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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. 



 

Introdução: 
 

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 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 

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).   

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).  

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) 
 
 

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.   

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). 

 

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 2. 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).  

 

Figura 2 – 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 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 carregada1 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 

                                                 
1 No decorrer do texto, a expressão “estrutura anfipática” será usada no presente sentido. 



 

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? 

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 2. 

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 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 2.  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).  

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.    

 
Conclusões: 
 

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.  

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 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.  

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. 

Os estudos dos peptídeos em bicamadas de DPPC mostram que os peptídeos se 

inserem mais profundamente na bicamada na seguinte ordem CP10A > IND > CP11. 

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. 

2  

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 

                                                 
2 O transporte de matéria ou de cargas nas fases líquidas são bons exemplos de como as menores atrações 
resultam nos maiores coeficientes de transporte.  



 

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.  

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.  

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 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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