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quanto ao momento seguinte.  
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but their inward significance”. 

Aristotle
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DISCO VOADOR
(autor: Palmeira) 

Tomara que seja verdade 
Que exista mesmo disco voador 
Que seja um povo inteligente 
Pra trazer pra gente a paz e o amor 
Se for pro bem da humanidade 
Que felicidade essa intervenção 
Aqui na terra só se pensa em guerra 
Matar o vizinho é nossa intenção 

Se Deus que é todo poderoso 
Fez esse colosso suspenso no ar 
Por que não pôde ter criado 
Um mundo apartado da terra e do mar 
Tem gente que não acredita 
E acha que é fita os mistérios profundos 
Quem tem um filho pode ter dois filhos 
O Senhor também pode ter outros mundos 

Os homens do nosso planeta dão a impressão 
De que não têm mais crença 
Em vez de fabricar remédio 
Pra curar o tédio e outras doenças 
Inventam bomba de hidrogênio 
Usam o seu gênio fabricando bomba 
Mas não se esqueçam que por mais que cresçam 
Que perante Deus qualquer gigante tomba 

O nosso mundo é o espelho 
Que reflete sempre a realidade 
Quem forma vinha colhe uva 
E quem planta chuva colhe tempestade 
No tempo em que Jesus vivia 
Ele disse um dia e não foi a esmo 
Que nesse mundo que a maldade infesta 
Tudo o que não presta morre por si mesmo 



Dedico este trabalho a todos aqueles que ainda acreditam que a educação 
seja a única saída para uma nação digna e justa.



Resumo

A maioria das bactérias possui dois tipos de topoisomerases IIA, DNA girase e  

topoisomerase IV (topo IV), que juntas ajudam a administrar a integridade e a topologia do 

DNA. A girase primariamente introduz superenovelamento negativo no DNA, e a topo IV, 

embora intimamente relacionada com a girase, preferencialmente desencadeia o DNA 

plasmidial e relaxa o superenovelamento positivo, funções essenciais para a replicação do 

DNA e transcrição. Isso faz da girase e da topo IV alvos importantes para diversas drogas 

antibacterianas. Estruturalmente, ambas operam como um heterotetrâmero composto por 

duas proteínas GyrA e duas proteínas GyrB, para a girase, e duas proteínas ParC e duas  

ParE, na topo IV.  Inúmeros agentes antibacterianos atuam inibindo a girase e a topo IV, 

tais como as quinolonas, cumarinas e algumas toxinas naturais, incluindo o CcdB. A toxina 

bacteriana CcdB, é uma pequena proteína de 11,7 kDa, contendo 101 resíduos de 

aminoácidos que, juntamente com o CcdA, faz parte de um sistema  de morte celular 

programada  do plasmídeo F, um fator de conjugação muito estudado em Escherichia coli.

CcdB atua como uma toxina e o CcdA como a antitoxina. Na ausência de CcdA, CcdB 

pode matar a bactéria através de um mecanismo, ainda pouco conhecido, que envolve a 

girase e/ou a topo IV, assim como a região C-terminal da toxina CcdB (Trp-99 a Ile-101). 

Neste trabalho está descrita a obtenção de uma série de seqüências peptídicas miméticas, 

racionalmente projetadas, baseadas na estrutura primária do CcdB natural, com o objetivo 

de melhor entender o mecanismo de inibição da atividade de ambas, DNA girase e topo 

IV, pelo CcdB, e também propor um novo grupo de moléculas com potencial atividade 

antibacteriana. As seqüências peptídicas foram sintetizadas pela metodologia da fase sólida 

(SPFS), purificadas e analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e a 

identificadas por espectrometria de massas (LC/ESI-MS) e análise de aminoácidos. A 

capacidade de inibição dos miméticos peptídicos foi testada por ensaios de eletroforese em 

gel e crescimento bacteriano em meio líquido. Dois análogos (3Cb e 3Cb-Dim) foram 

capazes de inibir a atividade  da girase e da topo IV, a uma concentração equivalente a 70 

μg/mL, enquanto  as duas hélices CE-Dim e IC-Dim, inibiram a ação da topo IV, em 

concentrações de 0,1 μg/mL, mas a inibição do crescimento bacteriano só foi possível com 

os peptídeos encapsulados em lipossomas (SUV). 



Abstract

Most bacteria posses two type IIA topisomerases, DNA gyrase and topoisomerase 

IV (topo IV), that together help manage DNA integrity and topology. Gyrase primarily 

introduces negative supercoils into DNA, and the topo IV, although closely related to 

gyrase, preferentially decatenates DNA and relaxes positive supercoils, essential functions 

for bacterial DNA replication and transcription. This makes of the gyrase and topo IV 

important targets for antibacterial drugs. Structurally both operate as a heterotetramer 

formed by two GyrA and two GyrB proteins for girase, and two ParC and two ParE 

proteins for topo IV. A large number of antibacterial agents act in the inhibition of the 

gyrase and topo IV, such as quinolones, coumarins, and some natural toxins including the 

protein CcdB. The bacterial toxin CcdB is a 11.7 kDa protein with 101 amino acids that 

with CcdA form a programmed cell death system of F plasmid, a conjugation factor widely 

studied in E. coli. CcdB acts like a toxin and CcdA as the antitoxin. In the CcdA absence, 

CcdB can kill the cell by an unclear mechanism that involves gyrase and/or topo IV, as 

well as the CcdB C-terminal region (Trp-99 to Ile-101). In this work it is described the 

obtaining of a several peptides mimics, rationally design,  based on the primary structure of 

natural CcdB toxin, to a better understanding the inhibition mechanism of the activity of 

the gyrase and topo IV, by CcdB toxin, and also propose a new molecules group with 

potential antibacterial activity. The peptides mimics were synthesized by Solid Phase 

methodology (SPPS), purified and analyzed by liquid chromatography (HPLC) and 

identified by LC/ESI-MS and by amino acid analysis. The inhibition capacity of the 

peptide mimics was tested by electrophoresis agarose gels and by bacterial growth in liquid 

medium assays. Two analogs (3Cb and 3Cb-Dim) were able to inhibit gyrase and topo IV 

activity with a 70 μg/mL concentration, while the CE-Dim and IC-Dim helices, inhibits the 

topo IV relaxation reaction at 0.1 μg/mL, but the bacterial growth was only inhibited with 

the peptides encapsulated in lipossomes (SUV). 



Índice de abreviaturas 

1. Aminoácidos

Ala (A) - Alanina

Arg (R) - Arginina 

Asn (N) - Asparagina 

Asp (D) - Ácido Apártico 

Cys (C) - Cisteína 

Gln (Q) - Glutamina 

Glu (E) - Ácido Glutâmico 

Gly (G) - Glicina 

His (H) - Histidina 

Ile (I) - Isoleucina 

Leu (L) - Leucina 

Lys (K) - Lisina 

Met (M) - Metionina 

Phe (F) - Fenilalanina 

Pro (P) - Prolina 

Ser (S) - Serina 

Thr (T) - Treonina 

Trp (W) - Triptofano 

Tyr (Y) - Tirosina 

Val (V) - Valina 



2. Outras 

AAA - Análise de Aminoácidos 

ACN - Acetonitrila 

Boc - terc-Butiloxicarbonila

DCM - Diclorometano 

DIC  - Diisopropilcarbodiimida 

DIEA  - N- Diisopropiletilamina 

DMF   - N,N – Dimetilformamida 

DMSO  - Dimetilsulfóxido 

EDT   - 1, 2-Etanoditiol 

Fmoc   - 9- Fluorenilmetiloxicarbonila 

HATU   - [O-(7-Azabenzotriazol-1-il)-1,1,3,3-tetrametilurônio-hexafluorofosfato] 

HBTU   - (O-Benzotriazollil-N,N,N´,N´-tetrametilurônio-hexafluorofosfato) 

HOAt   - N-Hidroxi-7-azabenzotriazol 

HOBt   - N-Hidroxibenzotriazol 

HPLC - Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

LC/ESI-MS -  Cromatografia Líquida de Fase Reversa Acoplada a Espectrômetro de  

   Massas com Ionização por Eletrospray 

MLV    - Multilamellar Vesicles 

NMP  - N-Metilpirrolidona 

Pmc  - 2,2,5,7,8-Pentametil-cromano-6-sulfonila 

SDS     - Docecil Sulfato de Sódio 

SPFS   - Síntese de Peptídeos em Fase Sólida 

SUV  - Small Unilamellar Vesicles 

TBTU   - 2-(1H-Benzotriazol-1-il)-1,1,3,3-tetrametilurônio tetrafluoroborato 



tBu   - terc-Butila 

TEA      - Trietilamina

TFA   - Ácido Trifluoroacético 

TFE   - Trifluoroetanol 

TIS   - Triisopropilsilano 

Trt       -  Tritila

UV-Vis - Ultravioleta Visível 

3. Seqüências Peptídicas 

 

(2Sa) 64MTTDMASVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101 

 
(2Sb)  1MQFKVYTYK9-Z-64MTTDMASVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101  
 
(2Sac) RRRWF-GG-64MTTDMASVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101

 
(2Sbc) RRRWF-GG-1MQFKVYTYK9-Z-64MTTDMASVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101

 
(3Ca) 64MTTDMACVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101  

 
(3Cb)  1MQFKVYTYK9-Z-64MTTDMACVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101  

               1MQFKVYTYK9-Z-64MTTDMACVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101   

(3CbDim)                      � 
               1MQFKVYTYK9-Z-64MTTDMACVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101 
 

 
(Hélice 1)      87ENDIKNAINLMFWGI101   

(Hélice Acetil)  Acetil-87ENDIKNAINLMFWGI101   
 

(Hélice CE)     85C-Z-87ENDIKNAINLMFWGI101   
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1. Introdução 

O combate a doenças infecciosas vem sendo o objetivo de muitos estudos atuais já 

que as mesmas estão entre as principais causas de morte da população humana. Este fato 

ocorre, em grande parte, pelo surgimento de microrganismos multiresistentes aos 

antibióticos existentes no mercado, muitas vezes relacionados com o uso indiscriminado 

dos mesmos. Embora haja disponibilidade de um grande número de antibióticos de última 

geração no mercado, torna-se ainda fundamental a busca de novos compostos no combate 

às doenças infecciosas (LOHNER & STAUDEGGER, 2001), principalmente aqueles com 

menor susceptibilidade à resistência bacteriana.  

As bactérias possuem habilidade de promover defesas contra os fármacos a que são 

expostas, portanto, capacidade de desenvolvimento de resistência. Durante anos, o 

processo de resistência tem sido contido com sucesso, através de modificações nos 

antibióticos existentes como, por exemplo, os �-lactâmicos e as quinolonas. Estes tiveram 

suas performances terapêuticas melhoradas e, atualmente, são hábeis, em alguns casos, em 

superar esta resistência. 

Como o desenvolvimento de resistência é um processo dinâmico e sua contenção 

depende de diversas medidas sócio-político-econômicas, a busca de compostos que possam 

atuar como novos fármacos a serem utilizados no combate às doenças infecciosas, torna-se 

um constante desafio para os mais variados grupos de pesquisa em todo o mundo 

(COUTURIER e col.,1998). 

Para que se tenha um controle efetivo desses tipos de doenças, é imprescindível 

investir em pesquisas que possam buscar substâncias naturais ou sintéticas que promovam 

atividades antimicrobianas específicas e, acima de tudo, que as exerçam através de 

mecanismos de ação alternativos daqueles dos antibióticos disponíveis. 

1.1. DNA topoisomerases: girase e topoisomerase IV 

Um grupo de enzimas que se tornaram alvos efetivos para agentes terapêuticos são 

as denominadas DNA topoisomerases. Estas enzimas estão presentes em todas as células 

(tanto as procarióticas, quanto eucarióticas), apresentando funções essenciais à viabilidade 

dos microorganismos, sendo responsáveis por catalisar, no DNA, mudanças topológicas 

imprescindíveis para o metabolismo celular (REECE & MAXWEL, 1991a). Embora a 
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seqüência do DNA determine a constituição genética de um organismo, são as relações 

topológicas dentro desta mesma molécula que modulam virtualmente todas as funções 

fisiológicas do genoma (WANG, 2002).  

A estrutura de dupla-hélice do DNA, seu superenovelamento (torção da dupla-

hélice sobre seu próprio eixo) e a necessidade de separação das suas fitas durante a 

realização de suas funções metabólicas são a origem dos problemas topológicos 

solucionados pelas topoisomerases. Isso é feito através da introdução de uma quebra 

transitória em um segmento do DNA, seguida da passagem de outro segmento por essa 

abertura, de modo a reduzir as tensões presentes na molécula, devido ao seu alto estado de 

compactação (Figura 1).  

 

 

a b c d e

 

FIGURA 1. DNA circular relaxado (a), superenovelado (b) e sob ação de uma 
topoisomerase (c-d-e). 
 
 

O relaxamento do DNA é uma reação comum a todas as topoisomerases, porém, 

existem outros tipos de reações que são catalisadas pelas diversas enzimas deste grupo. 

Exemplos destas diferentes reações são a introdução de super-hélices negativas ou 

positivas, promover o encadeamento ou desencadeamento (catenation ou decatenation) de 

dois DNAs duplex cíclicos (KREUZER & COZZARELLI, 1980; MARIANS, 1987), além 

de desfazer o  emaranhado (knotted) topológico de uma única molécula de DNA duplex 

circular (LIU e col., 1980) (Figura 2). 

O mecanismo de ação das topoisomerases baseia-se em um processo de 

transesterificação. Na reação de quebra de um segmento do DNA, o par de elétrons livres 

do oxigênio fenólico do resíduo de tirosina 122 (Tyr-122) da enzima ataca o átomo de 
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fósforo do DNA, formando uma ligação covalente com ele e, simultaneamente, quebrando 

a ligação fosfodiéster (Figura 3).  

O religamento da molécula quebrada ocorre por uma segunda transesterificação, 

que basicamente é o inverso da primeira: o par de elétrons do oxigênio do grupo hidroxila 

terminal do DNA, gerado na primeira reação, ataca o átomo de fósforo da ligação 

covalente entre a proteína e o DNA, restabelecendo assim a ligação da estrutura original do 

DNA (WANG, 2002). 
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FIGURA 2. Reações catalisadas pelas diferentes topoisomerases 
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FIGURA 3. Esquema da reação de quebra transitória e posterior união da fita de DNA, 
catalisada por uma topoisomerase. 
 

 
Existem duas classes de topoisomerases. As topoisomerases do tipo I agem pela 

quebra transitória de uma das duas fitas do DNA, rodando uma das extremidades sobre a 

fita não quebrada e reunindo as extremidades quebradas. Esta movimentação proporciona 

uma alteração no número de ligações das fitas, com aumento de uma unidade no número 

de ligações. As topoisomerases do tipo II quebram as duas fitas do DNA simultaneamente, 

reunindo-as, posteriormente, resultando num aumento do número de ligações em duas 

unidades. O conceito de número de ligações pode ser mais bem compreendido, analisando-

se a Figura 4. 
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FIGURA 4. Número de ligações, Lk. Em (a), Lk = 1, podemos observar apenas um ponto 
de ligação entre as duas fitas do DNA, enquanto que em (b), observamos a existência de 
seis pontos de ligações entre as fitas, gerando um Lk = 6. 

 

 
A DNA girase é um membro do grupo das enzimas bacterianas denominadas 

topoisomerases do tipo IIA, descoberta em Escherichia coli por Gellert e colaboradores em 

1976, sendo responsável por controlar um processo bastante específico durante a 

replicação do DNA nas células. Esta classe de enzima difere-se de todas as demais 

topoisomerases por ser a única capaz de introduzir super-hélices negativas no DNA, 

(GELLERT e col., 1976; REECE & MAXWELL, 1991a; WIGLEY, 1995).  

Como a DNA girase é encontrada somente nos organismos procariotos, sua 

importância como alvo de agentes antimicrobianos é indiscutível. A característica única 

apresentada por esta classe de enzimas, torna viáveis estudos de interação e inibição 

enzimática através da análise da migração das diferentes formas do DNA, quando 

submetidas a um campo elétrico. 

A estrutura da DNA girase de Escherichia coli consiste de duas subunidades A 

(GyrA) e duas B (GyrB), as quais estão organizadas formando um heterotetrâmero tipo 

A2B2 (Figura 5), representando assim, a forma ativa da enzima (KRUEGER e col., 1990). 

A subunidade A da DNA girase (GyrA) tem peso molecular de 97 kDa e consiste 

de dois domínios: a) domínio N-terminal (64 kDa), que é responsável pelo ciclo quebra-

união do DNA (HOROWITZ & WANG, 1987), cuja etapa intermediária envolve o ataque 

covalente da Tyr-122 (sítio ativo) da GyrA às extremidades 5’, previamente rompidas, de 

cada uma das fitas de DNA, além da presença dos resíduos envolvidos na interação com as 
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quinolonas e o CcdB; b) domínio C-terminal (33 kDa), o qual envolve a interação com o 

DNA, no momento da ação enzimática (BROWN e col., 1979; REECE & MAXWELL, 

1991b; REECE & MAXWELL, 1991c). A subunidade B (GyrB) tem  peso molecular de 

90 kDa e apresenta um domínio N-terminal de 43 kDa, que contém o sítio com função de 

ATPase (GELLERT e col. 1979; STAUDENBAUER & ORR, 1981; MAXWELL & 

GELLERT, 1984; ALI e col., 1993), além do sítio de ligação de drogas do tipo cumarinas, 

e um domínio C-terminal de 47 kDa, envolvido na interação com a GyrA e DNA 

(JACKSON & MAXWELL, 1993). 

 

GyrA (97 kDa) 

GyrB (90 kDa) 

1 Tyr122 571 875

64 kDa 

Quebra-união do DNA 
Interação com quinolonas e CcdB

33 kDa 

DNA wrapping 

Arg462

 

 

 

 

43 kDa 

394 804

Interação com GyrA e DNA 

Lys447 Trp751

47 kDa 

2201

24 kDa 

Interação com 
cumarinas 

Domínio ATPase 

FIGURA 5. Domínios estruturais da DNA girase de E. coli. Os resíduos 571 em GyrA e 
394 em GyrB, representam os sítios de clivagem proteolítica 

 

Em 1990, Kato e colaboradores, descobriram uma enzima homóloga da girase, 

denominada topoisomerase IV. Como a girase, a topoisomerase IV é composta por quatro 

subunidades e também é capaz de promover a quebra momentânea das duas fitas do DNA, 

sendo encaixada no grupo das topoisomerases do tipo IIA. No entanto, estas enzimas 
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diferem-se em um aspecto fundamental: girase liga o DNA ao redor de si mesma, enquanto 

a topoisomerase IV não.  

Esta diferença sutil em seu modo de ação favorece a atividade de desencadeamento 

do DNA, enquanto a girase possui atividade maior no relaxamento e superenovelamento 

do DNA.  

Além desta diferença sutil, a topoisomerase IV relaxa eficientemente um 

superenovelamento positivo, tal como os existentes diante da forquilha de replicação, mas 

é marcadamente menos ativa com DNA negativamente superenrolado (CORBETT e col., 

2005). 

Assim sendo, com a descoberta da topoisomerase IV, tornou-se evidente que a 

girase não é o único alvo intracelular efetivo para os diversos agentes terapêuticos. 

 Cumarinas, Quinolonas (MAXWELL, 1992, 1993 e 1997), alguns peptídeos 

produzidos por microorganismos tais como a Microcina B17 e a toxina bacteriana CcdB 

(BERNARD & COUTURIER, 1992; MAXWELL,1997), estão entre os agentes capazes de 

inibir a ação da DNA girase, no entanto, muito pouco se tem em relação a ação desses 

fármacos frente às topoisomerases IV. Maior enfoque será dado à toxina natural CcdB, 

devido aos escassos dados da literatura, quanto ao seu mecanismo de inibição seja da DNA 

girase ou da topoisomerase IV. 

1.2. A toxina natural CcdB 
 

O CcdB é uma proteína de 11,7 kDa, composto por uma seqüência de 101 resíduos 

de aminoácidos (Figura 6), codificada pelo locus ccd do Plasmídio F. Este, um fator de 

conjugação bacteriana de 95 kb, amplamente estudado em Escherichia coli, está presente 

em pequeno número nas células. Mesmo assim, é conservado nas linhagens bacterianas, 

pois além de possuir um sistema que permite sua distribuição entre as células filhas durante 

a divisão celular, também codifica sistemas de morte celular programada que favorecem as 

células que o contém causando a morte daquelas que não o receberam durante a divisão 

(OGURA & HIRAGA, 1983; MIKI e col., 1984, JAFFÉ e col., 1985).   

Os sistemas de morte celular programada são geralmente constituídos por uma 

toxina estável e uma antitoxina instável que pode ser uma proteína ou um RNA, o qual age 

prevenindo a expressão da toxina, neutralizando sua ação ou protegendo seu alvo 

(HAYES, 2003). Nas células que contém o plasmídio, tanto a toxina quanto a antitoxina 
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são sintetizadas, de modo que ela permanece viável, mas naquelas em que ele não está 

presente, a síntese de ambos deixa de acontecer. Como a antitoxina é menos estável que a 

toxina, ela é rapidamente degradada enquanto a toxina permanece na célula causando  sua 

morte. 

 Em um desses sistemas, o CcdB age como uma toxina e o CcdA, uma proteína de 

8,7 kDa (Figura 6), como a antitoxina. Na ausência do CcdA, o CcdB pode matar a 

bactéria através de um mecanismo no qual a enzima DNA girase está envolvida.  

 A ação do CcdB sobre a DNA girase foi identificada inicialmente por Bernard e 

Couturier (1992), que  descreveram o isolamento, o mapeamento, o sequenciamento e as 

propriedades das bactérias mutantes resistentes à atividade citotóxica do CcdB. Essas 

mutações estão localizadas no gene gyrA (codificador da subunidade A da enzima 

bacteriana). Esses mesmos autores observaram que nos mutantes resistentes, ao contrário 

das linhagens sensíveis, havia uma supressão da quebra do DNA plasmidial. Essas 

evidências, juntamente com a observação de que o DNA plasmidial isolado de células com 

superprodução de CcdB encontrava-se extensivamente relaxado apontaram a DNA girase 

como alvo desta toxina(MAKI e col., 1992).  

 

 

MQFKVYTYKRESRYRLFVDVQSDIIDTPGRRMVIPLASARLLSDKVSRELYPVV

HIGDESWRMMTTDMASVPVSVIGEEVADLSHRENDIKNAINLMFWGI 

CcdB

 

MKQRITVTVDSDSYQLLKAYDVNISGLVSTTMQNEARRLRAERWKAENQEGM

AEVARFIEMNGS FADENRDW 

CcdA

FIGURA 6. Estrutura primária do CcdB e do CcdA. 

 

A ação tóxica do CcdB provoca a morte celular através de um processo que 

converte a DNA girase em um agente citotóxico.  Interferindo na atuação da enzima, o 

CcdB induz a clivagem do DNA via girase, ligando-se ao complexo “clivável” (DNA-

enzima) e estabilizando-o, o que  além de gerar uma lesão no DNA, bloqueia a transcrição 
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pela T7 RNA polimerase (CRITCHLOW e col., 1997).  

 O modo de ação do CcdB  é semelhante ao apresentado por antibióticos da classe 

das quinolonas, isto é, formando um complexo ternário estável Girase-CcdB-DNA. 

Contudo, algumas diferenças importantes podem ser observadas, tais como o local de 

interação com a enzima, a dependência de ATP para a clivagem de DNA linear induzida 

pelo CcdB (BERNARD e col., 1993), o sítio do DNA onde a  clivagem ocorre e o tamanho 

mínimo do fragmento de DNA requerido para a ocorrência da reação (Figura 7). 

 

FIGURA 7. Mecanismo de envenenamento da girase pelo CcdB. Esquema do ciclo 
catalítico da girase e o provável ponto de interferência pelo CcdB. GyrA mostrada em azul, 
GyrB em verde, DNA em vermelho e CcdB em laranja. (a) girase em seu estado de 
repouso; (b) segmento de DNA ligado reversivelmente à enzima; (c) o segmento de DNA é 
clivado e ambas as partes permanecem ligadas covalentemente à GyrA e um segundo 
segmento de DNA pode se ligar a GyrB; (d) fechamento de GyrB, após ligação com ATP e 
abertura de GyrA, permitindo a passagem do segundo segmento de DNA para a 
subunidade GyrA; (e) ligação de CcdB ao complexo girase-DNA; (f) na ausência de 
ligação ao CcdB, abertura de girase para passagem do segundo segmento de DNA; (g) 
hidrólise de ATP e retorno da enzima ao seu estado de repouso . 

Além de formar com a girase e o DNA um complexo que leva à morte celular, o 

CcdB também pode formar um complexo inibitório com a subunidade A da enzima 

(MAKI e col., 1996). A princípio, pensou-se que esta seria uma forma de inativar a enzima 
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impedindo-a de se ligar ao DNA e assim exercer sua função. No entanto, a expressão das 

proteínas formadoras da girase é regulada pelo estado topológico do DNA (MENZEL & 

GELLERT, 1993), de modo que uma redução no seu superenovelamento leva a um 

aumento na síntese da girase. Mais recentemente, um complexo inativo GyrA-CcdB pôde 

ser produzido in vitro, pela desnaturação e renaturação de GyrA, na presença de CcdB 

(BAHASSI e col., 1999). Este complexo parece ter as mesmas características de um 

complexo GyrA-CcdB formado in vivo em condições de super-expressão de CcdB, 

sugerindo que, no interior da célula, o complexo inativo pode ser formado logo após à 

produção de GyrA pelos ribossomos, antes da proteína estruturar-se corretamente. O 

complexo girase-CcdB e o GyrA-CcdB, produzidos por desnaturação-renaturação parecem 

compartilhar características comuns nos detalhes moleculares da interação, de modo que 

mutações em GyrA ou CcdB capazes de abolirem a clivagem induzida por CcdB, também 

previnem a formação do complexo GyrA-CcdB in vitro (BAHASSI e col., 1999). Assim 

sendo, é provável que na verdade o complexo girase-CcdB seja uma forma de inativação 

do CcdB pela girase e não o inverso, visando proteger células que contenham o plasmídio 

F de excessos de CcdB sobre CcdA, que podem ocorrer devido a perturbações ambientais, 

contribuindo assim para a sobrevivência da célula. Quando o CcdA está presente em 

proporção igual ou maior que o CcdB ocorre a formação de um complexo entre eles, pois a 

afinidade do CcdB pela antitoxina é maior do que pela girase e deste modo ele torna-se 

completamente inativado (BAHASSI e col., 1999).  

A estrutura cristalina de CcdB foi determinada, em 1999 por Loris e colaboradores, 

que demonstraram que o CcdB aparece como um dímero no cristal, de acordo, portanto, 

com outros pesquisadores que já haviam sugerido que a proteína é predominantemente um 

dímero em solução (VAN MELDEREN e col., 1996). Para responder sobre a localização 

das mutações em GyrA, Loris e colaboradores (1999), propuseram que a estrutura dimérica 

de CcdB interage com GyrA, ligando-se no interior de uma cavidade formada entre duas 

subunidades de GyrA (Figura 8). Neste caso, a cadeia lateral do resíduo de Arg-462 de 

GyrA, responsável pela interação com o CcdB, apontaria para o interior desta cavidade, 

que por sua vez, aparenta ser ligeiramente pequena para acomodar um dímero de CcdB 

sem conflitos estéricos. Sendo assim, é necessário que ela esteja aberta para que a toxina 

possa entrar e se ligar, possivelmente ao resíduo Arg-462 em um processo que envolve a 

hidrólise do ATP, e cujo resultado é a clivagem do DNA (LORIS e col., 1999).  
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Os estudos da estrutura cristalina (LORIS e col., 1999) e a identificação de 

mutantes com perda de atividade killer (BAHASSI e col., 1995) levaram à conclusão que o 

resíduo Arg-462 de GyrA e os três resíduos C-terminais (Trp-99, Gly-100 e Ile-101) do 

CcdB desempenham papel crucial no processo de formação do complexo GyrA-CcdB, 

além de sugerir que o CcdB pode tolerar alterações significantes em muitas posições da 

região amino-terminal sem perder sua potência letal. Além disso, a deleção destes três 

resíduos terminais de CcdB não provocou nenhum efeito na auto-repressão de CcdB, 

CcdA-dependente, evidenciando que estes resíduos de aminoácidos não estão envolvidos 

na formação do complexo CcdB-CcdA (LORIS e col., 1999). 
 
 
 

 
FIGURA 8. Estrutura Cristalina do complexo girase-CcdB. A estrutura da esquerda 
representa GyrA59 em sua conformação fechada. A estrutura da direita representa as 
mudanças conformacionais em GyrA após ligação do CcdB. A abertura na interface 
superior do dímero propicia um amplo espaço para o dímero de CcdB. A �-hélice C-
terminal de CcdB encontra-se próxima de Arg462. A ligação de CcdB à GyrA previne seu 
fechamento e conseqüentemente a religação ao DNA, resultando num complexo bloqueado 
(LORIS e col., 1999).  

A determinação da estrutura cristalina de CcdB representou um passo importante 

no avanço do processo de elucidação do modo de ação desta toxina, porém, as informações 

que podem ser deduzidas são bastante limitadas, basicamente porque pouco se sabe a 

respeito da estrutura do complexo girase-CcdB. 

Estudos bioquímicos das interações entre CcdB e girase (KAMPRANIS e col., 

1999) confirmaram vários resultados e proposições apresentadas anteriormente, 

demonstrando que o CcdB liga-se à GyrA nativa com alta afinidade, e não com GyrB, 

sendo esta interação independente da presença de GyrB, ATP ou DNA. Também foi 
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confirmado que o sítio de ligação encontra-se no domínio N-terminal de GyrA e que o 

CcdB possui efeito inibitório, dependente de sua concentração, tanto na hidrólise de ATP 

como na formação de superhélices no DNA pela girase. Além disso, Kampranis e 

colaboradores sugerem que  CcdB e girase podem formar dois tipos de complexos. No 

primeiro (�) o CcdB se liga ao domínio N-terminal da GyrA com alta afinidade mas não 

interfere em sua habilidade de hidrolisar ATP ou introduzir superhélices. Na presença de 

GyrB, ATP e DNA, este é lentamente convertido ao segundo (complexo �), que se torna 

incapaz de promover o superenovelamento do DNA e apresenta baixa taxa de hidrólise de 

ATP.  

Vários pesquisadores (MAKI e col., 1996; MAXWELL, 1997; COUTURIER e col., 

1998 e GABANT e col., 1998) já haviam proposto um maior empenho em estudos que 

envolvam o processo de inativação da GyrA pelo CcdB, como um meio de gerar novas 

idéias para o design de novos peptídeos inibidores da DNA girase. Neste sentido, a síntese 

de fragmentos peptídicos análogos ao CcdB, bem como o emprego dos mesmos como 

miméticos em estudos estruturais e em estudos de interação envolvendo análogos da DNA 

girase, passou a ser a meta deste trabalho, cujos resultados podem trazer não somente a 

elucidação do modo de ação deste tipo de substância mas também poderá ajudar no 

desenvolvimento de novos antibióticos com grande capacidade antibacteriana, menor 

tendência ao aparecimento de resistência e reduzida toxicidade às células eucarióticas.  

 Por outro lado, a escassez de dados relacionados a inibidores específicos para a 

ação de topoisomerases IV e, particularmente, em relação ao efeito da toxina CcdB frente à 

essa classe de enzimas, além do fato de que os inibidores conhecidos para girase somente 

fazem efeito na inibição de topoisomerase IV em concentrações muito superiores às 

convencionais (HASHIMI e col., 2007),  levou-nos a considerar também, em nossos 

estudos, esta classe de enzima. 

 Atualmente, existem três métodos que podem ser utilizados para a produção de 

fragmentos peptídicos de CcdB: síntese química, síntese enzimática (biocatalisada) e 

síntese via DNA recombinante. Neste trabalho, optou-se pela síntese química já que, até o 

presente momento, não há nenhum estudo envolvendo a utilização desta técnica para a 

obtenção de análogos estruturalmente mais simples da toxina natural CcdB. A síntese 

química é assim denominada por utilizar um reagente químico para ativar o grupo 

carboxílico de um N-acil aminoácido, para posterior ataque nucleofílico do grupo amina de 

outro aminoácido, resultando na formação de uma ligação amida (peptídica) entre eles. O 
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objetivo é o emprego da técnica na obtenção de análogos estruturalmente mais simples da 

toxina natural CcdB e empregá-los como modelos em estudos de interação e inibição da 

DNA girase e topoisomerase IV. 

 

1.3. Química dos peptídeos no desenvolvimento de novos fármacos 

Novas substâncias, com atividade terapêutica, até alguns anos atrás, eram 

produzidas, praticamente por meio de abordagens empíricas e básicas, uma vez que os 

novos compostos eram geralmente sintetizados ou obtidos a partir de fontes naturais e 

testados in vitro e in vivo, de forma randomizada. Esta abordagem, por sua vez, necessita 

de quantidades significativas de produtos para os testes biológicos, levando à necessidade 

da realização de sínteses ou extrações por repetidas vezes, tornando todo o processo 

demorado e muito trabalhoso (MARQUARDT & EIFLER-LIMA, 2001). 

Uma das estratégias atualmente utilizada para o descobrimento de um novo 

fármaco, inicia-se com a escolha de um alvo macromolecular, seguida pela validação deste 

alvo e de ensaios bioquímicos e farmacológicos. Posteriormente, realiza-se a identificação 

de um composto-protótipo e, em seguida, parte-se para etapas de modificação e otimização 

deste composto, até a aprovação nos testes clínicos em humanos. O tempo total envolvido 

em todo o processo é de cerca de 15 anos, sendo que aproximadamente um terço deste 

tempo corresponde à identificação e otimização do composto-protótipo. Os investimentos 

envolvidos neste processo podem atingir cerca de 1 bilhão de dólares (MIERTUS & 

FASSINA, 1999). 

Em decorrência do aumento significativo no prazo de avaliação clínica de 

candidatos a drogas ao longo das duas últimas décadas, os grupos envolvidos com estas 

pesquisas (particularmente as grandes indústrias farmacêuticas) atuam sistematicamente 

visando a diminuição do tempo de desenvolvimento e otimização da substância candidata a 

fármaco. Uma promissora metodologia para agilizar os estudos e desenvolvimento de 

novas substâncias com atividade biológica é a síntese de peptídeos. 

Os recentes anos testemunharam o renascimento das pesquisas no campo dos 

peptídeos biologicamente ativos. Atualmente, mais de 40 peptídeos estão no mercado, 

quatro vezes mais estão em fase de registro, 200 estão sendo aplicados em testes clínicos e 

mais de 400 já passam por ensaios pré-clínicos avançados (ALBERICIO, 2004). Os 
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peptídeos sintéticos utilizados para fins terapêuticos movimentam cerca de 13 bilhões de 

dólares em um mercado que cresce 10% ao ano (VERLANDER, 2002). 

 Um enorme interesse por esta classe de compostos e por metodologias de 

isolamento, análise, purificação, identificação e quantificação, passaram a ser 

sistematicamente estudadas e aprimoradas. 

 A síntese de moléculas idênticas ou análogas às naturais (derivados estruturais com 

algumas modificações pontuais) permite a realização de estudos fisiológicos, químicos, 

físicos, farmacológicos, bioquímicos e clínicos de grande parte dos peptídeos 

biologicamente ativos conhecidos até o presente momento (MACHADO e col., 2004). 

Além de todas estas características, estas moléculas sintéticas, também denominadas 

miméticos peptídicos, são também utilizadas como padrões, permitindo a quantificação dos 

peptídeos correspondentes contidos em extratos brutos ou em frações obtidas durante seus 

isolamentos dos mais variados tipos de microrganismos, plantas ou até mesmo de 

diferentes espécies de animais (GIADA e col., 1998). 

 

1.3.1. Síntese de peptídeos 
 

A síntese de peptídeos poderia ser explicada, de maneira bastante simplificada, 

como a união de L-�-aminoácidos através da formação de ligações amida (ligações 

peptídicas) repetitivas. No entanto, esta definição não permite visualizar o grau de 

complexidade e, ao mesmo tempo, a riqueza associada a este campo da ciência. Como seu 

próprio nome já indica, todos os L-�-aminoácidos possuem ao menos duas funções (amina 

e carboxila) e, portanto, para que a ligação peptídica ocorra entre as funções desejadas, 

todas as demais deverão estar protegidas, de modo que a formação de ligações amida 

posteriores irá requerer, em primeiro lugar, a eliminação de um dos grupos protetores que 

bloqueiam a função que irá formar a nova ligação peptídica. Além disso, levando-se em 

conta que muitos dos aminoácidos codificados possuem uma terceira função localizada na 

cadeia lateral, a síntese de um peptídeo, além da necessidade de dispor de métodos eficazes 

para completar a reação de formação da ligação peptídica, requer uma correta manipulação 

dos grupos protetores, tanto das funções em posição �, como das funções laterais dos 

aminoácidos trifuncionais. 

Classicamente e desde os trabalhos pioneiros de Fischer e Fourneau (1901), e 

Curtius (1902), todo processo associado à síntese de um peptídeo ocorria em solução. Há 
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mais de quatro décadas, uma inovadora metodologia para a síntese de peptídeos foi 

apresentada à comunidade científica por Bruce Merrifield (MERRIFIELD, 1963). Tal 

metodologia veio a revolucionar a síntese orgânica por suas características peculiares, uma 

vez que abandonou a tradicional rotina, própria da síntese em solução, e introduziu o uso 

de polímeros insolúveis como suporte (MERRIFIELD, 1963; PINILLA, 1995). A 

importância de suas descobertas, a partir de uma idéia aparentemente simples e, portanto, 

brilhante, conduziu Merrifield ao Prêmio Nobel de química em 1984, com a síntese da 

bradicinina (CAREY, 1996). Este método foi denominado síntese de peptídeos em fase 

sólida (SPFS). 

A SPFS tem como base o crescimento da cadeia peptídica sobre um suporte sólido 

polimérico. O grupo carboxílico C-terminal do peptídeo encontra-se unido covalentemente 

ao polímero e, portanto, o componente que contém esta extremidade é insolúvel nos 

solventes utilizados no processo de síntese (MERRIFIELD, 1963; MERRIFIELD, 1985). 

Assim, o excesso de reagentes e uma grande maioria dos produtos secundários podem ser 

eliminados por simples filtração e lavagens do polímero que contém o peptídeo em 

crescimento.  Este fato influencia favoravelmente para que se possam utilizar grandes 

excessos de reagentes, conseguindo em muitas etapas, rendimentos quase quantitativos. As 

vantagens adicionais são que se minimizam as perdas por manipulação e que todo processo 

sintético pode ser automatizado. 

A metodologia da fase sólida em sua estratégia seqüencial é atualmente a mais 

utilizada para a síntese de peptídeos que contém até 60 resíduos de aminoácidos. Para a 

síntese de seqüências maiores, costuma-se empregar a estratégia convergente. Nesta 

estratégia, o que se faz é a união de dois fragmentos de peptídeos de tamanhos variados, 

seja totalmente em fase sólida ou em solução, ou mediante uma combinação de ambas: 

síntese dos peptídeos protegidos em fase sólida, e posterior acoplamento dos mesmos em 

solução.  

Os polímeros utilizados na SPFS apresentam-se como partículas de tamanho e 

forma adequados à manipulação e filtração. Como propriedade característica, estes 

polímeros possuem um alto grau de solvatação em solvente apolar, permitindo a entrada de 

reagentes através das partículas, certificando a acessibilidade de sítios reativos aos 

reagentes (Figura 9). Possuem grupos funcionais passíveis de sofrer modificações químicas 

para permitir que o primeiro aminoácido possa ser prontamente atacado e ocorra entre 

ambos, a formação de uma ligação covalente.  
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Como citado anteriormente, para que o processo de síntese desenvolva-se de 

maneira dirigida, é necessária a proteção adequada dos grupos funcionais que não estão 

diretamente envolvidos na reação de formação da ligação peptídica. A reação de formação 

de uma ligação amida entre dois aminoácidos é denominada condensação. Por serem 

removidos a cada acoplamento, os protetores das funções amina e ácido carboxílico são 

ditos protetores temporários, enquanto os protetores das cadeias laterias dos aminoácidos 

trifuncionais, que devem permanecer até o final da síntese, são ditos permanentes. 

 

Grão                                       Feixe Matriz

FIGURA 9. Visualização progressiva de uma resina de Merrifield (PS-DVB 1%) a partir 
de uma unidade macroscópica e as cadeias poliméricas que a compõem. 

 

As duas principais estratégias de SPFS baseiam-se na proteção temporária do 

grupamento �-amínico dos aminoácidos, com basicamente dois protetores (t-Boc e Fmoc), 

os quais diferenciam-se, principalmente, quanto à labilidade ácido-base.  

O grupamento protetor terc-butiloxicarbonila (t-Boc) é eliminado mediante 

acidólise com ácidos de força moderada (TFA 30% em DCM), o que implica na utilização 

de protetores permanentes estáveis nestas condições. Protetores tipo benzila (Bzl) são 

bastante utilizados para esta função, os quais requerem para sua eliminação, o emprego de 

ácidos fortes como o ácido fluorídrico. Neste caso, em seguida ao tratamento ácido, deve-

se realizar uma neutralização (normalmente com DIEA 5% em DCM) para que a função 

amina fique em sua forma desprotonada (ANDERSON & McGREGOR, 1957; CARPINO, 

1957).  

O grupamento Fmoc (9-fluorenilmetiloxicarbonila) é eliminado com bases de 

força moderada (geralmente piperidina 20% em DMF), permitindo a utilização de 
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protetores baseados no grupo terc-butila (tBu), lábeis ao ácido trifluoroacético (CARPINO 

& HAN, 1972). 

 Os aminoácidos trifuncionais necessitam de proteção para suas cadeias laterais por 

serem também reativas, enquanto para os demais, a decisão de tê-las protegidas depende da 

estratégia a ser empregada e do tamanho do peptídeo a ser sintetizado.  

Durante a síntese, para que ocorra a formação da ligação peptídica entre os 

aminoácidos adjacentes, é necessário que o componente eletrófilo (C carbonílico do ácido) 

esteja ativado, pois caso contrário, seria formado um sal de amônio. Esta ativação do ácido 

carboxílico, que é a base da formação da ligação peptídica, tem sido uma das etapas da 

síntese de peptídeos que mais evoluiu nos últimos anos, justamente pelo interesse em obter 

bons rendimentos na formação da ligação peptídica, mantendo a integridade da cadeia em 

crescimento, em particular do centro estereogênico em � do grupo carboxílico ativado. 

Desta forma, ele pode sofrer ataque pelo grupo amina do aminoácido que permanece 

ligado à resina e, assim, formar a ligação amida.  

Os chamados reagentes de acoplamento têm a função de reagir com o grupo 

carboxila livre de um aminoácido e gerar espécies reativas. Os mais comumente 

empregados são as carbodiimidas (SHEEHAN & HESS, 1955). O mecanismo envolve a 

formação da orto-acilisouréia, a qual sofre aminólise por parte da amina, para produzir a 

ligação amida. Se for empregado um segundo equivalente de ácido carboxílico, será 

formado o anidrido simétrico. Do mesmo modo, na presença de hidroxilaminas, por 

exemplo, hidroxibenzotriazol (HOBt) ou 7-aza-1-hidroxibenzotriazol (HOAt), será obtido 

um éster ativo. Qualquer uma das três espécies reativas, orto-acilisouréia, anidrido 

simétrico ou éster ativo são bons agentes acilantes (Figura 10).  

O processo de acoplamento dos aminoácidos é monitorado através do teste de 

ninidrina (KAISER e col., 1970). Este composto reage com aminas primárias levando à 

formação de um produto de coloração violeta. Desta forma, após acoplamento de 

aminoácidos à cadeia polipeptídica, o teste deve apresentar coloração amarela, indicando a 

ausência de aminas livres, pois o grupamento amina apresenta-se protegido e, após 

desproteção do grupamento amina, deve apresentar coloração violeta (Figura 11). 

Ao final da síntese, os grupos protetores temporários e permanentes devem ser 

removidos e o peptídeo deve ser clivado da resina. Na síntese t-Boc isto é feito através do 

tratamento com um ácido forte, como o ácido fluorídrico e na síntese Fmoc, através de 

tratamento com ácido de força moderada, como o ácido trifluoroacético.  
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FIGURA 10. Mecanismo de formação de ligação peptídica empregando carbodiimidas. 

 

 

 

 

Violeta Amarelo

FIGURA 11. Teste de ninidrina demonstrando coloração da reação na presença de grupos 
aminas livres ou protegidas com o grupamento Fmoc. 
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Um esquema geral da SPFS utilizando a estratégia Fmoc, a qual foi a utilizada para 

obtenção dos análogos peptídicos empregados nos estudos contidos neste trabalho, é 

representado na Figura 12. 

Novamente ressaltando, a SPFS destaca-se em relação à síntese enzimática e à 

síntese via DNA recombinante pela facilidade de purificação do produto e também por ser 

uma técnica muito eficiente na obtenção de peptídeos com até 60 resíduos de aminoácidos, 

principalmente quando estes contêm modificações químicas (amidação, fosforilação, 

sulfatação, acetilação ou ciclização) (MACHADO e col., 2004). 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. Esquema ilustrativo da SPFS. Os círculos azuis, verdes e amarelos 
representam as diferentes cadeias laterais reativas dos aminoácidos (AA), com seus 
respectivos protetores. Os círculos vermelhos representam o protetor do grupo amina. 
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1.3.2. Purificação e caracterização dos peptídeos sintéticos 
 

Para uso clínico, consumo alimentar, realização de testes biológicos e estudos 

estruturais ou que explorem a relação estrutura-atividade, são requeridos peptídeos com 

purezas iguais ou superiores a 95%. Independentemente do método de síntese empregado, 

os peptídeos são invariavelmente obtidos em sua forma bruta, isto é, apresentando uma 

série de contaminantes peptídicos indesejados, gerados durante o próprio procedimento 

sintético. Assim, tornou-se muito comum combinar técnicas cromatográficas de baixa, 

média e alta resolução para obter peptídeos sintéticos com grau de pureza ideal para as 

mais variadas aplicações (MACHADO e col., 2004). 

As cromatografias líquidas de fase reversa, troca iônica, exclusão e de afinidade 

são as técnicas mais utilizadas na purificação e caracterização dos produtos brutos obtidos 

a partir das sínteses química e enzimática. Nas últimas décadas, a cromatografia líquida de 

fase reversa (RP-HPLC) tornou-se a técnica de maior destaque para este tipo de 

procedimento (MANT & HODGES, 1991). 

A RP-HPLC baseia-se na adsorção dos peptídeos sintéticos a uma matriz 

estacionária hidrofóbica [sílica derivatizada pela introdução de cadeias alquílicas, tais 

como n-butila (C4), n-octila (C8), n-octadecila (C18), fenila, ciclohexila e outros], bem 

como na partição destes solutos entre esta matriz e a fase móvel. A fase móvel geralmente 

empregada é ácida e com baixa força iônica. São utilizados gradientes de dois eluentes, 

sendo geralmente um deles a água acidificada com ácido trifluoroacético (TFA), e o outro, 

acetonitrila (ACN). Para a detecção recomenda-se o uso dos comprimentos de onda 220 ou 

280 nm (MACHADO e col., 2004). 

É importante ressaltar que o monitoramento da purificação pode ser obtido via 

RP-HPLC acoplada à espectrometria de massas com ionização por “electrospray” 

(LC/ESI-MS). Neste caso, determina-se simultaneamente a qualidade e a identidade das 

diferentes frações a serem analisadas (CAVALIER e col., 1998). 

A determinação da composição de aminoácidos é de fundamental importância 

para a caracterização química de um peptídeo sintético biologicamente ativo, já que esta 

técnica possibilita nos fornecer o que chamamos de conteúdo peptídico. Este tipo de 

análise compreende duas etapas distintas: hidrólise total e análise do hidrolisado por RP-

HPLC ou HPLC de troca iônica. A última consiste em separar/derivatizar os aminoácidos 

do hidrolisado para sua identificação (MANT & HODGES, 1991). 
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1.3.3. Exploração da relação estrutura-atividade de peptídeos ativos 

Os peptídeos podem ser rapidamente hidrolisados em presença das proteases 

presentes em nosso organismo. Por esta razão é que eles podem apresentar baixa atividade, 

quando administrado por via oral e plasmática. Outras características relacionadas à 

dificuldade de transporte, excreção rápida pelo fígado ou rins e baixa seletividade, podem 

também dificultar sua utilização em terapêutica (VEBER & FREIDINGER, 1985). 

Este conhecimento tem impulsionado a realização de estudos que através de 

deleção, adição e modificação racional da seqüência de aminoácidos, grupos ionizáveis 

e/ou esqueleto peptídico, visam desenvolver análogos de peptídeos biologicamente ativos 

com propriedades físicas e químicas capazes de aumentar ou diminuir os seus potencias de 

ação, além de alterar as suas estabilidades frente a proteases. Este tipo de estudo é 

chamado de exploração da relação estrutura-atividade (SAR) e depende exclusivamente da 

síntese de peptídeos. Muitas vezes, entretanto, o estudo de SAR de um peptídeo 

biologicamente ativo tem como único objetivo elucidar o modo de ação do mesmo 

(MACHADO e col., 2004). 

De um modo geral, os análogos sintéticos são inicialmente obtidos com o objetivo 

de se determinar a contribuição individual de cada um dos aminoácidos da seqüência 

natural na expressão da atividade biológica. Em cada etapa posterior, eles definem como as 

cadeias laterais essenciais à atividade devem estar dispostas espacialmente (GANTE, 1994; 

HERNANDEZ e col., 1993). O ponto final é a obtenção, mediante sínteses individuais e 

paralelas ou pela química combinatória, de estruturas miméticas que possam ser utilizadas 

como fármacos (GÜNTHER & BECK-SICKINGER, 1992). Recentemente, os peptídeos 

antimicrobianos passaram a ser estudados utilizando este tipo de abordagem (FÁZIO e 

col., 2001). 

Com a crescente busca por peptídeos biologicamente ativos e o avanço nos 

estudos que envolvem a relação estrutura-atividade, é possível que em poucos anos 

tenhamos disponível no mercado um maior número de fármacos pertencentes a esta classe. 

Indubitavelmente, isto implicaria em uma melhora da qualidade de vida dos pacientes a 

serem tratados com esta terapêutica, por serem compostos menos agressivos, no que se 

refere a efeitos colaterais, quando comparados à enorme gama de análogos fisiológicos que 

compõem o mercado atual.  
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1.4. Lipossomas 
 

A tecnologia de liberação de fármacos representa uma das fronteiras da ciência, a 

qual envolve diferentes aspectos multidisciplinares e pode contribuir muito para o avanço 

da saúde humana. Os sistemas de liberação, freqüentemente descritos como “drug delivery 

systems”, oferecem inúmeras vantagens quando comparados a outros sistemas de liberação 

convencional. De fato, os trabalhos aplicados a este tipo de sistema de liberação 

modificada de fármacos fornecem inúmeras evidências para o que segue: 

 

i. Maior eficácia terapêutica, devido a liberação ser de acordo com as necessidades 

clínicas e farmacocinéticas do fármaco; 

ii. Diminuição significativa da toxicidade e maior tempo de permanência na 

circulação; 

iii. Natureza e composição variada dos veículos e, ao contrário do que se poderia 

esperar, não há predomínio de mecanismos de instabilidade e decomposição do fármaco 

(bio-inativação prematura); 

iv. Administração segura (sem reações inflamatórias locais) e conveniente (menor 

número de doses); 

v. Direcionamento a alvos específicos, sem imobilização significativa das espécies 

bioativas; 

vi. Tanto substâncias hidrofílicas quanto lipofílicas podem ser incorporadas. 

  

 Estas novas estratégias para a veiculação incluem aplicações importantes da ciência 

de colóides, nas suas mais variadas formas (emulsões múltiplas e inversas, micro e 

nanogéis, lipossomas, micro e nanopartículas biodegradáveis, micro e nanocápsulas).  

O empenho por parte de pesquisadores do mundo todo se justifica, pois sistemas 

de liberação controlada oferecem várias vantagens quando comparados aos sistemas 

convencionais de administração de fármacos (DUMITRIU, 1994). Nas formas de 

administração convencionais (spray, injeção, drageas) a concentração da droga na corrente 

sangüinea apresenta um aumento, atinge um pico máximo e então declina, quando a 
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solubilidade não for fator limitante. Desde que cada fármaco possui uma faixa de ação 

terapêutica acima da qual ela é tóxica e abaixo da qual ela é ineficaz, os níveis plasmáticos 

são dependentes das dosagens administradas. Este fato é problemático se a dose efetiva 

estiver próxima à dose tóxica.   

O objetivo principal dos sistemas de liberação controlada é manter a concentração 

do fármaco na faixa terapêutica por um tempo prolongado, utilizando-se de uma única 

administração. A diferença de concentração plasmática efetiva em função do tempo entre 

sistemas convencionais e sistemas de liberação controlada, pode ser melhor visualizado na 

Figura 13. 

 

 

FIGURA 13. Perfis de liberação de fármacos em função do tempo: convencional vs. 
controlada. 

  

As primeiras tentativas para obtenção de um sistema transportador eficaz tiveram 

como base o encapsulamento das biomoléculas em vesículas de nylon e outros polímeros 

sintéticos (CHANG, 1964). No entanto, esta abordagem mostrou-se totalmente 

inadequada, visto que estas vesículas produzidas a partir de material artificial, se 

acumulavam no organismo. 

  O primeiro grande passo nesta área ocorreu em 1965, com o trabalho desenvolvido 

por Alec Bangham e colaboradores, onde foi feita a caracterização de um sistema de 

vesículas fosfolipídicas ao qual, três anos mais tarde, seria dado o nome de lipossomas 

(BANGHAM, 1965; SESSA & WEISSMANN, 1968).  
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Em 1971, Gregory Gregoriadis propôs pela primeira vez, a utilização dos 

lipossomas como sistema transportador de fármacos, mantendo desde então um papel 

preponderante no desenvolvimento desta área (GREGORIADIS e col., 1971). 

Os lipossomas podem ser definidos como associações coloidais de lipídeos 

anfipáticos, que se organizam espontaneamente em estruturas fechadas do tipo “concha 

esférica”. Podem ser preparados a partir de misturas lipídicas naturais extraídas e 

purificadas, ou a partir de lipídeos sintéticos, disponíveis comercialmente. Os lipossomas 

podem ser classificados em termos de tamanho, número de lamelas (e sua posição 

relativa), constituição lipídica (o que também condiciona a sua carga), estabilidade e modo 

de preparação (LICHTENBERG & BARENHOLZ, 1988). 

A partir da década de 80, foi adotada uma nomenclatura para os lipossomas 

baseada no número de bicamadas lipídicas (lamelas) e tamanho (SZOKA & 

PAPAHADJOPOULOS, 1980). Assim, para os lipossomas de preparação mais imediata, 

ficou consagrado o nome de vesículas multilamelares ou MLV (multilamellar vesicles). 

Como o nome indica, estas vesículas são constituídas por várias bicamadas lipídicas, 

aproximadamente concêntricas, podendo o seu diâmetro variar entre 400 e 3500 nm 

(JULIANO, 1981).  

Dentre os lipossomas, os mais utilizados são as vesículas unilamelares grandes ou 

LUV (large unilamellar vesicles), de diâmetro superior a 100 nm, bem como as vesículas 

unilamelares  pequenas ou  SUV (small unilamellar vesicles), com  diâmetros  entre 20 e 

100 nm.  

Existem ainda as vesículas unilamelares gigantes ou GUV (giant unilamellar 

vesicles), com dimensões superiores a 1 μm, podendo chegar a dezenas de micrometros, 

tamanho comparável ao de uma célula eucariota, e as vesículas unilamelares médias ou 

MUV (medium-sized unilamellar vesicles), com dimensões compreendidas entre os SUV e 

os LUV (LICHTENBERG & BARENHOLZ, 1988).  

De menor importância, mas também caracterizados, encontram-se os lipossomas 

multivesiculares ou MVL (multivesicular liposomes) e as vesículas oligolamelares ou OLV 

(oligolamellar vesicles) que, à semelhança das unilamelares, podem ser subdivididas em 

pequenas, grandes e gigantes (SOV, LOV e GOV). A Figura 14 representa de maneira 

esquemática os vários tipos de lipossomas.  
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FIGURA 14. Representação esquemática de lipossomas. Em (a) modelo de lipossomas 
unilamelar e multilamelar. Em (b) mostrando a base de sua classificação em termos de 
tamanho, número de lamelas e sua posição relativa. 

PREPARO DE LIPOSSOMAS

A larga aceitação da utilização de lipossomas para os mais diversos fins criou a 

necessidade de desenvolver métodos preparativos eficientes, reprodutíveis e com a 

simplicidade possível, à escala laboratorial e industrial.  

O tipo de lipossoma é, essencialmente, condicionado pelo seu método de 

preparação. Assim, a composição química, número de camadas, distribuição de tamanhos, 

número de lamelas e o volume encapsulado influenciam consideravelmente a aplicação dos 

lipossomas. Um esquema geral de preparação de lipossomas é representado na Figura 15. 

FIGURA 15. Metodologia de preparação de lipossomas tipo vesículas multilamelares 
(MLV), vesículas unilamelares pequenas (SUV) e vesículas unilamelares grandes (LUV). 
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De um modo geral, a preparação de vesículas lipídicas é realizada através da 

dissolução da fase lipídica em um solvente orgânico, evaporando-se em seguida este 

solvente para formação de um fino filme lipídico. Posteriormente ocorre a hidratação do 

lipídeo com uma fase aquosa. Nesta etapa tem-se a formação de vesículas multilamelares 

grandes. Na maioria dos sistemas, um processamento secundário como extrusão ou 

sonicação é necessário para a obtenção de um produto final com tamanho de partículas 

menores e bem definidas (WOODLE & PAPAHADJOPOULOS, 1989).  

Neste trabalho, a técnica de preparação de lipossoma foi utilizada como uma 

estratégia para estabilização de solução de peptídeos em meio de cultura e permeação da 

membrana celular de bactérias para realização de ensaios de susceptibilidade bacteriana in

vitro.  
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2. Objetivos 

Os objetivos centrais do trabalho podem ser descritos através dos itens citados abaixo: 

1. Síntese química de análogos peptídicos da toxina bacteriana CcdB como um meio 

alternativo para melhor caracterizar o processo de inibição da DNA girase e 

Topoisomerase IV; 

2. Analise da capacidade de inibição destes análogos, frente à atividade da DNA girase e 

Topisomerase IV; 

3. Estudo da atividade de inibição de crescimento microbiano por estes análogos; 

4. Produção de um grupo de novas moléculas com potencialidade antibiótica. 



3. Material e métodos 
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3. Material e Métodos 

3.1. Material 

3.1.1. Reagentes e solventes 

Os reagentes utilizados durante a síntese, purificação e caracterização dos análogos 

peptídicos do CcdB estão relacionados abaixo: 

-  Resinas (suporte polimérico): Fmoc-Ile-Wang e Fmoc-Cys(trt)-Wang, com grau 

de substituição inicial de 0,69 mmol/g e 0,59 mmol/g, respectivamente, ambas da marca 

Novabiochem®.

- Aminoácidos protegidos: todos os aminoácidos utilizados neste trabalho 

apresentavam a extremidade amino-terminal protegida com o grupo base-lábil Fmoc. Esses 

aminoácidos foram adquiridos da Novabiochem® ou da Advanced Chem Tech®.  

- Os agentes de condensação utilizados na síntese dos diferentes análogos,                  

N-Hidroxibenzotriazol (HOBt) e N,N’-Diisopropilcarbodiimida (DIC), foram adquiridos 

da Novabiochem® e Fluka®, respectivamente. 

- Como reagente de desproteção do grupo Fmoc, foi utilizada uma solução 20% 

(v/v) de piperidina, da marca Merck®, em DMF. 

- O reagente utilizado para a clivagem ácida final foi o ácido trifluoracético (TFA), 

adquirido da Fluka®. 

- Etanoditiol (EDT), tioanisol e fenol, substâncias responsáveis pela captura de 

espécies responsáveis por alquilação eletrofílica e liberadas no meio reacional durante o 

processo de clivagem ácida, foram adquiridos da Sigma® e Acros®, respectivamente. 

- Os eluentes cromatográficos utilizados foram acetonitrila da marca Mallinchrodt® 

e água ultrapura, obtida através do sistema de filtração Barnstead, equipado com cartuchos 

para retenção de sais e de compostos orgânicos. 

 - Demais reagentes e solventes como ácido acético glacial, anidrido acético, 

diclorometano (DCM), diisopropiletilamina (DIEA), dimetilformamida (DMF),  

hexafluoroisopropanol e N-metilpirrolidona (NMP), foram adquiridos da Merck®, 

Aldrich®, Mallinchrodt®, Baker® e Fluka®. 
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3.1.2. Material biológico 

As enzimas DNA girase e Topoisomerase IV (preparada a partir de linhagens 

superprodutoras), foram adquiridas comercialmente da John Inner Entreprises Ltda, e foi 

fornecida com os seguintes tampões: 

DNA girase: 

Tampão de diluição: Tris.HCl 50 mM; KCl 100 mM; Ditiotreitol 2 mM; EDTA 1 mM; 

Glicerol 50% (m/v); pH = 7,5 

Tampão de ensaio (concentrado 5x): Tris.HCl 35 mM; KCl 2,4 mM; MgCl2 4 mM; 

Ditiotreitol  l,2 mM; Espermidina  1,8 mM; ATP 1 mM; Glicerol 6,5% (m/v); Albumina 

0,1 mg/mL; pH = 7,5. 

Topoisomerase IV: 

Tampão de diluição: HEPES-KOH 50 mM; glutamato de potássio 100 mM; Ditiotreitol     

1 mM; EDTA 1 mM; Glicerol 40% (v/v); pH = 7,6 

Tampão de ensaio (concentrado 5x): HEPES-KOH 50 mM; glutamato de potássio 100 

mM; acetato de magnésio 10 mM; Ditiotreitol l0 mM; ATP 1 mM; Albumina 50 μg/mL; 

pH = 7,6. 

 As bactérias utilizadas nos ensaios de susceptibilidade antimicrobiana foram: 

Escherichia coli K-100, Escherichia coli O:157H:7 (Enthero  Haemorragic Escherichia 

coli - EHEC), Streptococcus agalactiae.

 As composições dos meios empregados nos repiques, manutenção das cepas 

(Nutriente Ágar) e antibiograma estão representadas na Tabela 1. 
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TABELA 1. Meios de cultura para cultivo, manutenção de cepas e antibiograma. 

Componentes Nutriente Ágar Peptona Bacterológica Terrific Broth 
Peptona 5,0 g 4,0 g -

Extrato de carne 3,0 g - -
NaCl - 5,0 g -

Triptona - - 12,0 g
Extrato de levedura - - 24,0 g 

K2HPO4 - - 9,4 g
KH2PO4 - - -

Ágar bacteriológico 15,0 g - -
Água destilada   (q.s.p.) 1000 mL 1000 mL 1000 mL 

PH 6,8 � 0,1 7,5� 0,1 6,8 � 0,1 

3.1.3. Equipamentos 

- Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) em modo analítico: 

cromatógrafo Varian ProStar,equipado com coluna C18  Jupiter Phenomenex  5 μm, 

300 Å, de dimensões 250 x 4.6 mm. O equipamento é composto por duas bombas 

modelo 210, injetor automático ProStar 400, detector UV/Visível modelo ProStar 320 e 

integrador Star, todo controlado por uma Workstation para manipulação e tratamento 

dos dados.

- Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) em modo semi-

preparativo: cromatógrafo Beckman System Gold, equipado com coluna de fase 

reversa C18, Delta Pak, Waters, 15 μm, 300 Å, de dimensão 300 x 19 mm. O 

equipamento é composto por duas bombas modelo 116 e detector UV/Visível,  

conectado a um registrador 112 da Amersham Biosciences. 

- Espectrofotômetro Duplo feixe da Shimadzu modelo UV-1601PC, controlado por 

uma Workstation Dell e software; 

- Analisador de aminoácidos: Cromatógrafo líquido Shimadzu LC-10A/C-47A 

equipado com três bombas LC 10AT, injetor automático SIL 10AF e detectores de UV 

SPD 10A e fluorescência RF 10A, empregando o método de funcionalização pós-

coluna.

- Espectrômetro de massas: sistema CL/ESI-MS Waters, constituído por um módulo 

de separação Alliance modelo 2690, detector “Photodiode Array” modelo 996, injetor 

automático com capacidade de 120 amostras e um espectrômetro de massa Micromass 

modelo ZMD. O sistema é controlado por uma Workstation Compaq modelo AP200. 



Material e métodos 
_________________________________________________________________________

56

- Sonicador Sonics Vibra cell 

- Eletroforese: sistema de eletroforese GNA 100, equipado com fonte Pharmacia 

Biotech modelo EPS 301.

- Outros equipamentos como banho termostatizado, estufa, centrífuga, autoclave, 

câmera fotográfica, transiluminador de luz ultravioleta, micropipetas e vidrarias 

comuns de laboratório, foram utilizados para os ensaios enzimáticos e bacterianos. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Síntese, purificação e caracterização dos análogos peptídicos do 

CcdB pela metodologia da Fase Sólida (SPFS) 

 Considerando a estrutura primária do CcdB natural (Figura 6), especificamente 

aquelas que constituem regiões relatadas como sendo importantes para a atividade desta 

toxina, algumas seqüências peptídicas foram projetadas e sintetizadas com o intuito de se 

avaliar a real importância das mesmas no processo inibitório da DNA girase. 

 Os análogos foram sintetizados manualmente pelo método da fase sólida 

(STEWART & YOUNG; 1984; KENT, 1988; LOYD-WILLIAMS e col., 1997; 

AMBLARD e col., 2005), de acordo com o protocolo padrão que emprega o grupamento 

base-lábil Fmoc como protetor dos �-amino grupos, e derivados t-butilicos (t-Bu) para a 

proteção da maioria das cadeias laterais de resíduos de aminoácidos (FIELDS & NOBLE, 

1990), partindo-se de quantidades adequadas de resinas do tipo Fmoc-Ile-Wang           

(0,69 mmol/g) ou Fmoc-Cys(trt)-Wang (0,59 mmol/g) e DIC/HOBt como agentes de 

condensação. Os grupos funcionais das cadeias laterais dos Fmoc-aminoácidos foram 

protegidos pelos grupos representados na Tabela 2.

 Na etapa de acoplamento de cada aminoácido, empregou-se o excesso molar de 3 

equivalentes para o Fmoc-aminoácido e 3 equivalentes para os agentes de condensação em 

DCM:DMF (1:1), por 2 horas. A desproteção dos grupos �-amínicos (remoção do grupo 

Fmoc), após a entrada de cada aminoácido, foi realizada empregando-se uma solução de 

piperidina 20% (v/v) em DMF. Todas as etapas de acoplamento de aminoácidos e 

desproteção dos grupos �-amínicos foram realizadas num sistema como o representado na 

Figura 16. 
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TABELA 2. Grupos protetores dos aminoácidos utilizados na síntese dos análogos de 
CcdB.

Fmoc - Aminoácido Sigla Protetor da Cadeia Lateral

Arginina R, Arg pmc
Asparagina N, Asn trt
Aspartato D, Asp tbu
Glutamina Q, Gln trt
Glutamato E, Glu tbu
Histidina H, His trt

Lisina K, Lys boc
Serina S, Ser tbu

Treonina T, Thr tbu
Triptofano W, Trp boc
Tirosina Y, Tyr tbu

A eficiência das etapas de acoplamento foi monitorada pelo teste de ninidrina (teste 

de Kaiser) e, se positivo (Figura 11), o processo era repetido com 50% da quantidade 

inicial dos reagentes (KAISER e col., 1970). Acetilação, quando necessária, foi feita com

anidrido acético e DIEA (10 equivalentes cada) em DMF, por 30 minutos.

bagueta de agitação

peptidil-resina

vácuo

frasco coletor de
resíduos

torneira

filtro de
polietileno

poroso

seringa de
polipropileno

FIGURA 16. Figura representativa do sistema utilizado para a síntese em fase sólida dos
análogos peptídicos. 
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 A clivagem final dos peptídeos das respectivas resinas e a desproteção dos grupos 

protetores das cadeias laterais, foram efetuadas pelo tratamento das peptidil-resinas com 

reagente K, o qual consiste de uma mistura contendo TFA (82,5%), água deionizada (5%), 

EDT (2,5%), tioanisol (5%) e fenol (5%), a 25ºC por 3 horas (KING e col., 1990). 

Peptídeos brutos foram precipitados e lavados com éter etílico gelado e centrifugados (seis 

vezes), dissolvidos em solução aquosa de acetonitrila 50%, concentrados e liofilizados. 

 Os análogos cujas estruturas são diméricas (3Cb-Dim, hélices CE-Dim e IC-Dim) 

foram produzidos a partir de seus respectivos monômeros (fragmentos precursores). A 

dimerização foi feita através de uma ligação dissulfeto (S-S) intermolecular, produto da 

oxidação dos grupos tiol dos resíduos de cisteína presentes em monômeros de mesma 

estrutura primária. A formação das ligações disulfeto foi efetuada somente após prévia 

purificação e caracterização dos fragmentos precursores.  

 Os processos de dimerização foram iniciados dissolvendo-se aproximadamente    

20 mg de cada peptídeo puro em cerca de 25 mL de uma solução de 0,1% TFA/H2O (v/v) 

(pH = 2,25). O pH das soluções foram ajustados para 7,8 – 8,0 pela adição de pequenas 

quantidades de NaOH 0,01%. Os sistemas permaneceram em câmera fria a 5 oC, sob 

agitação branda e aeração constante promovida por um compressor de ar.  A dimerização 

foi monitorada por HPLC e completada, na maioria dos casos, após 72 horas de reação. 

Após esse período, as soluções foram acidificadas até um pH entre 4,5 e 5,0 com adição de 

pequenas quantidades de solução de ácido acético 0,01% e, em seguida, liofilizadas.

 A purificação de todas seqüências produzidas foi realizada através de cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC) em escala semipreparativa e a caracterização dos 

peptídeos sintetizados e purificados foi realizada através de HPLC em escala analítica, 

análise de aminoácidos e por fim caracterizados por LC/ESI-MS, nas condições descritas 

abaixo:
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Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) 

- Analítica

 A cromatografia líquida de alta eficiência, em escala analítica, foi efetuada em um 

cromatógrafo Varian ProStar. Os solventes utilizados foram todos de grau cromatográfico 

e a água empregada foi do tipo ultrapura. 

 No geral, as condições cromatográficas foram: 

 - coluna: fase reversa C18, Phenomenex Jupiter (250 x 4.6  mm); d = 5 μm;  300 Å 

 - solventes: A: Água contendo 0,045% de TFA 

                           B: Acetonitrila contendo 0,036% de TFA 

 - gradiente: de 5 a 95% de B em 30 minutos 

 - fluxo: 1,5 mL/minuto 

 - comprimento de onda do detector: 220 nm 

- Semipreparativa

 A cromatografia líquida de alta eficiência, em escala semipreparativa, foi efetuada 

em um aparelho Beckman. Os solventes utilizados foram todos de grau cromatográfico e a 

água empregada foi do tipo ultrapura. 

 No geral, as condições cromatográficas foram: 

 - coluna: fase reversa C18, Waters Delta Pack (300 x 19 mm); d = 15 μm; 300 Å 

 - solventes: A: Água contendo 0,045% de TFA 

          B: Acetonitrila contendo 0,036% de TFA 

 - gradiente: de 30 a 42% de B em 120 minutos 

 - fluxo: 5 mL/minuto 

 - comprimento de onda do detector: 220 nm 
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Análise de aminoácidos 

Os peptídeos foram previamente pesados (aproximadamente 1 mg) e hidrolisados 

em 1 mL de HCl 6M e 80 μL de Fenol 5% em água, a 110ºC por 72 horas em atmosfera de 

N2, sob agitação. Após a hidrólise, o material foi concentrado a vácuo, dissolvido em 

tampão de diluição citrato de sódio 0,2 M, pH 2,2 e filtrado em unidade filtrante GV 

Millex da Millipore antes de ser injetado no aparelho.

 As análises de aminoácidos foram efetuadas pelo método de funcionalização pós-

coluna por orto-ftalaldeído (OPA) em analisador automático com detector de 

fluorescência. O sistema é periodicamente calibrado com uma mistura padrão de 

aminoácidos, obtendo-se um valor para o tempo de eluição de cada aminoácido e o fator de 

conversão entre a área de cada pico e a concentração da amostra. 

Espectrometria de Massas 

Análises via cromatografia líquida acoplada a espectrômetro de massas (LC/ESI-

MS), foram realizadas nas amostras dos análogos peptídicos puros, para confirmação e 

identificação dos picos com massa molecular correspondentes aos valores teóricos dos 

mesmos.  

Estes ensaios foram realizados parte no Departamento de Física e Química da 

FCFRP-USP de Ribeirão Preto, sob supervisão do Prof. Dr. Norberto Peporine Lopes, e 

parte no Departamento de Biofísica da UNIFESP, sob supervisão do Prof. Dr. Antônio de 

Miranda.

3.2.2. Ensaios de inibição da atividade da DNA girase 

Os ensaios de inibição de superenovelamento do DNA (inibição da atividade da 

DNA girase) foram realizados incubando-se 1 unidade (U) de DNA girase� com 0,5 μg de 

plasmídeo pBR322 relaxado contendo os análogos peptídicos estudados neste trabalho, nas 

concentrações variadas, em um volume de reação de  30 μL, a 37 ºC por 30 minutos em 

                                           
� Por definição internacional, uma unidade de girase é a quantidade de enzima capaz de superenovelar 0,5 μg
do DNA plasmidial pBR322 relaxado em 30 minutos a 37°C. 
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tampão de ensaio (descrito anteriormente). A reação foi interrompida pela adição de 1 μL 

de solução de proteinase K (2,5 mg/mL) e posterior incubação por 30 minutos a 37 ºC.  

Em seguida as amostras foram submetidas à análise por eletroforese em gel de 

agarose  1 % em tampão TBE  (Tris 89 mM / ácido bórico 89 mM / EDTA 2 mM, pH 8.2). 

As amostras foram aplicadas uma a uma nos poços do gel e submetidas à tensão constante 

de 60 V ou 4V/cm, à temperatura ambiente, por 2 horas. Ao término da corrida, corou-se o 

gel durante 30 minutos em tampão de corrida, contendo brometo de etídio (50 �g/mL).  

Examinou-se o gel em transiluminador de luz ultravioleta (Germetec LTDA.), o 

qual foi fotografado com luz ultravioleta incidente, utilizando-se câmera fotográfica Kodak 

Digital Screen DC40. 

3.2.3. Ensaios de inibição da atividade da Topoisomerase IV 

Os ensaios para avaliação da inibição da atividade da Topoisomerase IV, isto é, 

inibição do relaxamento do DNA superenovelado, foram realizados incubando-se              

1 unidade (U) de Topoisomerase IV�� com 0,3 μg de plasmídeo pBR322 superenovelado 

contendo cada  um dos  análogos peptídicos nas concentrações  variadas, em um volume de   

reação de  30 μL, a 37 ºC por 30 minutos em tampão de ensaio (descrito anteriormente).

Em seguida as amostras foram submetidas à análise por eletroforese em gel de 

agarose,  nas mesmas condições descritas para os ensaios com DNA girase. 

3.2.4. Ensaios de inibição de crescimento microbiano em meio líquido

A atividade antimicrobiana dos peptídeos sintetizados foi avaliada por um ensaio de 

inibição de crescimento em meio líquido, descrito por EHRET-SABATIER e 

colaboradores (1996). Resumidamente, 10 �L de uma solução de cada um dos peptídeos 

(em concentrações variadas), foram adicionados a 90 �L de uma suspensão de bactérias 

em meio de cultura de Peptona Bacteriológica, PB (Tabela 1), contidas em uma microplaca 

para leitura ELISA. Após a adição das amostras peptídicas, a placa foi incubada overnight 

                                           
�� Por definição internacional, uma unidade de Topoisomerase IV é a quantidade de enzima capaz de relaxar 
completamente 0,3 μg do DNA plasmidial pBR322 superenovelado em 30 minutos a 37°C. 
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em estufa a 37 ºC, sob agitação constante. O crescimento bacteriano foi medido através de 

um leitor de ELISA (Labsystem iEMS Analyser),  a 595 nm.  

A porcentagem de inibição do crescimento bacteriano de cada uma das diferentes 

amostras foi determinada através de uma análise comparativa com amostras controles 

presentes na mesma placa, sendo o controle negativo composto de 90 �L de PB e 10 �L de 

água destilada estéril, e o positivo de 90 �L de suspensão bacteriana e 10 �L de água 

destilada estéril.

As suspensões de bactérias utilizadas nos testes foram preparadas inoculando cada 

uma das diferentes bactérias descritas anteriormente, em Nutriente Agar e incubando-as 

overnight a 37ºC. Após o período, as bactérias produzidas foram suspensas em NaCl  0,9% 

(m/v) e  a concentração de células ajustada para 1 mL de suspensão (D.O.= 1) para cada 

100 mL de meio de cultura.  

3.2.5. Ensaios de inibição de crescimento microbiano em meio líquido 

utilizando lipossomas com os análogos peptídeos encapsulados 

 O procedimento adotado neste ensaio foi o mesmo citado no item 3.2.4, porém, ao 

invés de utilizar apenas a solução dos respectivos análogos peptídicos, adicionou-se 10 �L

de soluções de lipossomas contendo ou não (no caso das análises controle) os análogos 

peptídeos encapsulados.

 Após a determinação da turbidez pelo leitor de ELISA, aplicou-se sobre cada poço 

da microplaca, 30 �L de solução indicadora de resazurina 0,01% em água destilada estéril, 

incubando-se por duas horas a 37 ºC. A manutenção da cor azul da solução de análise foi 

interpretada como ausência de crescimento bacteriano e, o desenvolvimento de coloração 

rósea, como resultado de crescimento bacteriano (MARTIN, 2003). 

3.2.6. Preparo de lipossomas contendo ou não os análogos peptídicos 

encapsulados

O procedimento utilizado na preparação dos lipossomas foi baseado em métodos 

já descritos por Breukink e colaboradores (2000), e modificados de acordo com a 
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composição lipídica mais adequada à fusão do lipossoma à membrana citoplasmática das 

bactérias.

Deste modo, 120 mg de fosfatidilcolina de soja e 1 mg de estearilamina, foram 

dissolvidas em 1mL de clorofórmio, e a solução resultante adicionada a um tubo de 

centrífuga de 4 cm de diâmetro. O solvente foi evaporado lentamente, sob fluxo de 

nitrogênio, para possibilitar a formação de um fino filme lipídico nas paredes do tubo. 

Posteriormente, o solvente foi eliminado sob vácuo por aproximadamente 18 h. 

Em seguida, adicionou-se ao tubo, 4 mL de tampão Tris.HCl, 10mM, pH 7,0, para 

promover a hidratação da fase lipídica. Para conseguir o desprendimento total do lipídeo 

das paredes do tubo, foram feitas agitações suaves (manualmente), alternadas com 

agitações vigorosas (mecanicamente), obtendo desta forma uma suspensão de vesículas 

multilamelares grandes (MLV). Para a sua conversão em vesículas unilamelares pequenas 

(SUV), os MLV foram submetidos a sonicação  (20 ciclos) utilizando um sonicador com 

ponta de titânio. Os ciclos consistiram de sonicação durante 1 minuto alternadas de 1 

minuto de repouso, de modo a permitir o resfriamento da amostra em banho de gelo. Para 

os lipossomas contendo peptídeo, o procedimento foi o mesmo, porém o processo de 

hidratação feito utilizando o mesmo tampão, contendo os análogos peptídicos de CcdB na 

concentração de 100 μM.

Finalmente, a amostra foi centrifugada a 13000 rpm, a 25ºC, durante 15 min, de 

modo a sedimentar as partículas de titânio liberadas durante a sonicação. Considerando-se 

o volume final e a massa total de lipídeos utilizada, obteve-se 4 mL de solução de 

lipossomas contendo uma concentração de 40 mM de lipídeos.  

3.2.7. Determinação da eficiência de encapsulação de peptídeos nos 

lipossomas

Para determinação da eficiência de encapsulação das preparações de lipossomas, 

injetou-se 400 μL da amostra em uma coluna Sephadex G-50 média (Amersham 

Bioscience) e eluiu-se com tampão Tris.HCl, 10 mM, pH 7,0, sob fluxo de 

aproximadamente 2 mL/min. Liofilizou-se as frações contendo lipossomas e determinou-se 

a massa total do liofilizado. Desta, 10 mg foram rompidas utilizando-se 5 mL de metanol. 

Em seguida, empregando-se uma curva-padrão, determinou-se a concentração do análogo 
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de CcdB, através da medida de absorbância a 220 nm. Utilizou-se como branco, 

lipossomas isentos de peptídeo submetidos ao mesmo tratamento (NEW, 1990).   

A partir da concentração do peptídeo, da massa total de lipossoma obtido após 

liofilização e da massa inicial de peptídeo utilizada para a preparação dos lipossomas, 

determinou-se a eficiência de encapsulação.  



4. Resultados e discussão 
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4. Resultados e discussão

4.1. Design e síntese dos análogos peptídicos do CcdB pela metodologia

da Fase Sólida (SPFS)
 

As seqüências peptídicas sintetizadas foram projetadas tendo como base a estrutura 

cristalina de CcdB proposta por LORIS e colaboradores (1999). Sendo assim, as regiões 

consideradas foram Ser-84 a Ile-101 (região considerada de importância significativa na 

interação com a DNA girase), Met-68 a Pro-72 (região envolvida na formação de 

prováveis dímeros) além do segmento N-terminal Met-1 a Lys-9 da toxina. Esta última, 

além de conter uma estrutura em folha �, pode servir como seqüência de reconhecimento 

em mecanismos envolvidos no processo de penetração através da parede celular.   

A seqüência de aminoácidos da molécula de CcdB alinhada com sua estrutura 

secundária, representando seus diversos segmentos (S), está esquematizada na Figura 17. 

 

 

FIGURA 17. Seqüência de aminoácidos do CcdB bacteriano alinhado com sua estrutura 
secundária. 

 
 
Segundo LORIS e colaboradores (1999), os três resíduos da extremidade C-

terminal (Trp-99, Gly-100 e Ile-101), desempenham papel fundamental na formação do 

complexo CcdB-GyrA. Mutantes identificados com substancial perda de atividade “killer” 

e, portanto, menor habilidade de formar um complexo com GyrA, apresentaram mutações 

localizadas nesta região. Por outro lado, tais mutações não provocaram qualquer efeito na 

função de auto-repressão de CcdB, dependente de CcdA, evidenciando que estes 

aminoácidos não devem estar envolvidos na formação do complexo CcdB-CcdA. Além 

disso, o resíduo Trp-99, juntamente com outros doze resíduos da extremidade C-terminal 
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(Glu-87 a Phe-98), faz parte da composição da única �-hélice presente na estrutura do 

CcdB (Figura 17). 

Além da �-hélice e das estruturas �-sheet principais, a molécula de CcdB também 

apresenta, entre os seguimentos S6 e S3a da estrutura �-sheet principal, três segmentos 

menores em forma de folha, as quais se projetam para fora da molécula como uma “asa”.  

Esta “asa” envolve os resíduos 41 a 50 que formam um loop e permanecem protegidos da 

ação de proteases, na presença de CcdA (VAN MELDEREN e col., 1996). Isso indica que 

este segmento forma um local de reconhecimento provável para o CcdA. 

O monômero CcdB consiste de cinco principais estruturas antiparalelas 

denominadas �-sheet. Entre elas, o segmento S6, que é formado pelos resíduos Met-68 a 

Pro-72, e desempenha papel importante na formação da estrutura do dímero de CcdB. A 

interface do dímero é formada pelos resíduos que compõem o fragmento S6, além dos três 

resíduos C-terminais da �-hélice. No dímero, o segmento S6 de um monômero interage 

com o segmento S6 do monômero oposto, de maneira antiparalela. A cadeia lateral do 

resíduo Trp-99 forma uma fraca ligação de hidrogênio com Asn-95, além de contatos 

hidrofóbicos com Lys-91, ambos do monômero oposto, estabilizando, assim, o dímero 

formado, representado a seguir, na Figura 18. 

                    
 

FIGURA 18. Diagrama representativo do dímero de CcdB. Elementos da estrutura 
secundária são marcados e codificados por cores. Vermelho: estrutura �-sheet principal 
com 5 dobras; rosa: folha pregueada menor com 3 dobras; amarelo: �-hélice C-terminal. 

 

 

De acordo com estas considerações, a estrutura proposta para o análogo 2Sa (Figura 

19), é composta por dois fragmentos: o primeiro contendo a seqüência de resíduos de 
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aminoácidos Ile-101 a Ser-84 da molécula de CcdB bacteriano e um segundo, contendo o 

segmento S6,  sendo os dois fragmentos conectados por um linker, o ácido �-

aminocapróico (Z). O análogo 2Sb possui como estrutura primária, a seqüência de 

aminoácidos de 2Sa, conectada, através do mesmo linker (Z), à seqüência N-terminal do 

CcdB, contendo nove resíduos (Met-1 a Lys-9). 

 
 

(2Sa) 64MTTDMASVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101 

 
(2Sb)  1MQFKVYTYK9-Z-64MTTDMASVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101  
 
(2Sac) RRRWF-GG-64MTTDMASVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101

 
(2Sbc) RRRWF-GG-1MQFKVYTYK9-Z-64MTTDMASVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101

 
(3Ca) 64MTTDMACVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101  

 
(3Cb)  1MQFKVYTYK9-Z-64MTTDMACVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101  

 
               1MQFKVYTYK9-Z-64MTTDMACVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101   

(3CbDim)                      � 
               1MQFKVYTYK9-Z-64MTTDMACVPV73-Z-84SHRENDIKNAINLMFWGI101 
 

 
(Hélice 1)      87ENDIKNAINLMFWGI101   

 
(Hélice Acetil)  Acetil-87ENDIKNAINLMFWGI101   

 
(Hélice CE)     85C-Z-87ENDIKNAINLMFWGI101   

 
                 C-Z-87ENDIKNAINLMFWGI101   

(Hélice CE-Dim)  � 
                 C-Z-87ENDIKNAINLMFWGI101   

 
(Hélice IC)     87ENDIKNAINLMFWGI101-Z-C103     

 
                 C-Z-101IGWFMLNIANKIDNE87   

(Hélice IC-Dim)  � 
                 C-Z-101IGWFMLNIANKIDNE87   
  

FIGURA 19. Estrutura primária dos análogos peptídicos sintetizados. 

 

Os análogos 2Sac e 2Sbc, diferenciam-se de 2Sa e 2Sb, por terem acrescido às 

respectivas extremidades N-terminal, uma seqüência de aminoácidos denominada 

“seqüência carreadora”, empregada com grande êxito em processos que envolvem o 
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direcionamento e transporte de moléculas peptídicas através da parede celular microbiana. 

Neste caso, estas seqüências foram adicionadas, na tentativa de solucionar possíveis 

problemas de permeabilidade, como aqueles anteriormente detectados em trabalhos 

envolvendo outros análogos do CcdB (TROVATTI, 2006). 

 Prevendo problemas na formação espontânea de dímeros, pelos análogos 2Sa e 

2Sb, devido basicamente as mudanças conformacionais inerentes à alteração da seqüência 

natural do CcdB, também foram projetadas as seqüências 3Ca e 3Cb, que diferem das 

primeiras apenas pela substituição do resíduo de serina da posição 70, por um resíduo de 

cisteína. Esta alteração pontual teve como objetivo, garantir a formação de um dímero, 

através da formação de uma ligação dissulfeto intermolecular. O resíduo de serina foi 

escolhido para a substituição, por apresentar estrutura molecular muito próxima da cisteína 

e por ser o aminoácido central do segmento denominado S6. Neste caso, escolheu-se a 

seqüência mais completa (3Cb) para a síntese do dímero (denominado 3Cb-Dim), de forma 

que estudos comparativos entre ambos, deverá fornecer subsídios para concluir acerca da 

real importância da formação de estruturas diméricas do CcdB, no processo de inibição da 

atividade enzimática. 

 As estruturas em hélice representadas na Figura 19, foram projetadas com o intuito 

de explorar da melhor forma possível a função da única hélice que compõe a estrutura 

nativa do CcdB (Figura 17). Neste caso, a seqüência Glu-87 – Ile-101 foi sintetizada, 

mantendo-se a extremidade N-terminal livre (Hélice 1) ou acetilada (Hélice Acetil), 

especificamente para avaliar o efeito de uma carga positiva nesta extremidade, no processo 

de interação com a girase.   

Outras variáveis da hélice Glu-87 – Ile-101, contendo um resíduo de cisteína nas 

posições 85 (Hélice CE) ou 103 (Hélice IC), também foram sintetizadas, de modo que 

pudessem servir de monômeros, na obtenção de outros dois dímeros, Hélice IC-Dim e 

Hélice CE-Dim, que diferem entre si na posição da ligação dissulfeto, N- ou C-terminal, e 

permitindo uma maior ou menor exposição dos três resíduos supostamente essenciais para 

a atividade inibitória do CcdB. 

 Com exceção do análogo Hélice IC-Dim, para todos os demais, utilizou-se como 

suporte polimérico de partida, uma resina de Wang contendo previamente incorporado, a 

Fmoc-Ile, uma vez que a isoleucina é o resíduo C-terminal, comum a todos estes análogos. 

Por outro lado, na síntese do análogo Hélice IC-Dim, partiu-se de uma resina de Wang 

com um resíduo de cisteína, protegido por um radical tritila [Fmoc-Cys(trt)] previamente 
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incorporado. Um esquema geral da rota sintética adotada para todos os análogos 

produzidos neste trabalho está representado nos esquemas das Figuras 20 e 21. 

 

4.2. Rendimento das sínteses dos análogos de CcdB 

 Inicialmente, partiu-se de 4,5 g de uma resina Fmoc-Ile-Wang (0,69 mmol/g) e 

DIC/HOBt como agentes de condensação, para o acoplamento dos primeiros 14 resíduos 

da região C-terminal (Glu-87 – Ile-101), comum a todos os análogos (Figura 19).  

 Após desproteção do primeiro aminoácido, iniciou-se o acoplamento dos demais, 

seguindo sempre os passos de lavagens e desproteções apresentados na Tabela 3, seguindo 

as condições descritas no item 3.2.1. 

TABELA 3. Protocolo sintético utilizando DIC/HOBt (estratégia Fmoc/tBu). 

Reagente/Solvente Operação 
 

Tempo (min) 
 

Número de ciclos 
DMF Lavagem 1 4 

Piperidina 20% em DMF Desproteção 1 1 

Piperidina 20% em DMF Desproteção 10 1 

DCM/DMF  Lavagem 1 6 

Fmoc-AA-OH (3 eq)   + 
DIC/HOBt(3 eq) em 

DCM/DMF (1:1) 
Acoplamento 60 1 

DCM/DMF Lavagem 1 6 

 

 

Após a síntese do primeiro análogo (Hélice 1), a massa de peptidilresina (13,07 g) 

foi dividida em oito frações de aproximadamente 1,4 g cada, para prosseguimento da 

síntese das diferentes seqüências (análogos 2Sa, 2Sb, 2Sac, 2Sbc, 3Ca, 3Cb, Hélice CE), 

separadamente.  

Uma pequena porção de aproximadamente 500 mg da peptidil-resina 

correspondente ao análogo Hélice 1 foi acetilada na extremidade N-terminal para formação  
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Fmoc-Ile-Wang (suporte polimérico)

  

4 x DMF/DCM
PIPERIDINA 20% DMF

6 x DMF/DCM

DIC/HOBt (DMF/DCM)
Fmoc-AA

4 x DMF/DCM
PIPERIDINA 20% DMF

6 x DMF/DCM

Fmoc – Ile – Wang  

H2N –- Ile –-Wang  

H2N

AA – 

– AA – Ile – Wang 

MTTDMASVPV-Z-SHRENDIKNAINLMFWGI – Wang  (2Sa)
+ 

MQFKVYTYK-Z-MTTDMASVPV-Z-SHRENDIKNAINLMFWGI – Wang  (2Sb) 
+ 

RRRWF-GG-MTTDMASVPV-Z-SHRENDIKNAINLMFWGI – Wang  (2Sac) 
+ 

RRRWF-GG-MQFKVYTYK-Z-MTTDMASVPV-Z-SHRENDIKNAINLMFWGI – Wang  (2Sbc) 

 VPV-Z-SHRENDIKNAINLMFWGI – Wang

21 ciclos sintéticos 
Repetições de I e II 

1
Seqüências com Serina

CLIVAGEM
Reagente K

ACOPLAMENTO
I�

DESPROTEÇÃO
II 

2Sac2Sb2Sa

acondicionamento 

2Sbc

*2
Sequências

MTTDMA -SHRENDIKNAINLMFWGI

com Cisteína 

CVPV-Z – Wang  (3Ca) 
+ 

MQFKVYTYK-Z-MTTDMA -Z-SHRENDIKNAINLMFWGI – Wang  (3Cb) CVPV

CLIVAGEM
Reagente K

3Ca 3Cb

FIGURA 20. Esquema da síntese dos análogos peptídicos de CcdB. 
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FIGURA 21. Esquema da síntese dos análogos peptídicos de CcdB com estrutura em hélice.

4 x DMF/DCM
PIPERIDINA 20% DMF

6 x DMF/DCM

DIC/HOBt (DMF/DCM)
Fmoc-AA

4 x DMF/DCM
PIPERIDINA 20% DMF

6 x DMF/DCM

Fmoc – le – Wang  

H2N –- Ile –-Wang  

AA – I

H2N – AA – Ile – Wang 

ENDIKNAINLMFWGI – Wang  (Hélice 1)
+ 

C-Z-ENDIKNAINLMFWGI – Wang  (Hélice CE) 
+ 

Acetil-ENDIKNAINLMFWGI – Wang  (Hélice Acetil) 
 

ENDIKNAINLMFWGI – Wang

21 ciclos sintéticos 
Repetições de I e II 

CLIVAGEM
Reagente K

ACOPLAMENTO
I�

DESPROTEÇÃO
II 

Hélice Acetil Hélice CE Hélice 1

acondicionamento 

ENDIKNAINLMFWGI-Z-C – Wang  (Hélice IC) 

CLIVAGEM
Reagente K

Hélice IC

        
 

Fmoc-Ile-Wang ou Fmoc-Cys(trt)-Wang (suportes poliméricos)

H2N –- Cys(trt) –-Wang  
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do análogo Hélice Acetil. O análogo Hélice CE foi produzido partindo-se de uma massa de 

650 mg de uma resina Fmoc-Cys(trt)-Wang (0,59 mmol/g), utilizando-se os mesmos 

agentes de condensação e as metodologias sintéticas já descritas. As massas de peptidil-

resina obtidas no final da síntese da cada um dos análogos podem ser observadas na Tabela 

4. Ao final, todos análogos foram clivados da resina, precipitados, extraídos e liofilizados 

de acordo com o protocolo descrito no item 3.2.1.  

 

 

           TABELA 4. Massas de peptidil-resinas de cada um dos análogos sintetizados. 

 

Análogo Massa final de peptidilresina (g) 

2Sa 1,85 

2Sb 2,22 

2Sac 0,77 

2Sbc  0,8 

3Ca 2,73 

3Cb 3,0 

Hélice 1 0,9 

Hélice Acetil 0,47 

Hélice CE 1,61 

Hélice IC 1,63 
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4.3. Purificação e caracterização dos peptídeos sintetizados 

4.3.1. Purificação 

Cada uma das peptidil-resinas resultantes do processo sintético (cerca de 400 mg 

cada), foi submetida ao procedimento de clivagem, a partir do tratamento com 

aproximadamente 5 mL de reagente K, durante 120 minutos. 

Após o procedimento de clivagem uma fração da massa do extrato bruto de cada 

peptídeo liofilizado, aproximadamente 100 mg, foi dissolvido em cerca de 10 mL de 

solvente A (água + TFA 0,036%), com adição de pequenos volumes de acetonitrila para 

auxiliar na solubilização completa do material bruto. A solução resultante deste processo 

foi então submetida à análise qualitativa em HPLC, sob condições já descritas 

anteriormente.  

A partir dos resultados de tempo de retenção e porcentagem de solvente obtidos 

nestas análises, foram definidas as condições relativas à concentração de solvente para 

purificação dos peptídeos em escala semi-preparativa (condições descritas no item 3.2.1). 

Os cromatogramas obtidos antes e após processo de purificação, estão representados nas 

Figuras 22, 23 e 24. 

Os perfis cromatográficos dos análogos de CcdB puros, apresentaram um único 

pico em relação aos cromatogramas observados a partir da análise do extrato bruto. O 

parâmetro tempo de retenção dos análogos purificados foi mantido em relação ao pico que 

corresponde aos respectivos análogos de CcdB no extrato bruto (dados comprovados por 

cromatografia líquida acoplada a espectrômetro de massas, LC/ESI-MS, previamente à 

purificação dos peptídeos, porém, com resultados não apresentados). 

O rendimento da purificação de cada análogo foi calculado através de uma relação 

com a massa do peptídeo em seu estado bruto. Alguns valores de rendimento da 

purificação com as respectivas purezas relativas dos peptídeos purificados estão 

exemplificados na Tabela 5. 

Os valores de rendimento da purificação, embora baixos, são coerentes com o 

processo de purificação de peptídeos. Os resultados de pureza relativa do peptídeo indicam 

que os métodos desenvolvidos com essa finalidade foram satisfatórios. 
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FIGURA 22. Cromatogramas obtidos em escala analítica dos análogos peptídicos 
contendo Serina na posição 70.  
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Hélice 1 bruto Hélice 1 puro 

 

                   

Hélice Acetil bruto Hélice Acetil puro

 

                   

Hélice CE bruto Hélice CE puro 

 

                     

Hélice IC bruto Hélice IC puro 

FIGURA 23. Cromatogramas obtidos em escala analítica dos análogos peptídicos 
denominados hélices. 
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FIGURA 24. Cromatogramas obtidos em escala analítica dos análogos peptídicos 
contendo Cisteína na posição 70.  

TABELA 5. Rendimento da purificação e pureza relativa dos análogos de CcdB. 
 
 

Peptídeo
Massa peptídeo

bruto (mg) 
Massa após

purificação (mg)
Rendimento da
purificação (%)

Pureza relativa
(%)

2Sa 100 23 23 100 

2Sb 100 25 25 100 

2Sac 200 14 7 98,4 

2Sbc 200 13 6,5 94 

3Ca 100 22 22 99,6 

3Cb 100 15 15 99,5 

Hélice 1 150 15 15 98,5 

Hélice Acetil 150 20 20 99 

Hélice CE 200 15 7,5 97 

Hélice IC 200 17 8,5 95 
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 Em uma segunda etapa sintética, denominada dimerização, fragmentos contendo 

cisteína na sua estrutura primária (3Ca, 3Cb, Hélice CE e Hélice IC) foram submetidos a 

um processo de oxidação pelo ar, em solução levemente alcalina. Os produtos deste 

processo foram dímeros dos respectivos monômeros ligados entre si por ligações dissulfeto 

(Figura 16). Este processo foi acompanhado, empregando-se a técnica de cromatografia 

líquida, avaliando-se o desaparecimento do pico do monômero e o  respectivo 

aparecimento do pico atribuído ao dímero (Figura 25). A formação das ligações dissulfeto 

foi parcial para todos os dímeros e em nenhum caso, o rendimento foi superior a 75%, 

possivelmente devido à solubilidade parcial dos fragmentos monoméricos precursores, no 

solvente e nas condições de pH empregadas.  

 Na maioria dos casos, o tempo máximo de oxidação foi de 72 horas,  não sendo 

observadas alterações significativas nos respectivos cromatogramas, após este período.  

 

(A) (B)

FIGURA 25. Exemplo do acompanhamento cinético do processo de dimerização. (A) 
monômero precursor puro do análogo 3Cb em condições iniciais de oxidação; (B) o 
mesmo análogo após 72 horas de reação. A conversão em dímero deste análogo apresentou 
rendimento de aproximadamente 70%.  

4.3.2. Caracterização
 

 
A caracterização dos peptídeos foi realizada através de ensaios de espectrometria de 

massas e análise de aminoácidos. Os valores de massa molecular, obtidos por 

espectrometria de massas no modo electrospray positivo [ES m/z: (M + H)+], apresentados 
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na Tabela 6, foram coincidentes com o teórico esperado, confirmando a identidades das 

estruturas peptídicas sintetizadas. 

 
 

TABELA 6. Massas moleculares teóricas e obtidas por espectroscopia de massas dos 
análogos de CcdB sintetizados. 

 

Análogos Peptídicos de
CcdB

Massa Molecular Teórica
(g/mol)

Massa Molecular Obtida 
(g/mol)

2Sa 3 305 3 304 

2Sb 4 607 4 606 

2Sac 4 221 4 220 

2Sbc 5 523 5 523 

3Ca 3 321 3 321 

3Cb 4 623 4 625 

Hélice 1 1778 1777 

Hélice Acetil 1820 1821 

Hélice CE 1994 1995 

Hélice IC 1994 1995 

 

Os resultados obtidos nas análises de aminoácidos para determinação da proporção 

relativa de cada um dos aminoácidos utilizados para a síntese dos análogos de CcdB, estão 

representados nas Tabelas 7, 8, 9 e 10. 

Pode-se observar que os resultados obtidos para a proporção de aminoácidos nos 

análogos de CcdB encontram-se próximos aos valores teóricos. Os aminoácidos treonina, 

serina e metionina podem sofrer degradação durante a hidrólise ácida, podendo gerar um 

aumento da diferença entre os valores teórico e obtido.  

De maneira geral pode-se concluir através da observação dos resultados anteriores, 

que os procedimentos utilizados para a síntese, clivagem peptídeo-resina, metodologias 

desenvolvidas para purificação foram todos bem sucedidos, levando à obtenção das 

seqüências desejadas, confirmadas através dos dados de análise de aminoácidos, massa 

molecular e pureza relativa dos produtos sintetizados. 
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TABELA 7. Proporção relativa de aminoácidos presentes nos análogos peptídicos de
CcdB contendo Serina na posição 70*. 
 

 
 

 
 
TABELA 8. Proporção relativa de aminoácidos presentes nos análogos peptídicos de
CcdB contendo Cisteína na posição 70*. 

 Proporção relativa de aminoácidos 

 2Sa 
 

2Sb
 

2Sac 
 

2Sbc 

Aminoácidos teórico obtido teórico obtido teórico obtido teórico obtido 
Asp+ Asn 5 5,5 5 5,8 5 5,6 5 5,6 

Thr 2 1,7 3 2,7 2 2,1 3 2,9 
Ser  2 1,4 2 1,5 2 1,7 2 2,2 

Glu + Gln 1 1 2 1,9 1 0,8 2 1,9 
Pro 1 0,9 1 1,0 1 0,9 1 0,8 
Gly 1 0,8 1 1,0 3 3,4 3 2,8 
Ala 2 1,8 2 2,2 2 1,7 2 1,6 
Val 2 1,9 3 2,9 2 1,6 3 2,7 
Met 3 3,7 4 4,8 3 2,8 4 4,7 
Ile 3 3,0 3 3,2 3 2,6 3 2,9 

Leu 1 0,8 1 0,9 1 1,0 1 1,0 
Phe 1 1,0 2 2,0 2 1,8 2 1,9 
Tyr - - 2 2,3 - - 2 2,4 
His 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 
Lys 1 1,1 3 3,8 1 1,0 3 3,0 
Arg 1 0,8 1 1,5 4 3,5 4 3,6 

 Proporção relativa 
 

de aminoácidos 

 3Ca 
 

3Cb 

Aminoácidos teórico obtido teórico obtido 
Asp+ Asn 5 5,6 5 5,4 

Thr 2 1,6 3 2,5 
Ser  1 0,7 1 1,3 

Glu + Gln 1 1,0 2 1,8 
Pro 1 0,9 1 0,9 
Gly 1 0,8 1 0,8 
Ala 2 1,8 2 1,7 
Cys 1 0,9 1 0,9 
Val 2 1,8 3 3,7 
Met 3 3,4 4 4,6 
Ile 3 3,1 3 3,1 

Leu 1 0, 1 0,8 
Tyr - - 2 2,1 
Phe 1 1,1 2 1,9 
His 1 1,0 1 0,9 
Lys 1 1,1 3 3,4 
Arg 1 0,9 1 0,7 
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TABELA 9. Proporção relativa de aminoácidos presentes nos análogos peptídicos de
CcdB com estrutura em hélice*. 
 

 

 
 

TABELA 10. Proporção relativa de aminoácidos presentes nos análogos peptídicos de
CcdB com estrutura em hélice após dimerização*. 

 Proporção relativa de aminoácidos 

 Hélice 1 
 

Hélice Acetil
 

Hélice CE 
 

Hélice IC 

Aminoácidos teórico obtido teórico obtido teórico obtido teórico obtido 
Asp+ Asn 4 4,5 4 4,8 4 4,6 4 4,6 
Glu + Gln 1 0,9 1 0,9 1 0,8 1 0,9 

Gly 1 0,8 1 1,0 1 1,4 1 0,8 
Ala 1 0,8 1 1,1 1 1,1 1 1,2 
Cys - - - - 1 0,8 1 0,8 
Met 1 1,2 1 0,8 1 0,8 1 0,7 
Ile 3 3,0 3 3,1 3 2,6 3 2,9 

Leu 1 0,8 1 0,9 1 1,0 1 1,0 
Phe 1 1,1 1 1,0 1 0,8 1 0,9 
Lys 1 1,1 1 0,8 1 1,0 1 1,0 

 Proporção relativa 
 

de aminoácidos 

 Hélice CE-Dim 
 

Hélice IC-Dim 

Aminoácidos teórico obtido teórico obtido 
Asp+ Asn 8 8,6 8 8,4 
Glu + Gln 2 2,0 2 1,8 

Gly 2 1,8 2 1,8 
Ala 2 1,8 2 1,7 
Cys 2 1,7 2 1,6 
Met 2 2,4 2 2,6 
Ile 6 6,1 6 6,1 

Leu 2 1,9 2 1,8 
Phe 2 2,1 2 1,9 
Lys 2 2,3 2 2,3  
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4.4. Ensaios de inibição da atividade da DNA girase pelos análogos 

peptídicos de CcdB 

 A girase é um membro do grupo das enzimas topoisomerases, as quais são 

responsáveis por controlar e modificar o estado topológico do DNA nas células através do 

relaxamento do DNA superhelicoidal (item 1.1). Baseado nesta importante característica 

da girase tornou-se possível o estudo de interação e inibição da mesma por diversos 

agentes, através da análise da migração das diferentes formas do DNA (relaxado e 

superenovelado), quando submetidas a um campo elétrico.

Assim, a inibição da reação de superenovelamento catalisada pela DNA girase, 

pelos análogos peptídicos do CcdB, foi analisada através de eletroforese em gel de agarose, 

de acordo com procedimentos descritos anteriormente. A Figura 26 mostra uma análise 

preliminar, na tentativa de se observar o efeito inibitório de cada um dos análogos 

peptídicos sintetizados. Neste caso, partiu-se de uma concentração final de 250 μM de cada 

um dos análogos peptídicos, com o intuito de visualizar o comportamento dos mesmos em 

relação ao caráter inibitório da ação da DNA girase.  

É possível observar o efeito dos diferentes análogos sintéticos do CcdB, na reação 

de superenovelamento do DNA mediado pela DNA girase. A ação da DNA girase foi 

inibida completamente pela presença dos análogos 2Sb, 2Sbc, 3Ca e 3Cb (linhas D, F, G e 

H), já que não é possível visualizar a existência da banda do plasmídeo superenovelado, 

evidenciando a capacidade de interação deste fragmento com a enzima, inibindo sua ação, 

assim como ocorre com a molécula de CcdB nativo. Por outro lado, o análogo 2Sa não foi 

capaz de inibir a atividade da enzima, na concentração de 250 μM (linha C).  

Observação interessante foi o desaparecimento total das bandas atribuídas ao 

pBR322 relaxado e superenovelado, quando na presença de 2Sac (linha E). Neste caso, é 

possível observar apenas uma banda presente na origem, que pode estar relacionada com  o 

DNA plasmidial clivado. Existem na literatura (CRITCHLOW e col., 1997), alguns 

estudos envolvendo a clivagem de pBR322 linear, induzida pelo CcdB. Clivagem esta 

dependente da hidrólise do ATP pela girase. Porém, até o momento não existe nenhum 

estudo envolvendo a clivagem de DNA circular. Este resultado mostra claramente que em 

altas concentrações, 2Sac, previne a migração do plasmídeo, fazendo-o permanecer na 

origem. Possivelmente este análogo pode estar induzindo a hidrólise do DNA, abrindo sua 
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estrutura circular, ou formando fragmentos, que não migram quando submetidos a um 

campo elétrico.  

Uma outra hipótese, para este resultado, seria que a presença de 2Sac, nas 

condições do experimento, deve promover a formação de um complexo peptídeo-enzima-

DNA insolúvel, o que impossibilitaria a migração do DNA quando submetido à análise por 

eletroforese. Van Melderen e colaboradores (1996), já haviam observado fenômeno 

semelhante causado pela insolubilidade de um complexo CcdA-CcdB e girase, quando 

ensaiado em concentrações crescentes de CcdB.  

 

 

                                      

 A  B  C   D  G  HE F

origem 

pBR322 relaxado 

pBR322 
superenovelado 

 

FIGURA 26. Inibição da atividade de superenovelamento da DNA girase por análogos do 
CcdB a 250 �M. Volume de reação de 30 μL contendo: (linha A) plasmídeo pBr322 
relaxado controle; (linha B) plasmídeo pBr322 relaxado e DNA girase (1U) na ausência de 
inibidor; (linhas C, D, E, F, G, H) plasmídeo pBR322 relaxado, DNA girase (1U) e 
análogos 2Sa, 2Sb, 2Sac, 2Sbc, 3Ca e 3Cb, em mesma concentração (250 �M), 
respectivamente. 

 

A partir deste primeiro ensaio prévio, outro ensaio foi realizado com os análogos 

que apresentaram melhor atividade contra a ação da DNA girase, porém agora em menor 

concentração (150 �M). Neste novo ensaio, a ação dos análogos de CcdB foi comparada 

com a ação da ciprofloxacina, utilizada como um padrão de inibição. O resultado obtido 

pode ser observado na Figura 27. 

 É possível notar que o perfil das bandas apresentadas pelos análogos 2Sb, 2Sbc e 

3Cb (linhas D, E e G), está bastante semelhante ao perfil de bandas apresentadas pela 

ciprofloxacina (linha H), que foi o agente inibidor comercial utilizado como padrão 
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comparativo. Sendo assim, podemos concluir que para a concentração de 150 �M, esses 

análogos mostraram-se eficientes na inibição da atividade da DNA girase, resultado este 

não observado para o análogo 3Ca (linha F). 

 

 

                                                  

 A  B   C   D  E  F  G  H

origem 

pBR322 relaxado 

pBR322 
superenovelado 

 

FIGURA 27. Inibição da atividade de superenovelamento da DNA girase por análogos do 
CcdB a 150 �M. Volume de reação de 30 μL contendo: (linha A) plasmídeo pBr322 
superenovelado controle; (linha B) plasmídeo pBr322 relaxado controle; (linha C) 
plasmídeo pBr322 relaxado e DNA girase (1U) na ausência de inibidor; (linhas D, E, F, G) 
plasmídeo pBR322 relaxado, DNA girase (1 U) e análogos 2Sb, 2Sbc, 3Ca e 3Cb, em 
mesma concentração (150 �M), respectivamente; (linha H) plasmídeo pBr322 relaxado, 
DNA girase (1 U) e ciprofloxacina 150 �M. 

 

Visto que alguns dos análogos testados apresentaram resultados que aparentam 

potencialidade em termos de capacidade inibitória da ação de superenovelamento do DNA 

promovido pela girase, decidiu-se por selecionar os análogos 2Sb e 3Cb para determinar a 

concentração mínima de inibição. Quanto ao análogo 2Sbc, mesmo apresentando poder 

inibitório, na mesma concentração de 2Sb e 3Cb, devido a inexistência de atividade 

biológica, observada em outros estudos paralelos, não foi empregado nestes ensaios. 

As Figuras 28 e 29 mostram as análises por eletroforese em gel, na presença dos 

análogos 2Sb e 3Cb, respectivamente, empregando-se as mesmas condições anteriores, 

porém, variando-se a concentração dos mesmos. 
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     A         B           C           D          E           F 

 

origem 

pBR322 relaxado
 
    pBR322 superenovelado 

 

FIGURA 28. Inibição do superenovelamento do DNA pelo 2Sb. Volume de reação 30 μL; 
ensaios contendo plasmídeo pBR322 relaxado (0,5 μg) e girase (1U). (linhas A), pBR322 
relaxado controle; (linha B) plasmídeo pBr322 relaxado e DNA girase (1U) na  ausência  
de inibidor; (linhas C até F), contendo  o  análogo 2Sb nas concentrações de 90, 30, 15 e 
10 μM, respectivamente.  
 

 

                                                           A          B          C           D           E          F 

 

    origem

pBR322 relaxado

 
       pBR322 superenovelado 

 

 

FIGURA 29. Inibição do superenovelamento do DNA pelo 3Cb.Volume de reação 30 μL; 
ensaios contendo plasmídeo pBR322 relaxado (0,5 μg) e girase (1U). (linha A), pBR322 
relaxado controle; (linha B) plasmídeo pBr322 relaxado e DNA girase (1U) na  ausência  
de  inibidor; (linhas C até F), contendo o  análogo 3Cb nas concentrações de 90, 30, 15 e 
10 μM, respectivamente.  
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Através de uma avaliação das Figuras 26, 27, 28 e 29, é possível afirmar que o 

análogo 3Cb é o melhor inibidor da atividade da DNA girase, uma vez que foi o análogo 

que apresentou a menor concentração para inibição da reação de superenovelamento do 

DNA. Foi possível observar uma grande diferença entre as concentrações inibitórias da 

atividade da girase entre os análogos testados, sendo que para o 3Cb foi de 15 �M, 2Sb 

cerca de 30 μM, 3Ca acima  de 150 �M, enquanto 2Sa com valores superiores a 250 �M.  

A concentração de 15 �M, para 3Cb, equivalente a 70 �g/mL, corresponde a um 

valor inferior àquele citado por Bernard e colaboradores (1993), para a inibição da 

atividade da girase, utilizando CcdB natural de Escherichia coli (100 μg/mL). Este 

resultado é bastante surpreendente, pois evidencia que as seqüências escolhidas e mantidas 

em 3Cb, foram suficientes para a manutenção das características estruturais responsáveis 

pela atividade inibitória do CcdB natural.  

Aparentemente a substituição do resíduo de serina da posição 70, por uma cisteína 

em 3Cb, produziu um efeito benéfico em relação à atividade do peptídeo, reduzindo em 

50% a quantidade necessária de peptídeo para produzir o mesmo efeito inibitório, quando 

comparado ao 2Sb. A simplificação estrutural em 3Cb, somada à maior solubilidade em 

água, quando comparado ao CcdB natural, faz deste análogo um agente potencial para 

atuar no mecanismo de inibição da DNA girase intracelular. 

Através destes resultados iniciais, obtidos por inibição da atividade da girase, foi 

possível observar indícios de uma possível relação estrutura-atividade entre os peptídeos 

sintetizados.  

Considerando que a seqüência C-terminal (Ser-84 – Ile-101), é comum a todos os 

análogos sintetizados e que aqueles que apresentaram maior atividade inibitória da girase 

(3Cb e 2Sb) compartilham  da  mesma seqüência  N-terminal (Met-1 – Lys-9), pode-se 

especular sobre a importância deste segmento no ajuste destas moléculas peptídicas ao sítio 

de ligação da enzima. 

Além disso, este ajuste molecular parece ser dependente do aminoácido que está 

presente na posição 70. No caso da seqüência natural do CcdB, um resíduo de serina está 

nesta posição e faz parte do segmento denominado S6, considerado importante para a 

formação de um dímero de CcdB durante o processo de inibição enzimática. A substituição 

deste resíduo por uma cisteína, aumenta a hidrofobicidade da interface do dímero, 

facilitando os contatos entre as cadeias laterais dos aminoácidos essencialmente 

hidrofóbicos deste segmento, permitindo uma maior interação entre dois monômeros. 
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Como o objetivo de se introduzir o resíduo de cisteína nesta posição era forçar a 

formação de um dímero, envolvendo o segmento S6, os estudos de inibição da atividade da 

girase foram estendidos com a inclusão do análogo 3Cb-Dim, obtido a partir da 

dimerização de seu precursor monomérico 3Cb. Neste caso, os resultados foram 

semelhantes àqueles obtidos com o monômero 3Cb, ou seja a mínima concentração 

necessária para inibir a ação da enzima também foi 15 �M (Figura 30). 

 

       A          B          C           D          E          F 

 origem 

  pBR322 relaxado 

pBR322 superenovelado 

FIGURA 30. Inibição da atividade de superenovelamento da DNA girase por análogos do 
CcdB a 15 �M. Volume de reação de 30 μL contendo: (linha A) plasmídeo pBr322 
superenovelado controle; (linha B) plasmídeo pBr322 relaxado controle; (linha C) 
plasmídeo pBr322 relaxado e DNA girase (1U) na ausência de inibidor; (linhas D, E, F) 
plasmídeo pBR322 relaxado, DNA girase (1U) e análogos 3Cb-Dim, 3Cb e 2Sb, em 
mesma concentração (15 �M), respectivamente. 

 

 Trata-se de um resultado interessante, que permite, uma vez mais, especular a 

respeito da relação estrutura-atividade do análogo 3Cb. A presença da cisteína na posição 

70, de fato pode estar favorecendo a interação entre os segmentos S6 de dois monômeros 

deste análogo, de modo a formar uma estrutura dimérica mais estável e com ajuste mais 

adequado à molécula de girase, se comparado ao peptídeo 2Sb. Neste caso, o grupo tiol, 

mais hidrofóbico, aumentaria as forças de interação entre os resíduos, reconhecidamente 

hidrofóbicos, do segmento S6 de duas moléculas de 3Cb, favorecendo a formação de um 

dímero mais estável, tal como 3Cb-Dim. Este último, formado por uma ligação dissulfeto 

intermolecular e, portanto não susceptível a influências de forças desestabilizadoras, 

durante o ensaio de atividade, repetiu os resultados obtidos com 3Cb, evidenciando que 
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ambos podem estar atuando, através da formação de um complexo peptídeo-enzima muito 

semelhante estruturalmente e que a chave para esta atividade é a força de interação entre os 

segmentos S6 de duas moléculas adjacentes, na formação da estrutura dimérica mais ativa. 

 Pelo simples fato de que os melhores resultados de inibição da girase terem sido 

alcançados em concentração na faixa de 15 μM, procurou-se empregar este mesmo valor, 

para avaliar a atividade da segunda família de peptídeos análogos do CcdB, denominados 

hélices (Figura 16). Para as seis seqüências avaliadas, nenhuma apresentou poder inibitório 

na faixa dos 15 μM, mostrando-se menos eficientes, em termos de atividade sobre a DNA 

girase, quando comparado com 3Cb e 3Cb-Dim (Figura 31). 
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FIGURA 31. Inibição da atividade de superenovelamento da DNA girase por análogos do 
CcdB com estrutura em hélice. Volume de reação de 30 μL contendo: (linha A) plasmídeo 
pBr322 superenovelado controle; (linha B) plasmídeo pBr322 relaxado controle; (linha C) 
plasmídeo pBr322 relaxado e DNA girase (1U) na ausência de inibidor; (linhas D, E, F, G) 
plasmídeo pBR322 relaxado, DNA girase (1 U) e análogos Hélice 1, Hélice Acetil, Hélice 
IC-Dim e Hélice CE-Dim, em mesma concentração (15 �M), respectivamente; (linha H) 
plasmídeo pBr322 relaxado, DNA girase (1 U) e ciprofloxacina 15 �M. 

 

 Este resultado mais uma vez evidencia a importância do fator estrutural, na 

atividade dos análogos peptídicos, que dimensionalmente parecem contribuir para a 

inibição da atividade da girase, promovendo um efeito estérico que pode prevenir o 

fechamento da interface do dímero da cadeia A da DNA girase, e resultar em um complexo 

clivável bloqueado (LORIS e col., 1999). 
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4.5. Ensaios de inibição da atividade da topoisomerase IV pelos análogos 

peptídicos de CcdB
  

Em contraste à girase, que possui atividade maior no superenovelamento negativo 

do DNA, a topoisomerase IV atua preferencialmente no relaxamento do DNA 

superenovelado positivamente, bem como no processo de desencadeamento do DNA. 

Assim, é evidente que a topisomerase IV desempenha também importante papel no 

processo de replicação e que a girase não deve ser o único alvo intracelular efetivo para os 

diversos agentes terapêuticos.  

 Este fato incitou-nos a testar também a atividade inibitória dos miméticos 

peptídicos que se destacaram nos ensaios realizados com a DNA girase, frente a ação da 

topoisomerase IV. Para isso, a mesma técnica de eletroforese em gel de agarose foi 

utilizada, já que com ela é possível detectar alterações topológicas no DNA plasmidial, 

resultantes de reações catalisadas por esta enzima. 

  Deste modo, empregando-se a concentração de 15 μM, ambos peptídeos 2Sb e 

3Cb-Dim, foram ativos na inibição da reação de relaxamento do DNA catalisada pela 

topoisomerase IV, sendo mais eficiente o análogo 3Cb-Dim (Figura 32). 
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FIGURA 32. Inibição da atividade de relaxamento da topoisomerase IV dos análogos 2Sb 
e 3Cb-Dim a 15 �M. Volume de reação de 30 μL contendo: (linha A) plasmídeo pBr322 
superenovelado controle; (linha B) plasmídeo pBr322 superenovelado e topoisomerase IV 
(1U) na ausência de inibidor; (linhas C, D) plasmídeo pBR322 superenovelado, 
topoisomerase IV (1 U) e análogos 2Sb e 3Cb-Dim, respectivamente. 
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Embora intimamente relacionada com a girase, a topoisomerase IV 

preferencialmente catalisa reações distintas. Neste contexto, a capacidade de inibir a 

atividade de ambas, a uma mesma concentração, como é o caso do análogo 3Cb-Dim é um 

fato inédito, especialmente por se tratar de um análogo do CcdB, cuja atividade inibitória 

foi descrita como sendo superior a 15 μM, para ambas, girase e topoisomerase IV (SMITH 

& MAXWELL, 2006). Valores inferiores foram alcançados por estes mesmos autores, 

somente após a redução da concentração da enzima de 20 (~ 1U) para 1,5 nM (~ 0,1U). 

Neste caso, a mínima concentração para inibição obtida foi de 10 μM para a girase e um 

valor bem superior para a topoisomerase IV. 

 Estudos recentes, empregando a albicidina, um novo inibidor da girase, considerado 

mais potente que muitas quinolonas e cumarinas, mostraram que a capacidade de inibição 

da atividade da topoisomerase IV foi cerca de 10 vezes inferior àquela observada para a 

DNA girase (HASHIMI e col, 2007). 

 Conclui-se, portanto que inibidores típicos da DNA girase, não inibem ou inibem 

com menor eficiência as reações catalisadas pela topoisomerase IV. 

 Contrariamente, os análogos peptídicos 3Cb e 3Cb-Dim, resultaram em eficiências 

inibitórias equivalentes para as duas enzimas. Trata-se de uma característica desejável, 

uma vez estes compostos, potencialmente poderiam atuar como agentes antimicrobianos 

mais efetivos, capazes de inibir a ação de duas enzimas com perfis de atividade distintos. 

 Em relação à segunda família de peptídeos análogos do CcdB, denominados hélices 

(Figura 16), pouco eficiente em termos de atividade sobre a DNA girase, também foram 

avaliados quanto ao poder de inibição da atividade da topoisomerase IV. 

Ensaios realizados com estas seqüências revelaram resultados bastante 

interessantes. Inicialmente, todos análogos com estruturas denominadas hélices, sejam 

monoméricas (Hélice 1 e Hélice Acetil) ou diméricas (Hélice IC-Dim e Hélice CE-Dim), 

inibiram a reação de relaxamento ATP-dependente da topoisomerase IV, com uma 

concentração de 15 �M (Figura 33).  

 Como os resultados foram semelhantes, decidiu-se por analisar separadamente estes 

análogos, monômeros e dímeros, variando-se a concentração dos mesmos, até um valor 

mínimo de inibição. 

A Figura 34 mostra o perfil de eletroforese em gel da avaliação da atividade das 

hélices ditas monoméricas, em valores de concentração crescentes. Neste caso, foi possível 

observar uma pequena variação na concentração mínima de inibição entre as duas hélices. 



Resultados e discussão 
_________________________________________________________________________ 

90

 

  A  B  C  D     E    F   G

origem 

pBR322 relaxado 

pBR322 
superenovelado  

FIGURA 33. Inibição da atividade de relaxamento da topoisomerase IV por análogos do 
CcdB com estrutura em hélice a 15 �M. Volume de reação de 30 μL contendo: (linha A) 
plasmídeo pBr322 relaxado controle; (linha B) plasmídeo pBr322 superenovelado 
controle; (linha C) plasmídeo pBr322 superenovelado e topoisomerase IV (1U) na 
ausência de inibidor; (linhas D, E, F, G) plasmídeo pBR322 superenovelado, 
topoisomerase IV (1U) e análogos Hélice 1, Hélice Acetil, Hélice IC-Dim e Hélice CE-
Dim, em mesma concentração (15 �M), respectivamente. 
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FIGURA 34. Inibição da atividade de relaxamento da topoisomerase IV por análogos do 
CcdB com estrutura em hélice monomérica. Volume de reação de 30 μL contendo: (linha 
A) plasmídeo pBr322 superenovelado controle; (linha B); plasmídeo pBr322 
superenovelado e topoisomerase IV (1U) na ausência de inibidor; (linhas C, D e E) 
plasmídeo pBR322 superenovelado, topoisomerase IV (1U) e análogo Hélice Acetil a 5, 10 
e 15 μM, respectivamente; (linhas F, G e H) plasmídeo pBR322 superenovelado, 
topoisomerase IV (1U) e análogo Hélice 1 a 5, 10 e 15 μM, respectivamente 
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 Hélice 1 inibiu a atividade da topoisomerase IV a 10 μM enquanto a mesma 

seqüência acetilada (Hélice Acetil), manteve os 15 μM de concentração mínima. A 

acetilação da extremidade N-terminal da Hélice 1, foi suficiente para reduzir a atividade 

deste análogo, evidenciando que a ionização deste grupo, no pH de ensaio, pode estar 

influenciando de maneira positiva o processo de interação entre o mesmo e a enzima. 

Por outro lado, a ausência do grupo acetil, nesta extremidade, deixa o amino grupo 

com um maior grau de liberdade, para interagir com regiões menos acessíveis da enzima, 

permitindo um melhor ajuste para exercer seu efeito inibitório, possivelmente através de 

pequenas alterações estruturais na enzima, que dificultam sua interação com a molécula de  

DNA. 

 Para melhor avaliar a ação dos miméticos em forma de hélice dimerizada (Hélice 

CE-Dim e Hélice IC-Dim), o mesmo tipo de ensaio foi realizado, optando-se em utilizar 

concentrações abaixo dos 10 μM, já que foi este valor obtido para a forma monomérica da 

hélice.Testou-se então até um mínimo de 0,5 μM para ambos peptídeos, o que equivale a 

0,1 μg/mL (Figura 35). 

Neste caso, ambos, Hélice Ce-Dim e Hélice IC-Dim, mostraram uma boa atividade 

inibitória abolindo integralmente a ação da topoisomerase IV, em concentrações que 

chegaram até 0,1 μg/mL, abaixo inclusive do mais potente inibidor já descrito, a albicidina, 

cujos valores chegaram a 0,5 μg/mL (HASHIMI e col, 2007). 

Estes valores, comparativamente àqueles obtidos com a hélice na forma não 

dimerizada, evidenciam a importância da formação do dímero na atividade inibitória destes 

análogos, frente a topoisomerase IV. O contraste é que esta forma em nada contribui em 

termos de inibição da DNA girase. Aparentemente, a seqüência de aminoácidos destes 

análogos, não favorece uma estruturação adequada para que os mesmos sejam acomodados 

no interior da  girase e possam contribuir para o processo de inibição. Possivelmente, a 

ausência dos aminoácidos da extremidade N-terminal do CcdB, nestes análogos, possam 

estar contribuindo para este efeito. 

Por outro lado, as pequenas diferenças estruturais da extremidade C-terminal da 

subunidade ParC da topoisomerase IV, que faz com que esta enzima adote uma 

conformação diferente daquela adotada pela girase, aliado às diferenças de posicionamento 

do DNA, no momento da clivagem (CORBETT e col, 2005), devem facilitar o ajuste 

molecular destas hélices, o que não deve ocorrer no caso da DNA girase. 
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Comparativamente à molécula natural de CcdB, os dímeros mostraram uma 

eficiência superior a 2000 vezes, na inibição da atividade da topoisomerase IV, 

evidenciando uma vez mais, que a simplicidade estrutural destes inibidores aliado às 

características estruturais da topoisomerase IV, conferem a estes análogos um grande 

potencial no sentido de servirem como os primeiros membros de uma nova família de 

agentes terapêuticos baseados no modo de ação inibitório da topoisomerase IV, a qual está 

presente, assim como a DNA girase, apenas em células bacterianas.   
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FIGURA 35. Inibição da atividade de relaxamento da topoisomerase IV por análogos do 
CcdB a baixas concentrações. Volume de reação de 30 μL contendo: (linha A) plasmídeo 
pBr322 superenovelado controle; (linha B) plasmídeo pBr322 superenovelado e 
topoisomerase IV (1U) na ausência de inibidor; (linhas C, D) plasmídeo pBR322 
superenovelado, topoisomerase IV (1 U) e análogos Hélice IC-Dim  em concentração   de 
2 �M e 1 �M, respectivamente; (linhas E, F) plasmídeo pBR322 superenovelado, 
topoisomerase IV (1 U) e análogos Hélice CE-Dim  em concentração 2 �M e 1 �M, 
respectivamente; (linhas G, H) análogos Hélice IC-Dim e Hélice CE-Dim, em mesma 
concentração (0,5 �M), respectivamente. 



Resultados e discussão 
_________________________________________________________________________ 

93

 Em relação à DNA girase, alguns autores (BERNARD e col., 1993; SMITH & 

MAXWELL, 2006), descrevem uma concentração mínima inibitória acima de 100 �g/mL, 

utilizando CcdB em sua forma nativa, como inibidor, o que corresponde a um valor 

proporcionalmente maior, que aqueles mostrados pelos análogos aqui estudados. Este 

resultado é bastante surpreendente, pois evidenciam que as regiões escolhidas para o 

design dos miméticos propostos neste trabalho, foram capazes de manter ou mesmo até 

melhorar a atividade inibitória do CcdB natural frente a DNA girase e topoisomerase IV. A 

simplicidade estrutural dos miméticos quando comparados ao CcdB natural, faz destes 

análogos agentes potenciais para atuar no mecanismo de inibição destas duas enzimas 

fundamentais para o metabolismo celular de procariotos.  

 Estas observações enfatizam a importância dos estudos de inibição das 

topoisomerases para a aquisição de conhecimentos básicos sobre bioquímica e biologia 

molecular destas enzimas. Sendo a DNA girase e a topisomerase IV enzimas essenciais em 

todas as bactérias e ausentes em células eucarióticas, estes estudos são de suma 

importância como base para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos 

(MAXWELL, 1997). 

4.6. Ensaios de inibição de crescimento microbiano em meio líquido 

A atividade antimicrobiana dos peptídeos produzidos foi avaliada pela análise do 

crescimento bacteriano, em meio líquido, estimado através da determinação turbidimétrica 

do meio de cultura pós-incubação, na presença dos diferentes peptídeos, e 

comparativamente aos controles positivo e negativo, descritos no item 3.2.4. Nestes 

ensaios, o antibiótico ciprofloxacina foi utilizado para certificar a eficiência do método.  

Avaliando os dados demonstrados na Figura 36, observa-se que nenhum dos 

peptídeos testados (2Sb e 2Sbc), foi capaz de inibir o crescimento das enterobactérias, 

independentemente da espécie testada, nas condições empregadas e comparativamente à 

ciprofloxacina  (antibiótico  comercial  utilizado  como  padrão  em  estudos de inibição  da  

DNA girase). Para os outros análogos testados, os dados não foram mostrados devido à 

semelhança de comportamento observado, ou seja, nenhum dos análogos apresentou 

capacidade de inibir o crescimento bacteriano, quando livres em solução. 
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FIGURA 36. Crescimento bacteriano (%) avaliado na presença de alguns análogos
peptídicos de CcdB. Comprimento de onda da leitura 595 nm; volume 100 μL por amostra.  
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Interessante é que os análogos 2Sac e 2Sbc, derivados de 2Sa e 2Sb, contendo uma 

seqüência N-terminal denominada carreadora, também não apresentaram inibição 

bacteriana, embora se mostraram pouco melhores em relação aos respectivos análogos sem 

esta seqüência (Figura 36). A inclusão da seqüência carreadora tinha, por finalidade, 

facilitar a penetração dos peptídeos 2Sa e 2Sb para o interior das células bacterianas, o que 

permitiria que os mesmos alcançassem seu alvo principal, a DNA girase, o que não foi 

observado, nas condições de ensaio. Além disso, a inserção da seqüência carreadora, 

resultou em uma queda sensível na atividade inibitória de ambos 2Sa e 2Sb, frente a reação 

catalisada pela  DNA girase (item 4.4). 

Possivelmente, a adição de 7 resíduos de aminoácidos à extremidade N-terminal 

das seqüências 2Sa e 2Sb, resultou em uma profunda alteração na estrutura terciária destes 

análogos, dificultando a interação com a girase, o que explicaria a redução na atividade 

inibitória observada, em comparação com as respectivas formas sem a seqüência 

carreadora. Por outro lado, como os fosfolipídeos presentes na membrana celular exercem 

grande influência na habilidade dos peptídeos em penetrar no meio lipídico, é bem 

provável que esta seqüência carreadora não é a mais adequada para promover as interações 

lipídeo-peptídeo, necessárias para o transporte dos peptídeos para o interior da célula 

bacteriana e conseqüentemente não permitindo que as mesmas atingissem o seu alvo, a 

DNA girase. 

Além da ausência de inibição, em alguns casos, o crescimento bacteriano estimado 

pela intensidade de absorbância, quando na presença dos peptídeos, foi maior que o 

crescimento do controle positivo, fato devido, possivelmente, à precipitação dos mesmos 

quando adicionados ao meio de cultura.  

Esta precipitação pode ter sido provocada pelo tipo do meio de cultura empregado, 

que nesse caso, foi um meio complexo, o qual normalmente contém em sua composição, 

componentes tais como sais e pequenos outros peptídeos carregados positiva ou 

negativamente, que podem resultar em uma elevação da força iônica e/ou possibilidade de 

interações entre as espécies, favorecendo a formação dos agregados insolúveis.  

Em termos de formação de produtos insolúveis, BAJAJ e colaboradores (2004), 

através de estudos termodinâmicos das duas formas, monomérica e dimérica, do CcdB, 

observaram e atribuíram a precipitação desta proteína em meio tamponado (Hepes 10 mM) 

ao pH (fisiológico) e à temperatura de incubação, porém nada tem sido discutido em 

função da composição dos meios de culturas. 
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Neste caso, a determinação da inibição do crescimento bacteriano, nas condições 

propostas foi inviável, pois é ineficaz na diferenciação entre o aumento do número de 

células e a formação de agregados insolúveis. 

Independentemente do grau de inibição ou dos fatores que produziram os 

resultados observados, o fato é que os peptídeos ensaiados não reproduziram o efeito 

inibitório esperado e observado nos experimentos de eletroforese em gel. Provavelmente 

este análogo não atingiu o seu alvo intracelular, a girase. 

Sendo o CcdB natural uma proteína com função interna em bactérias, sob 

condições normais não é excretada para o meio externo. Isto significa que é bem provável 

que se seus análogos fossem solúveis no meio de cultura, poderia não haver inibição do 

crescimento bacteriano devido à baixa permeabilidade da membrana citoplasmática a estas 

moléculas. Deste modo, pensou-se em uma forma de estabilizá-los em solução e, ao 

mesmo tempo, possibilitar a translocação dos mesmos através da membrana. A forma 

escolhida foi a encapsulação dos peptídeos em lipossoma do tipo SUV, uma vez que 

estudos paralelos têm demonstrado que sua utilização é bastante eficiente para este 

propósito.  

 

4.7. Ensaios de inibição de crescimento microbiano em meio líquido 

utilizando lipossomas com os análogos peptídeos encapsulados 

  

Como o método de detecção do crescimento bacteriano em meio líquido, 

empregando turbidimetria, foi inadequado, nos estudos anteriores, decidiu-se por avaliar a 

atividade antimicrobiana dos peptídeos encapsulados em lipossoma, em meio líquido, 

através de uma técnica qualitativa de detecção do crescimento bacteriano. Esta técnica, que 

é colorimétrica, emprega como indicador de crescimento celular, o reagente a resazurina 

componente do “Alamar Blue®”,que vem sendo utilizado com sucesso há mais de uma 

década na detecção da viabilidade celular, como um meio alternativo de análise de testes 

em microplacas (YAJKO e col., 1995; MARTIN e col., 2003). 

 A resazurina é um composto que funciona como substrato cromogênico de  

desidrogenases, e age como indicador de reações de oxi-redução, apresentando coloração 

azul em sua forma oxidada, um intermediário rosa ou vermelho e um composto pouco 

colorido em sua forma reduzida, como mostra o esquema abaixo.  
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         resazurina-N-óxido                resofurina                   diidroresofurina 

                    (azul)             (rosa/vermelho)          (pouco colorido) 

 

 FIGURA 37. Estruturas da resazurina oxidada, semi-reduzida e reduzida. 

 

 A redução da resazurina é provocada por flavinas ligadas a enzimas relacionadas 

com o sistema de transporte durante o metabolismo celular. Desta forma, os meios de 

cultura contendo estes metabólitos, resultantes do crescimento microbiano, são capazes de 

reduzir a resazurina em cerca de duas horas de incubação produzindo as formas reduzidas 

resofurina e a diidroresofurina, o que é dependente do grau de redução, evidenciando o 

crescimento bacteriano. A resazurina não reduzida apresenta coloração azul, o que indica 

ausência de crescimento bacteriano no meio. 

 Os ensaios de inibição do crescimento bacteriano foram realizados com três 

linhagens de bactérias, todas pertencentes à família Enterobacteriaceae. Destas, elegeu-se 

como representante das Gram negativas a Escherichia coli 0:157H:7 (EHEC) e 

Escherichia coli k100, as quais carregam o Plasmídeo F e, portanto são produtoras de 

CcdB e também do antídoto CcdA, podendo sofrer ou não ação dos análogos peptídicos 

testados. Como representante das Gram positivas foi utilizado o Streptococcus agalactiae. 

As bactérias foram escolhidas baseadas na análise do trabalho de GABANT e 

colaboradores (1998), os quais testaram o efeito da toxina CcdB, em sua forma natural, 

através da introdução de plasmídeos F em várias espécies de bactérias Gram negativas da 

família Enterobacteriaceae.   

Inicialmente, optou-se pela encapsulação do análogo Hélice CE-Dim, pelos 

resultados expressivos que o mesmo apresentou nos ensaios de eletroforese descritos 

anteriormente. A opção deste, em detrimento à Hélice IC-Dim foi por acreditar que a maior 

exposição da região C-terminal (resíduos 99 a 101, Figura 17), poderia ser um fator 

determinante para o melhor ajuste molecular com a enzima alvo.  
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 Pela análise visual da microplaca apresentada na Figura 38, foi possível verificar 

mudanças na coloração das soluções, que indicam basicamente crescimento bacteriano. 

 

 
 A  B  C  D 

                                        

 Linha 1

 Linha 2

 Linha 3

 

FIGURA 38. Crescimento bacteriano na presença do análogo Hélice CE-Dim avaliado 
visualmente pela mudança de cor do indicador de crescimento resazurina. Coluna A -
controle positivo; coluna B - controle negativo; colunas C e D - ensaio em duplicata com 
as bactérias  na presença de lipossomas contendo Hélice CE-Dim encapsulado. Linha 1- 
EHEC; linha 2- Escherichia coli  k100; linha 3- Streptococcus  agalactiae. Volume de 
200 μL por amostra. 
 

 

Pode-se observar na coluna A (controle positivo) e colunas C e D (ensaios em 

duplicata) que a coloração apresentada caracteriza o crescimento bacteriano para todas as 

linhagens estudadas. A fraca tonalidade apresentada pela solução sugere que o crescimento 

bacteriano atingiu níveis suficientes para reduzir totalmente a resazurina presente no meio, 

gerando a diidroresofurina (composto pouco colorido) como resultante da ação metabólica 

do crescimento celular. A coluna B (controle negativo), portou-se de maneira conveniente, 

já que a coloração azul indica a ausência de crescimento de microrganismo no meio. 

Por se tratar de um análogo que apresentou excelentes resultados de inibição da 

atividade enzimática da topoisomerase IV em ensaios de eletroforese,  esperava-se que  a 

inibição ocorresse também em ensaios de crescimento bacteriano, o que não ocorreu. 

Mesmo com o aumento na quantidade empregada de solução de lipossomas em cerca de 5 

vezes (50 μL), não foi possível observar alterações sensíveis no resultado. 
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 Esta ausência de atividade pode ser atribuída à especificidade da enzima em relação 

à interação com o peptídeo inibidor. Neste caso, uma efetiva inibição só deveria ocorrer se 

a quantidade de inibidor fosse suficiente para saturar o sítio de ligação e favorecer o 

equilíbrio no sentido da formação do complexo inativo. Possivelmente, este equilíbrio não 

está sendo favorecido devido à baixa eficiência de encapsulação, que não deve estar 

correspondendo significativamente para que uma quantidade adequada do análogo 

peptídico atravesse a membrana celular. Por outro lado, como se trata de um sistema 

celular e, diferentemente do meio reacional usado nos testes inibitórios via eletroforese, é 

altamente complexo, mesmo que a liberação do peptídeo para o interior da célula seja 

efetiva, o número de moléculas que atingem o alvo, não é suficiente para iniciar um 

processo de inibição. 

 Um retrospecto dos resultados obtidos com o análogo peptídico Hélice CE-Dim até 

então, mostra que o mesmo apresentou uma baixa concentração mínima inibitória frente a 

topoisomerase IV (0,5 �M) em ensaios de eletroforese, porém esse mesmo análogo 

apresentou uma alta concentração inibitória (aproximadamente 150 �M) em relação à 

DNA girase. Em ensaios com células, este análogo mesmo encapsulado em lipossomas não 

obteve êxito na inibição do crescimento bacteriano. Deste modo, decidiu-se testar, com 

células bacterianas, a eficiência  de um análogo que apresentasse ação inibitória tanto 

frente a topoisomerase IV, quanto com a DNA girase. De acordo com os ensaios de 

eletroforese, o análogo 3Cb-Dim, apresenta esta característica,  uma vez que o mesmo 

apresentou uma concentração mínima inibitória de 15 �M para as duas enzimas. 

 Assim, em uma segunda etapa de ensaios de inibição de crescimento bacteriano em 

meio líquido, uma solução 100 �M do análogo peptídico 3Cb-Dim foi utilizada para ser 

encapsulada por lipossomas do tipo SUV. Em seguida, o mesmo tipo de ensaio de inibição 

de crescimento bacteriano, empregando rezasurina, foi realizado e os resultados estão 

representados na Figura 39. 

 Após incubação em microplaca, observa-se que, ao contrário do obtido com a 

Hélice CE-Dim,  não foi observado crescimento bacteriano, na presença do análogo 3Cb-

Dim, independentemente da espécie avaliada. Diferentemente do controle positivo (coluna 

A), os ensaios na presença deste peptídeo (colunas C e D), não mostraram mudanças 

sensíveis na coloração, mantendo-se mais próximas daquela representada pela coluna B 

(controle negativo). 
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 A  B    C   D 
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FIGURA 39. Crescimento bacteriano na presença do análogo 3Cb-Dim avaliado 
visualmente pela mudança de cor do indicador de crescimento resazurina. Coluna A - 
controle positivo; coluna B - controle negativo; colunas C e D- ensaio em duplicata com 
as bactérias na presença de lipossomas contendo 3Cb-Dim encapsulado. Linha 1- EHEC; 
linha 2- Escherichia coli k100; linha 3- Streptococcus agalactiae. Volume de 200 μL por 
amostra. 
 

 

 Este resultado permite concluir que o análogo peptídico 3Cb-Dim foi inserido com 

sucesso no meio intracelular, e que a eficiência de encapsulação em lipossomas foi 

adequada. 

 Os resultados demonstraram ainda que o análogo 3Cb-Dim apresentou inibição do 

crescimento de bactérias com tipos distintos de parede celular (Gram positiva e Gram 

negativa). Este fato evidencia que o sistema de transporte promovido por lipossomas é 

bastante eficaz, permitindo suficiente permeação através de membranas de composição 

variada. 

 O transporte de análogos peptídicos encapsulados em lipossomas através de 

membranas, foi resultado do planejamento da composição da fase lipídica dos lipossomas, 

baseado na sua interação com a superfície celular bacteriana. 

 A superfície bacteriana possui uma rede de cargas negativas em virtude dos 

substituintes ionizados, fosfato e carboxilato, presentes na superfície externa do envelope 

celular, expostas ao ambiente extracelular (WILSON e col., 2001). 
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Devido a esta característica, foram projetados lipossomas contendo cargas 

positivas, conferidas pela estearilamina, como constituinte da fase lipídica. Este lipídeo 

tem a propriedade de se intercalar entre as moléculas de fosfatidilcolina, expondo suas 

cargas positivas na superfície do lipossoma. Estas cargas positivas interagem com as 

cargas negativas da superfície das bactérias, facilitando o processo de fusão, para posterior 

liberação dos peptídeos para o meio intracelular. 

O sistema de lipossomas composto por fosfatidilcolina e estearilamina é muito 

utilizado em processos de transfecção de DNA para diversos tipos de células eucarióticas 

in vitro e in vivo. Neste caso, o mecanismo de ação é baseado na facilidade de adsorção do 

lipossoma à superfície celular com liberação do DNA no interior das células através de 

fusão e endocitose, (WANG e col., 1996). 

O mecanismo de liberação de peptídeos para o interior celular (tema envolvido 

neste trabalho) não é conhecido. No entanto, pode-se especular que este transporte também 

ocorra por fusão e posterior endocitose. De qualquer forma, os resultados de encapsulação 

de peptídeos em lipossomas aqui apresentados são muito importantes. O simples fato do 

peptídeo 3Cb-Dim ter inibido, mesmo que parcialmente, o crescimento de microrganismos, 

já significa um grande passo em relação ao potencial farmacológico atribuído a análogos 

sintéticos do CcdB. 

Afora as características atribuídas ao complexo enzima-peptídeo, específicas para 

cada um dos casos, a diferença de resultados observada entre a Hélice CE-Dim e o análogo 

3Cb-Dim, pode ser atribuída à diferença entre as cargas efetivas destes dois análogos, nas 

condições de ensaio. O primeiro altamente negativo, com maior capacidade de interagir 

com o lipossoma (positivo) e conseqüentemente com menor probabilidade de uma inserção 

efetiva no meio intracelular. Contrariamente, 3Cb-Dim, com carga efetiva positiva, porém 

centralizada na extremidade N-terminal, possibilita uma interação descentralizada com o 

lipossoma e no momento da fusão com a membrana, maior facilidade em ser liberado para 

o meio intracelular. 

Soma-se a isso, o fato de que 3Cb-Dim, inibe igualitariamente ambas enzimas in

vitro, mas não é garantido que este efeito seja extensível ao meio celular. Uma hipótese, 

para a diferença entre os dois análogos é que 3Cb-Dim estaria inibindo apenas a DNA 

girase e não a topoisomerase IV, principalmente devido às restrições impostas pelo meio 

celular, na formação do complexo 3Cb-Dim-TopoIV, a exemplo do complexo Hélice CE-

Dim-TopoIV. 
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 Pode-se concluir que, mesmo a topoisomerase IV apresentando estrutura terciária 

bastante semelhante à DNA girase, seu mecanismo de ação deve ser bem distinto. Neste 

trabalho, foi possível estudar análogos peptídicos com potencial inibitório bastante 

diferente entre si, o que auxilia em estudos futuros no sentido de se obter maiores 

conhecimentos sobre o sistema de interação enzima-toxina.  

Os ensaios de inibição da atividade da girase encontrados na literatura são todos 

relacionados à atividade desta enzima em solução, ou no meio intracelular, utilizando 

artifícios da biologia molecular. Todas as publicações que demonstram a morte celular 

bacteriana pela toxina CcdB foram realizadas através da inserção de plasmídeos 

superprodutores da toxina na célula hospedeira. Porém, nada existe a respeito de ensaios de 

atividade antimicrobiana com CcdB natural ou sintético, seja com a girase ou com a 

topoisomerase IV.  

 Considerando que este tipo de estudo é inédito, principalmente em se tratando de 

inibição específica da atividade de topoisomerase IV, os resultados obtidos abrem novas 

perspectivas no que tange a busca de novos inibidores desta enzima e, principalmente, 

inibidores que atendam a alta especificidade de interação para promover um efetivo 

bloqueio da ação enzimática. 

4.8. Determinação da eficiência de encapsulação de peptídeos nos 

lipossomas

A determinação da eficiência de encapsulação fornece dados a respeito da 

quantidade de peptídeo que foi compartimentalizada no interior das micelas preparadas.  

A metodologia utilizada foi a citada no item 3.2.7 e para isto, 400 �L de amostra de 

lipossomas contendo o peptídeo encapsulado, foi aplicada a uma coluna contendo 

Sephadex G-50 média para a separação das micelas da solução de peptídeo. Como branco, 

utilizou-se uma suspensão de lipossomas em solução tampão na ausência de peptídeo. O 

perfil cromatográfico pode ser avaliado pela Figura 40.  As frações foram analisadas por 

espectrofotometria de absorção a 220 nm. Neste comprimento de onda, as vesículas 

espalham a luz, enquanto que o peptídeo livre em solução, absorve. 

Após separação, as frações contendo lipossomas foram liofilizadas, pesando-se a 

massa total obtida. Desta massa, 10 mg foram rompidos através da adição de 5 mL de 
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metanol para determinação da densidade ótica. Este procedimento foi realizado para os 

lipossomas contendo peptídeo encapsulado e para os que não continham peptídeo 

encapsulado (controle). O valor obtido a partir da diferença de absorbância entre 

lipossomas controle e lipossomas contendo peptídeo foi ajustado a uma curva-padrão 

obtida a partir de soluções do peptídeo livre, em metanol, e em diferentes concentrações 

(Figura 41).  

 
FIGURA 40. Separação de lipossoma e peptídeo livre por cromatografia de exclusão 
molecular com detecção espectrofotométrica a 220 nm. 

 

0 20 40 60 80 100

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

y = 0,0043x + 0,01841

Ab
so

rb
ân

ci
a 

(2
20

 n
m

)

Concentração (microM)

 

FIGURA 41. Curva padrão de absorção a 220 nm do análogo peptídico 3Cb-Dim em 
metanol. 
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Desta maneira obteve-se a concentração de peptídeo presente no volume de 400 �L 

de vesículas (13,4 �M, para o análogo 3Cb-Dim utilizado como exemplo). Extrapolou-se 

este valor para 4 mL, que foi o volume total da preparação e, então, obteve-se a massa total 

de peptídeo encapsulado. Para determinar a porcentagem de encapsulação, comparou-se 

esta massa com a quantidade em massa de peptídeo contida nos 4 mL de cada solução de 

peptídeo a 100 �M de concentração, utilizadas no preparo dos lipossomas.  

Todos os lipossomas preparados tiveram sua eficiência de encapsulação 

determinadas por este método, sendo que para o análogo em questão, o resultado foi de 

aproximadamente 15%. 

 Mesmo sendo este valor um tanto quanto baixo, o mesmo mostrou-se eficiente para 

a inibição do crescimento dos microrganismos testados em ensaios de crescimento 

bacteriano em meio líquido. É certo que estudos no sentido de se otimizar o método de 

encapsulação dos análogos peptídicos devem ser agora propostos, para um melhor 

aproveitamento dos mesmos, em experimentos futuros. É possível ainda, determinar uma 

composição ideal entre fosfatidilcolina e esterilamina, para produção de lipossomas mais 

eficiente e com melhor poder de penetração nas membranas de diferentes composições. 
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5. Conclusões 

	 A síntese de peptídeos em fase sólida (SPFS) mostrou-se uma técnica eficaz para a 

produção dos análogos estruturais do CcdB. Os processos de síntese, purificação e 

caracterização ocorreram sem maiores problemas, independentemente do tamanho e da

complexidade das seqüências produzidas. 

	 Os ensaios de superenovelamento do DNA, por eletroforese em gel de agarose, 

indicaram que análogos peptídicos sintéticos do CcdB atuam como inibidores da 

atividade da DNA girase. Destaca-se o análogo 3Cb, com concentração inibitória na 

ordem de 15 μM (70μg/mL), inferiores àqueles obtidos para a molécula de CcdB 

natural (100 μg/mL). 

	 A substituição do resíduo de serina da posição 70, por uma cisteína em 3Cb, produziu

um efeito benéfico em relação à atividade do peptídeo, reduzindo em 50% a 

quantidade necessária de peptídeo para produzir o mesmo efeito inibitório, quando 

comparado ao 2Sb. 

	 A manutenção da atividade inibitória do análogo 3Cb, frente a girase, após 

dimerização direcionada, evidencia que ambos, 3Cb e 3Cb-Dim, podem estar atuando,

através da formação de um complexo peptídeo-enzima muito semelhante

estruturalmente e que a chave para esta atividade é a força de interação entre os

segmentos S6 de duas moléculas adjacentes, na formação de uma estrutura dimérica

mais ativa. 

	 Os demais análogos foram muito menos eficientes na inibição da DNA girase, ou seja, 

não inibiram ou foram necessárias concentrações superiores a 150 μM, de cada um

deles, para promover o efeito inibitório. Destaca-se o análogo2Sa, com valores acima

de 250 μM. 
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	 Aparentemente, a seqüência N-terminal (Met-1 a Lys-9), exerce papel importante no 

ajuste molecular adequado para o processo de inibição enzimática, já que dois dos

melhores inibidores, 2Sb e 3Cb, compartilham desta seqüência de aminoácidos.

	 Os ensaios de relaxamento do DNA, por eletroforese em gel de agarose, revelaram que

os análogos 3Cb e 3Cb-Dim, também atuam como inibidores da atividade da 

topoisomerase IV. A concentração mínima inibitória, para ambos, foi equivalente

àquele obtido para a girase (15 μM). Trata-se de uma característica desejável, uma vez 

estes dois peptídeos, potencialmente poderiam atuar como agentes antimicrobianos

mais efetivos, capazes de inibir a ação de duas enzimas com perfis de atividade 

distintos.

	 Os análogos com estrutura em hélice, principalmente os dimerizados (Hélice CE-Dim 

e Hélice IC-Dim), pouco eficientes em relação à inibição da girase, apresentaram

elevado poder inibitório frente a topoisomerase IV. A concentração mínima inibitória 

de 0,5 μM (0,1 μg/mL), obtida para ambos, foi superior aos mais potentes inibidores já 

descritos, tais como a albicidina. 

	 A ausência de inibição de crescimento microbiano, observada na presença dos 

análogos do CcdB, livres em solução, deve-se provavelmente à instabilidade dos 

peptídeos no meio de cultura testado e à baixa permeabilidade da membrana aos 

mesmos..

	 A inclusão de uma seqüência de sete resíduos de aminoácidos (RRRWFGG),

denominada carreadora, à extremidade N-terminal dos análogos 2Sa e 2Sb, não 

resultou em melhora na eficiência de inibição do crescimento bacteriano. Isto devido, 

provavelmente, a uma profunda alteração na estrutura terciária destes análogos,

dificultando a interação dos mesmos com a girase, caracterizando que  esta seqüência 

carreadora não é a mais adequada para promover as interações lipídeo-peptídeo, 

necessárias para o transporte dos peptídeos para o interior da célula bacteriana. 
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	 Ensaios antimicrobianos mostraram a dependência de encapsulação em lipossomas, do

análogo 3Cb-Dim, para promover a inibição do crescimento bacteriano, em meio 

líquido. Este fato indica o aumento da facilidade em permeação do peptídeo no meio

intracelular.

	 A utilização de lipossomas como sistema de transporte de análogos peptídicos para o

meio intracelular, mostrou-se satisfatório, podendo ser aperfeiçoado através de 

otimização da técnica de produção das vesículas do tipo SUV. 

	 De um modo geral, os análogos do CcdB sintetizados constituem um bom ponto de 

partida para o melhor entendimento da chave das interações do CcdB natural e a

enzima, além do mecanismo de ação desta toxina, assim como no desenvolvimento de 

uma nova classe de inibidores da DNA girase e topoisomerase IV.
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6. Perspectivas 

Como propostas para estudos futuros, pode-se citar: 

	 Aumento na quantidade de 3Cb-Dim encapsulado em lipossomas, na tentativa de se 

alcançar uma concentração mínima bactericida (MBC) para as enterobactérias 

testadas.

	 Ensaios de inibição de crescimento em algumas espécies de fungos tais como os 

descritos por Karthikeyan e colaboradores (2006), já que os análogos de CcdB 

estudados aqui, podem apresentar inibição em enzimas da família das topoisomerases 

presentes nesses microrganismos.  

	 Testes de toxicidade e mutagenicidade após determinação de um método que promova 

a total inibição do crescimento bacteriano  

	 Por fim, ensaios in vivo com 3Cb-Dim e outros análogos estudados pelo grupo, após 

determinação de todos os parâmetros acima citados, serão planejados para que se 

possam concluir as perspectivas propostas.

 Espera-se com esses estudos obter informações adicionais e mais precisas, que 

permitam uma conclusão mais concreta em relação ao mecanismo de ação do CcdB frente 

a DNA girase e topoisomerase IV, bem como a obtenção de novos análogos desta toxina, 

com objetivo de se criar uma nova família de agentes terapêuticos eficientes  no combate a 

doenças infecciosas provocadas por diferentes microrganismos. 
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