) Tipo  
IND 

Trp11 (NE1-HE1) Arg13 (CO) 55,3 - 
Trp6 (NE1-HE1) Trp8 (CO) 28,4 - 

CP10A 
Arg13 (NH2-HH22) Trp6 (CO) 12,2 - 
Arg13 (NH1-HH12) Trp6 (CO) 55,8 - 

Trp9 (NH) Lys5 (CO) 65,6 n → n + 4 
Trp9 (NH) Trp6 (CO) 12,5 n → n + 3 
Trp8 (NH) Trp4 (CO) 66,7 n → n + 4 
Trp8(NH) Lys5 (CO) 20,6 n → n + 3 
Ala7(NH) Ala3(CO) 92,3 n → n + 4 
Trp4(NH) Leu2(CO) 82,2 n → n + 2 

CP11 
Arg11 (NH1-HH11) Lys13 (CO) 42,2 - 

Trp5 (NE1-HE1) Lys13 (CO) 26,1 - 
Arg11 (NH) Pro9 (CO) 43,7 n → n + 2 
Trp8 (NH) Arg12 (CO) 82,6 n → n + 4 

 

7.2.7. As densidades 

 
A disposição de alguns átomos que constituem os sistemas, tais como os átomos de 

carbono das caudas das moléculas de DPPC, assim como a de seus átomos de fósforo e 

nitrogênio, e dos átomos dos peptídeos e água foram observadas calculando as densidades 

numéricas ao longo da caixa de simulação na direção z (ρz) mostradas na Figura 35. As 

posições dos picos de ρz para os peptídeos estão de acordo com a hierarquia de inserção dos 

peptídeos observada nos perfis de distância na seguinte ordem de inserção CP10A (1,20 nm) 

> IND (1,45 nm) > CP11 (1,55 nm). O peptídeo CP10A está mais inserido com ρz maiores 

que zero a partir de |z| = 0,25 nm. Por outro lado, o peptídeo CP11 está localizado na 
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interface com a água uma vez que o pico de ρz em 1,55 nm está na mesma posição que a 

intersecção dos perfis dos átomos das caudas das moléculas de DPPC e da água. Um 

comportamento intermediário é observado para o peptídeo IND que ocupa uma posição 

mediana entre CP10A e CP11.  

As variações de densidade devidas à inserção dos peptídeos são claramente 

observadas nos perfis de ρZ quando se compara as faces onde os peptídeos se inserem com as 

faces livres do peptídeo: os perfis de ρZ para os átomos de carbono das cadeias alifáticas das 

moléculas de DPPC apresentam um pico em aproximadamente 0,8 nm, exceto para a face 

onde o peptídeo CP10A se insere que apresenta um pico em 0,65 nm. Esta perturbação é 

ocasionada pela maior inserção do peptídeo CP10A na bicamada, o que também induz 

deslocamentos das curvas de ρZ dos átomos de fósforo e nitrogênio das cabeças das 

moléculas de DPPC, assim como das moléculas de água, em direção à z = 0. No caso do 

peptídeo IND, somente pequenos deslocamentos, da ordem de 0,05 nm, são observados nas 

curvas de ρZ para os átomos de fósforo, nitrogênio e água para |z| maiores. O peptídeo IND 

não está tão inserido na bicamada quanto o peptídeo CP10A e por isso é observado um 

pequeno achatamento do pico de ρZ para os átomos de carbono das caudas das moléculas de 

DPPC não sendo observados grandes deslocamentos das curvas. A inserção do peptídeo 

CP11 na bicamada é a menos pronunciada entre os três peptídeos sendo que é observado 

somente modificações na distribuição dos grupos mais externos da bicamada, ou seja, para os 

grupos colina, com pequenos deslocamentos de ρZ para os átomos de nitrogênio para |z| 

maiores.  
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Figura 35 – ρz para os átomos de carbono das cadeias alifáticas (preto), fósforo (verde) e nitrogênio 
(vermelho) das moléculas de DPPC; água (azul); e peptídeo (cinza). Os valores de ρz foram divididos 
por um fator de 5 para a água e 2 para os átomos de carbono das cadeias alifáticas.    
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7.2.8. O posicionamento dos resíduos   

 
Os resultados mostrados até o presente momento revelam que os três peptídeos estão 

inseridos nas bicamadas. Para esclarecer melhor a localização de cada resíduo, as posições z 

médias do CM de cada resíduo em relação a z = 0, dres-bic, para cada um dos peptídeos foram 

calculadas durante os 5ns finais (Figura 36).  Os resíduos 3, 4, 7 e 8 do peptídeo CP10A 

encontram-se mais inseridos na bicamada com dres-bic variando entre 0,85 e 1,07 nm. Os 

mesmos resíduos no peptídeo IND encontram-se mais distantes com dres-bic entre 1,46 e 1,72 

nm, apesar de serem hidrofóbicos. A mutação de resíduos de prolina por alanina permite o 

peptídeo CP10A ser mais flexível, adotando uma conformação em hélice que insere melhor 

os resíduos hidrofóbicos na bicamada.  

Os resíduos carregados dos peptídeos IND e CP10A (Ile1, Lys5, Arg12 e Arg13) 

apresentam dres-bic iguais que acordam com as informações obtidas nas simulações destes 

mesmos peptídeos em micelas, discutidas no Capítulo 5, de que os resíduos carregados 

apresentam comportamentos semelhantes nas bicamadas. Consequentemente, as maiores 

diferenças na inserção entre estes dois peptídeos nas bicamadas são encontradas nos resíduos 

hidrofóbicos. 

Os dres-bic são bastante diferentes para o peptídeo CP11 em relação aos outros dois 

peptídeos. Apesar deste peptídeo possuir uma região de nove resíduos idêntica à do peptídeo 

IND (Lys-Trp-Pro-Trp-Trp-Pro-Trp-Arg-Arg), os dres-bic mostram que as disposições destes 

resíduos são bastante diferentes em ambos os peptídeos.  Interessantemente, os resíduos 6 a 

10 (resíduos hidrofóbicos) encontram-se na região das cabeças das moléculas de DPPC, com 
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o resíduo Pro9 localizado em dres-bic = 2,1 nm do CM da bicamada enquanto que os resíduos 

carregados encontram-se mais próximos da região de intersecção dos ρZ dos átomos de 

carbono das caudas das moléculas de DPPC e da água.   

 
Figura 36 – Os dres-bic dos resíduos para cada um dos sistemas. A linha cinza em 1,55 nm indica a 
posição de intersecção entre os perfis de ρZ para os átomos de carbono das cadeias alifáticas das 
moléculas de DPPC e água.  
 
 

7.2.9. A movimentação dos lipídeos 

 
A movimentação das moléculas de lipídeo pode ser observada pelas coordenadas (x, 

y) dos seus átomos de fósforo, que durante os últimos 5 ns de simulação encontram-se na 

Figura 37 juntamente as coordenadas (x, y) dos átomos Cα dos peptídeos.  Nota-se claramente 

que os lipídeos próximos aos peptídeos têm maior dificuldade para difundir do que os que 

estão distantes dos peptídeos provocando ordenação das moléculas de lipídeos da bicamada. 
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Figura 37 – Coordenadas (x, y) dos átomos de fósforo dos lipídeos (preto), dos átomos Cα (em 
vermelho) durante os últimos 5 ns de simulação. À esquerda: faces das bicamadas onde os peptídeos 
se inserem. À direita: faces livres de peptídeos.  
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7.2.10. As orientações dos peptídeos  

 
As informações colhidas até o presente momento (dpep-bic, RMSD, Rg, dres-bic, energias, ρz) 

indicam que a inserção dos peptídeos nas bicamadas é um procedimento complexo em que os 

peptídeos sofrem difusão e também modificações nas suas estruturas. Além destas mudanças 

estruturais, que provavelmente ocorrem para melhor adaptação dos peptídeos às bicamadas, 

isto é minimização de energia, podem ocorrer mudanças nas orientações dos peptídeos.  

As mudanças nas orientações de cada um dos peptídeos durante o processo de inserção 

foram observadas a partir da orientação do vetor Σ, definido como sendo a soma dos vetores 

que localizam os átomos Cα a partir dos CMs dos peptídeos (Σα). Este vetor fornece novas 

informações uma vez que os RMSDs e os Rgs mostraram que os peptídeos sofrem alterações 

tanto nas suas estruturas e quanto nos seus tamanhos durante o processo de inserção, o que 

deve ser conseqüência da movimentação do peptídeo e das suas orientações. Por sua vez, a 

influência da anfipatia dos resíduos nas reorientações dos peptídeos foi medida pela 

orientação do vetor Ω, que é definido como sendo a soma dos vetores de comprimentos 

iguais à anfipatia sobrepostos aos vetores Σα. A escala de anfipatia de Mazzé et al. (2005) foi 

usada neste cálculo. 

A evolução temporal dos ângulos σ e ω dos vetores Σ e Ω permite obter uma visão 

global das orientações dos peptídeos durante os processos de inserção. O ângulo σ mostra 

qual é a orientação geral do peptídeo em relação à bicamada e ω indica qual é o 

posicionamento da região de maior anfipatia do peptídeo em relação à bicamada. 
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Os ângulos σ e ω são mostrados na Figura 38. Tanto σ quanto ω podem evoluir 

rapidamente nos tempos iniciais uma vez que os peptídeos podem não estar apropriadamente 

orientados para interagir adequadamente com as bicamadas nos inícios das simulações.  

No caso da IND, σ apresenta variações significativas somente nos primeiros 3 ns 

passando de 90° para 160° e decrescendo em seguida para se manter próximo a 90° até o final 

da simulação. Uma vez que o peptídeo IND não é globular e sim possui forma de “barco”, o 

ângulo de 90o indica que o eixo de “barco” se mantém aproximadamente paralelo ao plano da 

bicamada. Por sua vez o vetor Ω apresenta um comportamento peculiar uma vez que 

inicialmente ω varia rapidamente de 90° para aproximadamente a 10° até cerca de 8 ns para 

em seguida aumentar até valores da ordem de 105°, mantidos até o final. Estes ângulos 

indicam que nos primeiros 10 ns o peptídeo se orienta tanto no sentido do seu comprimento 

quanto no sentido de reorientar sua face de alta anfipatia voltada para a bicamada. No 

entanto, depois desta fase de aproximação e de inserção na bicamada (ver dpep-bic na Figura 

36), o peptídeo reorienta os seus resíduos de mais alta anfipatia deixando Ω paralelo ao plano 

da bicamada. Nesta fase do processo, tanto o RMSD quanto o Rg deixam de variar muito, de 

modo que a movimentação principal do peptídeo durante a inserção, que praticamente já 

adquiriu sua configuração final, é uma rotação ao redor do vetor Σ. 

 O ângulo σ do peptídeo CP10A sofre muita alteração nos primeiros 5 ns, variando de 

cerca de 150° para cerca 40°. Depois aumenta para se estabilizar em 90° até 30 ns para então 

sofrer outras alterações e se estabilizar em 65° até o final. O vetor Ω se orienta, 

primeiramente, em direção à bicamada nos primeiros 3 ns, com ω adotando valores de 30°, e 

depois muda sua orientação em direção ao solvente, com valores em torno de 110° 

observados no final. As mudanças de orientação global do peptídeo no período inicial 



Capítulo 7 

88 

resultam também em mudanças na orientação de Ω como pode ser visto na Figura 38, mas 

estas mudanças de orientação são também acompanhadas por alterações rápidas tanto na 

estrutura secundária quanto na compactação como indicado pelo RMSD e pelo Rg. A inserção 

do CP10A na membrana é um processo complexo que envolve mudanças na forma, tamanho 

e orientações do peptídeo. Provavelmente a estrutura parcialmente em hélice dificulta a 

adaptação rápida do peptídeo ao seu meio resultando nas alterações consecutivas observadas 

nas propriedades consideradas. 

 Os vetores Σ e Ω do peptídeo CP11 sofrem grandes alterações nos primeiros 5 ns 

indicando que, enquanto o peptídeo estava na fase aquosa, sua orientação sofreu alterações , 

além das alterações já observadas na sua estrutura. Quando, após 5 ns, o peptídeo começa a 

se aproximar da bicamada seu vetor Ω orienta-se em direção à bicamada uma vez que ω 

chega até 10°. Após esta fase de 40 ns, ω estabiliza-se em 40°. Enquanto isso, o vetor Σ tende 

a se manter paralelo à interface indicando que grande parte da cadeia principal encontra-se 

orientada paralelamente ao plano da bicamada. 

Portanto, em todos os casos, há reorientações rápidas dos peptídeos durante a fase de 

inserção acompanhadas de algumas mudanças de estrutura, seguidas por uma estabilização 

das orientações juntamente com um aumento do Rg sendo que nesta fase a estrutura final já é 

quase alcançada. 
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Figura 38 – Os ângulos dos vetores Σ e Ω dos peptídeos em função do tempo nas simulações em 
bicamadas neutras. 
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Um dos objetivos dos estudos desta parte do trabalho é obter informações a nível 

molecular sobre a interação dos peptídeos IND, CP10A e CP11 com bicamadas de DPPC que 

não são factíveis de serem obtidas experimentalmente. As observações e interpretações 

conduzidas até o presente momento mostram que os peptídeos se inserem e provavelmente 

interagem de modos diferentes nas bicamadas. As seguintes formas de interação dos 

peptídeos com as bicamadas serão agora abordadas: i) LHs entre os peptídeos e as moléculas 

das bicamadas, ii) a proximidade dos átomos de carbono das cadeias alifáticas das moléculas 

de lipídeo nas cadeias laterais nos resíduos com baixa anfipatia (Trp, Ile, Leu, Pro e Ala) e 

(iii) a proximidade dos grupos colina dos lipídeos das cadeias laterais dos resíduos de Trp que 

podem resultar em interações do tipo cátion-π. 

7.2.11. As ligações de hidrogênio intermoleculares 

 
As LHs entre os peptídeos e as bicamadas foram calculadas seguindo os critérios 

estabelecidos no Capítulo 3. O número total de LHs encontra-se na Figura 39. Pode-se 

observar que, enquanto os peptídeos se aproximam das bicamadas, novas LHs são formadas 

simultaneamente com a perda de LHs com as moléculas de água. No início das simulações, 

quando os peptídeos se encontram na fase aquosa, somente LHs com as moléculas de água 

são encontradas em números de 24 para os peptídeos IND e CP10A e 28 para o peptídeo 

CP11. Ao final das simulações, o número de LHs dos peptídeos com os lipídeos são bem 

maiores do que com as moléculas de água: são observadas de 20 a 27 LHs dos três peptídeos 

com os lipídeos enquanto que somente de 3 a 7 LHs com as moléculas de água remanescem. 

No entanto, até o final das simulações, o número total de LHs dos peptídeos IND e CP11 com 

o meio aumenta para 29 e 33 LHs para os peptídeos IND e CP11, respectivamente,  porque os 
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peptídeos, quando no seio da solução, possuem estruturas mais compactas que dificultam a 

formação de LHs. Ao passo que ao se aproximarem e se inserirem nas bicamadas as 

estruturas ficam menos compactas, como foi observado anteriormente nas analises de Rg, o 

que facilita a formação de LHs.     

 
Figura 39 – Números de LHs entre os peptídeos e as moléculas de DPPC (preto) e de água (cinza) 
durante as simulações. A linha vermelha corresponde ao número total de LHs.  
 
 

As LHs entre os peptídeos e os átomos de oxigênio das moléculas de DPPC e com as 

moléculas de água, encontradas durante os últimos 5 ns das observações, são listadas nas 

Tabelas 10, 11 e 12 para os peptídeos IND, CP10A e CP11, respectivamente.  Nas mesmas 

tabelas, são listadas também as porcentagens de ocorrência (POs) das LHs peptídeos/lipídeos 

e peptídeos/água.  

Pode-se notar que a maioria das LHs com PO >  80 % ocorrem entre os peptídeos e os 

lipídeos. A maioria das LHs peptídeos/bicamada tem a participação de átomos de oxigênio do 

grupo fosfato (O7, O9, O10 e O11) e dos átomos O14 e O16 das moléculas de DPPC. As 

LHs com os átomos O33 e O35 são pouco observadas sendo encontradas somente três para os 
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peptídeos IND e CP10A e uma para o peptídeo CP11 com PO > 10 %.  Esta diferenciação se 

deve à geometria da molécula de DPPC: os átomos de oxigênio ligados ao átomo de fósforo e 

os átomos de oxigênio O14 e O16 formam um sítio que possibilita que grupos, que possuem 

múltiplos doadores para LHs (grupos amina e guanidino), formem múltiplas LHs. Um 

exemplo pode ser visto na Figura 40 que mostra o posicionamento dos átomos do grupo 

amina terminal do peptídeo IND e de uma molécula de DPPC.  

 

Figura 40 – Geometria do grupo amina terminal da IND e de um lipídeo identificando os átomos de 
oxigênio que formam múltiplas LHs. 
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Tabela 10 – Ocorrência das LHs do peptídeo IND com as moléculas de DPPC e de água nos últimos 
5 ns da simulação em bicamada neutra 

PO (%) 
Resíduo Grupo 

LHDPPC LHH2O 
N-H1 89,3 9,2 
N-H2 89,5 9,7 
N-H3 86,0 13,9 

Ile1 

CO --- 16,4 
N-H 98,5 --- 

Leu2 
CO --- --- 
N-H 88,6 --- 
NE1-HE1 --- 62,6 Trp4 
CO --- 4,0 
N-H 93,3 --- 
NZ-HZ1 91,1 5,6 
NZ-HZ2 91,0 4,8 
NZ-HZ3 86,1 9,3 

Lys5 

CO --- --- 
N-H 92,7 --- 
NE1-HE1** 3,4 --- Trp6 
CO --- --- 

Pro7 CO --- 59,7 
N-H** 87,3 --- 
NE1-HE1 92,2 --- Trp8 
CO --- --- 
N-H 98,1 --- 
NE1-HE1* 50,5 --- Trp9 
CO --- 34,5 
N-H 97,3 --- 
NE1-HE1 --- 4,9 Trp11 
CO --- 32,9 
NE-HE 99,8 --- 
NH1-HH11 85,8 5,9 
NH1-HH12* 97,3 --- 
NH2-HH21 92,1 --- 
NH2-HH22 97,2 --- 

Arg12 

CO ---- 7,3 
N-H 98,7 --- 
NE-HE 98,3 --- 
NH1-HH11 92,7 --- 
NH1-HH12 80,7 --- 
NH2-HH21 99,4 --- 
NH2-HH22 57,4 --- 
CO --- 2,8 
N-H1 --- 76,7 

Arg13 

N-H2 --- 79,4 
*LH formada com o átomo O33 da molécula de DPPC; **LH formada com o átomo O35 da molécula de DPPC. 
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Tabela 11 – Ocorrência das LHs do peptídeo CP10A com as moléculas de DPPC e de água nos 
últimos 5 ns da simulação em bicamada neutra 

PO (%) 
Resíduo Grupo 

LHDPPC LHH2O 
N-H1 75,7 23,0 
N-H2 61,0 36,5 Ile1 
N-H3 73,3 25,9 

Leu2 N-H 3,9 --- 
Ala3 N-H 95,0 --- 
Trp4 NE1-HE1 94,7 --- 

N-H 28,3 --- 
NZ-HZ1 98,2 --- 
NZ-HZ2 98,4 --- 

Lys5 

NZ-HZ3 99,5 --- 
N-H 91,5 --- Trp6 
NE1-HE1** 82,5 1,4 

Ala7 CO --- 8,3 
NE1-HE1** 37,7 --- Trp8 
CO --- 2,3 
NE1-HE1 93,6 --- Trp9 
CO --- 2,8 

Ala10 N-H 99,7 --- 
N-H 73,9 --- 
NE1-HE1* 1,4 46,9 Trp11 
CO --- 1,6 
N-H** 93,8 --- 
NE-HE 74,4 --- 
NH1-HH11 --- 68,1 
NH1-HH12 95,6 --- 
NH2-HH21 98,7 --- 
NH2-HH22 70,8 12,6 

Arg12 

CO --- 66,8 
N-H 97,3 --- 
NE-HE 53,1 --- 
NH1-HH11 --- 60,7 
NH2-HH21 81,5 --- 
CO --- 20,2 
N-H1 98,3 --- 

Arg13 

N-H2 99,8 --- 
*LH formada com o átomo O33 da molécula de DPPC; **LH formada com o átomo O35 da molécula de DPPC. 
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Tabela 12 - Ocorrência das LHs do peptídeo CP11 com as moléculas de DPPC e de água nos últimos 
5 ns da simulação em bicamada neutra 

PO (%) 
Resíduo Grupo 

LHDPPC LHH2O 
N-H1 98,8 --- 
N-H2 99,7 --- Ile1 
N-H3 96,5 --- 

Leu2 N-H 95,0 --- 
N-H 99,0 --- 
NZ-HZ1 93,9 --- 
NZ-HZ2 98,4 --- 
NZ-HZ3 93,5 --- 

Lys3 

CO --- 32,2 
N-H 82,0 --- 
NZ-HZ1 99,1 --- 
NZ-HZ2 99,5 --- 
NZ-HZ3 99,4 --- 

Lys4 

CO --- 82,0 
N-H 91,0 --- Trp5 
NE1-HE1 1,3 --- 
N-H 98,4 --- 
NE1-HE1 --- 49,1 Trp7 
CO --- 63,4 
N-H 13,0 --- Trp8 
NE1-HE1 --- 48,9 

Pro9 CO --- 9,1 
N-H 36,4 54,9 
NE1-HE1 23,9 32,3 Trp10 
CO --- 8,8 
N-H 27,4 --- 
NE-HE 99,6 --- 
NH1-HH12 99,1 --- 
NH2-HH21 60,0 7,9 

Arg11 

NH2-HH22 94,1 2,5 
N-H 94,5 10,3 
NE-HE 78,0 --- 
NH1-HH11 99,3 --- 
NH1-HH12 76,3 12,9 
NH2-HH21 59,2 1,1 
NH2-HH22 40,2 17,4 

Arg12 

CO --- 62,2 
N-H --- 92,0 
NZ-HZ1 52,4 26,7 
NZ-HZ2 50,1 26,9 
NZ-HZ3 50,8 29,1 
N-H1 --- 93,2 

Lys13 

N-H2** 93,9 --- 
**LH formada com o átomo O35 da molécula de DPPC. 
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7.2.12. A vizinhança dos resíduos de baixa anfipatia 

 

A vizinhança das cadeias alifáticas das moléculas de DPPC e dos grupos laterais dos 

resíduos hidrofóbicos dos três peptídeos (Trp, Ile, Leu, Pro e Ala) foi monitorada calculando 

pelas funções de distribuição médias g(r) dos pares átomos de carbono e de nitrogênio com os 

átomos de carbono das cadeias alifáticas, seguindo os mesmos critérios descritos no Capítulo 

5. As g(r) podem ser vistas nas Figura 41 e Figura 42. 

Algumas funções g(r) médias dos resíduos de Trp apresentam um primeiro pico bem 

definidos com máximos em 0,48 nm indicando que suas vizinhanças formadas pelos átomos 

de carbono das caudas das moléculas de DPPC, são bem estruturadas. É o caso dos resíduos 

de Trp6 e Trp9 do peptídeo IND sendo que os outros três resíduos de Trp parecem estar 

afastados da região hidrofóbica da bicamada como mostram as g(r) pouco definidas. De fato, 

os resíduos de Trp6 e Trp9 encontram-se mais inseridos (dres-bic =1,2 nm) do que os demais 

resíduos de Trp (dres-bic = 1,5-1,8 nm) (Figura 36).  

O peptídeo CP10A, que revelou a maior habilidade para se inserir na bicamada de 

DPPC, induz a maior organização das cadeias alifáticas ao redor dos seus resíduos de Trp, 

principalmente os resíduos de Trp4, Trp6 e Trp8.  Apesar dos valores baixos dos dres-bic dos 

resíduos de Trp9 e Trp11 (1,3 e 1,4 nm respectivamente), suas g(r) indicam uma pobre 

vizinhança em caudas dos lipídeos. Tal comportamento está relacionado ao deslocamento das 

cadeias alifáticas para o centro da bicamada, como foi observado nos perfis de ρZ (Figura 35).  
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O resíduo Trp5 do peptídeo CP11 é o único que apresenta um pico de g(r) com 

máximo definido em 0,48 nm (dres-bic = 1,3 nm). Os demais resíduos de Trp do peptídeo CP11 

não possuem as caudas das moléculas de DPPC como vizinhas próximas (dres-bic =1,8-1,9 

nm).  

 
Figura 41 – g(r) médias para as cadeias laterais dos resíduos de triptofano para os três peptídeos nas 
simulações em bicamadas neutras. 
 

As g(r) dos demais resíduos hidrofóbicos, que apresentam picos bem definidos, 

possuem também os primeiros picos em 0,48 nm. Os resíduos Ile1, Leu2 e Pro10 do peptídeo 

IND tem g(r) com primeiros picos bem definidos enquanto que os demais resíduos 

hidrofóbicos não os apresentam. No caso do peptídeo CP10A, somente a cadeia lateral do 

resíduo Ile1 não indica inserção na região hidrofóbica da bicamada ao contrário do mostrado 

pelas cadeias laterais dos demais. O peptídeo CP11 apresenta somente a cadeia lateral do 

resíduo Ile1 embebido na região hidrofóbica da bicamada. 
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Figura 42 – g(r) médias para as cadeias laterais dos demais resíduos hidrofóbicos dos três peptídeos 
nas simulações em bicamadas neutras. 
 

7.2.12. A vizinhança dos grupos colina nos resíduos de triptofano 

 
As g(r) entre os átomos de nitrogênio (N4) dos grupos colina em relação ao CM das 

cadeias laterais dos resíduos de triptofano permitem calcular, considerando a posição do seu 

primeiro mínimo, o número de grupos colina vizinhos (NCol) das cadeias laterais dos resíduos 

de Trp. As g(r) que apresentam picos bem definidos possuem os primeiros máximos em 

aproximadamente 0,45 nm. O número de grupos colina primeiros vizinhos da cadeia lateral 

de cada resíduo de Trp (NCol), as posições dos máximos (Rmax) e a energia de interação entre 

as cadeias laterais dos resíduos de Trp e os grupos colina (Ecol) encontram-se relacionados na 

Tabela 13. Os valores de NCol, Rmax e ECol observados indicam que as interações dos resíduos 

de Trp com os grupos colina podem ser do tipo cátion-π, que tem sido relatadas como sendo 

importantes nos processos biológicos (Gallivan e Dougherty, 1999).   
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Tabela 13 – NCol, Rmax e ECol dos peptídeos IND, CP10A e CP11 obtidos nos 5 ns finais das 
simulações dos peptídeos em bicamadas neutras 

Resíduo NCol Rmax (nm) ECol (kJ.mol-1) 
IND 

Trp4 2,0 0,46 -48 ± 8 
Trp8 1,0 0,44 -15 ± 10 

CP10A 
Trp8 1,0 0,48 -20 ± 6 
Trp9 1,0 0,46 -48 ± 7 

Trp11 1,1 0,48 -8 ± 9 
CP11 

Trp5 1,0 0,46 -29 ± 8 
Trp7 2,0 0,48 -36 ± 12 

Trp10 2,1 0,45 -58 ± 14 
 

As cadeias laterais dos resíduos de Trp que não se encontram envolvidas pelas cadeias 

alifáticas das moléculas de lipídeo apresentam até três grupos colina vizinhos, com exceção 

do resíduo Trp8 do CP11, que também apresenta uma interação do tipo cátion-π com a 

Arg11, e do Trp11 da IND que se encontra envolto por grupos colina, mas com Rmax em    

0,62 nm, acima da distância observada nas interações do tipo cátion-π, menores do que 0,5 

nm. No entanto, alguns resíduos de Trp que se apresentaram próximos das caudas das 

moléculas de lipídeo possuem também um grupo colina vizinho como no caso dos resíduos 

Trp8 da IND, Trp8 do CP10A e do Trp5 do peptídeo CP11. Isto pode acontecer porque, em 

uma face da cadeia lateral do resíduo de Trp, encontra-se o grupo colina e na outra, as caudas 

dos lipídeos, como pode ser observado para a IND na Figura 43 (b: resíduo Trp8), para o 

peptídeo CP10A na Figura 44 (a: resíduo Trp8) e para o peptídeo CP11 na Figura 45 (a: 

resíduo Trp5).  

São observadas quatro configurações do tipo sanduíche onde grupos colina ficam 

frente a cada uma das faces do plano das cadeias laterais dos resíduos de Trp. Configurações 
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deste tipo podem ser observadas para o peptídeo IND na Figura 43a e para o peptídeo CP11 

na Figura 45b e na Figura 45c. 

 
Figura 43 - Vizinhança dos grupos colina nas cadeias laterais dos resíduos de Trp do peptídeo IND: 
(a) resíduos Trp4 e (b) resíduo Trp8.    

 
 
 

 

 
Figura 44 – Vizinhança dos grupos colina nas cadeias laterais dos resíduos de Trp do peptídeo 
CP10A: (a) resíduos Trp8 e Trp9; e (b) resíduo Trp11.  
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Figura 45 - Vizinhança dos grupos colina nas cadeias laterais dos resíduos de Trp do peptídeo CP11: 
(a) resíduo Trp5; (b) resíduo Trp7; e (c) resíduo Trp10. 
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7.3. Conclusões 
 
 

Os peptídeos estudados apresentaram afinidade para bicamadas de lipídeos neutros 

que são utilizadas como modelos de membranas de células eucarióticas. Consequentemente, 

os peptídeos aproximam e inserem-se nas bicamadas devido, provavelmente, à anfipaticidade 

dos peptídeos e às fortes atrações peptídeo/bicamada.  

As estruturas, os tamanhos e as orientações dos peptídeos são modificados quando se 

inserem nas bicamadas. Em um estágio inicial de aproximação e inserção na bicamada os 

peptídeos IND e CP10A apontam seus resíduos de mais alta anfipatia na direção da 

bicamada. Depois da inserção os resíduos de mais alta anfipática são apontados 

paralelamente ao plano da bicamada ou na direção do solvente. O peptídeo CP11 reorienta-se 

no inicio da simulação e aponta seus resíduos de mais alta anfipatia em direção à bicamada 

até o final da simulação.  

Os peptídeos inserem-se mais profundamente nas bicamadas na seguinte ordem 

CP10A > IND > CP11. No entanto, as energias de interação atrativas entre os peptídeos e as 

bicamadas seguem ordenação inversa. As disposições dos componentes das bicamadas e das 

moléculas de água na direção z não são largamente alteradas de forma que a inserção dos 

peptídeos não ocasiona a formação de poros ou um alargamento ou um achatamento da 

bicamada, com uma leve exceção do peptídeo CP10A que provocou um deslocamento 

pequeno na distribuição dos lipídeos. Por outro lado, a difusão dos lipídeos pelas faces onde 

os peptídeos se inserem é perturbada de forma que os lipídeos que se encontram mais 

próximos dos peptídeos tem maior dificuldade de se movimentar no plano da bicamada. 

Quando os peptídeos encontram-se inseridos nas bicamadas alguns resíduos de Trp não 
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encontram-se na região das cadeias alifáticas das moléculas de lipídeo mas sim na região de 

interface devido à interações do tipo cátion-π colina-Trp. São observadas também múltiplas 

LHs peptídeos/bicamadas com os átomos de oxigênio ligados a átomo de fósforo e com os 

átomos de oxigênio O14 e O16 que ajudam a estabilizar os peptídeos nas bicamadas.    

 Finalmente, o esquema de CAA utilizado nos primeiros 30 ns em cada uma das 

simulações permite estudar a inserção dos peptídeos em tempos não excessivos: sem a 

aplicação deste esquema os tempos de simulação seriam muito longos e, talvez, inalcançáveis 

uma vez que os sistemas poderiam ficar confinados em armadilhas conforme constatado nos 

estudos do Capítulo 6.  
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8. Inserção dos peptídeos em bicamadas bacterianas 
modelo 
 

As composições lipídicas das membranas citoplasmáticas de organismos 

multicelulares e de bactérias são distintas como foi discutido no Capítulo 1. No Capítulo 7, 

foram realizados estudos de inserção dos peptídeos em bicamadas contendo lipídeos neutros 

(DPPC) que foram utilizadas como modelos de membranas de células eucarióticas. No 

presente capítulo, o estudo será completado inspecionando os modos de inserção destes 

mesmos peptídeos em bicamadas mistas contendo lipídeos com cabeças PE e PG que são 

utilizadas como modelos de membranas citoplasmáticas de bactérias Gram-negativas (Lohner 

et al., 2001; Murzyn et al., 2005; Oszlánczi et al., 2007).  

A primeira etapa do trabalho é construir uma bicamada mista contendo lipídeos 

DPPE/DPPG, visto a não disponibilidade, na literatura ou nos bancos de dados, das 

coordenadas atômicas para esse tipo de membrana. Camadas mistas DPPE/DPPG foram 

escolhidas por conter lipídeos com as mesmas cadeias alifáticas que o DPPC usado no estudo 

anterior. A proporção de lipídeos utilizada para construir uma bicamada com composição de 

lipídeos com cabeças PE/PG da E. coli foi de 75 % de DPPE e 25 % de DPPG. Os estudos de 

inserção dos peptídeos IND, CP10A e CP11 nesta bicamada seguiram os mesmos 

procedimentos que os estudos apresentados no Capítulo 7.  

 



Capítulo 8 

105 

8.1. Detalhes das simulações  
 

A bicamada de DPPE foi construída seguindo os mesmos passos do trabalho de 

Leekumjorn e Sum (2006). Os átomos unidos C1, C2 e C3 das moléculas de DPPC, da 

configuração final da simulação S1 do Capítulo 6, foram substituídos por átomos de 

hidrogênio (H1, H2 e H3), dando origem à bicamada de DPPE. O comprimento das ligações 

entre estes átomos e o átomo de nitrogênio foram ajustadas para 1 Å. Os parâmetros do 

campo de força para o grupo amina das novas moléculas de DPPE foram os mesmos que os 

apresentados para esse grupo em moléculas de POPE obtidos no endereço 

http://moose.bio.ucalgary.ca e os parâmetros dos demais átomos foram mantidos iguais aos 

da molécula de DPPC. Este sistema foi então submetido à minimização de energia usando o 

algoritmo steepest descent e, posteriormente, a uma simulação de 40 ns por DM com tempo 

de integração de 2 fs na temperatura de 350 K, acima da temperatura de transição de fase de 

gel para liquido cristalina da bicamada de DPPE que é de 337 K (Petrov et al., 1982). Os 

demais parâmetros utilizados nas simulações foram os mesmos dos Capítulos 6 e 7.  

 
 A bicamada mista (DPPE/DPPG) foi construída substituindo de forma aleatória os 

grupos amina de 16, entre as 64, moléculas de DPPE presentes em cada uma das faces da 

bicamada por grupos glicerol. Os parâmetros do campo de força para os átomos dos grupos 

glicerol foram os mesmos das moléculas de POPG (Elmore, 2006). Foram adicionados 

também 32 íons sódio como contra-íons das cargas negativas das moléculas de DPPG para 

manter a eletroneutralidade local. Este sistema foi também submetido a minimizações de 

energia e subsequentemente foi equilibrado durante 40 ns a 350 K. 
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 Os três sistemas foram completados colocando uma única molécula de um dos 

peptídeos IND, CP10A ou CP11 com o seu CM em x = 0, y = 0 e z a aproximadamente 4 nm 

do CM da bicamada localizado em x = 0, y = 0, z = 0. As moléculas de água e os íons sódio 

que ocupavam a região onde o peptídeo foi inserido foram removidos e os íons recolocados 

em posições apropriadas. Foram adicionados também quatro íons cloreto nos sistemas 

contendo os peptídeos IND e CP10A e seis íons cloreto no sistema contendo o peptídeo 

CP11. Os números de moléculas de água foram 8969, 8979 e 8967 nos sistemas contendo os 

peptídeos IND, CP10A e CP11, respectivamente.  

A energia foi novamente minimizada empregando o algoritmo steepest descent. 

Depois, foram realizadas simulações DM no ensemble NVT com restrições sobre a 

movimentação dos átomos dos peptídeos e das bicamadas durante 0,5 ns usando passos de 

integração de 0,5 fs na temperatura de 350 K. Em seguida, durante 30 ns, e com tempo de 

integração de 2 fs, foi aplicado 30 ciclos do esquema de CAA variando a temperatura de 350 

até 400 K. As configurações finais foram posteriormente submetidas a simulações no 

ensemble NpT na temperatura de 350 K e pressão de 1 bar durante 20 ns com intervalo de 

tempo de integração de 2 fs. Os dados foram produzidos durante estes 50 ns. 



Capítulo 8 

107 

8.2. Resultados e discussão 
 

8.2.1. Bicamada mista DPPE/DPPG 
 

Uma quantidade determinada experimentalmente é a área média por molécula de 

lipídeo (A) que´na bicamada de DPPC é de 0,64 nm2 (Nagle and Tritram-Nagle, 2000) e de 

0,60 nm2 na bicamada de DPPE (Petrache et al., 2000). Na Figura 46, encontra-se o perfil de 

A ao longo das simulações e das transformações do sistema de bicamada pura de DPPC 

(ADPPC) para bicamada de DPPE (ADPPE) e depois para a bicamada mista DPPE/DPPG 

(ADPPE/DPPG). Nos primeiros 4 ns, ADPPC se equilibra passando de 0,67 nm2 para um valor 

médio de 0,644 ± 0,005 nm2 de 4 a 10 ns, o que está coerente com os resultados 

experimentais.  

A equilibração da bicamada de DPPE é lenta devido às substituições dos grupos 

colina por grupos amina. Dessa forma, ADPPE decresce de 0,64 nm2 para valores próximos a 

0,54 nm2 em 30 ns de simulação com um valor médio de 0,544 ± 0,002 nm2 nos últimos 5 ns 

de simulação. Este valor difere bastante do experimental (0,60 nm2), mas está de acordo com 

os obtidos em outros estudos (Leekumjorn e Sum, 2006). Esta diferença em cerca de 5% é 

devida ao campo de força utilizado porque ele é uma mistura de parâmetros DPPC/POPE e 

não exatamente um campo de força parametrizado para descrever a bicamada de DPPE. 

Como discutido no trabalho de Leekumjorn e Sum (2006), o campo de força para a molécula 

de DPPE deve ser alvo de futuros desenvolvimentos para reproduzir melhor as propriedades 

da bicamada de DPPE hidratada para que os resultados sejam condizentes com as 

observações experimentais. A equilibração da bicamada da bicamada mista DPPE/DPPG é 
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também lenta havendo flutuação de ADPPE/DPPG nos primeiros 20 ns porque os  novos lipídios 

devem se acomodar. Após esta fase, ADPPE/DPPG se estabiliza oscilando em torno de 0,542 ± 

0,003 nm2 durante os últimos 5 ns.   

 

Figura 46 – Área média por molécula de lipídeo no decorrer das simulações das bicamadas de DPPC, 
DPPE e DPPE/DPPG em meio aquoso. 
 

8.2.2. O posicionamento dos peptídeos 
 

As dpep-bic indicam que peptídeos difundem-se pelo solvente na direção das bicamadas 

das quais se aproximam rapidamente (com velocidades iniciais que podem ser estimadas em 

cerca de 5m/s!) durante os primeiros 5 ns (Figura 47). O peptídeo CP10A é o mais lento dos 

peptídeos nesta etapa inicial. Depois de 5 ns, os valores de dpep-bic de todos os peptídeos não 

experimentam grandes modificações. Durante os últimos 5 ns das simulações, os valores 

médios dos dpep-bic são (2,02 ± 0,05) nm, (1,84 ± 0,08) nm e (1,70 ± 0,06) nm para os 

peptídeos IND, CP10A e CP11, respectivamente, confirmando que os peptídeos se inserem 
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nas bicamadas uma vez que estes valores médios são menores do que a posição z média de 

2,1 nm dos átomos de fósforo até o plano z = 0. A inserção dos peptídeos pode ser observada 

nas configurações finais apresentadas na Figura 48.  

 
Figura 47 - dpep-bic dos peptídeos nas simulações em bicamadas mistas. A linha na cor cinza sinaliza a 
posição z média dos átomos de fósforo das moléculas de lipídeo da camada onde os peptídeos se 
inserem. 
 

 
Figura 48 – As configurações dos peptídeos e das bicamadas mistas após 50 ns. As moléculas de 
água foram removidas para melhor visualização. 
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8.2.3. Os RMSDs 
 

Os RMSDs, com referência às configurações finais,  mostram que os peptídeos IND e 

CP11 sofrem mudanças nas suas estruturas menores que o peptídeo CP10A (Figura 49). A 

estrutura do peptídeo CP11 sofre poucas mudanças uma vez que o RMSD no início é de 

aproximadamente 0,15 nm. O peptídeo IND também apresenta mudanças pouco 

significativas com RMSD de aproximadamente 0,2 nm no início. As maiores modificações 

são observadas no peptídeo CP10A onde o RMSD da estrutura inicial é de 0,35 nm e 

observam-se também flutuações do RMSD que indicam que há dificuldades para o peptídeo 

atingir configurações estáveis. Esta observação indica que as mudanças na estrutura do 

peptídeo são importantes como denotado pelos valores do RMSD que variam em torno de 0,3 

nm de 4 a 22 ns, e que decrescem lentamente para valores próximos a 0,1 nm em 38 ns 

quando o RMSD parece se estabilizar em 0,05 nm, mas nos últimos 5 ns uma maior flutuação 

eleva o RSMD para , 0,1 nm. A trajetória deste peptídeo no espaço de fase não corresponde a 

um simples decréscimo de energia configuracional. 

8.2.4. Os raios de giração  
 

Os valores iniciais dos Rgs dos três peptídeos (Figura 50) são de aproximadamente 0,7 

nm. Os Rgs dos peptídeos IND e CP11 sofrem poucas modificações mantendo-se em 0,77 ± 

0,02 nm e 0,75 ± 0,02 nm, respectivamente. O Rgs do peptídeo CP10A se modifica somente 

após 20 ns quando aumenta para 0,85 nm no tempo de cerca 30 ns. Depois ele se estabiliza 

em 0,84 ± 0,01 nm até o final. O aumento de Rg ao redor de 30 ns ocorre concomitantemente 

com o decréscimo do RMSD de sorte que há nesta oportunidade uma mudança na estrutura 
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que aumenta em 20% o raio de giração aproximando o CP10A da sua estrutura final (Figura 

52).  

 
Figura 49 - RMSDs dos peptídeos referentes às estruturas finais nas simulações em bicamadas 
mistas. 
 

 
Figura 50 - Raio de giração dos três peptídeos durante as simulações em bicamadas mistas. 
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8.2.5. As orientações dos peptídeos 
 

A evolução temporal dos ângulos σ e ω dos vetores Σ e Ω é mostrada na Figura 51. 

As maiores rotações de Σ ocorrem nos primeiros 5 ns. Depois desse tempo, os ângulos σ do 

peptídeo IND se estabilizam em 110° após 20 ns e os do peptídeo CP10A em 90° após 25 ns.  

Os ângulos ω dos peptídeos IND e CP10A apresentam comportamentos semelhantes: nos 

primeiros 3 ns  apontam para a bicamada, com ω ≈ 30°; depois os vetores Ω se orientam 

paralelamente aos planos das bicamadas com ω em torno de 90°. Tanto Σ quanto Ω do 

peptídeo CP11 apresentam comportamentos similares no início com σ e ω passando de 30° 

até 90° nos primeiros 12 ns, diminuindo gradativamente até atingir 60° no final. O 

paralelismo da evolução destes dois ângulos sugere que a estrutura não se altera 

decisivamente, observação confirmada pelas estabilidades do RMSD e do Rg. 

8.2.6. As interações cátion-π intramoleculares  
 

Interações cátion-π intramoleculares foram encontradas nos peptídeos CP10A e CP11. 

A interação cátion-π no peptídeo CP10A ocorre entre os resíduos vizinhos Trp11 e Arg12 

com distância e ângulo de 0,42 ± 0,02 nm e 38 ± 9°, respectivamente. Para o peptídeo CP11, 

a interação cátion-π ocorre entre os resíduos Trp5 e Arg12, com distância de 0,40 ± 0,03 nm e 

ângulo de 20 ± 9°, que ajuda na estabilização da dobra (Figura 52).   
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Figura 51 – Os ângulos dos vetores Σ e Ω dos peptídeos em função do tempo nas simulações em 
bicamadas mistas. 
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8.2.7. As ligações de hidrogênio intramoleculares 
 

As LHs intramoleculares dos peptídeos nos últimos 5 ns encontram-se listadas na 

Tabela 14. O peptídeo IND apresenta somente uma LH intramolecular entre os resíduos 

Arg12-Pro10 com baixa PO. O número de LHs intramoleculares no peptídeo CP10A é menor 

que os observados nos estudos anteriores sendo que somente duas observadas nos estudos 

anteriores permanecem presentes: uma de alta PO entre os resíduos Trp6-Leu2 e outra, de 

mais baixa ocorrência,  entre Trp9-Trp6. Estas LHs estabilizam dobras na estrutura do 

peptídeo e não mais uma hélice. Observa-se também que LHs em configurações do tipo 

dobra (n → n + 2) aparecem uma com alta PO, entre os resíduos Lys5-Ala3, e outra, com 

baixa ocorrência, entre Trp6-Trp8. De fato, o peptídeo na bicamada mista não apresenta mais 

uma hélice, mas sim uma dobra (Figura 52). No peptídeo CP11, observa-se o aparecimento 

de um considerável número de LHs intramoleculares não encontradas nos estudos em 

bicamada neutra. Elas ocorrem tanto entre os átomos da cadeia principal como entre os 

doadores das cadeias laterais e grupos CO da cadeia principal. LHs do tipo n → n + 3 no 

peptídeo CP11 ajudam a estabilizar uma dobra dos resíduos 8-12.    

Tabela 14 – LHs intramoleculares encontradas nos peptídeos IND, CP10A e CP11 durante os últimos 
5 ns das simulações em bicamadas mistas  

Doador Receptor PO (%) Tipo  
IND 

Arg12 (NH) Pro10 (CO) 23,6 n → n + 2 
CP10A 

Trp9 (NH) Trp6 (CO) 28,7 n → n + 3 
Trp8 (NH) Trp6 (CO) 13,4 n → n + 2 
Trp6(NH) Leu2 (CO) 90,7 n → n + 4 
Lys5 (NH) Ala3(CO) 74,8 n → n + 2 

CP11 
Lys13 (N-H1) Arg12 (CO) 79,3 - 
Lys13 (NH) Arg11 (CO) 36,5 n → n + 2 
Arg11 (NH) Trp8 (CO) 66,0 n → n + 3 

Arg12 (NE-HE) Pro6 (CO) 52,1 - 
Arg12 (NE-HE) Trp7 (CO) 36,7 - 

Arg12 (NH) Pro9 (CO) 78,3 n → n + 3 
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Figura 52 - Estruturas terciárias dos peptídeos IND, CP10A e CP11 nos finais das simulações em 
bicamadas mistas. O resíduo azul é o N-terminal e o vermelho o C-terminal. 
 

8.2.8. As energias de interação 
 

As energias de interação (Etotal) entre os peptídeos e as moléculas de lipídeos e de 

água são mostradas na Figura 53. Elas se tornam bastante atrativas durante os primeiros 5 ns 

quando assumem valores próximos a -2.200 kJ.mol-1 para os peptídeos IND e CP11 e de 

−1.900 kJ.mol-1 para o CP10A. As mudanças nas Etotal são devidas à fluidez do sistema e as 

mudanças estruturais tal como foi observado nos RMSDs e Rgs. O peptídeo CP10Asofre 

grandes variações na sua estrutura, como foi visto, de modo que até 25 ns, os valores de Etotal 

continuam decrescendo para, após a estabilização, não serem tão atrativos quanto os 

observados para os demais peptídeos. No geral, após 30 ns as Etotal são da mesma ordem para 

os três peptídeos, em torno de -2.300 kJ.mol-1. Os valores médios das  Etotal nos últimos 5 ns 

são reunidos  na Tabela 15.   



Capítulo 8 

116 

 
Figura 53 – Energias de interação dos peptídeos com as moléculas de lipídeo e de água nos estudos 
em bicamadas mistas. 

As energias de interação dos peptídeos com as moléculas de DPPE, DPPG e de água 

são mostradas na Figura 54. Em todos os casos, as interações dos peptídeos com as moléculas 

de DPPE tornam-se mais atrativas no decorrer do tempo. O mesmo ocorre com DPPG mas 

com interações menos atrativas, especialmente nos casos dos peptídeos IND e CP11. No 

entanto, as interações entre o peptídeo CP10A e os lipídeos DPPE e DPPG não apresentam 

diferenças tão significativas. Portanto as energias de interações com os fosfolipídeos indicam 

que a inserção dos peptídeos é devida à forte atração peptídeo/fosfolipídeo e que a energia de 

atração com o solvente não é capaz de interferir neste processo de inserção. Após a fase 

inicial de 30 ns de CAA, todos os componentes de energia se estabilizam tanto para a 

bicamada quanto para a água, com valores médios nos últimos 5 ns listados na Tabela 15.  

Segundo o modelo de seletividade proposto na literatura e discutido no Capítulo 1, as 

interações seriam mais atrativas na inserção dos peptídeos em membranas citoplasmáticas de 
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bactérias do que de células eucarióticas. No entanto, essas afirmações não são confirmadas 

pelos dados de simulação uma vez que as energias de interação entre os peptídeos e as 

bicamadas mistas, (-1913 ± 58) kJ.mol-1, (-1890 ± 56) kJ.mol-1 e (-1840 ± 71) kJ.mol-1 para 

os peptídeos IND, CP10A e CP11, respectivamente, são menos atrativas do que as energias 

totais de interação entre os mesmos peptídeos e bicamadas de DPPC, que são mais atrativas 

do que -2200 kJ.mol-1.  

Tabela 15 – Energias médias de interação dos peptídeos com as moléculas de DPPE, DPPG e de água 
nas simulações em bicamadas mistas durante os últimos 5 ns 

Energia (kJ.mol-1)  
IND CP10A CP11 

DPPE -1578 ± 58 -1021 ± 41 -1366 ± 67 
DPPG -335 ± 23 -869 ± 41 -474 ± 34 
Água -445 ± 38 -406 ± 48 -407 ± 53 
Total -2358 ± 55 -2296 ± 52 -2247 ± 55 
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Figura 54 - Energia de interação entre os peptídeos e as moléculas de DPPE (preto), DPPG 
(vermelho) e água (azul) nas simulações em bicamadas mistas. 
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8.2.9. As densidades 
  

As densidades ρZ são mostradas na Figura 55. As posições dos picos ρz dos peptídeos, 

estão de acordo com a hierarquia de inserção observada anteriormente, isto é CP11 (1,87 nm) 

< CP10A (1,90 nm) < IND (2,10 nm). As densidades ρz de todos os peptídeos apresentam 

valores maiores que zero a partir de |z| ~ 0,80 nm. A posição do máximo e de um ombro em 

|z| = 1,35 nm indicam que o peptídeo CP11 está mais inserido na bicamada que os outros dois 

peptídeos enquanto ρz do peptídeo CP10A possui um ombro em |z| = 2,15 nm, que é a 

posição dos grupos cabeça dos lipídeos. O peptídeo IND encontra-se menos inserido na 

bicamada com uma porção de ρz encontrada na mesma região que o solvente, em até |z| = 3 

nm.  

As ρz dos átomos de carbono das cadeias alifáticas mostram que as duas partes da 

bicamada não são simétricas nos sistemas com os peptídeos CP10A e CP11, com 

deslocamentos de 0,05 nm em direção a z = 0 nm. Deslocamentos de 0,06 nm das curvas de 

ρz das moléculas de água e dos átomos dos grupos das regiões das cabeças dos lipídeos são 

observados somente no sistema contendo o peptídeo IND, com deslocamentos para |z| 

maiores.  
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Figura 55 – ρz para os átomos de carbono das caudas (preto), fósforo (verde), nitrogênio (vermelho), 
átomos C4 das moléculas de DPPG (ciano), água (azul) e peptídeo (cinza). Os valores de ρz foram 
divididos por 10 para a água e por 4 para os átomos das cadeias alifáticas para melhor visualização.    
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8.2.10. O posicionamento dos resíduos 
 

Somente as distâncias dres-bic dos resíduos Trp4, Lys5 e Trp11 do peptídeo IND são 

menores do que 1,9 nm. No caso do peptídeo CP10A, somente a região dos resíduos 2-5 

encontra-se abaixo de 1,8 nm assim como as duas regiões dos resíduos 1-2 e a dos resíduos 9-

13do peptídeo CP11. Nestas regiões, encontram-se presentes tanto resíduos de baixa quanto 

de alta anfipatia, mas resíduos de baixa anfipatia encontram-se também localizados mais 

distante, como é o caso do resíduo Trp8 da IND com dres-bic = 2,55 nm. Em nenhum caso, há 

uma distribuição de resíduos que indicaria que uma face do peptídeo com resíduos de baixa 

anfipatia esteja voltada para o interior da bicamada e que uma outra face, com resíduos de 

alta anfipatia, esteja voltada para o solvente.  

 
Figura 56 - Os dres-bic médios durante os últimos 5 ns. A linha na cor cinza em 1,9 nm indica a posição 
de intersecção entre os perfis de ρZ dos átomos das cadeias alifáticas e da água. 
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8.2.11. A movimentação dos lipídeos 
 

As coordenadas (x, y) dos átomos de fósforo dos lipídeos e dos Cα, durante os últimos 

5 ns de simulação, são apresentadas na Figura 57.  Os lipídeos próximos aos peptídeos têm 

maior dificuldade para se difundir do que os que estão mais distantes dos peptídeos. No 

entanto, este efeito é propagado de forma mais pronunciada para lipídeos mais distantes, 

quando comparado com os dados em bicamadas de DPPC (Figura 37), de modo que ocorre 

uma grande diminuição da fluidez dos lipídeos ao redor dos peptídeos quando estes se 

inserem nas bicamadas mistas.  
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Figura 57 - Coordenadas (x, y) dos átomos de fósforo dos lipídeos DPPE (preto), DPPG (vermelho) e 
dos átomos Cα (azul) durante os últimos 5 ns de simulação. À esquerda: faces das bicamadas onde os 
peptídeos se inserem. À direita: faces livres de peptídeos. 
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8.2.12. As ligações de hidrogênio intermoleculares 
 

O número de LHs dos peptídeos com as moléculas de DPPE, DPPG e água encontra 

representado na Figura 58 onde pode-se observar que novas LHs com os lipídeos são 

formadas simultaneamente com a perda de LHs com as moléculas de água durante a inserção 

dos peptídeos nas bicamadas.  

Em todos os casos, o número de LHs com as moléculas de água diminui de 20-28 

para 7-10. As LHs dos peptídeos IND e CP11 são formadas preferencialmente com as 

moléculas de DPPE sendo que 12-15 LHs são encontradas nas configurações finais ao passo 

que há 4 LHs com as moléculas de DPPG nos finais das simulações. O número total de LHs 

destes dois peptídeos permanece praticamente inalterado em 25 em média. Ao contrário, o 

número de LHs do peptídeo CP10A com as moléculas de DPPG é maior: 10 LHs contra 8 

com as moléculas de DPPE no final.  

O número total de LHs do peptídeo CP10A aumenta consideravelmente com o tempo 

crescente chegando a 29 no final. Este aumento está relacionado com a descompactação da 

estrutura do CP10A uma vez que foi observado um aumento considerável do seu Rg. A perda 

de LHs intramoleculares, que estabilizavam a estrutura em hélice do CP10A, também libera 

grupos para formar LHs com os lipídeos. O número de LHs do peptídeo CP11 é menor do 

que o observado nas bicamadas neutras devido à maior quantidade de LHs intramoleculares 

do peptídeo observada nos estudos em bicamada mista (4 contra 7).  
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Figura 58 – Números de LHs entre os peptídeos e as moléculas de DPPE (preto), DPPG (azul) e de 
água (cinza) durante as simulações e o número total de LHs (vermelho). 
 

As LHs entre os peptídeos e as moléculas de DPPE, de DPPG e de água, encontradas 

durante os últimos 5 ns das observações, são listadas nas Tabelas 10, 11 e 12 para os 

peptídeos IND, CP10A e CP11, respectivamente.  Nas mesmas tabelas, são listadas também 

as porcentagens de ocorrência (POs) das LHs peptídeos/lipídeos e peptídeos/água.  

Apesar das aminas das moléculas de DPPE serem fortes candidatas a doadoras para 

formar LHs com os grupos CO dos peptídeos são observadas poucas LHs entre estes grupos. 

As LHs entre estes grupos são observadas somente com os peptídeos IND (duas LHs com PO 

< 50 %)  e CP10A (uma LH com PO = 61 %).  

Não foram observadas LHs com os átomos O7 das moléculas de DPPE, que 

apareceram em grande número nos estudos em bicamadas de DPPC. Isso ocorre porque o 

grupo amina tem volume bem menor do que o grupo colina. A distância média entre os 

átomos O7 e N4 das moléculas de DPPE é de (0,21 ± 0,01) nm enquanto que nas moléculas 

de DPPC são encontradas duas conformações preferenciais da colina onde as distâncias O7-
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N4 são de (0,32 ± 0,02) nm e (0,38 ± 0,01) nm. Isso acontece porque não há impedimentos 

estéricos para impedir que ocorra a uma maior aproximação do grupo amina ao átomo O7 nas 

moléculas de DPPE, resultando em LHs intramoleculares que inviabilizam a formação de 

LHs dos peptídeos com os átomos O7.  

A maior proximidade entre os grupos amina e fosfato dentro da molécula de DPPE 

faz com que os grupos carregados positivamente nos peptídeos também tenham uma maior 

dificuldade de se aproximar do grupo fosfato devido às repulsões eletrostáticas com o grupo 

amina que também é catiônico, dificultando a formação de múltiplas LHs com as moléculas 

de DPPE, como foi observado no caso dos estudos dos peptídeos em bicamadas de DPPC.  
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Tabela 16 – Ocorrência das LHs do peptídeo IND com as moléculas de DPPE, DPPG e de água nos 
últimos 5 ns da simulação em bicamada mista. 

PO (%) Resíduo Grupo 
LHDPPE LHDPPG LHH2O 

N-H1 28,1 25,4 36,0 
N-H2 23,1 30,9 27,6 Ile1 
N-H3 36,1 41,3 21,8 
N-H 93,1 --- --- Leu2 
CO --- --- 19,9 

Pro3 CO 28,7 --- --- 
N-H 99,4 --- --- 
NE1-HE1 92,2 --- --- Trp4 
CO 21,3 --- --- 
N-H 37,8 --- 41,0 
NZ-HZ1 57,8 --- 16,1 
NZ-HZ2 47,4 --- 15,8 

Lys5 

NZ-HZ3 60,4 --- 13,0 
N-H 61,8 --- --- 
NE1-HE1 83,1 --- --- Trp6 
CO 46,4 --- --- 

Pro7 CO --- --- 22,0 
N-H --- --- 61,1 
NE1-HE1 15,0 --- 29,4 Trp8 
CO --- --- 95,9 

Trp9 NE1-HE1 --- --- 71,7 
N-H 88,9 --- --- Trp11 
NE1-HE1 --- 84,6 --- 
NE-HE --- --- 67,4 
NH1-HH11 --- --- 41,8 
NH1-HH12 --- --- 66,4 
NH2-HH21 --- --- 56,1 
NH2-HH22 --- --- 63,4 

Arg12 

CO --- --- 22,0 
NE-HE 94,1 --- --- 
NH1-HH11 10,5 87,2 --- 
NH1-HH12 --- 97,4 --- 
NH2-HH21 80,6 --- --- 
NH2-HH22 65,1 --- --- 
N-H1 95,4 --- --- 

Arg13 

N-H2 --- 86,8   --- 
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Tabela 17 - Ocorrência das LHs do peptídeo CP10A com as moléculas de DPPE, DPPG e de água 
nos últimos 5 ns da simulação em bicamada mista 

PO (%) 
Resíduo Grupo 

LHDPPE LHDPPG LHH2O 
N-H1 31,0 31,1 16,0 
N-H2 28,9 27,0 22,5 Ile1 
N-H3 25,0 33,0 20,2 

Leu2 N-H --- 92,8 --- 
Ala3 N-H 62,7 --- --- 

N-H 86,5 --- --- 
NE1-HE1 --- 54,4 --- Trp4 
CO --- --- 23,5 
NZ-HZ1 24,7 15,9 21,1 
NZ-HZ2 13,1 16,2 19,5 Lys5 
NZ-HZ3 14,0 18,0 16,3 
NE1-HE1 65,1 --- --- Trp6 
CO --- --- 43,0 
N-H --- --- 58,8 Ala7 
CO --- --- 94,2 
N-H --- --- 64,8 Trp8 
CO --- --- 50,0 
NE1-HE1 --- 30,0 19,8 Trp9 
CO 60,6 --- --- 
N-H --- --- 82,4 Ala10 
CO 21,4 --- 68,1 
N-H --- 68,4 --- 
NE1-HE1 31,0 --- --- Trp11 
CO --- --- 73,0 
N-H --- 62,4 --- 
NE-HE --- 78,3 --- 
NH1-HH11 --- 76,6 --- 
NH1-HH12 91,7 --- --- 
NH2-HH21 --- 95,5 --- 
NH2-HH22 72,7 --- --- 

Arg12 

CO --- --- 85,2 
N-H --- 13,2 59,1 
NE-HE --- 50,5 --- 
NH1-HH11 --- --- 50,3 
NH1-HH12 --- --- 50,1 
NH2-HH21 --- 64,1 --- 
NH2-HH22 --- --- 48,5 
N-H1 99,3 --- --- 

Arg13 

N-H2 --- 66,7 --- 
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Tabela 18 - Ocorrência das LHs do peptídeo CP11 com as moléculas de DPPE, DPPG e de água nos 
últimos 5 ns da simulação em bicamada mista 

PO (%) Resíduo Grupo 
LHDPPE LHDPPG LHH2O 

N-H1 55,5 39,4 --- 
N-H2 57,8 23,0 --- Ile1 
N-H3 58,3 35,8 --- 

Leu2 N-H --- --- 91,6 
N-H 88,5 --- 14,1 
NZ-HZ1 34,2 --- 25,9 
NZ-HZ2 28,9 --- 30,0 

Lys3 

NZ-HZ3 35,4 --- 21,3 
N-H --- --- 87,3 
NZ-HZ1 --- --- 73,1 
NZ-HZ2 --- --- 72,1 
NZ-HZ3 --- --- 71,7 

Lys4 

CO --- --- 36,1 
N-H 98,4 --- --- 
NE1-HE1 --- --- 62,8 Trp5 
CO --- --- 59,8 
N-H --- --- 75,7 Trp7 
NE1-HE1 86,0 --- --- 

Trp8 N-H 67,7 --- --- 
Trp10 NE1-HE1 79,0 --- --- 

NE-HE 96,1 --- --- 
NH1-HH11 43,5 --- 22,5 
NH1-HH12 --- 89,4 --- 
NH2-HH21 97,5 --- --- 

Arg11 

NH2-HH22 --- 79,6 --- 
NH1-HH11 --- 92,1 --- 
NH1-HH12 16,6 --- 50,6 Arg12 
NH2-HH22 --- --- 78,6 
NZ-HZ1 71,7 --- --- 
NZ-HZ2 77,9 --- --- 
NZ-HZ3 76,7 --- --- 

Lys13 

CO --- --- 90,9 
 

8.2.13. A vizinhança dos resíduos de baixa anfipatia 
 

 A vizinhança das cadeias alifáticas das moléculas de lipídeo nos grupos laterais dos 

resíduos hidrofóbicos dos três peptídeos (Trp, Ile, Leu, Pro e Ala) é dada pelas funções de 
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distribuição médias g(r) dos pares átomos de carbono e de nitrogênio com os átomos de 

carbono das caudas seguindo os mesmos critérios descrito no Capítulo 5. 

As funções g(r) de alguns resíduos de Trp (Figura 59) apresentam um primeiro pico 

bem definido com máximos em 0,48 nm, indicando que a vizinhança é bem estruturada. São 

eles: Trp4 e Trp11 do peptídeo IND, Trp4 do peptídeo CP10A e Trp10 do peptídeo CP11 

Estas observações estão de acordo também os valores respectivos dos dres-bic. 

 
Figura 59 – g(r) para as cadeias laterais dos resíduos de triptofano dos três peptídeos em bicamadas 
mistas. 
 

As g(r) dos demais resíduos hidrofóbicos (Figura 60) que apresentam picos bem 

definidos possuem também os primeiros máximos em 0,48 nm. Não se observam máximos 

nas g(r) dos demais resíduos hidrofóbicos do peptídeo IND uma vez que estes resíduos 

encontram-se menos inseridos, com dres-bic = 1,9-2,4 nm. Somente os resíduos Leu2 e Ala3 do 

peptídeo CP10A (dres-bic = 1,4 nm) têm g(r) com primeiros picos bem definidos enquanto que 

os demais resíduos hidrofóbicos não os apresentam. No caso do peptídeo CP11, somente as 
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g(r) dos resíduos Ile1 e Pro9, que estão mais inseridos na bicamada com dres-bic = 1,3 nm, 

apresentam picos intensos com máximos em 0,48 nm, indicando que as cadeias laterais destes 

resíduos encontram-se embebidas na região hidrofóbica da bicamada. 

 
Figura 60 – g(r) para as cadeias laterais dos demais resíduos hidrofóbicos dos três peptídeos nas 
simulações em bicamadas mistas. 
 
 

8.2.14. A vizinhança dos grupos amina nos resíduos de triptofano 
 

A vizinhança próxima de grupos colina nas cadeias laterais dos resíduos de Trp 

observadas nos estudos dos peptídeos em bicamadas de DPPC indicou que estes resíduos 

formam interações cátion-π com as colinas. No entanto, foi observado que os grupos amina 

encontram-se mais distantes do que o observado para os grupos colina com as posições dos 

máximos das distribuições dos átomos N4 do grupo amina em relação aos CMs das cadeias 

laterais dos resíduos de Trp (Rmax) maiores do que 0,5 nm (dados não mostrados).  Portanto, 

as interações do tipo cátion-π não estão presentes quando os peptídeos se inserem em 

bicamadas de DPPE.  
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Este comportamento pode ser consequência da maior proximidade das aminas e dos 

grupos fosfatos nas moléculas de DPPE fazendo com que o potencial eletrostático ao redor do 

grupo amina não seja adequado para acomodar as cadeias laterais dos resíduos de Trp, ou 

seja, para que ocorra interações do tipo cátion-π.  

8.3. Conclusões  
 

Os peptídeos IND, CP10 e CP11 se aproximam e inserem nas bicamadas modelo de 

membrana citoplasmática de bactéria. A profundidade de inserção, orientação e estruturas são 

diferentes das que foram observadas nos estudos nas bicamadas modelos de membranas 

citoplasmáticas de células eucarióticas. Os peptídeos IND e CP11 não apresentam grandes 

mudanças estruturais no processo de inserção na bicamada enquanto que o peptídeo CP10A 

sofre mudanças perdendo a região em hélice e adotando uma estrutura com dobras. Na 

aproximação e inserção na bicamada os peptídeos apontam seus resíduos de mais alta 

anfipatia na direção da bicamada e depois se reorientam perpendicularmente ao plano da 

bicamada para a IND e CP10A e em direção à bicamada para o CP11. Os peptídeos 

encontram-se inseridos mais profundamente na seguinte ordem CP11 > CP10A > IND e as 

energias médias de interação peptídeo/bicamada seguem ordenação inversa.  

Apesar dos peptídeos estudados possuírem até seis grupos carregados positivamente 

não são observadas fortes interações com as bicamadas mistas DPPE/DPPG.  As energias de 

interação dos peptídeos com as membranas modelo de bactérias são menos atrativas do que 

as energias de interação dos mesmos peptídeos com as membranas modelo de células 

eucarióticas. Estes dados não confirmam o modelo de seletividade descrito no Capítulo 1, de 
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que as interações dos peptídeos com as bicamadas seriam mais atrativas na inserção dos 

peptídeos em membranas citoplasmáticas de bactérias do que de células eucarióticas.  

As disposições dos componentes das bicamadas e das moléculas de água na direção z 

não são largamente alteradas de forma que as inserções dos peptídeos não ocasionam a 

formação de poros ou um alargamento ou um achatamento da bicamada. Como no caso dos 

estudos em bicamadas de DPPC observa-se que a difusão dos lipídeos pelas faces onde os 

peptídeos se inserem é perturbada de forma que os lipídeos que se encontram mais próximos 

dos peptídeos têm maior dificuldade de se movimentar no plano xy sendo que a propagação 

deste efeito pelos lipídeos mais distantes dos peptídeos é maior do que o observado em 

bicamadas de DPPC.    

 Os resíduos de baixa anfipatia não se encontram tão largamente inseridos nas cadeias 

alifáticas das bicamadas ocorrendo mais interações na interface bicamada/água de modo que 

são observadas interações atrativas com as moléculas de água do que o observado nos estudos 

em bicamadas neutras. No entanto, a geometria do grupo etanolamina impede que haja 

interações cátion-π amina/Trp como também a aproximação para a formação de LHs dos 

peptídeos com os átomos de oxigênio do grupo etanolamina. Estes tipos de interações foram 

os fatores responsáveis pelas energias mais atrativas dos peptídeos com as bicamadas de 

DPPC e a falta deles faz com que não haja energias tão atrativas com as bicamadas contendo 

lipídeos PE. 
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9. As atividades dos peptídeos IND e mutantes: 
simulação e experimentos 
 

9.1. Os peptídeos no meio aquoso  
 

Os estudos dos peptídeos IND e seus mutantes CP10A e CP11 em meio aquoso 

revelam que eles apresentam estruturas compactas que são dobradas para a IND e o CP11 

enquanto que se observa uma dobra na estrutura do CP10A, mas a parte C-terminal 

permanece com a mesma estrutura em forma de hélice como determinada experimentalmente 

em micelas.  Estas informações acordam com medidas de DC destes peptídeos em solução 

mostrando que as informações obtidas nas simulações são relevantes e confiáveis, 

expressando resultados experimentais. Além de LHs intramoleculares, que ajudam a 

estabilizar as estruturas dos peptídeos, foram também observadas interações intramoleculares 

do tipo cátion-π que ajudam a estabilizar as estruturas dos mutantes em solução. Foi 

observado que os peptídeos apresentam atratividade com a água na seguinte ordem CP11 > 

IND > CP10A, que é a ordenação inversa observada na atividade hemolítica que pode, 

consequentemente, estar relacionada com a menor atração pela água, ou seja, a uma 

característica hidrofóbica maior.  

9.2. Os peptídeos em micelas 
 

Os estudos dos peptídeos IND e CP10A em micelas oferecem também um outro 

indicativo de que os experimentos in sílico realmente reproduzem resultados experimentais. 

Devido a esta consistência, novas informações que complementam e melhor elucidam as 

observações experimentais são obtidas, tais como as maiores inserções de todos os resíduos 
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de triptofano, como também dos resíduos de Ala nos pontos de mutação, do peptídeo CP10A 

na região hidrofóbica da micela em relação à IND. São observados comportamentos similares 

dos grupos carregados da região N-terminal, Arg12 e Arg13 nos dois peptídeos, indicando 

que as maiores diferenças na interação dos peptídeos IND e CP10A com as micelas ocorrem 

nos resíduos hidrofóbicos.  

9.3. Os peptídeos nas membranas modelo 
 
 

Os estudos de maior relevância do ponto de vista biológico são os das inserções dos 

peptídeos IND, CP10A e CP11 em bicamadas, estudos realizados com modelos de 

membranas citoplasmáticas de células eucarióticas e de células de bactérias. Eles mostram 

que os peptídeos inserem-se nos dois tipos de bicamada de formas diferentes uma vez que as 

estruturas, orientações e disposição dos resíduos são diversificadas. 

9.3.1. Atacar bactérias ou células eucarióticas? 
 

Matsuzaki (2008) levantou recentemente uma questão importante sobre a seletividade 

dos PAMs ao afirmar que a seletividade antimicrobiana aparente pode ser uma ilusão 

experimental, tendo em vista que as concentrações convencionais de células em ensaios 

antimicrobianos e hemolíticos são bem diferentes. A concentração de células (eritrócitos) nos 

testes hemolíticos é bem maior do que as concentrações de bactérias nos ensaios 

antimicrobianos. Esta diferença torna-se ainda muito mais pronunciada quando se observa a 

superfície celular, uma vez que os eritrócitos são muito maiores (~ 7 µm) do que as bactérias 

(~ 1 µm). Obviamente, um número maior de peptídeos é necessário para matar mais células. 

O mesmo autor mostra no caso da magainina 2 que, quando a concentração de eritrócitos é da 
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mesma ordem do que a concentração de bactérias, a concentração de peptídeos necessária 

para que ocorra 50 % de lise dos eritrócitos é da mesma ordem, ou até menor, do que a 

concentração mínima necessária para inibir o crescimento de bactérias (Imura et al., 2008). 

A não consideração das diferenças de concentração das células nos testes de atividade 

antimicrobiana e hemolítica pode ter levado, possivelmente, a proposições de que a 

seletividade dos PAMs seja devida ao fato das interações serem mais atrativas com as 

bicamadas lipídicas das membranas citoplasmáticas de bactérias do que com as bicamadas 

lipídicas de células eucarióticas. Esta proposta, também parece ser equivocada nos casos 

tratados neste trabalho uma vez que os experimentos in sílico mostram que os peptídeos IND, 

CP10A e CP11 interagem mais atrativamente com as bicamadas modelos de membranas de 

células eucarióticas do que de bactérias, sugerindo que as proposições sobre a seletividade, 

que seria devida às fortes atrações dos PAMs com as bicamadas lipídicas de bactérias, 

também devem ser revistas, pelo menos no que diz respeito aos peptídeos alvos desta tese.  

Por que então os peptídeos estudados interagem mais atrativamente com as 

membranas utilizadas como modelos de células eucarióticas do que as utilizadas como 

modelos de bactérias? 

A resposta para esta questão é que os peptídeos se encaixam melhor nas bicamadas 

constituídas por lipídeos com cabeças de fosfatidilcolina (PC) do que quando são constituídas 

por fosfatiletanolamina (PE). As interações do tipo cátion-π observadas entre os resíduos de 

Trp e os grupos colina das moléculas de DPPC não ocorrem nas bicamadas contendo lipídeos 

DPPE. As interações do tipo cátion-π não são observadas com as moléculas de DPPE devido 

à geometria do grupo PE no qual o grupo amina e o grupo fosfato estão muito próximos o que 
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dificulta a aproximação das cadeias laterais dos resíduos de Trp para perto dos grupos amina. 

O volume do grupo colina nas moléculas de DPPC faz com que haja impedimentos estéricos 

de forma que o grupo PC mantenha uma conformação esticada possibilitando a aproximação 

das cadeias laterais dos resíduos de Trp, resultando em interações cátion-π atrativas.   

É evidente que a presença dos resíduos de Trp faz que ocorram as interações cátion-π 

e, por conseguinte, que ocorra a estabilização dos peptídeos nas bicamadas modelos de 

membranas citoplasmáticas de células eucarióticas (DPPC). Portanto, os resíduos de Trp são 

importantes para a atividade hemolítica. Mutantes da IND onde os resíduos de Trp foram 

substituídos por resíduos de Leu (Subbalakshmi et al., 2000) não apresentam atividade 

hemolítica, mas apresentaram atividade antimicrobiana. Os autores relatam ainda que os 

resíduos de Trp parecem ser essenciais para a atividade hemolítica, mas não para a atividade 

antimicrobiana.  

Foi observado também que a geometria do grupo PE dificulta a formação de LHs dos 

peptídeos com os lipídeos DPPE de forma que o número e a ocorrência das LHs são bem 

menores com DDPE do que com DPPC. Dessa forma, as LHs são também um fator que ajuda 

a estabilizar mais favoravelmente os peptídeos nas bicamadas de células eucarióticas do que 

nas membranas bacterianas 

9.3.2. A inserção em membranas modelo de células eucarióticas e a 
atividade hemolítica 

 

Os estudos dos peptídeos em bicamadas de DPPC mostram que os peptídeos se 

inserem mais profundamente na bicamada na seguinte ordem CP10A > IND > CP11. 
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Também foi observado que as energias de atração destes peptídeos com as bicamadas 

apresentam ordenação inversa o que está relacionado com as maiores atrações dos peptídeos 

quando eles se encontram mais próximos da superfície uma vez que a maior atração se faz 

com as cabeças das moléculas de DPPC.  

Estas informações sugerem que o peptídeo CP10A, que é o mais hemolítico, possui 

maior habilidade para transpor a bicamada e se desligar dela para atacar alvos intracelulares, 

uma vez que sua energia de atração com a bicamada é a menor. Isso indica que o peptídeo 

CP10A pode ter mecanismo de atividade hemolítica tanto pela perturbação da bicamada 

quanto pelo ataque a alvos intracelulares. Este peptídeo apresenta-se também bastante 

compacto dentro da bicamada, diferentemente das formas estendida e em dobra dos peptídeos 

IND e CP11, quando uma molécula mais compacta vê minimizadas suas interações com a 

bicamada há uma maior facilidade em transpô-la. 4  

O peptídeo CP11, que é o menos hemolítico, se insere dificilmente na bicamada 

permanecendo mais na superfície porque interage bastante atrativamente com os grupos 

cabeça dos lipídeos devido à maior quantidade de grupos carregados. O resultado é que ele 

pode agir pelo mecanismo tipo carpete. A concentração na qual o CP11 exibe considerável 

atividade hemolítica é maior do que nos outros casos porque uma quantidade maior de 

peptídeos é necessária para carpetar a bicamada e danificá-la do que a necessária para atacar 

alvos intracelulares, como proposto para o peptídeo CP10A.  

                                                 
 
4 O transporte de matéria ou de cargas nas fases líquidas são bons exemplos de como as menores atrações 
resultam nos maiores coeficientes de transporte.  
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O peptídeo IND, que possui atividade hemolítica intermediária, apresenta habilidades 

medianas de inserção na bicamada de DPPC sendo que o seu mecanismo de ação pode ser 

uma combinação dos mecanismos de ação dos peptídeos CP10A e CP11. No entanto, os três 

resíduos de Pro da IND permitem que o peptídeo assuma uma forma estendida, com 

comprimento de 3 nm, igual à largura da bicamada de DPPC ,considerando a igualdade das 

densidades das moléculas de água e dos átomos de carbono das cadeias alifáticas, o que 

segure que a IND pode formar poros.  

Existem duas características da IND que levam a propor que o seu mecanismo de ação 

envolva a formação de poros:  

· a propensão do esqueleto peptídico em adotar uma forma estendida;  

· as interações do tipo cátion-π e as LHs com os lipídeos. 

Estes dois efeitos fariam da indolicidina um molde de forma que os lipídeos poderiam 

incrementar suas atrações com moléculas de peptídeos formando um poro (Figura 61).   
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Figura 61 – Estabilização de um canal transmembrana pela IND pelo encaixe do peptídeo 
estabilizado por interações cátion-π e LHs. A IND serve como um molde para os lipídeos dos canais.  

9.3.3. A inserção dos peptídeos em membranas modelos de células 
de bactérias e a atividade antimicrobiana 
 

Nos estudos em bicamadas mistas DPPE/DPPG observa-se a seguinte ordem de 

inserção nas bicamadas CP11 > CP10A > IND com uma ordenação inversa das energias 

médias de atração com as bicamadas. A ordem de inserção e a ordem das energias atrativas 

podem ter alguma relação com a atividade antimicrobiana, tal como foi constatado para as 

atividades hemolíticas nos estudos com as bicamadas de DPPC. Dessa forma, o peptídeo 

CP11 seria o mais ativo, a IND seria o menos ativo e o CP10A apresentaria atividade 

intermediária. A bicamada utilizada como modelo de membrana citoplasmática de bactérias 

possui a proporção de lipídeos com as cabeças PE/PG encontrada na bactéria Gram-negativa 
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E. coli.  Observa-se novamente uma relação entre a inserção e a atividade uma vez que a 

ordem de atividade antimicrobiana nas bactérias E. coli segue a ordem de inserção CP11 > 

CP10A > IND (Zhang et al., 2001). 

 Nas membranas modelos de bactérias não se observam tantas interações favoráveis 

com as cabeças dos lipídeos quanto ocorre nas membranas modelo de células eucarióticas. 

Estas informações indicam que o mecanismo pode ser a passagem dos peptídeos pelas 

membranas seguido pelo ataque a alvos intracelulares, uma vez que a atração para a 

bicamada modelo de bactérias é menos intensa do que a atração com as membranas modelos 

de células eucarióticas. A menor atração com as moléculas de lipídeos ocorre porque os 

peptídeos se mantêm mais compactados e em consequência a transposição da bicamada pode 

se tornar possível. O ataque da IND a alvos intracelulares na E. coli foi proposto por 

Subbalakshmi e Sitaram (1998), que demonstraram que a IND não causa a lise das células da 

E. coli, apesar de permear suas membranas, mas sim o ataque de alvos intracelulares, mais 

precisamente a inibição da síntese de DNA.  
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