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Resumo: A presente invenção se enquadra no campo da biotecnologia, mais
particularmente a um método de obtenção de um peptídeo dimérico,
ao peptídeo dimérico e seu uso como agente bactericida, fungicida e
antitumoral. Mais particularmente, a presente invenção refere-se ao
método de obtenção de peptídeos diméricos pela síntese em fase
sólida e pela dimerização em solução em que ocorre a formação de
uma ligação dissulfeto intermolecular. O homodímero obtido
apresenta a SEQ ID NO: 1 e atua na inibição de diferentes classes
de DNA topoisomerases, o que lhe confere grande capacidade
bactericida/fungicida com amplo espectro antimicrobiano. Em adição,
apresenta atividade contra células tumorais e baixa toxicidade para
células humanas normais.
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PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

- UFSCar, fundação pública federal de regime estatutário, criada pelo Decreto no 62.758

de 22 de maio de 1968, com sede na Rod. Washington Luís, Km 235, em São Carlos

Estado de São Paulo, CEP 13565-905, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o no

45.358.058/0001-40, neste ato representada por sua Reitora, nos termos de seu Estatuto.

art. 27, ou quem legalmente a substitua, confere poderes especiais à UNIVERSIDADE

ESTADUAL PAULISTA ''JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP, autarquia estadual de
regime especial, criada pela Lei n' 952 de 30.01.1976, com sede na Rua Quirino de

Andrade, 215, Centro, CEP O1.049-010, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob no
48.031.918/0001-24, doravante designada simplesmente UNESP, neste ato, representada

por seu Magnífico Reitor, Prof. Dr. SANDRO ROBERTO VALENTINI, de acordo com o

Art. 34, 1 de seu Estatuto, ou quem legalmente o substitua, para o fim de requerer e
processar direitos de propriedade intelectual face ao pedido de patente intitulado "MÉTODO DE

OBTENÇÃO DE PEPTÍDEO DIMÉRICO. PEPTÍDEOS DIMÉRtCOS E USO DO PEPTíDEO

DIMÉRICO', a ser depositado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, para

mantê-lo em vigor com amplos poderes para assinar petições e documentos, pagar taxas,

anotar transferências, fazer prova de uso da invenção patenteada, apresentar oposições,

recursos, réplicas, anotar, elaborar notificações extrajudiciais, e praticar para os fins

mencionados todos os atos necessários perante as autoridades administrativas competentes

no Brasil e no exterior, em benefício da Outorgante, ratificando os atos já praticados.

REITORIA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS -- UFSCar

Prof. Dr. Walter Líbardi
VICE-REI'lOR
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Petição 870190127946, de 04/12/2019, pág. 17/61

javascript:onPrint()


1/29 

 

MÉTODO DE OBTENÇÃO DE PEPTÍDEO DIMÉRICO, PEPTÍDEOS 

DIMÉRICOS E USO DO PEPTÍDEO DIMÉRICO 

Campo da invenção: 

[001] A presente invenção se enquadra no campo da 

biotecnologia, mais particularmente ela se refere a um método 

de obtenção de um peptídeo dimérico, ao peptídeo dimérico e 

seu uso como agente bactericida, fungicida e antitumoral. 

[002] Mais particularmente, a presente invenção refere-

se ao método de obtenção de peptídeos diméricos pela síntese 

em fase sólida e pela dimerização em solução em que ocorre 

a formação de uma ligação dissulfeto intermolecular. O 

homodímero obtido apresenta a SEQ ID NO: 1 e atua na inibição 

de diferentes classes de DNA topoisomerases, o que lhe 

confere grande capacidade bactericida/fungicida com amplo 

espectro antimicrobiano. Em adição, apresenta atividade 

contra células tumorais e baixa toxicidade para células 

humanas normais. 

Fundamentos da invenção: 

[003] As doenças infecciosas estão entre as principais 

causas de morte da população humana, o que pode ser 

explicado, em grande parte, pelo surgimento de 

microrganismos multirresistentes aos medicamentos existentes 

no mercado. 

[004] A velocidade com que ocorre a disseminação de cepas 

bacterianas patogênicas resistentes aos agentes 

antimicrobianos atualmente disponíveis representa o 

principal problema de saúde pública mundial. Em adição, 

estudos mostram que até 2050 haverá um aumento significativo 

no número de mortes causadas pela infecção microbiana e pelo 

câncer (O’NEILL, 2014). Estudos mostram que o número de novos 
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antibióticos no mercado diminuiu significativamente nos 

últimos anos (Infectious Diseases Society of America, 2011; 

Fernandes; Martes, 2017), sendo que na década de 2000, 

somente dez novas entidades químicas foram aprovadas, o que 

fez com que a Organização Mundial de Saúde (OMS) incluísse 

os agentes antibacterianos na lista de medicamentos 

prioritários para o mundo (KAPLAN et al., 2013). Por outro 

lado, embora um considerável número de novos medicamentos 

anticâncer tenha sido aprovados no decorrer dos últimos anos, 

a toxicidade e a resistência quimioterápica ainda 

representam sérios entraves a serem superados. 

[005] Diante da gravidade desse cenário, é de extrema 

importância a pesquisa e o desenvolvimento de novas classes 

de antimicrobianos e de antitumorais que possam atuar em 

diferentes alvos e que sejam menos suscetíveis aos diversos 

mecanismos de resistência medicamentosa.  

[006] Neste sentido, as DNA topoisomerases, enzimas 

essenciais ao metabolismo celular, têm se tornado alvos 

atrativos para a ação de diferentes fármacos, o que 

representa uma estratégia promissora no desenvolvimento de 

novos agentes terapêuticos (REECE; MAXWELL, 1991; POMMIER, 

2010). Peptídeos sintéticos têm sido descritos como os 

inibidores ideais da atividade de topoisomerases, 

isoladamente ou em combinação com pequenas moléculas de 

medicamentos (SINGH et al., 2001; POND; MARSHALL; BARROWS; 

2006; TROVATTI, et al., 2008; BARBOSA, et al. 2012). De 

relevância para o desenvolvimento de novos compostos 

peptídicos tendo como alvo as enzimas DNA topoisomerases, 

estudos de triagens de bibliotecas combinatórias resultaram 

na identificação do peptídeo WRWYCRCK, como um forte inibidor 
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da topoisomerase IB de vaccinia vírus (KLEMM, et al., 2000; 

FUJIMOTO; PINILLA; SEGALL, 2006).  

[007] A presente invenção se fundamenta no método de 

obtenção de um novo peptídeo inibidor de DNA topoisomerases, 

o qual apresenta grande atividade antimicrobiana e 

antitumoral. A sequência peptídica de SEQ ID NO: 1 foi obtida 

a partir de estudos envolvendo a dimerização do octapeptídeo 

WRWYCRAK de SEQ ID NO: 2. A substituição de um resíduo de 

cisteína da posição 7 (C7) por alanina (A) na SEQ ID NO: 2 

e a posterior dimerização, envolvendo o resíduo de cisteína 

C5, resultou na obtenção do peptídeo homodimérico da presente 

invenção (Figura 1), um potente agente bactericida/fungicida 

e adicionalmente um agente antitumoral. 

Estado da técnica: 

[008] Os documentos intitulados “Peptide inhibitors of 

DNA cleavage by tyrosine recombinases and topoisomerases” de 

Klemm M et al., (2000) e “Reversible inhibitors of lambda 

integrase-mediated recombination efficiently trap Holiday 

junction intermediates and form the basis of a novel assay 

for junction resolution”, de Boldt JL et al., (2004), 

descrevem hexapeptídeos inibidores de DNA topoisomerases, 

assim como a presente invenção, identificados a partir das 

triagens de bibliotecas combinatórias tendo como resultado 

o peptídeo WRWYCR. No entanto, estes não revelam o peptídeo 

de SEQ ID NO: 1 da presente invenção. 

[009] Já os documentos intitulados “DNA repair, a novel 

antibacterial target: Holliday junction-trapping peptides 

induce DNA damage and chromosome segregation defects” de 

Gunderson CW et al., 2006), “Peptide wrwycr inhibits the 

excision of the several prophages and traps Hollidays 
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junctions inside Bacteria” de Gunderson, Carl et al., (2009) 

e “wrwytggrywrw is a single-chain functional analog of the 

Holliday junction-binding homodimer, (wrwycr)2” de Rideout, 

Marc et al., (2013) descrevem outros peptídeos com mecanismo 

de ação similares, em particular o peptídeo WRWYCR, que 

apresenta um amplo espectro de ação contra bactérias Gram-

negativas e Gram-positivas. No entanto, não revelam o 

peptídeo de SEQ ID NO: 1 da presente invenção.  

[010] Por fim, o documento intitulado “New peptide 

inhibitors of type IB topoisomerases: similarities and 

diferences vis a vis inhibitors of tyrosine recombinases” de 

Fujimoto DF, et al., (2006) descreve uma retriagem de 

bibliotecas combinatórias resultando na identificação do 

octapeptídeo WYWYCRCK, até então considerando o inibidor 

mais potente da DNA topoisomerase. No entanto, não é revelado 

o peptídeo da SEQ ID NO:1 da presente invenção. 

[011] Diferente do estado da técnica, a presente 

invenção emprega a dimerização como estratégia para a 

obtenção do peptídeo de SEQ ID NO: 1. A substituição de um 

resíduo de cisteína da posição 7 (C7) por alanina (A) e a 

posterior dimerização, envolvendo o resíduo de cisteína C5 

tornou esse peptídeo um inibidor ainda mais potente da DNA 

topoisomerase, mais particularmente um inibidor da 

topoisomarese do tipo I e do tipo II e com grande atividade 

bactericida/fungicida/antitumoral.  

[012] Em vista destes documentos, a matéria desta 

invenção é considerada nova e inventiva. 

Breve descrição da invenção: 

[013] A presente invenção se enquadra no campo da 

biotecnologia, mais particularmente a um método de obtenção 
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de um peptídeo dimérico, ao peptídeo dimérico e seu uso como 

agente bactericida, fungicida e antitumoral. 

[014] Mais particularmente, a presente invenção refere-

se ao método de obtenção de peptídeos diméricos pela síntese 

em fase sólida e pela dimerização em solução em que ocorre 

a formação de uma ligação dissulfeto intermolecular.  

[015] A substituição de um resíduo de cisteína da posição 

7 (C7) por alanina (A) na SEQ ID NO: 2 e a posterior 

dimerização, envolvendo o resíduo de cisteína C5 resultou na 

obtenção do peptídeo dimérico de SEQ ID NO: 1 da presente 

invenção com grande capacidade bactericida/fungicida e 

antitumoral.  

Breve descrição das figuras: 

[016] Para obter uma total e completa visualização do 

objeto desta invenção, são apresentadas as figuras as quais 

se faz referências, conforme se segue: 

Figura 1. Estrutura primária do peptídeo de SEQ ID 

NO: 1 obtido após a reação de dimerização. O referido 

peptídeo é constituído por duas sequências de SEQ ID NO: 2 

ligadas por uma ponte dissulfeto entre as cisteínas na 

posição C5.  

Figura 2. Esquema ilustrativo da síntese em fase 

sólida. Os círculos coloridos e as estrelas azuis 

representam, respectivamente, os resíduos dos aminoácidos 

utilizados na síntese e os protetores permanentes das cadeias 

laterais reativas dos mesmos. 

Figura 3. Monitoramento da reação de dimerização 

do peptídeo linear bruto de SEQ ID NO: 2 por cromatografia 

CLAE para obtenção do peptídeo sintético de SEQ ID NO: 1. 

Perfis cromatográficos obtidos em escala analítica, em que 
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A) monômero em condições iniciais de oxidação e B) após 48 

horas de reação. Condições da análise: gradiente linear 5-

95% de solvente B (A: água, 0,045% TFA; B: ACN, 0,036% TFA) 

em 30 min, fluxo de 1 mL/min e detecção a 220 nm. 

Figura 4. Perfis cromatográficos obtidos para o 

peptídeo da presente invenção, em que A) antes e B) após 

purificação. Condições da análise: gradiente linear 5-95% de 

solvente B (A: água, 0,045% TFA; B: ACN, 0,036% TFA) em 30 

min, fluxo de 1 mL/min e detecção a 220 nm. 

Figura 5. Análise de espectrometria de massas do 

peptídeo da presente invenção. 

Figura 6. Estrutura 3D representativa do “cluster” 

mais prevalente da trajetória da simulação de DM obtida para 

o peptídeo da presente invenção em meio aquoso. As cores 

verde, azul, vermelho e amarelo representam a cadeia 

carbônica, átomos de nitrogênio, átomos de oxigênio e 

resíduos de cisteína, respectivamente. Átomos de hidrogênio 

foram omitidos para uma melhor visualização.  

Figura 7. Espectro de DC obtido para o peptídeo da 

presente invenção em solução aquosa. 

Figura 8. Determinação da concentração inibitória 

mínima (CIM) do peptídeo da presente invenção sobre a 

atividade da DNA girase de E. coli, em que C-: controle 

negativo (plasmídeo relaxado), C+: controle positivo 

(relaxado + 1U de girase). Os números em cada aplicação no 

gel representam a concentração do peptídeo em μmol.L-1. 

Figura 9. Determinação da concentração inibitória 

mínima (CIM) do peptídeo da presente invenção sobre a 

atividade da Topo IV de E. coli, em que C-: controle negativo 

(plasmídeo superenrolado); C+: controle positivo (plasmídeo 
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superenrolado + 1U de Topo IV). Os números em cada aplicação 

no gel representam a concentração do peptídeo em μmol.L-1 

Figura 10. Determinação da concentração inibitória 

mínima (CIM) do peptídeo da presente invenção sobre a 

atividade da Topo IA de E. coli, em que C-: controle negativo 

(plasmídeo superenrolado); C+: controle positivo (plasmídeo 

superenrolado + 1U de Topo IA). Os números em cada aplicação 

no gel representam a concentração do peptídeo em μmol.L-1. 

Figura 11. Determinação da concentração inibitória 

mínima (CIM) do peptídeo da presente invenção sobre a 

atividade da Topo IB humana, em que C-: controle negativo 

(plasmídeo superenrolado); C+: controle positivo (plasmídeo 

superenrolado + 1U de topo IB). Os números indicados em cada 

aplicação no gel representam a concentração do peptídeo em 

μmol.L-1. 

Figura 12. Microscopia confocal a laser dos 

microrganismos MRSA, E. coli e C. albicans submetidas ao 

tratamento com o peptídeo da presente invenção, em dose 

subletal, em que grupo controle (A) e grupo tratado (B). 

Figura 13. Efeito do peptídeo de SEQ ID NO: 1 na 

morfologia de MRSA, E. coli e C. albicans, em que (A) é o 

Grupo Controle e (B) é o Grupo tratado. 

Figura 14. Tempo de morte dos microrganismos MRSA, 

E. coli e C. albicans submetidos ao tratamento com o peptídeo 

de SEQ ID NO: 1, em que (A) é o Grupo controle e (B) é o 

Grupo tratado. 

Figura 15. Permeabilidade dos microrganismos MRSA, 

E. coli e C. albicans submetidos ao tratamento com o peptídeo 

de SEQ ID NO: 1, em (A) é o Grupo controle: células vivas em 

tampão PBS e (B) é o Grupo tratado. 
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Figura 16 Atividade antitumoral do peptídeo da 

presente invenção em células de câncer do epitélio escamoso 

de colo uterino (SiHa), após tratamento com diferentes 

concentrações do peptídeo da presente invenção. 

Figura 17. Efeito do peptídeo da presente invenção 

(50 μmol.L-1) na morfologia das células de carcinoma 

epidermóide de colo uterino (SiHa), em que grupo controle 

(A) e Grupo tratado (B). As imagens mostradas foram obtidas 

utilizando aumento de 20X em microscópio invertido, após 24 

h de incubação com o peptídeo. 

Figura 18. Atividade antitumoral do peptídeo da 

presente invenção em células de queratinócitos não tumorais 

(HaCat), após tratamento com diferentes concentrações do 

peptídeo. 

Figura 19. Atividade hemolítica do peptídeo da 

presente invenção após tratamento com diferentes 

concentrações do peptídeo. 

Descrição detalhada da invenção: 

[017] A presente invenção refere-se a um método de 

obtenção de um peptídeo dimérico, ao peptídeo dimérico obtido 

de SEQ ID NO: 1 e ao seu uso na preparação de uma formulação 

para tratamento de doenças fúngicas, bacterianas e tumorais. 

[018] Dito método foi realizado com base na metodologia 

da fase sólida, empregando a estratégia Fmoc e na dimerização 

por oxidação. A metodologia da fase sólida é baseada no 

crescimento, resíduo por resíduo, da cadeia peptídica presa 

covalentemente pelo seu aminoácido carboxiterminal a sítios 

reativos existentes em um suporte sólido. O referido suporte 

sólido é um polímero insolúvel e deve ser permeável e 

solvatado pelos solventes orgânicos selecionados para a 
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síntese. 

[019] Nesse sentido, como suporte polimérico utilizado 

no presente processo, pode ser selecionado qualquer resina 

utilizada para a síntese em fase sólida, preferivelmente, a 

resina de partida aqui utilizada foi a base de poliestireno 

funcionalizada especificamente a resina Rink amida AM 

Resina, com substituição inicial de 0,52 mmmol.g-1, que, ao 

final, resulta em um peptídeo carboxi-amida terminal. 

[020] Como grupo protetor, foi utilizado o grupo Fmoc 

como protetor de todos os L-α-aminogrupos utilizados e grupos 

t-butílicos (t-Bu) ou derivados para a proteção das cadeias 

laterais dos resíduos dos aminoácidos trifuncionais. 

[021] A próxima etapa da síntese envolve a remoção do 

grupo Fmoc em meio básico, empregando uma solução que é 

selecionada de piperidina a 20% em DMF ou morfolina a 50% em 

DMF, porém, mais preferivelmente 4-metil-piperidina a 20% 

(v/v) em DMF, o que permite o acoplamento do segundo 

aminoácido derivado. 

[022] São utilizados os seguintes solventes e agentes de 

condensação os quais são selecionados a partir do grupo que 

compreende dimetilformamida, diclorometano, N—diisopropil-

carbodiimida e N-hidroxibenzotriazol, preferivelmente N,N´-

diisopropilcarbodiimida/N-hidroxibenzotriazol (DIC/HOBt) em 

dimetilformamida (DMF): diclorometano (DCM) (1:1).  

[023] O monitoramento das etapas de desproteção e 

acoplamento foram realizados pelo teste de ninidrina (KAISER 

et al., 1970).  

[024] Por fim, a clivagem final dos peptídeos das 

respectivas resinas e a desproteção dos grupos protetores 

das cadeiras laterais foram efetuadas pelo tratamento da 
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respectiva peptidil-resina com uma solução contendo ácido 

trifluoracético (TFA) a 94%, água deionizada a 2,5%, 

etanoditiol (EDT) a 2,5% e triisopropilsilano (TIS) a 1%, em 

temperatura a 25ºC por 2 horas. Posteriormente, foi realizada 

a precipitação dos peptídeos em éter etílico gelado e 

extraído da resina com uma solução aquosa de TFA a 0,045%, 

e o sobrenadante contendo o peptídeo foi liofilizado para 

obtenção do peptídeo bruto. 

[025] As etapas da síntese em fase sólida estão 

representadas no esquema geral da síntese na Figura 2. 

[026] Após a etapa de síntese em fase sólida, o peptídeo 

de SEQ ID NO: 2, na sua forma não purificada, foi dimerizado 

por oxidação por aeração controlada por um período de 2 a 50 

horas, em um sistema constituído de um compressor de ar, 

sendo preferivelmente por 48 horas, em temperatura que varia 

de 15ºC a 35ºC, preferivelmente a 25ºC, em meio levemente 

alcalino, sendo seu pH ajustado para 8,0, com o uso de 

hidróxido de amônio para formação de ligações dissulfeto 

inter-cadeias, tendo sido obtido o dímero de SEQ ID NO: 1. 

As reações dessa etapa foram acompanhadas por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) realizada em sistema 

Shimadzu (Figura 3). Os solventes utilizados foram todos de 

grau cromatográfico os quais foram selecionados do grupo que 

compreende metanol, tetrahidrofurano e acetonitrila, mais 

preferivelmente água ultrapura e acetonitrila. 

[027] Em seguida, o peptídeo foi purificado por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) em escala 

semi-preparativa e a análise das frações obtidas em escala 

analítica (Figura 4).  
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[028] Já a identificação dos peptídeos foi realizada por 

determinação da massa molecular, utilizando um sistema LC/MS 

constituído por UFLC Shimadzu acoplado a um espectrômetro de 

massas Bruker Amazon SL empregando o modo de ionização por 

eletrospray (ESI-MS positivo), sendo os valores 1.167,8, 

778,8 e 584,5, os valores de massas dos íons +2, +3 e +4, 

que são utilizados para encontrar a massa molecular de 

2.333,16 (Figura 5). 

[029] O peptídeo de SEQ ID NO: 1 revelou-se um potente 

inibidor de diferentes DNA topoisomerases, com atividade 

específica contra bactérias Gram-negativas e Gram-positivas 

e fungos (leveduras) e adicionalmente com atividade contra 

células tumorais, não mostrando toxicidade contra as células 

humanas normais. 

[030] Mais especificamente, o peptídeo de SEQ ID NO:1 

foi capaz de inibir o crescimento das bactérias Escherichia 

coli e Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) 

e do fungo Candida albicans. Para Escherichia coli, foi 

observado uma concentração mínima inibitória (CIM) de 0,1 

µmol.L-1 para Staphylococcus aureus, observou-se um CIM de 

2,5 µmol.L-1 para MRSA e para Candida albicans, um CIM de 0,2 

µmol.L-1 (Tabela 1). 

Tabela 1. Atividade antimicrobiana do peptídeo de SEQ ID NO: 

1 

CIM (µmol.L-1) 

MRSA E. coli C. albicans 

2,5 0,1 0,2 

[031] Por outro lado, peptídeo da presente invenção foi 

capaz de diminuir a atividade tumoral, mais especificamente 
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das células de carcinoma epidermóide do colo uterino (SiHa), 

em que foi observada tanto a diminuição das células tumorais 

em cerca de 19% ao aplicar a concentração de 50 μmol.L-1 da 

solução contendo o peptídeo (Figura 16) assim como foram 

observadas alterações morfológicas caracterizadas pela 

diminuição do volume celular, formação de núcleos picnóticos 

e corpos apoptóticos (Figura 17). 

[032] Assim, o peptídeo de SEQ ID NO:1 da presente 

invenção pode ser utilizado como princípio ativo de 

formulações para o tratamento de infecções causadas por 

bactérias, fungos assim como no tratamento de células 

tumorais. 

[033] Nesse sentido, as doenças causadas por bactérias 

podem ser selecionadas do grupo que compreende infecções 

urinárias, ósseas e de pele, pneumonia, meningite, 

endocardite e até mesmo septicemia; já as doenças causadas 

por fungos são as dermatofitoses, esporotricoses, 

candidíases superficiais e invasivas, entre outras e as 

doenças causadas por células tumorais são os carcinomas e 

melanomas, preferivelmente carcinoma epidermóide de colo 

uterino (SiHa).  

Testes realizados 

Dinâmica molecular (DM): 

[034] Estudos estruturais por DM foram realizados para 

a sequência peptídica de SEQ ID NO:1 em meio aquoso. A 

estrutura 3D inicial do peptídeo foi construída 

computacionalmente usando o servidor PEP-FOLD3 (LAMIABLE et 

al., 2016). O melhor modelo previsto para a sequência 

peptídica, foi utilizado para a simulação de dinâmica 

molecular usando o pacote GROMACS versão 5.1 (PRONK et al., 
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2013). As condições, padronizadas através de estudos 

anteriores, foram: campo de força OPLS-AA (all-atom 

optimized potentials for liquid simulations) (JORGENSEN, et 

al., 1996); modelo de água tipo SPC/E, que acrescenta uma 

correção da polarização média à função de energia potencial 

em relação ao modelo SPC (simple point charge), apresentando 

melhor densidade e constante de difusão; distância do 

complexo à parede da caixa de simulação mantida em 100 Å;  

Lennard-Jones e Coulomb foram aplicados como termos de 

repulsão e dispersão, com um cutoff de 9 Å de interação 

eletrostática, utilizando o método PME (Particle Mesh Ewald) 

(ESSMANN et al., 1995)  com um raio de corte para a distância 

de van der Waals de 1,4 nm e o algoritmo LINCS (HESS, et 

al., 1997) para a restrição do comprimento das ligações. 

[035] A estrutura representativa do “cluster” 

predominante, obtida para o peptídeo de SEQ ID NO: 1 em meio 

aquoso está representada na Figura 6, e mostra a 

predominância de uma estrutura desordenada. 

Dicroísmo circular (DC): 

[036] A estrutura secundária do peptídeo de SEQ ID NO: 

1 foi analisada por dicroísmo circular (DC) utilizando um 

espectropolarímetro JASCO J-815. O peptídeo foi estudado na 

concentração de 60 µmol.L-1 em solução aquosa. Foi utilizada 

uma cela de 1 mm de caminho óptico, acúmulo de 8 varreduras 

por espectro e temperatura de 25ºC. O tempo de integração 

foi de 3 segundos por ponto e a leitura foi feita a cada 0,2 

nm. O espectro (Figura 7) foi obtido em millidegrees e 

convertidos a elipticidade molar [θ] (deg cm2 dmol-1). 

[037] O peptídeo da presente invenção não apresenta 

estrutura secundária definida, sendo observado uma banda 
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negativa com um máximo em torno de 200 nm, característica de 

randomização. Em adição, observa-se uma intensa banda 

positiva em ~225-230 nm, que é atribuída à presença de 

ligações dissulfeto (HIDER et al., 1998; TETENBAUM; MILLER, 

2001) e cadeias laterais aromáticas de aminoácidos como o 

triptofano (WOODY, 1994). 

 Ensaios de inibição de DNA Topoisomerases: 

[038] Todas as enzimas DNA topoisomerases utilizadas 

foram adquiridas comercialmente (Inspiralis Ltd) e 

fornecidas com seus respectivos tampões e substratos.  

Inibição da atividade da DNA girase (Escherichia coli): 

[039] Os ensaios de inibição do superenovelamento do DNA 

(inibição da atividade da girase) foram realizados 

incubando-se 1 unidade (U) da enzima com 0,5 µg de plasmídeo 

pBR322 relaxado (DNA) e concentrações decrescentes do 

peptídeo de SEQ ID NO: 1 em um volume de reação de 30 µL, 

conforme protocolo do fornecedor. A reação foi incubada a 

37ºC por 1 hora em tampão de ensaio (Tris.HCl 35 mmol.L-1; 

KCl 24 mmol.L-1; MgCl2, 4 mmol.L-1; Ditiotreitol, 2 mmol.L-1; 

Espermidina 1,8 mmol.L-1; ATP  1 mmol.L-1; glicerol 6,5%  

(m/v); Albumina  0,1 µg.mL-1; pH = 7,5; diluídos 5 vezes). A 

reação foi interrompida pela adição de 3 µL de SDS, 15 µL de 

STEB (sacarose 20%; Tris.HCl 0,05 mol.L-1; pH 7,5; EDTA 0,05 

mol.L-1; azul de bromofenol 0,5 mg.mL-1) e 60 µL da mistura 

clorofórmio:álcool isoamílico (24:1). Posteriormente as 

amostras foram centrifugadas e os sobrenadantes das mesmas 

foram analisados por eletroforese em gel de agarose 1% em 

tampão TBE (Tris.HCl 89 mmol.L-1; ácido bórico 89 mmol.L-1; 

EDTA 2 mmol.L-1; pH 8,2). Após a corrida, o gel foi corado 

durante 30 minutos com uma solução de brometo de etídio (1 
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mg.mL-1) e analisado em um fotodocumentador Alpha Imager EP 

System da Alpha Innotech (Figura 8). 

Inibição da atividade da Topoisomerase IV (Escherichia 

coli): 

[040] Os ensaios de inibição do relaxamento do DNA 

superenovelado (inibição da atividade da Topo IV) foram 

realizados incubando-se 1 unidade (U) da enzima com 0,5 μg 

de plasmídeo pBR322 superenovelado (DNA) e concentrações 

decrescentes do peptídeo da presente invenção em um volume 

de reação de 30 μL. A reação foi incubada a 37ºC por 1 hora 

em tampão de ensaio (HEPES-KOH 40 mmol.L-1; glutamato de 

potássio 100 mmol.L-1; acetato de magnésio 10 mmol.L-1; 

Ditiotreitol 10 mmol.L-1; ATP 1 mmol.L-1; Albumina 50 μg.mL-

1; pH = 7,6; diluído 5 vezes).  Posteriormente as amostras 

foram tratadas e submetidas à análise de eletroforese em gel 

de agarose, o qual foi analisado em fotodocumentador (Figura 

9), como descrito no item anterior. 

Inibição da atividade da Topoisomerase IA de Escherichia 

coli: 

[041] Os ensaios de inibição do relaxamento do DNA 

superenovelado (inibição da atividade da Topo IA) foram 

realizados incubando-se 1 unidade (U) da enzima com 0,5 μg 

de plasmídeo pBR322 superenovelado (DNA) e concentrações 

decrescentes do peptídeo da presente invenção em um volume 

de reação de 25 μL. A reação foi incubada a 37ºC por 30 min 

em tampão de ensaio (Tris.acetato 20 mmol.L-1; acetato de 

potássio 50 mmol.L-1; acetato de magnésio 10 mmol.L-1; BSA 

100 μg.mL-1; pH = 7,9). Posteriormente as amostras foram 

tratadas, submetidas à análise de eletroforese em gel de 
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agarose e analisadas em fotodocumentador, conforme descrito 

para DNA girase (Figura 10). 

Inibição da atividade da Topoisomerase IB humana: 

[042] Os ensaios de inibição do relaxamento do DNA 

superenovelado (inibição da atividade da topoisomerase IB 

humana) foram realizados incubando-se 1 unidade (U) da enzima 

com 0,5 μg de plasmídeo pBR322 superenovelado (DNA) e 

concentrações decrescentes do peptídeo de SEQ ID NO: 1 em um 

volume de reação de 30 μL. A reação foi incubada a 37ºC 

durante 1 hora em tampão de ensaio (Tris.HCl 20 mmol.L-1; 

NaCl 200 mmol.L-1; EDTA 0,25 mmol.L-1; glicerol 5%; Albumina 

50 µg.mL-1; pH = 7,5; diluído 10 vezes). Posteriormente as 

amostras foram tratadas, submetidas à análise de 

eletroforese em gel de agarose e analisadas em 

fotodocumentador (Figura 11), conforme descrito 

anteriormente. 

Inibição da atividade da Topoisomerase tipo II humana 

(alfa e Beta): 

[043] Os ensaios de inibição do relaxamento do DNA 

superenovelado (inibição da atividade das topoisomerases II 

humanas - alfa e beta) foram realizados incubando-se 1 

unidade (U) da enzima com 0,5 μg de plasmídeo pBR322 

superenovelado (DNA) e concentrações decrescentes do 

peptídeo da presente invenção em um volume de reação de 30 

μL. A reação foi incubada a 37ºC durante 1 hora em tampão de 

ensaio (Tris.HCl 50 mmol.L-1; NaCl 125 mmol.L-1; MgCl2, 10 

mmol.L-1; Ditiotreitol 5 mmol.L-1; Albumina 100 µg.mL-1; pH = 

7,5; diluído 5 vezes). Posteriormente as amostras foram 

tratadas, submetidas à análise de eletroforese em gel de 

agarose e analisadas em fotodocumentador como descrito para 
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as demais topoisomerases, porém não foi observado nenhuma 

inibição da ação da Topo II humana, em nenhuma de suas 

isoformas (α e β) mesmo em concentrações superiores a 100 

μmol.L-1. 

[044] Os valores de IC100 (concentração de peptídeo 

necessária para produzir 100% de inibição da reação 

catalisada por uma topoisomerase) estão detalhados na Tabela 

2, e mostram que o peptídeo da presente invenção possui maior 

potencial inibitório frente às topoisomerases do tipo I, 

tanto de origem bacteriana como humana. As porcentagens de 

inibição foram estimadas pelo software AlphaView 

(AlphaImager®EP).  

Tabela 2. Comparação da atividade inibitória do peptídeo da 

presente invenção em diferentes topoisomerases (bacterianas 

e humanas). 

IC100 (µmol L-1) 

Escherichia coli Humana 

DNA 

girase 
Topo IV 

 

Topo IA 

 

Topo IB 

 

Topo II alfa e beta 

>50* 75 1,2 2,5 não inibe 

*83% de inibição da DNA girase de E. coli na concentração de 50 µmol.L-1 

Determinação da concentração mínima inibitória (CIM): 

[045] Para a avaliação da atividade antimicrobiana do 

peptídeo da presente invenção, visando a determinação das 

concentrações inibitórias mínimas (CIMs) e concentrações 

bactericidas/fungicidas mínimas (CBMs/CFMs), foi utilizado 

o método de microdiluição em caldo, de acordo com as normas 

descritas pelo “Clinical and Laboratory Standards Institute” 

(CLSI – documentos M7-A10, 2015 e M27-A3, 2017), com 
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modificações. Cepas padrão de Staphylococcus aureus 

resistente à Meticilina (MRSA – ATCC 33591), Escherichia 

coli (E. coli – ATCC 8737) e Candida albicans (C. albicans 

– ATCC 90028) foram utilizadas, como representantes das 

bactérias Gram positivas, Gram negativas e leveduras, 

respectivamente. 

[046] Uma alíquota de cada microrganismo foi 

descongelada e plaqueada em meio de cultura ágar específico, 

sendo o Mueller Hinton para as bactérias e o SDA (Sabouraud 

Dextrose Agar) para o fungo. A placa de Petri foi incubada 

em estufa de crescimento a 37ºC durante 24-48 horas. Após a 

incubação, uma alçada da cultura fresca de cada microrganismo 

foi transferida para 10 mL de meio de cultura líquido 

específico, sendo o Tryptic Soy Broth para bactérias e YNB 

(Yeast Nitrogen Base) para o fungo, e incubada em estufa de 

crescimento com agitação orbital de 75 rpm, à 37ºC 

“overnight”. Após esse período, as células foram 

centrifugadas a 5000 g durante 5 minutos e lavadas duas vezes 

com PBS (Phosphate Buffered Saline, pH 7,2). Após lavagem, 

as células foram ressuspensas em meio de cultura líquido. A 

concentração do inóculo foi determinada através de 

espectrofotometria UV-vis com comprimento de onda de 540 nm 

para o fungo e 600 nm para as bactérias, e a densidade ótica 

(DO) foi ajustada em valor correspondente a 1x107 células/mL, 

para posterior diluição conforme as normas do CLSI. As CIMs 

e CBMs/CFMs foram determinadas após incubação dos 

microrganismos submetidos a diluições seriadas do peptídeo 

de SEQ ID NO: 1, em placas de cultura de 96 poços de fundo 

redondo, durante 24 h a 37ºC. Como controles positivo e 

negativo do crescimento microbiano foram empregados, 
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respectivamente, meio de cultura com os microrganismos e 

meio de cultura estéril. A CIM foi definida como a menor 

concentração do peptídeo que inibiu o crescimento dos 

microrganismos, determinada por inspeção visual. Para 

determinação da CBM/CFM, alíquotas de 100 µL provenientes de 

cada poço foram removidas e diluídas em microtubos contendo 

900 µL de PBS (diluições de 10-1 a 10-8). Posteriormente, 

foram plaqueados 25 µL de cada diluição em placas contendo 

meio de cultura ágar. Os plaqueamentos foram realizados em 

duplicata, e após 24-48 h de incubação das placas a 37ºC, 

unidades formadoras de colônias por mL (UFC/mL) foram 

calculadas e o resultado transformado em log10. A CBM/CFM foi 

determinada como a menor concentração do peptídeo que 

resultou em inviabilidade dos microrganismos, observada 

através de contagem de UFC/mL. 

[047] Todos os resultados obtidos de CIM (Tabela 3) foram 

coincidentes com os valores de concentração bactericida 

mínima (CBM) e de concentração fungicida mínima (CFM). 

Tabela 3. Atividade antimicrobiana do peptídeo da presente 

invenção. 

CIM (μmol.L-1) 

MRSA E. coli C. albicans 

2,5 0,1 0,2 

Análise qualitativa da viabilidade celular:  

[048] A análise qualitativa de viabilidade celular foi 

realizada por microscopia confocal de varredura a laser 

(Figura 12). Os microrganismos tratados com o peptídeo de 

SEQ ID NO: 1 nas concentrações subletais predeterminadas 

(conforme descrito na seção anterior) foram incubados em 
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placa de 24 poços, durante 24 horas, em estufa estática a 

37ºC. Em seguida, foram corados com o kit fluorimétrico 

(Live/Dead BacLight Bacterial Viability Kit) na concentração 

indicada pelo fabricante: 1µL de SYTO 9 e 1µL de iodeto de 

propídio (PI) em 1 mL de PBS. Após o preparo do corante, 

este foi adicionado às amostras, que foram incubadas à 

temperatura ambiente, na ausência de luz, durante 30 minutos. 

Após esse período, foram realizadas lavagens das amostras 

para remoção do excesso de corante, e em seguida, analisadas 

utilizando o microscópio confocal Zeiss (modelo LSM 780 

invertido). 

[049] A Figura 12 mostra que, para os três 

microrganismos, os grupos tratados com o peptídeo da presente 

invenção apresentaram significativa diminuição na quantidade 

de células vivas (marcadas com SYTO 9 – fluorescência verde) 

e aumento da concentração de células mortas (marcadas com PI 

– fluorescência vermelha). A sobreposição das fluorescências 

verde e vermelha (SYTO 9/PI) aparece com o sinal amarelo e 

representa a permeabilização gradual da membrana da 

bactéria. Os grupos controles, que não foram tratados com o 

peptídeo da presente invenção, apresentam grande quantidade 

de células coradas em verde (vivas); já as células coradas 

em vermelho (mortas) são praticamente inexistentes. 

Análise da morfologia celular das células microbianas: 

[050] Para a investigação das alterações morfológicas e 

de distribuição dos microrganismos submetidos ao tratamento 

com o peptídeo em estudo, imagens provenientes de microscopia 

eletrônica de varredura foram obtidas (Figura 13). 

[051] As eletromicrografias da Figura 13 foram obtidas 

por microscópio eletrônico de varredura de alta resolução do 
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tipo field emission (MEV- FEG JEOL modelo 7500F).  Os 

microrganismos foram cultivados sobre discos de poliestireno 

cortados, esterilizados em micro-ondas, e tratados com 

peptídeo de SEQ ID NO: 1 nas concentrações subletais 

predeterminadas. Após o período de incubação, a amostra foi 

fixada em uma solução de paraformaldeído 4% durante uma hora, 

e desidratada em séries de etanol com concentrações 

crescentes (70%, 80%, 90% e 95% por 10 minutos, e 100% por 

20 minutos), secos em temperatura ambiente e mantidos em 

dessecador a vácuo. Para a análise, as amostras foram 

montadas em stubs metálicos e metalizadas com ouro.  

[052] Em relação ao grupo controle, o tratamento com o 

peptídeo de SEQ ID NO: 1 (coluna B) causou diminuição da 

quantidade de células das culturas, além de discretas 

alterações morfológicas. 

Determinação do tempo de morte dos microrganismos (Time-

Kill): 

[053] Os microrganismos foram mantidos incubados com o 

peptídeo de SEQ ID NO: 1 nas concentrações letais 

predeterminadas no ensaio de determinação da CIM. Alíquotas 

foram retiradas e plaqueadas nos seguintes tempos: 0, 15, 

30, 60, 120, 480 e 960 min; em seguida as placas foram 

incubadas a 37ºC durante 24 horas. Após esse período, foram 

realizadas as contagens das colônias formadas. O ensaio foi 

realizado em triplicata. Na Figura 14, pode-se observar o 

tempo de morte de cada microrganismo, após exposição à 

concentração fungicida/bactericida mínima do peptídeo 

testado. 

Capacidade de permeabilização de células microbianas: 
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[054] Foi realizado o teste de permeabilização de 

células microbianas, onde cada microrganismo foi exposto às 

concentrações fungicida/bactericidas mínimas do peptídeo de 

SEQ ID NO: 1, durante o tempo de morte encontrado. A análise 

foi realizada através de citometria de fluxo, empregando-se 

o iodeto de propídio (PI) como sonda fluorescente. O ensaio 

foi realizado conforme descrito por HU et al. (2013), com 

algumas modificações. Os microrganismos foram cultivados nas 

condições previamente relatadas. As células microbianas 

foram então centrifugadas a 5000 g durante 10 min. Depois de 

lavar duas vezes com PBS, as células foram ressuspensas em 

PBS e a DO ajustada para 1x108 células/mL. Posteriormente as 

células microbianas foram incubadas com o peptídeo nas 

concentrações letais (1 x CIM), durante período 

predeterminado de tempo de morte. Como controle negativo 

foram utilizadas amostras dos microrganismos em PBS, e como 

controle positivo, microrganismos tratados com solução de 

Triton 10%. Após adição do PI (10 µmol.L-1), as amostras 

foram imediatamente examinadas usando o citômetro de fluxo 

BD FACSCanto (BD Biosciences – EUA). Foram registrados 10000 

eventos para cada amostra, sendo o ensaio realizado em 

triplicata. Os dados foram analisados usando o software BD 

FACSDiva. 

[055] O iodeto de propídio é um fluoróforo que se 

intercala em qualquer DNA, desde que a membrana celular 

esteja permeável. Tal propriedade deve-se ao fato de que 

marcadores de DNA de elevada massa molecular, como o PI, não 

são passíveis de penetrar na célula intacta, em decorrência 

do seu tamanho. Com isso, após o tratamento com o peptídeo 

de SEQ ID NO: 1, pode-se avaliar a integridade das membranas 
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celulares dos diferentes microrganismos testados (Figura 

15).  

[056] Na Figura 15, pode-se observar que, para todos os 

microrganismos, os controles apresentaram baixa proporção de 

células marcadas com PI, evidenciando a integridade das 

células não tratadas. Para a análise dos resultados, o 

controle foi utilizado como branco e, a porcentagem de 

células com dano na membrana (P2) foi subtraída dos 

resultados obtidos para os grupos tratados. O peptídeo de 

SEQ ID NO: 1 apresentou atividade de permeabilização de 

membranas correspondendo a 54% para C. albicans, 39% para 

MRSA e 14% para E. coli.  A presença da ligação dissulfeto 

na posição C5-C5 parece favorecer uma possível conformação 

estrutural e interação com as membranas de diferentes 

microrganismos, favorecendo a permeabilização destas. 

Ensaios de viabilidade e morfologia celular de células 

tumorais: 

[057] O peptídeo da presente invenção teve sua atividade 

avaliada contra células de carcinoma epidermóide de colo 

uterino (SiHa), linhagem celular que apresenta alta 

expressão de topoisomerases do tipo I e II.     

[058] A linhagem celular de carcinoma epidermóide de 

colo uterino (SiHa) foi cultivada em meio DMEM suplementado 

com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 0,1% de gentamicina, em 

garrafas de cultura de 150 cm2. Inicialmente, as células 

foram lavadas com PBS e removidas da garrafa com tripsina 

0,25% em DMEM. Em placa de 96 poços, as células foram 

cultivadas na concentração de 2,5x104 células por 100 µL do 

meio e incubadas overnight em estufa de cultura a 37°C e 5% 

de CO2. Após esse período, o meio de cultura foi retirado 
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para adição do peptídeo de SEQ ID NO: 1 diluído em DMEM sem 

SFB nas seguintes concentrações: 50 µmol.L-1, 25 µmol.L-1, 

12,5 µmol.L-1, 6,25 µmol.L-1, 3,12 µmol.L-1 e 1,56 µmol.L-1 e 

mantido em contato com as células durante 24 horas sob as 

mesmas condições de incubação. Por fim, o tratamento foi 

interrompido para adição de 50 µL de Resazurina 0,1% em DMEM 

suplementado com 10% de SFB. As células ficaram incubadas em 

estufa de cultura à 37°C e 5% de CO2 durante 4 horas. Em 

seguida, realizou-se a leitura das amostras em fluorímetro 

com comprimentos de onda ajustados em 530 e 590 nm para a 

excitação e emissão, respectivamente. Foi utilizado como 

controle positivo células tratadas apenas com meio de cultura 

e como controle negativo, tratamento com DMSO por 24h. Como 

pode ser observado na Figura 16, na maior concentração 

testada (50 μmol.L-1), o peptídeo da presente invenção 

reduziu a viabilidade celular das células tumorais a 

aproximadamente 19% após 24 horas de incubação. A menor 

atividade inibitória do peptídeo contra as células testadas, 

comparado aos resultados de inibição da Topo IB humana (2,5 

μmol.L-1), pode estar relacionado a uma baixa atividade de 

permeabilização celular.  

[059] Buscando-se observar possíveis alterações 

morfológicas provocadas pelo peptídeo nas células tumorais 

estudadas (SiHa), micrografias foram obtidas após 24 horas 

de incubação com a concentração peptídica que promoveu a 

maior redução da viabilidade celular. Para isso, fez-se uso 

de um microscópio invertido Zeiss AxioVert A1. As células 

foram fotografadas após 24 h de incubação com o peptídeo de 

SEQ ID NO: 1 em placas de 96-poços. 
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[060] Como pode ser observado na Figura 17, as células 

tratadas com o peptídeo da presente invenção na concentração 

de 50 μmol.L-1 apresentaram alterações morfológicas 

caracterizadas por diminuição do volume celular, formação de 

núcleos picnóticos e possíveis corpos apoptóticos.  

Avaliação de células não tumorais: 

[061] Um dos maiores desafios para o desenvolvimento de 

novos fármacos, tais como agentes antimicrobianos e 

antitumorais, consiste na obtenção de compostos ativos que 

não sejam tóxicos para células normais do corpo humano. Neste 

contexto, ensaios de viabilidade celular em células de 

queratinócitos não tumorais (HaCat) foram realizados, 

buscando-se avaliar a toxicidade do peptídeo da presente 

invenção.  

[062] A linhagem celular de queratinócitos não tumorais 

(HaCat) foram cultivadas em meio DMEM suplementado com 10% 

de soro fetal bovino (SFB) e 0,1% de gentamicina, em garrafas 

de cultura de 150 cm2. Inicialmente, as células foram lavadas 

com PBS e removidas da garrafa com tripsina 0,25% em DMEM. 

Em placa de 96 poços, as células foram cultivadas na 

concentração de 2,5x104 células por 100 µL do meio e 

incubadas overnight em estufa de cultura a 37°C e 5% de CO2. 

Após esse período, o meio de cultura foi retirado para adição 

do peptídeo de SEQ ID NO: 1 diluído em DMEM sem SFB nas 

seguintes concentrações: 50 µmol.L-1, 25 µmol.L-1, 12,5 

µmol.L-1, 6,25 µmol.L-1, 3,12 µmol.L-1 e 1,56 µmol.L-1 e 

mantido em contato com as células durante 24 horas sob as 

mesmas condições de incubação. Por fim, o tratamento foi 

interrompido para adição de 50 µL de Resazurina 0,1% em DMEM 

suplementado com 10% de SFB. As células ficaram incubadas em 
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estufa de cultura à 37°C e 5% de CO2 durante 4 horas. Em 

seguida, realizou-se a leitura das amostras em fluorímetro 

com comprimentos de onda ajustados em 530 e 590 nm para a 

excitação e emissão, respectivamente. Foi utilizado como 

controle positivo células tratadas apenas com meio de cultura 

e como controle negativo, tratamento com DMSO por 24h.  

[063] Como pode ser observado na Figura 18 o peptídeo 

promoveu uma baixa ou nula redução da viabilidade celular da 

linhagem HaCat, na faixa de concentração testada. Mesmo nas 

maiores concentrações do peptídeo, a viabilidade celular 

observada foi superior a 98%. Tal fato pode estar relacionado 

à menor taxa de expressão de topoisomerases em células 

normais, comparado a células tumorais, as quais apresentam 

rápida proliferação (KELLNER; RUDOLPH; PARWARESCH, 2000). 

Determinação da atividade hemolítica:  

[064] Células vermelhas de sangue humano, obtidas a 

partir do sangue fresco de doador voluntário, foram separadas 

do plasma por centrifugação e lavadas 3 vezes em tampão PBS 

(0,01 mol.L-1, contendo 0,15 mol.L-1 de cloreto de sódio) pH 

7,4. Da solução inicial do peptídeo de SEQ ID NO: 1 a 200 

µmol.L-1, foram realizadas diluições seriadas em tubos tipo 

eppendorf, sendo o volume final de 200 µL em cada tubo. 

Previamente foi adicionado 1% (v/v) de eritrócito em cada 

tubo. A referência de 100% de lise foi 2 µL de eritrócitos 

(1%) misturado com 198 µL de uma solução 1% (v/v) Triton X-

100 (controle positivo). A referência de 0% de lise foi 2 µL 

de eritrócitos (1%) com 198 µL de tampão PBS (controle 

negativo). Após incubação em temperatura ambiente por 1 hora, 

as amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 3 minutos e 

alíquotas de 100 µL do sobrenadante foram pipetadas em 
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microplacas de 96 poços. A absorbância a 540 nm foi 

determinada usando leitor de microplaca (BioTek, modelo 

Epoch). O ensaio foi realizado em triplicata.  De acordo com 

a Figura 19, mesmo na maior concentração testada (100 µmol.L-

1), o peptídeo da presente invenção apresentou um baixo 

percentual de lise eritrocitária (14%).  

[065] Os versados na arte valorizarão os conhecimentos 

aqui apresentados e poderão reproduzir a invenção nas 

modalidades apresentadas e em outras variantes, abrangidas 

no escopo das reivindicações anexas. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Método de obtenção de peptídeo dimérico, 

caracterizado pelo fato de que compreende as etapas: 

a) síntese em fase sólida e  

b) dimerização do octapeptídeo de SEQ ID NO: 2. 

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que na etapa a) o suporte polímero compreende 

qualquer resina a base de poliestireno funcionalizada, mais 

preferivelmente, a resina Rink amida AM Resina, com 

substituição inicial de 0,52 mmmol.g-1, com a formação de um 

peptídeo carboxi-amida terminal. 

3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que na etapa a) compreende grupo 

fluorenilmetiloxicarbonila (Fmoc) como protetor de todos os 

L-α-aminogrupos utilizados e grupos t-butílicos (t-Bu) ou 

derivados para a proteção das cadeias laterais dos resíduos 

dos aminoácidos trifuncionais. 

4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado 

pelo fato de que a remoção do grupo Fmoc é realizada com uma 

solução que é selecionada de piperidina a 20% em DMF ou 

morfolina a 50% em dimetilformamida (DMF), mais 

preferivelmente 4-metil-piperidina a 20% (v/v) em DMF. 

5. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado 

pelo fato de que compreende os solventes e agentes de 

condensação selecionados a partir do grupo que compreende   

dimetilformamida, diclorometano, N—diisopropilcarbodiimida 

e N-hidroxibenzotriazol, preferivelmente N,N´-

diisopropilcarbodiimida/N-hidroxibenzotriazol (DIC/HOBt) em 

dimetilformamida (DMF): diclorometano (DCM) (1:1).  

6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 
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pelo fato de que na etapa a) a clivagem final dos peptídeos 

das respectivas resinas e a desproteção dos grupos protetores 

das cadeiras laterais são efetuadas pelo tratamento da 

respectiva peptidil-resina com uma solução contendo ácido 

trifluoracético (TFA) a 94%, água deionizada a 2,5%, 

etanoditiol (EDT) a 2,5% e triisopropilsilano (TIS) a 1%, em 

temperatura a 25ºC por 2 horas.  

7. Método, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado 

pelo fato de que é obtido o peptídeo linear bruto de SEQ ID 

NO: 2, em que o resíduo de cisteína da posição 7 é substituído 

por alanina. 

8. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que na etapa b), o peptídeo de SEQ ID NO: 2 é 

submetido à oxidação por areação controlada utilizando um 

compressor de ar, de 2 a 50 horas, sendo preferivelmente por 

48 horas, em temperatura que varia de 15 a 35ºC, 

preferivelmente a 25ºC, em meio alcalino com pH 8,0 formando 

ligações dissulfeto inter-cadeias entre resíduos de cisteína 

na posição C5. 

9. Peptídeo dimérico, obtido conforme método definido 

nas reivindicações 1-8, caracterizado pelo fato de que 

compreende a SEQ ID NO:1 e ser um inibidor da topoisomerase 

do tipo I e do tipo II. 

10. Uso do peptídeo dimérico, obtido conforme definido 

na reivindicação 9, caracterizado por ser na preparação de 

uma formulação para tratamento de doenças de origem fúngica, 

bacteriana e tumoral. 

11. Uso do peptídeo dimérico, de acordo com a 

reivindicação 10, caracterizado pelas doenças de origem 

fúngica serem selecionadas de dermatofitoses, 
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esporotricoses, candidíases superficiais e invasivas; as 

doenças de origem bacteriana serem selecionadas de infecções 

urinárias, ósseas e de pele, pneumonia, meningite, 

endocardite e septicemia e as doenças tumorais serem 

selecionadas de carcinoma e melanoma. 

12.  Uso, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado 

pela doença tumoral ser carcinoma epidermóide de colo uterino 

(SiHa). 
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Figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

Petição 870190127946, de 04/12/2019, pág. 55/61



7/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 

Petição 870190127946, de 04/12/2019, pág. 56/61



8/10 

 

 

Figura 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

 

Petição 870190127946, de 04/12/2019, pág. 57/61



9/10 

 

 

Figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

 

 

 

 

Petição 870190127946, de 04/12/2019, pág. 58/61



10/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 

 

 

Petição 870190127946, de 04/12/2019, pág. 59/61



1/1 

 

Resumo 

MÉTODO DE OBTENÇÃO DE PEPTÍDEO DIMÉRICO, PEPTÍDEOS 

DIMÉRICOS E USO DO PEPTÍDEO DIMÉRICO 

A presente invenção se enquadra no campo da 

biotecnologia, mais particularmente a um método de obtenção 

de um peptídeo dimérico, ao peptídeo dimérico e seu uso como 

agente bactericida, fungicida e antitumoral. 

Mais particularmente, a presente invenção refere-se ao 

método de obtenção de peptídeos diméricos pela síntese em 

fase sólida e pela dimerização em solução em que ocorre a 

formação de uma ligação dissulfeto intermolecular. O 

homodímero obtido apresenta a SEQ ID NO: 1 e atua na inibição 

de diferentes classes de DNA topoisomerases, o que lhe 

confere grande capacidade bactericida/fungicida com amplo 

espectro antimicrobiano. Em adição, apresenta atividade 

contra células tumorais e baixa toxicidade para células 

humanas normais. 
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