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RESUMO 

 

Tityus stigmurus corresponde à espécie de escorpião predominante na região 

Nordeste do Brasil, sendo considerado um dos principais causadores de acidentes 

escorpiônicos. Na peçonha do T. stigmurus, que é composta de uma mistura 

complexa de moléculas de alta e baixa massa molecular, foi identificado e 

caracterizado um peptídeo antimicrobiano denominado Stigmurina 

(FFSLIPSLVGGLISAFK-NH2). Peptídeos antimicrobianos são pequenas moléculas 

consideradas a primeira linha de defesa contra micro-organismos, apresentando 

amplo espectro de ação antimicrobiana. A literatura reporta também a atividade 

desses peptídeos contra células cancerígenas. Sequências nativas de peptídeos 

bioativos como protótipo para a obtenção de novas moléculas têm sido utilizadas 

com o intuito de potencializar a sua atividade e reduzir a toxicidade. Nesse contexto, 

realizou-se a caracterização estrutural in silico e por dicroísmo circular, bem como a 

avaliação da atividade antimicrobiana, antiparasitária, antiproliferativa e hemolítica 

de dois peptídeos análogos obtidos à partir da Stigmurina, denominados StigA3 e 

StigA4. A análise da conformação tridimensional in silico do StigA3 e StigA4 

demonstrou uma estrutura helicoidal, sendo este resultado confirmado por dicroísmo 

circular. O aumento da carga superficial e do momento hidrofóbico de ambos os 

peptídeos análogos quando comparado com a Stigmurina resultaram na 

potencialização da atividade antimicrobiana e antiparasitária. Os peptídeos StigA3 e 

StigA4 apresentaram ação antiproliferativa semelhante ao peptídeo nativo, com 

exceção para a célula normal, para qual os peptídeos análogos se mostraram 

menos tóxicos. Portanto, estes resultados indicam uma potencial aplicação 

terapêutica destes peptídeos análogos, demonstrando a eficiência do desenho 

racional de fármacos para a obtenção de novos agentes antiproliferativos e anti-

infecciosos. 

 

Palavras-chave: Peptídeo antimicrobiano; Atividade antiparasitária; Atividade 

antiproliferativa; Dicroísmo circular. 
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ABSTRACT 

 

Tityus stigmurus it’s the predominant scorpion specie in Northeast region from Brazil, 

it’s considered one of the main cause of scorpion accidents in this region. In T. 

stigmurus venom, which is a complex mixture of high and low molecular mass 

molecules, was identified an antimicrobial peptide denominated Stigmurin. 

Antimicrobial peptides are small molecules considered the first line of defense 

against microorganisms, they show broad spectrum action. Many authors have 

proved that these peptides can also be effective on cancerous cells. Mutation in 

these molecules sequence has been held aiming the increase in the activity 

maintaining its low toxicity. Therefore, it is proposed the characterization of the 

structure in silico and by circular dichroism, as well the antimicrobial, antiparasitic, 

anti-proliferative and hemolytic activities of two analog peptides from Stigmurin, 

denominated StigA3 and StigA4. We performed an in silico analysis for these 

peptides, where we were able to observe α-helix structure, which was confirmed by 

circular dichroism. We were also able to find that the analog peptides net charge and 

hydrophobic moment were higher than Sitgmurin’s, which can explain the increase in 

antimicrobial and antiparasitic activity. The peptides StigA3 e StigA4 showed activity 

on cancerous cells similiar to the native peptide, except when tested on a normal cell 

we were able to find that they’re less toxic. Therefore, these results indicate a 

potential biotechnological application for the analogs peptides, even as prototype to 

new therapeutic agents. 

Keywords: Antimicrobial peptide; Antiparasitic activity; Antiproliferative activity; 

Circular dichroism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Escorpião Tityus stigmurus 

 

Os escorpiões pertencem à classe Arachnida, da ordem Scorpiones e 

correspondem a um dos mais antigos aracnídeos do planeta, surgindo há mais de 

430 milhões de anos, com poucas modificações morfológicas sendo observadas ao 

longo da sua evolução (JERAM, 1998; WADDINGTON; RUDKIN; DUNLOP, 2015). 

Os escorpiões são animais terrestres que apresentam hábito noturno, com maior 

atividade durante os meses mais quentes do ano, alimentando-se principalmente de 

insetos e aranhas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Estes aracnídeos apresentam 

ampla distribuição em todos os continentes do globo terrestre, com exceção da 

Antártica (ALMAAYTAH; ALBALAS, 2014). 

Morfologicamente, o escorpião é constituído pelo prossoma, que 

corresponde ao cefalotórax, e pelo opistossoma, que pode ser subdividido em 

mesossoma e metassoma (Figura 1) (BRUSCA; BRUSCA, 2007; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009). Estes animais apresentam um par de quelíceras, um par de 

pedipalpos e quatro pares de pernas. A função das quelíceras consiste em triturar o 

seu alimento e os pedipalpos possuem a função de segurar a presa. A região do 

metassoma é constituída por cinco segmentos seguido do télson, o qual contém um 

par de glândulas da peçonha e um acúleo, que corresponde ao aparato inoculador 

da peçonha (BRUSCA; BRUSCA, 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

 

 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009) 

Figura 1: Morfologia dos escorpiões. 
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Existem mais de 1900 espécies de escorpiões descritas, agrupadas em 

19 famílias e 184 gêneros. Entre estas, aproximadamente 25 espécies apresentam 

potencial risco para os seres humanos, sendo o Tityus serrulatus, Tityus bahiensis e 

Tityus stigmurus as principais espécies de importância médica encontradas no Brasil 

(BUCARETCHI et al., 2014; EICKSTEDT et al., 1996). 

O escorpião Tityus stigmurus é predominantemente encontrado na região 

Nordeste do Brasil, estando presente no estado da Alagoas, Bahia, Ceará, 

Pernambuco, Piauí, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte, sendo o principal 

responsável por acidentes escorpiônicos nessa região (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2009). O T. stigmurus (Figura 2) é caracterizado morfologicamente pela sua 

coloração amarela, medindo cerca de 6 a 7 cm de comprimento com a presença de 

uma faixa longitudinal escura na sua região dorsal, seguido de um triângulo no seu 

prossoma e apresentando uma serrilha no terceiro e quarto segmento do 

metassoma (ALBUQUERQUE et al., 2013; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

 

 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009) 

Figura 2: Espécime adulto do escorpião Tityus stigmurus. 

 

1.2 Peçonha de escorpiões 

 

A peçonha dos escorpiões do gênero Tityus constitui uma mistura 

complexa de enzimas, peptídeos, lipídeos, mucoproteínas, aminas biogênicas, 

fosfolipases, hialuronidase, proteínas de alta e baixa massa molecular e outros 

componentes biologicamente ativos, essas moléculas podem apresentar atividade 

tóxica ou contribuir para a distribuição das toxinas na presa (ALMEIDA et al., 2012; 
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DAI et al., 2002; ZENG et al., 2004). A constituição da peçonha pode apresentar 

alterações dependendo da região geográfica que estes animais habitam e a sua 

alimentação, a fim de proporcionar uma melhor adaptação ao ambiente (ABDEL-

RAHMAN et al., 2009; RUIMING et al., 2010). 

Peptídeos presentes na peçonha de escorpiões podem ser divididos em 

dois grupos: peptídeos com ligações dissulfetos (PLDs) e peptídeos sem ligações 

dissulfetos (PSLDs) (ZENG; CORZO; HAHIN, 2005). PLDs possuem importante 

função na atividade neurotóxica da peçonha, podendo atuar em canais de sódio, 

potássio, cloro ou cálcio, bloqueando ou reduzindo o potencial de ação proveniente 

desses canais iônicos (ALMAAYTAH; ALBALAS, 2014). Os PSLDs consistem em 

peptídeos curtos (13-56 resíduos de aminoácidos), relativamente hidrofóbicos, 

apresentando geralmente estrutura helicoidal e carga positiva entre 1 e 9 

(ALMAAYTAH; ALBALAS, 2014; HANCOCK, 2001). Apesar do alto potencial 

biotecnológico destes peptídeos apenas 1% tem sido caracterizado, necessitando 

assim de mais estudos que avaliem o seu potencial (VEGA; VIDAL; POSSANI, 

2013). 

A análise do repertório molecular por transcriptoma da glândula da 

peçonha do escorpião T. stigmurus, realizado pelo nosso grupo de pesquisa, 

demonstrou uma diversidade de genes codificantes de hipotensinas, moléculas 

semelhantes à lectinas, bradicininas, metaloproteinases, peptídeos ricos em 

cisteína, peptídeos aniônicos e outras substâncias com função não elucidada, além 

de peptídeos antimicrobianos (PAMs) que correspondem a 25,19% do total de 

transcritos (ALMEIDA et al., 2012). A Stigmurina corresponde a um PAM presente na 

peçonha do escorpião T. stigmurus, com atividade antimicrobiana, antiproliferativa e 

baixa atividade hemolítica (DANIELE-SILVA et al., 2016; MELO et al., 2015). 

 

1.3 Peptídeos antimicrobianos 

 

Os peptídeos antimicrobianos são um grupo heterogêneo de moléculas 

produzidas por organismos dos reinos animal e vegetal, com função de proteção 

contra uma ampla gama de micro-organismos (LAKSHMAIAH NARAYANA; CHEN, 

2015). Apesar de serem bastante diversos nos diferentes organismos, estes 

peptídeos, apresentam algumas características em comum, como a baixa massa 
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molecular, carga superficial líquida positiva e comportamento anfipático, podendo 

apresentar ou não ligações dissulfeto (FJELL et al., 2012; TOKE, 2005). 

Quanto ao mecanismo de ação destas moléculas, os PAMs agem 

principalmente em membranas celulares causando a lise celular. Estes peptídeos 

interagem com os lipídeos carregados negativamente na superfície celular externa, 

posteriormente se inserindo na membrana e provocando a formação de poros, como 

representado na Figura 3. Alguns destes peptídeos são muito pequenos e podem 

não levar à formação de poros, mas apenas à perturbações na membrana, como o 

seu estreitamento e alterações eletrostáticas. Estes peptídeos podem também se 

difundir para o citoplasma e agir em alvos intracelulares, podendo alterar eventos 

como a síntese da parede e a divisão celular (BROGDEN, 2005). Essa interação 

intracelular pode ocorrer devido à composição química da molécula bem como aos 

fatores estruturais, como tamanho e estrutura secundária (FJELL et al., 2011). 

A formação de poros corresponde ao principal mecanismo de ação 

relatado na literatura para PAMs, para os quais alguns modelos já foram propostos, 

como os poros do tipo barril, carpete e toroidal (Figura3) (FJELL et al., 2012; 

PULICHERLA et al., 2013; TOKE, 2005). No modelo em barril (Figura 3A), os 

peptídeos se agrupam formando um feixe helicoidal transmembranar na membrana 

celular dos micro-organismos, acarretando na formação do poro e liberação do 

conteúdo intracelular, e consequentemente causando a lise (NGUYEN; HANEY; 

VOGEL, 2011). No modelo em carpete (Figura 3B), a interação eletrostática entre o 

peptídeo antimicrobiano e os fosfolipídios aniônicos presente na membrana 

citoplasmática ocasiona um acúmulo do peptídeo na superfície celular, com 

formação de micelas, desestabilizando a integridade da membrana celular 

(TEIXEIRA; FEIO; BASTOS, 2012). No modelo de poro toroidal (Figura 3C), o 

peptídeo se insere na membrana celular de forma que o lúmem do poro é 

constituído pela região polar dos fosfolipídios e pela região hidrofílica do peptídeo 

(YEAMAN; YOUNT, 2003). 
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(TOKE, 2005) 

Figura 3: Modelos de poros produzidos por peptídeos antimicrobianos. (A) barril, (B) carpete e (C) 
toroidal. 

 

A elevada afinidade desses peptídeos por membranas está relacionada à 

interação eletrostática destes com lipídeos aniônicos presentes na membrana 

citoplasmática bacteriana. A ausência de esteroides na membrana celular bacteriana 

acarreta em sua menor fluidez e consequentemente a maior eficiência da ação 

destes peptídeos bioativos (FJELL et al., 2012; YEAMAN; YOUNT, 2003). O estudo 

in silico com Pandinin 2, PAM identificado na peçonha do escorpião Pandinus 

imperator, mostrou que os resíduos aromáticos deste peptídeo são fundamentais 

para o início da interação com a membrana celular através de interações de Van der 

Waals ocorrendo em seguida a interações dos resíduos através de interações 

eletrostáticas com os fosfolipídeos de membrana (VELASCO-BOLOM; CORZO; 

GARDUÑO-JUÁREZ, 2017). 

Apesar da maior afinidade dos PAMs por membranas de microrganismos, 

vários estudos reportam sua ação em células cancerígenas. Essa atividade dar-se-á 

pelas alterações na composição da membrana destas células devido ao acumulo de 
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mutações que apresentam (HOSKIN; RAMAMOORTHY, 2008). Células 

cancerígenas, diferente das células normais, possuem a membrana celular rica em 

fosfatidilserinas e mucinas O-glicosilada, os quais proporcionam uma carga 

superficial negativa na membrana celular (HARRIS et al., 2013; PULICHERLA et al., 

2013; ZHAO et al., 2009). A presença de microvilosidades e pseudopodia na 

membrana de células cancerígenas possibilita o aumento da área superficial da 

célula tumoral. Estes fatores em conjunto contribuem para uma maior concentração 

dos peptídeos na membrana celular, acarretando na alteração estrutural e lise da 

célula (ALMAAYTAH; ALBALAS, 2014). 

A fosfatidilserina corresponde a um fosfolipídeo aniônico também 

encontrado na membrana externa em células cancerígenas (STAFFORD; THORPE, 

2011; ZWAAL; COMFURIUS; BEVERS, 2005). A presença de fosfatidiletanolamina e 

fosfatidilserina em membranas sintéticas tem demonstrado a capacidade de 

potencializar a formação de poros na presença de PAMs (LEITE et al., 2015). A 

fosfatidiletanolamina é um fosfolipídeo zwiteriônico insaturado encontrado 

usualmente na membrana interna de células eucariotas normais, mas este é 

encontrado na membrana externa em células cancerígenas (LEITE et al., 2015).  

A ação dos PAMs, geralmente na membrana celular, leva à redução na 

capacidade dos micro-organismos de desenvolver resistência a estes peptídeos 

(ALMAAYTAH; ALBALAS, 2014; YEAMAN; YOUNT, 2003), o que é de grande 

importância pelo fato de que o uso indiscriminado de antibióticos comerciais tem 

estimulado cada vez mais o surgimento de bactérias resistentes, sendo a resistência 

aos antibióticos uma problemática mundial (LAKSHMAIAH NARAYANA; CHEN, 

2015; NGUYEN; HANEY; VOGEL, 2011; YEAMAN; YOUNT, 2003; ZHAO et al., 

2009). Um fato importante para este crescente problema foi o aparecimento, nos 

Estados Unidos, de uma bactéria Escherichia coli isolada de amostra humana com o 

gene para resistência à colistina, que é considerado o último antibiótico de escolha 

para o tratamento de infecções resistentes aos antibióticos convencionais (MCGANN 

et al., 2016). 

Os peptídeos antimicrobianos além de apresentar atividade 

antibacteriana, antifúngica e antiproliferativa, podem mostrar atividade antiviral e 

antiparasitária (LAKSHMAIAH NARAYANA; CHEN, 2015; SIERRA et al., 2017). 

Essa atividade antiparasitária, que já foi relatada para plasmodium e 

tripanossomatídeos, está relacionada também com a interação desses peptídeos 
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com a membrana levando a lise celular (ALMAAYTAH; ALBALAS, 2014; 

LAKSHMAIAH NARAYANA; CHEN, 2015). 

Além do uso na terapêutica como agente anti-infeccioso e possível agente 

anticâncer, essas moléculas podem ser usadas também no setor industrial, como 

por exemplo, na indústria alimentícia, sendo utilizadas como conservante, além do 

setor agrícola, podendo ser utilizadas pela biologia molecular na geração de plantas 

transgênicas resistentes a patógenos, ou como biopesticida (MENG; XU; WANG, 

2010; MONTESINOS; BARDAJÍ, 2008; WANG et al., 2016). 

 

1.4 Peptídeos antimicrobianos de escorpiões 

 

Peptídeos com propriedades antimicrobianas na peçonha de escorpiões 

têm sido descobertos ao longo dos anos (DU et al., 2015; GUO et al., 2013; 

MANDARD et al., 1999; MELO et al., 2015; RAMÍREZ-CARRETO et al., 2015; 

TORRES-LARIOS et al., 2000; ZHAO et al., 2009). Estes são pequenos peptídeos 

com carga positiva, e apresentam, geralmente, estrutura randômica em meios 

aquosos e estrutura predominantemente α-hélice em meios hidrofóbicos, esta 

estrutura representa bem a estrutura do peptídeo quando associado à membrana 

(DANIELE-SILVA et al., 2016; LI et al., 2014; LUNA-RAMÍREZ et al., 2014). A carga 

positiva destes peptídeos pode estar relacionada à sua função devido à interação 

eletrostática com componentes das membranas carregados negativamente. A 

mudança de estrutura em ambientes aquosos e hidrofóbicos também pode estar 

relacionada à ação destes peptídeos, já que estes se apresentam mais enovelados 

em ambientes hidrofóbicos, como as membranas celulares, e podendo assim atuar 

sobre elas. 

Exemplos de peptídeos antimicrobianos escorpiônicos são a Stigmurina, 

PAM presente na peçonha do escorpião T. stigmurus, os peptídeos TsAP-1 e TsAP-

2 do escorpião T. serrulatus e o Pandinin-1, presente na peçonha do escorpião 

Pandinus imperator. Estes apresentam atividade antibacteriana e antifúngica e baixa 

atividade hemolítica, constituindo moléculas promissoras para aplicação terapêutica 

(CORZO et al., 2001; GUO et al., 2013; MELO et al., 2015), sendo também testados 

quanto a sua atividade antiproliferativa, demonstrando ter ação tanto em linhagens 

celulares normais quanto em linhagens cancerígenas (GUO et al., 2013; MELO et 

al., 2015; ZHAO et al., 2009). 
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A Stigmurina, peptídeo antimicrobiano identificado no transcriptoma da 

glândula da peçonha do escorpião Tityus stigmurus, apresenta 17 aminoácidos, sem 

ligação dissulfeto e carga +1. Estudos mostraram a atividade antimicrobiana in vitro 

da Stigmurina contra bactérias Gram-positivas, como por exemplo, a bactéria 

Staphylococcus aureus, com Concentração Inibitória Mínima (CIM) de 8,68 ± 1,1 µM 

e S. aureus resistente a meticilina, com CIM de 17,37 ± 1,2 µM, e ação antifúngica 

sobre leveduras do gênero Candida com CIMs entre 34,75 e 69,5 µM (MELO et al., 

2015). A literatura também já reporta a atividade antimicrobiana in vivo da 

Stigmurina, no modelo de sepse polimicrobiana, no qual apresentou a capacidade 

de controlar o foco infeccioso, reduzindo o número de colônias viáveis no exsudato 

peritoneal após 6 horas da indução da sepse (DANIELE-SILVA et al., 2016). O efeito 

antiproliferativo da Stigmurina já foi observado em células SiHa, Vero E6, HepG2, 

MDCK e RAW 246.7 (DANIELE-SILVA et al., 2016; MELO et al., 2015). Stigmurina 

apresentou baixa atividade hemolítica, aproximadamente 20% para todas as doses 

testadas (MELO et al., 2015). Portanto, este peptídeo apresenta um caráter 

promissor para ser utilizado como protótipo de novos agentes anti-infecciosos e 

antiproliferativos. 

Como citado anteriormente os PAMs apresentam uma maior afinidade por 

membranas de micro-organismos, mas estes ainda podem apresentar certa 

toxicidade para células eucarióticas normais, o que diminui o seu potencial uso na 

terapêutica. Visto isso, o desenho racional, ou seja, a modificação da sua sequência 

peptídica nativa surge com o objetivo de aprimorar suas características para que 

estes apresentem um maior potencial biotecnológico (FJELL et al., 2012; MELO et 

al., 2015; ZEITLER et al., 2013). Estudos demonstraram que o aumento da 

conformação em α-hélice, do caráter catiônico e do momento hidrofóbico de 

peptídeos antimicrobianos nativos aumenta o espectro de atividade antimicrobiana 

(NGUYEN; HANEY; VOGEL, 2011; WANG; LI; WANG, 2009; ZHAO et al., 2009). 

Um fator importante para a utilização dessas moléculas é a sua amidação na região 

C-terminal, o que têm demonstrado uma maior proteção à proteólise (MACHADO et 

al., 2007). 

Nesse contexto, dois análogos da Stigmurina foram obtidos neste trabalho 

com o intuito de expandir a ação antimicrobiana e antiproliferativa do peptídeo 

nativo, demonstrando a potencial aplicação terapêutica destes peptídeos bioativos. 
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Há um crescente desenvolvimento de peptídeos análogos de peptídeos 

antimicrobianos de escorpiões cujas atividades, ao serem testadas, mostram o seu 

aperfeiçoamento (ALMAAYTAH et al., 2012; GUILHELMELLI et al., 2016; LEE et al., 

2004; LUNA-RAMÍREZ et al., 2014; SALUD BEA; ASCUITTO; DE JOHNSON, 2015).  

Visto isso, a partir da Stigmurina (FFSLIPSLVGGLISAFK-NH2), foram 

desenhados 31 peptídeos análogos através de mutações pontuais na estrutura 

primária do peptídeo nativo, dos quais foi realizado o pedido do depósito de patente 

junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) com número BR 10 2015 

029044 6. As modificações foram realizadas trocando resíduos da molécula nativa 

por resíduos de lisina. Essas modificações tiveram como objetivo potencializar a 

atividade biológica deste peptídeo e manter a sua baixa toxicidade, devido ao 

aumento da carga positiva e do momento hidrofóbico, foi considerado também o 

aumento da estrutura em α-hélice. Dentre os análogos desenhados, dois foram 

eleitos para serem avaliados quanto à sua estrutura e atividade biológica, estes 

foram denominados StigA3 (FFSLIPKLVKGLISAFK-NH2) e StigA4 

(FFKLIPKLVKGLISAFK-NH2). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Predizer a conformação estrutural e avaliar a atividade antimicrobiana, 

antiproliferativa e hemolítica de dois peptídeos análogos da Stigmurina presente na 

peçonha do escorpião Tityus stigmurus. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 Predizer a estrutura terciária dos peptídeos análogos in silico; 

 Avaliar a estrutura secundária dos peptídeos análogos em diferentes meios por 

dicroísmo circular; 

 Analisar a estabilidade peptídeos análogos à variação de temperatura e pH por 

dicroísmo circular; 

 Investigar as atividades antibacteriana, antifúngica e antiparasitária in vitro dos 

peptídeos; 

 Avaliar a atividade hemolítica e citotóxica in vitro. 

 

  



21 
 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Obtenção dos peptídeos sintéticos 

 

Utilizando a Stigmurina, encontrada na peçonha do escorpião T. 

stigmurus, como protótipo, foram obtidos 31 peptídeos análogos, submetidos a 

deposito de patente (BR 10 2015 029044 6). A seleção de dois peptídeos análogos 

foi realizada a partir da análise in silico da carga superficial líquida, hidrofobicidade e 

a conformação da estrutura secundária utilizando os softwares PORTER e HeliQuest 

(GAUTIER et al., 2008; POLLASTRI; MCLYSAGHT, 2005). 

Os peptídeos análogos liofilizados foram obtidos comercialmente pela 

empresa Aminotech Pesquisa e Desenvolvimento (Brasil) e armazenado sob 

refrigeração a -80 ºC até o momento do uso. 

 

3.2 Modelagem molecular 

 

A predição da conformação tridimensional dos dois peptídeos análogos foi 

obtida com os servidores AIDA (http://ffas.burnham.org/AIDA/), que utiliza do método 

ab initio para predizer modelos estruturais, e I-tasser (ROY; KUCUKURAL; ZHANG, 

2010), que utiliza o método de reconhecimento de folding, que é considerado 

intermediário entre os métodos ab initio e homologia. Os modelos foram visualizados 

pelo software UCSF CHIMERA (PETTERSEN et al., 2004). A validação do modelo 

estrutural obtido in silico foi realizada utilizando o servidor MolProbity (CHEN et al., 

2010), avaliando parâmetros como o gráfico de Ramachandran, tamanho e ângulos 

das ligações da molécula, para predizer os modelos bioquimicamente viáveis. 

 

3.3 Dinâmica molecular 

 

Com a finalidade de refinar e prever novas conformações dos modelos 

obtidos foram realizadas simulações de dinâmica molecular em água, utilizando o 

modelo de solvente explicito TIP3P e em solução de TFE 50% utilizando o software 

GROMACS 5.1.4 (VAN DER SPOEL et al., 2005). As topologias dos modelos foram 

criadas e os átomos foram definidos pelo campo de força CHARMM27 

(VANOMMESLAEGHE et al., 2010). Os modelos foram amidados na região C-

http://ffas.burnham.org/AIDA/
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terminal e parametrizados usando os parâmetros padrão para o campo de força 

utilizado. O estado de protonação dos modelos foi avaliado em pH 7 utilizando o 

servidor PropKa, sendo adicionado contra-íons para neutralização do sistema. Antes 

das simulações, os modelos foram submetidos à minimização de energia e a 

temperatura e pressão foram equilibradas, mantendo as ligações covalentes 

restringidas com o algoritmo LINCS. As simulações de dinâmica molecular, com 

duração de 0,5 microssegundos, foram realizadas sem restrições de posições 

atômicas com temperatura e pressão constante, 298 K e 1 bar. 

 

3.4 Dicroísmo circular 

 

A conformação da estrutura secundária dos peptídeos análogos (0,15 ou 

0,3 mg/mL) foram analisadas por dicroísmo circular, realizado no Laboratório de 

Biotecnologia do Instituto Butantan. Foram realizadas leituras em um 

espectropolarímetro JASCO-810 acoplado a um sistema interno de controle de 

temperatura a 25ºC em pH 7. Os espectros foram analisados no comprimento de 

onda entre 182 - 260 nm, sendo detectados de 5 - 8 vezes a uma velocidade de 50 

nm.mim-1. 

Os peptídeos foram analisados em diferentes solventes: água ultrapura, 

PBS (tampão fosfato-salino) 20 mM, SDS (dodecilsulfato de sódio) 20 mM, TFE 

(2,2,2-Trifluoretanol) nas concentrações de 20, 30, 40, 50, 60 e 70% (v/v). 

Os resultados foram obtidos em milidegrees (1/1000 °), onde a linha de 

base dos espectros obtidos foi corrigida subtraindo-se o espectro do meio na 

ausência do peptídeo em condições idênticas. Os resultados foram então 

convertidos em elipticidade molar utilizando a seguinte expressão (LIN et al., 2011): 

 

    
           

           
 

 

Onde θ corresponde a elipiticidade em millidegrees, I é o caminho óptico 

(cm), C é a concentração (mg/mL), M é a massa molecular em Daltons e Nr 

corresponde ao número de resíduos de aminoácidos. 

A deconvolução dos espectros de dicroísmo circular foi obtida com o 

servidor Dichroweb (http://dichroweb.cryst.bbk.ac.uk/html/home.shtml) (WHITMORE; 

http://dichroweb.cryst.bbk.ac.uk/html/home.shtml
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WALLACE, 2008), utilizando os algoritmos CONTIN II e Selcon3, que utilizam de um 

banco de dados de referência para calcular o percentual de estrutura secundária (α-

hélice, β-folha e conformação randômica). 

Para avaliação da estabilidade dos dois peptídeos em pH, estes foram 

analisados em uma variação de pH de 3 a 9 em SDS e TFE 40%. Foi também 

testado a estabilidade térmica destes peptídeos numa variação de temperatura de 2 

a 98 °C em comprimento de onda fixo 222 nm, e uma varredura de comprimento de 

onda de 182 – 260 nm nas seguintes temperaturas: 5, 25, 37, 50, 75 e 95 °C. Os 

cálculos de elipiticidade molar e de deconvolução foram realizados como descritos 

anteriormente. 

 

3.5 Atividade antimicrobiana 

 

Os micro-organismos utilizados no ensaio de atividade antimicrobiana 

foram cedidos pelo Laboratório de Microbiologia Clínica do Departamento de 

Análises Clínicas e Toxicológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Foram utilizadas as seguintes bactérias Gram-positivas: Staphylococcus aureus 

(ATCC 29213), Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) e Enterococcus faecalis 

(ATCC 4028). As bactérias gram-negativas utilizadas no estudo foram Escherichia 

coli (ATCC 25922), Enterobacter cloacae (ATCC 13047) e Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC 27853). As bactérias foram mantidas em miçangas à -80 ºC e em ágar 

nutriente (HIMEDIA®, Índia) à 4 ºC. A atividade antifúngica foi avaliada sobre as 

leveduras Candida albicans (ATCC 90028), Candida krusei (ATCC 6258) e Candida 

glabrata (ATCC 90030), mantidas em caldo YPD (HIMEDIA®, Índia) suplementado 

com 10% de glicerol a -80 °C e em ágar sabouraud (HIMEDIA®, Índia) a 4°C. 

Os inóculos dos micro-organismos foram obtidos seguindo a metodologia 

descrita pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (COCKERILL et al., 

2012). Os micro-organismos foram semeados em ágar Brain Heart Infusion (BHI) 

(BD®, EUA) e incubados a 35 ± 2 °C por 24h. Após a incubação, a suspensão de 

microoganismo em solução salina 0,9% foi obtida e comparada com a escala 0,5 

McFarland, com densidade de 108 UFC/mL, para bactérias e 106 para as leveduras. 

Posteriormente, foi realizada a diluição da suspensão em caldo Mueller-Hinton (MH) 

na proporção de 1:100 (v/v), obtendo uma densidade de 106 UFC/mL para bactérias 

e 104 UFC/mL para as leveduras. 
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A avaliação da atividade antimicrobiana dos peptídeos análogos da 

Stigmurina foi realizada pelo método de microdiluição em caldo, seguindo as 

especificações descritas pelo CLSI (COCKERILL et al., 2012). Em placa de 96 

poços foram adicionados 25 µL de caldo Mueller-Hinton (HIMEDIA®, India), 25 µL da 

solução dos peptídeos StigA3 e StigA4 (300µM) e 50 µL da suspensão de micro-

organismos. Poços contendo apenas caldo MH na ausência da suspensão de micro-

organismo foram utilizados como controle de esterilidade e os poços com a 

suspensão de micro-organismo na ausência dos peptídeos análogos foram usados 

como controle positivo de crescimento. A placa foi mantida incubada por 24 h, sob 

agitação de 200 rpm, a 35 ± 2 °C.  A leitura da absorbância foi realizada no 

comprimento de onda 595 nm em um leitor de microplacas (Epoch Biotek, Winooski, 

EUA). 

A determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi realizada 

seguindo a metodologia descrita pelo CLSI (COCKERILL et al., 2012), com 

modificações, após a triagem das cepas sensíveis aos peptídeos análogos. Em uma 

placa de 96 poços foram adicionados 50 µL da solução dos peptídeos análogos em 

diluição seriada (150; 75; 37,5; 18,75; 9,38; 4,69; 2,34 e 1,17µM), além de 50 µL da 

suspensão de micro-organismo em caldo MH, com densidade de 105 UFC/mL para 

bactéria e 103 para as leveduras. A placa foi então incubada a 35 + 2 º C, sob 

agitação a 200 rpm por 24 h. A densidade óptica a 595 nm foi avaliada em um leitor 

de microplacas. Foram utilizados os controles de esterilidade, de crescimento e do 

solvente utilizado. A CIM foi determinada como a menor concentração dos peptídeos 

sintéticos em que a absorbância a 595 nm seja a mesma do controle negativo. 

 

3.6 Atividade antiparasitária 

 

A atividade antiparasitária averiguada utilizando o Trypanosoma cruzi foi 

realizada seguindo a metodologia de Flores-solis, 2016. Foram utilizados parasitas 

da cepa Y nas formas epimastigota, presente principalmente no intestino médio do 

inseto vetor, e tripomastigota, forma infectante presente no sangue dos pacientes. 

Para a forma epimastigota os parasitas foram primeiramente incubados por 11 dias 

a 27 ± 2 °C em meio Liver Infusion Triptose (LIT) até a fase estacionária, quando 

então foi realizada a contagem em câmara de Neubauer e diluição para a 
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concentração de 1x107 parasitas/mL. Em placas de 96 poços foi adicionado 90 µL 

da solução de parasitas + 10 µL dos peptídeos antimicrobianos em diferentes 

concentrações (25; 10; 5; 2,5; 1; 0,5 e 0,25 µL) incubados por 12 e 24h a 27 ± 2 °C, 

após esse período foi adicionado 100 µL de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-

difeniltetrazol (MTT) a 5 mg/mL incubado por 75 min e então adicionado 100 µL de 

uma solução de HCL 0,01 N adicionado de SDS 10%, incubado por mais 30 min e 

então realizada uma leitura em leitor de microplacas a 595 nm. 

Para os testes em Tripomastigota, as formas epimastigotas foram 

transformadas em tripomastigotas adicionando 1 mL da solução de cultivo de 

epimastigota a 9 mL de meio LIT, incubando por 25 dias a 27 ± 2 °C, desta forma 

pela privação de nutriente e oxigênio ocorre a transformação de epimastigotas em 

tripomastigotas (CAMARGO, 1964; PENA et al., 2011). Os experimentos foram 

então realizados seguindo a metodologia utilizada para a forma epimastigota. 

 

3.7 Atividade antiproliferativa 

 

A atividade citotóxica dos peptídeos sintéticos foi avaliada pelo método do 

3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT), seguindo a metodologia descrita 

por Zhao e colaboradores (2009) com modificações. Este é um método colorimétrico 

que se baseia na redução de MTT em sais de formazan pela enzima desidrogenase 

mitocondrial (MOSMANN, 1983). 

As células foram obtidas do laboratório de Biotecnologia de Polímeros 

Naturais, no centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

As linhagens de células neoplásicas utilizadas foram: adenocarcinoma renal humano 

(786-0, ATCC® CRL-1932), melanoma murino (B16F10, ATCC® CRL6475), 

adenocarcinoma cervical humano (HeLa, ATCC® CCL-2), adenocarcinoma de 

pâncreas humano (Panc 10.05, ATCC CRL-2547). Além da linhagem não neoplásica 

de fibroblasto murino (NIH/3T3, ATCC® CRL-1658).  

As linhagens de células B16F10, HeLa, Panc e 3T3 foram 

descongeladas e cultivadas em meio Eagle Modificado por Dulbecco (DMEM) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) a 37 ºC com atmosfera de 5% de 

CO2. A linhagem celular 786-0 foi cultivada sobre as mesmas condições citadas 

anteriormente em meio RPMI 16-40 suplementado com SFB 10%. Em uma placa de 

96 poços foram adicionados 100µL da suspensão de células na concentração de 5 x 
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103 células/mL por poço e incubado por 24h a 37 ºC em atmosfera de 5 % de CO2. 

Após o tempo de incubação, o meio foi substituído por 100µL de meio DMEN ou 

RPMI e incubado a 37 ºC em atmosfera de 5% de CO2 durante 24 h. Em seguida, 

oras. O meio foi então substituído por 90 µL do meio DMEM ou RPMI suplementado 

com SFB 10% e 10 µL dos peptídeos Stigmurina, StigA3 e StigA4 em diferentes 

concentrações (2 µM, 4 µM, 8 µM, 10 µM, 15 µM, 20 µM, 40 µM), sendo incubada por 

24 h a 37 ºC e atmosfera de 5 % de CO2. 

Após a incubação, a mistura foi retirada e substituído por 100 µL da 

solução de MTT (Sigma, St Louis, EUA) na concentração de 1 mg/mL e incubado 

durante 4 h a 37 ºC em atmosfera de 5% de CO2. Em seguida, a solução do MTT em 

cada poço foi substituída por 100 µL de etanol 96% (v/v) e mantidas em agitação a 

temperatura ambiente por 10 min para solubilizar os cristais de formazan formados. 

A absorbância foi mensurada a 570 nm em um leitor de microplacas (Epoch Biotek, 

Winooski, EUA). As linhagens de células incubadas com DMEM ou RPMI 

suplementado com 10% de SFB na ausência dos peptídeos foram utilizados como 

controle positivo de viabilidade celular (100% de viabilidade). Todos os experimentos 

foram realizados em triplicata. A porcentagem de viabilidade celular foi determinada 

utilizando a seguinte fórmula: 

 

                      
              

      
 

 

Onde Abs teste é a absorbância do poço teste e Abs Cp é a absorbância 

do poço do controle positivo de viabilidade celular. 

 

3.8  Atividade hemolítica 

 

O ensaio para determinação da atividade hemolítica dos peptídeos 

análogos da Stigmurina foi realizado seguindo a metodologia descrita por Menezes 

(2002), com modificações. A amostra de sangue de um doador saudável com tipo 

sanguíneo O e Rh+ foi coletado em tubos com EDTA. Para a obtenção da 

suspensão de eritrócitos, o sangue foi lavado três vezes com PBS seguido da 

centrifugação a 2000 rpm por 10 min a 25°C. Em uma microplaca de 96 poços, 
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285µL dos peptídeos Stigmurina, StigA3 e StigA4 em diferentes concentrações (75; 

37,5; 18,75; 9,38; 4,69; 2,34 e 1,17µM) foram encubados à 37 °C por 1h, em 

microtubos com 15µL da suspensão de eritrócito à 1%. Em seguida os microtubos 

foram centrifugados a 1500 rpm por 10 min e 200 µL do sobrenadante foi transferido 

para uma microplaca de 96 poços. A avaliação da absorbância a 540 nm foi 

realizada em um leitor de microplacas. A solução de eritrócitos em Triton X-100 

(AMRESCO®, EUA) a 1% (V/V) foi utilizada como controle positivo de hemólise 

(100% de hemólise). Os poços com a suspensão de eritrócitos com PBS foram 

utilizados como controle negativo de hemólise. A porcentagem de hemólise foi 

calculada com a seguinte formula: 

 

            
                     

              
 

 

Onde Abs teste é a absorbância dos poços testes; Abs Cn é a 

absorbância do controle negativo e Abs Cp é a absorbância do controle positivo. 

 

3.9 Análise estatística 

 

A análise estatística para os ensaios de atividade antiparasitária, 

antiproliferativa e hemolítica foi realizada utilizando o ANOVA one way, seguido do 

teste de Turkey para a comparações múltiplas entre os grupos, sendo utilizando o 

software GraphPad Prism 5.1.4 (EUA). As diferenças foram consideradas 

significantes quando p < 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Obtenção e avaliação in silico dos peptídeos análogos 

 

A partir das sequências de 31 peptídeos análogos da Stigmurina, 

submetidos a pedido de patente de invenção sob o número BR 10 2015 029044 6, 

foram selecionados dois peptídeos, denominados StigA3 e StigA4, com maior 

conformação helicoidal, momento hidrofóbico e carga superficial líquida, mantendo o 

mesmo número de resíduos de aminoácidos que o peptídeos nativo (Tabela 1). 

Quando é levado em consideração a amidação dos peptídeos estes aumentam de 

carga, totalizando carga +2, +4 e +5 para a Stigmurina, StigA3 e StigA4, 

respectivamente. Estes foram desenhados com o objetivo de obter um maior 

espectro de ação antimicrobiana e maior atividade antiproliferativa quando 

comparada com o peptídeo nativo, sendo assim, desenvolvidas moléculas com 

maior potencial biotecnológico. 

 

Peptídeos Sequência Estrutura secundária 
Momento 

hidrofóbico 
Carga 

Stigmurina FFSLIPSLVGGLISAFK CCCCCHHHHHHHHHHHC 0,571 +1 

StigA3 FFSLIPKLVKGLISAFK CCCHHHHHHHHHHHHCC 
0,669 +3 

StigA4 FFKLIPKLVKGLISAFK CHHHHHHHHHHHHHHHC 
0,725 +4 

 

Tabela 1 – Características físico-químicas dos peptídeos análogos da Stigmurina, StigA3 e StigA4. C 

indica estrutura randômica e H indica α-hélice. 

 

A estrutura terciária in silico dos peptídeos análogos da Stigmurina 

obtidos a partir do servidor AIDA e I-tasser mostraram uma conformação helicoidal 

com estrutura randômica nas extremidades N-terminal e C-terminal (Figura 4A e 5A). 

No AIDA foi obtido um modelo para cada análogo e no I-tasser foram obtidos três 

modelos para cada análogo. Dos 3 modelos gerados pelo I-tasser foi escolhido o 

melhor modelo para cada peptídeo obtido a partir de cada software através de 

análise de parâmetros pelo software Molprobity (Tabela 2). 

O melhor modelo para o análogo StigA3, obtido pelo AIDA quanto pelo I-

tasser, obtiveram 93,3% de Ramachandran permitido, entretanto o modelo obtido 

pelo AIDA obteve 2,16% de ângulos impróprios enquanto o modelo obtido pelo I-

tasser não apresentou ângulos impróprios (Tabela 2). Para o StigA4, o melhor 
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modelo obtido pelo AIDA apresentou 100% de Ramachandran permitido enquanto 

que o melhor modelo para este peptídeo obtido pelo I-tasser apresentou 86,7%, já 

analisando os ângulos impróprios, o modelo obtido pelo AIDA apresentou 2,66%, 

enquanto que o modelo obtido pelo I-tasser apresentou 3,23%. 

 

  
AIDA 

  
I-tasser 

  

Peptídeo 
Ramachandran 

permitido 
Molprobity 

Score 
Ângulos 

impróprios 
Ramachandran 

permitido 
Molprobity 

Score 
Ângulos 

impróprios 

StigA3 93,3% (14/15) 1,86 
4/185 

(2,16%) 
93,3% (14/15) 1,87 

0/183 
(0%) 

StigA4 100% (15/15) 1,56 
5/188 

(2,66%) 
86,7% (13/15) 2,11 

6/186 
(3,23%) 

 

Tabela 2 – Análises dos modelos obtidos pelos softwares AIDA e I-tasser para os peptídeos StigA3 e 

StigA4. 

  

Figura 4: Conformação estrutural de StigA3 obtido in silico a partir da (A) modelagem pelo I-tasser; 

(B) simulações de dinâmica molecular em água (C) e em solução de TFE 50%. 

 

Figura 5: Conformação estrutural de StigA4 obtido in silico a partir da (A) modelagem pelo I-tasser; 

(B) simulações de dinâmica molecular em água (C) e em solução de TFE 50%. 

 

 Os modelos obtidos na modelagem, para ambos os peptídeos análogos, 

pelo programa I-tasser foram submetidos a simulações de dinâmica molecular em 

água onde é possível observar que a α-hélice dos modelos de ambos os peptídeos 

diminuíram e houve um aumento na conformação randômica (Figura 4B e 5B). Nas 
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simulações em solução de TFE 50%, para StigA4, o modelo, voltou a apresentar 

estrutura em α-hélice (Figura 5C), enquanto que para StigA3, no final da dinâmica 

este começou a tentar formar α-hélice, mas o tempo de simulação provavelmente foi 

curto. 

 

4.2 Avaliação estrutural in vitro (dicroísmo circular) 

 

Na análise por dicroísmo circular, os peptídeos StigA3 e StigA4 

apresentaram espectro semelhantes (Figura 6). Em tampão fosfato e água, estes 

peptídeos apresentaram espectro característico de estrutura randômica, sendo 

observado um vale em aproximadamente 200 nm. Em meios hidrofóbicos, SDS e 

TFE, esses peptídeos apresentam espectro característico de estrutura em α-hélice, 

apresentando um pico em aproximadamente 190 nm e um vale em 208 nm e 222 

nm (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Espectros de dicroísmo circular dos peptídeos (A) StigA3 e (B) StigA4 em água, tampão 

fosfato, SDS 20mM e TFE (20, 30, 40, 50, 60 e 70%). 

 

A deconvolução dos espectros obtidos por dicroísmo demonstrou um 

elevado percentual de estrutura randômica em meios aquosos, chegando a 86% da 

conformação estrutural da StigA3 e 82% da StigA4. Em meios hidrofóbicos, o 

percentual de estrutura randômica foi reduzido, ocorrendo um aumento de estrutura 

α-hélice para ambos os peptídeos, com percentuais de 65% para a StigA3 e 55% 

para a StigA4 (Tabela 3). O aumento da concentração de TFE (20 – 40%) 

demonstrou uma estreita relação com o aumento do percentual de estrutura em α-

hélice em ambos os peptídeos análogos. Contudo, em concentrações acima de 40% 
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de TFE para o StigA3 e 50% para o StigA4 foi observado uma redução na 

conformação helicoidal dos peptídeos análogos (Tabela 3). 

 

 
StigA3 

  
    StigA4 

  

 
α-hélice % β-folha % Randômica % α-hélice % β-folha % Randômica % 

Água 5,65 ± 4,8 14,1 ± 4,5 78 ± 12,5 1,45 ± 0,7 13,75 ± 1,06 82,45 ± 1,4 

Tampão 
fosfato 

4,55 ± 0,7 9,6 ± 0,5 86,05 ± 0,4 8,6 ± 8 15,2 ± 0,9 76,9 ± 10 

SDS 
20mM 

66,6 ± 2,1 2,15 ± 0,2 32,05 ± 2,8      58,8 ± 0,8 5,25 ± 0,2    35,55 ± 1,7 

TFE 20% 47,7 ± 1,5 9,4 ± 3,1 42,6 ± 2,1 49,9 ± 2,5 10,45 ± 4,5 45,1 ± 1,2 

TFE 30% 56,7 ± 3,3 7,15 ± 0,3 36,1 ± 3,1 50,75 ± 1,2 9,6 ± 3,2 39,85 ± 1,6 

TFE 40% 58,4 ± 2,8 5,55 ± 0,6 35,5 ± 2,9 55,85 ± 0,4 5,55 ± 0,9 39,05 ± 0,2 

TFE 50% 65,8 ± 13,4 4,2 ± 4,9 30,3 ± 8,9 52,5 ± 1,4 7,55 ± 1,3 40,1 ± 0,1 

TFE 60% 52,95 ± 4,3 7,55 ± 2,4 39,8 ± 2,1 49,6 ± 0,6 5,55 0,2 46 ± 2,2 

TFE 70% 54,3 ± 3,1 7,85 ± 2 38,15 ± 1,6 49,75 4,8 ± 0,7 45,7 ± 0,8 

 

Tabela 3 – Análise da estrutura secundária por dicroísmo circular dos peptídeos StigA3 e StigA4 em 

diferentes meios (água, tampão fosfato, SDS 20mM e TFE em diferentes concentrações). 

 

A estrutura secundária dos peptídeos StigA3 e StigA4 em SDS 20 mM e 

TFE 40% obtidos a partir da deconvolução dos espectros de dicroísmo circular, 

mantiveram a predominância de estrutura em α-hélice, sendo estável quando 

submetidas a diferentes condições de pH (3,0 – 9,0) (Figura 7). Os percentuais da 

estrutura secundária dos peptídeos análogos obtidos após a deconvolução dos 

espectros de dicroismo circular corroboram com a predominância e estabilidade da 

estrutura secundaria helicoidal desses peptídeos (Tabelas 4 e 5). Contudo, o StigA4 

em pH 3,0 (TFE 40%) apresentou 82% de conformação helicoidal, enquanto que nos 

outros pHs no mesmo meio, a porcentagem de estrutura α-hélice encontra-se em 

torno de 60%, o que está de acordo com a porcentagem de estrutura helicoidal 

encontrada para as diferentes concentrações de TFE. 
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Figura 7: Espectro dos peptídeos (A, C) StigA3 e (B, D) StigA4 em SDS 20 mM e TFE 40% sob 

diferentes condições de pH (3 - 9) obtidos por dicroísmo circular. 

 

 StigA3   StigA4   

  α-hélice % β-folha % Randômico % α-hélice % β-folha % Randômico % 

SDS pH 3 59,1 ± 1,1 6,5 ± 0,5 34,55 ± 0,7 57,9 ± 2,6 7,65 ± 0,2 34,9 ± 3,1 

SDS pH 4 61,25 ± 0,7 5,75 ± 0,7 33,5 ± 0,5 57,25 ± 2,1 7,6 ± 0,4 35,25 ± 1,9 

SDS pH 5 60,6 ± 0,7 6,2 ± 0,4 33,7 ± 0,8 58,85 ± 3,1 7,95 33,4 ± 3,5 

SDS pH 6 62 ± 0,1 5,2 ± 0,2 33 ± 0,2 54,3 ± 1,9 8,95 ± 1,2 37 ± 1,2 

SDS pH 7 59,9 ± 0,8 6,25 ± 0,2 34,1 ± 0,9 56,85 ± 2,4 8 ± 0,5 35,1 ± 1,8 

SDS pH 7,4 62,7 ± 0,1 5,25 ± 0,2 32,7 ± 0,7 56,25 ±2,3 8,05 ± 0,7 35,75 ± 1,7 

SDS pH 8 59,05 ± 0,9 6,3 ± 0,8 34,8 ± 0,2 57,7 ± 2,4 7,6 ± 0,8 34,85 ± 1,7 

SDS pH 9 60,75 ± 1,2 5,9 ± 0,4 33,8 ± 1,4 61,9 ± 1,9 5,55 ± 0,9 33,05 ± 1,9 

 

Tabela 4 - Análise da estrutura secundária por dicroísmo circular dos peptídeos StigA3 e StigA4 

em SDS em variação de pH de 3 a 9. 
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 StigA3   StigA4   

  α-hélice % β-folha % Randômico % α-hélice % β-folha % Randômico % 

TFE pH 3 57,55 ± 3,7 7,1 ± 0,5 35,4 ± 3,2 82,7 ± 6,9 1,45 ± 5,4 16,9 ± 13,8 

TFE pH 4 53 ± 1,8 8,05 ± 1,6 38,9 ± 0,1 49,95 ± 1,7 9,35 ± 1,4 41,1 ± 0,8 

TFE pH 5 57,95 ± 0,3 7,4 ± 0,4 34,65 62,2 ± 9,7 4,95 ± 3,7 32,95 ± 6,1 

TFE pH 6 57,75 ± 0,4 5,6 ± 8,8 36,15 ± 0,2 53,45 ± 3,1 8,5 ± 0,5 37,55 ± 2 

TFE pH 7 58 ± 0,1 5,65 ± 0,4 36,35 ± 0,6 60,45 ± 8,9 5,45 ± 3,4 34,1 ± 5,5 

TFE pH 7,4 63,9 ± 3,9 3,2 ± 1,4 33,25 ± 3 53,85 ± 3,8 8 ± 2,8 37,9 ± 0,8 

TFE pH 8 59,45 ± 1,4 5,8 ± 1,5 34,85 ± 0,2 50,2 ± 1,4 9,55 ± 1,2 40,5 ± 0,4 

TFE pH 9 61,3 ± 1,5 4,8 ± 0,2 34,15 ± 1 58,75 ± 7,2 5,65 ± 3,8 35,55 ± 3 

 

Tabela 5 - Análise da estrutura secundária por dicroísmo circular dos peptídeos StigA3 e StigA4 

em TFE40% em variação de pH de 3 a 9. 

 

A avaliação da estabilidade da estrutura secundária dos peptídeos 

análogos da Stigmurina em TFE 40%, sob diferentes temperaturas (5,0- 95 ºC) 

demonstrou uma mudança no perfil do espectro obtido por dicroísmo circular, 

aumento de temperatura, isso é bem acentuado a 95 °C, isso indica a diminuição da 

estrutura secundária helicoidal dos peptídeos (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Espectro dos peptídeos (A) StigA3 e (B) StigA4 nas temperaturas 5, 25, 37, 50, 75 e 95 °C. 

 

Para avaliar se os peptídeos apresentavam a capacidade de retornar a 

sua estrutura secundária após um processo de aquecimento a 98 °C seguido de 

arrefecimento a 2 °C, os peptídeos StigA3 e StigA4 analisados em comprimento de 

onda fixo 222 nm (Figura 9). No aquecimento, é possível observar uma mudança no 
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espectro, indicando uma diminuição da estrutura em α-hélice, mas após o 

resfriamento os peptídeos voltam ao espectro anterior o que indica a reestruturação 

do peptídeo. O que é corroborado com a deconvolução dos espectros desse ensaio 

que podem ser observados na tabela 6, onde nota-se que as porcentagens de 

estrutura secundária dos peptídeos StigA3 e StigA4 antes e após o processo de 

aquecimento e resfriamento não sofrem mudança aparente. 

 

 

Figura 9: Espectro dos peptídeos (A) StigA3 e (B) StigA4 em aquecimento e resfriamento nas 

temperaturas de 2 a 98 °C em TFE 40%. 

 

 StigA3 
  

StigA4 
  

 
α-hélice % β-folha % Randômico % α-hélice % β-folha % Randômico % 

Antes  59,1 ± 1,13 6,9 ± 0,56 34,35 ± 1,2 43,5 ± 0,56 15,35 40,8 ± 0,4 

Após 59,45 ± 0,9 6,15 ± 0,2 34,6 ± 0,8 45,3 ± 0,56 14,15 ± 1 41,3 ± 0,7 

 

Tabela 6 - Análise da estrutura secundária por dicroísmo circular dos peptídeos StigA3 e StigA4 antes 

e após o processo de aquecimento a 98 °C e arrefecimento a 2 °C em comprimento de onda 222 nm. 

 

4.3 Atividade antimicrobiana 

 

A atividade antimicrobiana dos peptídeos análogos da Stigmurina, StigA3 

e StigA4, foram avaliadas sobre as cepas de micro-organismos sensíveis, obtidos a 

partir da triagem. O análogo StigA4 mostrou melhor atividade inibitória que o StigA3, 

no entanto ambos apresentaram amplo espectro de ação, abrangendo bactérias 

Gram-negativas, Gram-positivas e leveduras. As bactérias P. aeruginosa e E. 

faecalis foram mais sensíveis ao análogo StigA4; enquanto que o StigA3 foi mais 

ativo contra E. faecalis e S.  epidermidis. Quanto a atividade antifúngica, tanto  
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StigA3 como StigA4 foram mais ativos contra C. albicans. A Stigmurina apresentou 

melhor atividade contra s bactérias do gênero Staphylococcus e Candida albicans. 

Dados apresentados na tabela 7. 

 

Cepas StigA3 µM StigA4 µM  Stigmurina µM 

Bactérias Gram-negativas 
  

 

Escherichia coli (ATCC 25922) 4,69 2,34 >150 

Enterobacter cloacae (ATCC 13047) 18,75 9,38 >150 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) 9,38 1,17 >150 

Bactérias Gram-positivas 
  

 

Staphylococcus aureus (ATCC 29213) 2,34 2,34 9,38 

Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) 1,17 9,38 9,38 

Enterococcus faecalis (ATCC 4028) 1,17 1,17 >150 

Fungos 
  

 

Candida albicans (ATCC 90028) 9,38 4,69 37,5 

Candida krusei (ATCC 6258) 37,5 9,38 >150 

Candida glabrata (ATCC 90030) 18,75 9,38 >150 
 

 
 
 

 
  

Tabela 7 – Valores de Concentração Inibitória Mínima dos peptídeos StigA3 e StigA4 para cepas de 

bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e leveduras. 

 

4.4 Atividade antiparasitária 

 

Na atividade antiparasitária contra a forma epimastigota de T. cruzi dos 

peptídeos StigA3, StigA4 e Stigmurina (Figura 10), os dois peptídeos análogos foram 

capazes de induzir 100% de morte dos parasitas após 12 h de incubação (Figura 

10A) na concentração de 2,5 µM, enquanto que o peptídeo nativo Stigmurina, na 

concentração de 25 µM conseguiu inibir os parasitas em aproximadamente 90%. 

Após 24 horas de incubação (Figura 10B) com os dois peptídeos análogos é 

possível perceber 100% de morte na concentração de 2,5 µM, enquanto a 

Stigmurina nessa dose já não é diferente significativamente do controle negativo. Na 

dose de 1 µM o peptídeo StigA4 ainda é diferente significativamente da Stigmurina. 
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Figura 10: Análise da atividade dos peptídeos StigA3, StigA4 e Stigmurina, contra formas 

epimastigotas de Trypanosoma cruzi após 12 h (A) e 24 h (B) de incubação. *** indica diferença 

significativa (p<0,005) em relação ao controle negativo. ### indica diferença significativa (p<0,001) 

quando comparado os peptídeos análogos com a Stigmurina nas mesmas concentrações. 

Quando testados contra as formas tripomastigotas de T. cruzi (Figura 11), os 

peptídeos análogos inibiram aproximadamente 100% dos parasitas após 12 h de 

incubação com 25 e 10 µM e o StigA4 foi ainda eficiente em 5 µM. Stigmurina só 

inibiu 100% dos parasitas na dose de 25 µM. Após 24 h de incubação StigA3 inibiu 

100% dos parasitas na concentração de 5 µM, já StigA4 foi eficiente até a 

concentração de 2,5 µM, enquanto a Stigmurina, após 24 h de incubação só  inibiu 

os parasitas em 25 µM. 

 

 

Figura 11: Análise da atividade dos peptídeos StigA3, StigA4 e Stigmurina, contra formas 

tripomastigotas de Trypanosoma cruzi após 12 (A) e 24h (B) de incubação. *** indica diferença 

significativa (p<0,005) em relação ao controle neyh1gativo. ### indica diferença significativa 

(p<0,001) quando comparado os peptídeos análogos com a Stigmurina nas mesmas concentrações. 
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4.5 Atividade citotóxica 

 

Os peptídeos StigA3 e StigA4 demonstraram elevada atividade 

antiproliferativa em linhagens celulares cancerígenas (Figura 12), a atividade mais 

significativa para ambos os peptídeos análogos se apresentou para a célula HeLa 

(Figuras 12A e 12B), para a qual os peptídeos StigA3 e StigA4 apresentaram uma 

média de 85% de redução de viabilidade, enquanto a Stigmurina foi capaz de reduzir 

a viabilidade desta célula em aproximadamente 70% na dose mais alta. Os 

peptídeos análogos e a Stigmurina não revelaram diferença quando testados nas 

células cancerígenas B16 e Panc. 

Em relação à linhagem de célula normal testada, 3T3 (Figura 12M, 12N e 

12O), o peptídeo StigA3 apresentou concentração de inibição de 50% (IC50) de 

14,01 µM, enquanto o StigA4 apresentou IC50 de 13,01 µM, já o peptídeo nativo 

Stigmurina apresentou IC50 de 7,98 µM. 
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Figura 12: Atividade antiproliferativa da Stigmurina e seus análogos em linhagens celulares 

cancerígenas e célula normal. (A) StigA3 na célula HeLa; (B) StigA4 na célula HeLa; (C) Stigmurina 

na célula HeLa; (D) StigA3 na célula 786-0; (E) StigA4 na célula célula 786-0; (F) Stigmurina na célula 

786-0; (G) StigA3 na célula B16; (H) StigA4 na célula B16; (I) Stigmurina na célula B16; (J) StigA3 na 

célula Panc; (K) StigA4 na célula Panc; (L) Stigmutina na célula Panc; (M) StigA3 na célula 3T3; (N) 

StigA4 na célula 3T3; (O) Stigmurina na célula 3T3. Os resultado são expressos em média ± DP com 

*** P < 0,005. 
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4.6 Atividade hemolítica 

 

Assim como a atividade antiproliferativa, a atividade hemolítica foi testada 

para os três peptídeos, Stigmurina e os seus análogos, StigA3 e StigA4 (Figura 13). 

Após incubação de 1 h com os eritrócitos a 1%, percebe-se que a Stigmurina não 

apresenta hemólise significativa, apresentando na dose mais alta apenas 3% de 

hemólise na dose de 75 µM. Já os peptídeos StigA3 e StigA4, que não 

apresentaram diferença significativa entre eles, apresentaram hemólise 

significativamente maior que o peptídeo nativo, apresentando aproximadamente 

30% de hemólise na dose de 75 µM, mas ambos chegam a 0% de hemólise nas 

doses mais baixas 2,34 e 1,17 µM. 

 

 

Figura 13: Atividade hemolítica da Stigmurina, StigA3 e StigA4 em hemácias O+. Os resultados são 

expressos como média ± DP com *** P < 0,001. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Escorpiões, devido principalmente ao seu habitat natural, desenvolveram 

ao longo da sua evolução um arsenal de moléculas bioativas eficazes para a captura 

de presas e proteção destes aracnídeos. A presença de peptídeos antimicrobianos 

na hemolinfa e peçonha de diferentes espécies de escorpiões tem sido associada a 

resposta imune inata contra diversos micro-organismos patogênicos (ALMAAYTAH 

et al., 2012; GUO et al., 2013; MANDARD et al., 1999; TORRES-LARIOS et al., 

2000; ZHAO et al., 2009).  

No estudo de transcriptoma da glândula de veneno do escorpião T. 

stigmurus foi identificado um peptídeo antimicrobiano denominado Stigmurina. Este 

peptídeo apresenta 17 resíduos de aminoácidos, carga global +1; já foi relatado na 

literatura a sua atividade antimicrobiana in vitro e in vivo, a sua atividade 

antiproliferativa contra célula normal e cancerígena e a sua baixa atividade 

hemolítica (DANIELE-SILVA et al., 2016; MELO et al., 2015). A partir da Stigmurina, 

foram desenhados peptídeos análogos, entre eles os peptídeos StigA3 e StigA4, 

com o objetivo de se obter uma maior atividade antimicrobiana e antiproliferativa 

contra células cancerígenas, mantendo sua baixa toxicidade. 

Os peptídeos StigA3 e StigA4 apresentam 17 resíduos de aminoácidos 

assim como o peptídeo nativo, mas a partir das mutações realizadas foi possível 

aumentar a carga positiva, +3 e +4, respectivamente, e momento hidrofóbico, 0,669 

e 0,725, respectivamente, estes resultados podem ser indícios de uma maior 

atividade antimicrobiana. O aumento de carga positiva e de momento hidrofóbico se 

deu pela substituição de alguns resíduos de Leucina e/ou Glicina por Lisina na 

sequência (WANG; WANG, 2016; NELSON; COX, 2014). 

A conformação estrutural dos peptídeos análogos da Stigmurina obtidas 

na análise in silico, se mostra predominantemente helicoidal com pequenas regiões 

randômicas nas regiões N e C-terminal para ambos os peptídeos análogos. Após 

analisar os parâmetros, tanto para StigA3 quanto para StigA4, os modelos gerados 

pelo programa I-tasser foram selecionados para o refinamento pela dinâmica 

molecular. Nas simulações em água os modelos de ambos peptídeos perderam 

estrutura em α-hélice, enquanto que nas simulações em solução de TFE 50% o 

peptídeo StigA4 apresentou uma região de α-hélice. O peptídeo StigA3, ao final da 

simulação em solução de TFE 50% tentou formar uma α-hélice, mas esta não se 
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concretizou, supõe-se que aumentando o tempo de simulação esta α-hélice se 

manteria. 

A conformação estrutural analisada por dicroísmo circular do StigA3 e 

StigA4 em meios aquosos apresentou predominância de estrutura randômica, e em 

meios hidrofóbicos, que mimetizam ambiente de membrana, apresentaram 

predominância de estrutura helicoidal, o que é confirmado pela obtenção da 

porcentagem de estrutura secundária destas análises de dicroísmo. Esses dados 

corroboram os resultados in silico quando os peptídeos foram simulados na 

dinâmica molecular. 

Essa capacidade de mudança de conformação tem sido observada na 

literatura com PAMs presente em diferentes espécies de escorpiões, sugerindo que 

StigA3 e StigA4 possuem mecanismo de ação semelhante a estes peptídeos 

escorpiônicos, adquirindo uma conformação helicoidal após a interação com 

membranas celulares, promovendo a desestabilização, formação de poros e a lise 

celular (ALMAAYTAH; ALBALAS, 2014; SALUD BEA; ASCUITTO; DE JOHNSON, 

2015; ZASLOFF, 2002). 

O peptídeo nativo que derivou esses peptídeos análogos também 

apresenta essa característica de mudança de conformação de acordo com o meio, 

no estudo em que este foi testado em diferentes meios, este apresentou, em meios 

hidrofóbicos, a predominância de β-folha (MELO et al., 2015); já no estudo em que 

foi testada a sua estabilidade em variação de pH e temperatura em meios 

hidrofóbicos, a Stigmurina apresentou estrutura principalmente α-hélice, assim como 

os peptídeos análogos (DANIELE-SILVA et al., 2016). 

Em relação à estabilidade, os StigA3 e StigA4 se mostraram bastante 

estáveis à variação de pH (3 - 9), assim como se mostraram estáveis a mudança de 

temperatura, uma vez que ao serem aquecidos a 98 °C e em seguida resfriados a 2 

°C não apresentaram mudanças estruturais aparente. Este comportamento de 

estabilidade a variação de pH e temperatura também já foi descrito na literatura para 

a Stigmurina (DANIELE-SILVA et al., 2016), demonstrando que as mudanças 

realizadas na sequência do peptídeo nativo não acarretaram em alterações na 

estabilidade dos peptídeos bioativos. A estabilidade observada para esses peptídeos 

corresponde a uma característica fundamental para o uso em processos industriais 

que necessitem de condições extremas tanto de pH quanto de temperatura. 
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As mudanças realizadas na sequência e as consequências citadas 

anteriormente, como o aumento da carga positiva e da estrutura em α-hélice, foram 

eficazes em aumentar a atividade antimicrobiana. Os peptídeos StigA3 e StigA4 

foram capazes de inibir eficientemente o crescimento de cepas bacterianas Gram-

positivas (S. aureus, S. epidermidis e E. faecalis), bem como Gram-negativas (E. 

cloacae, P. aeruginosa e E. coli). Quando comparados os dois peptídeos é possível 

perceber uma atividade mais potente para o peptídeo StigA4 que apresentou valores 

de CIM entre 1,17 e 9,38 µM, enquanto o StigA3 apresentou valores de CIM até 37,5 

µM. Quando comparados com a Stigmurina, observa-se que ambos demonstraram 

atividade antimicrobiana superior a Stigmurina, que apresentou em estudos 

anteriores, valores de CIM de 8,68 µM para S. aureus, enquanto para ambos os 

peptídeos análogos corresponderam a 2,34 µM, e para E. coli foi observado CIM > 

139 µM, enquanto os peptídeos StigA3 e StigA4 apresentaram valores de 4,69 e 

2,34 µM, respectivamente (MELO et al., 2015). Sendo assim, os peptídeos análogos 

foram capazes de inibir bactérias Gram-negativas, uma vez que a Stigmurina ainda 

não tem apresentado atividade para estas bactérias, bem como para outras 

bactérias Gram-positivas para as quais a Stigmurina não tinha sido testada. 

Assim como a Stigmurina, os peptídeos análogos foram eficientes em 

inibir o crescimento de fungos do gênero Candida. Para C. albicans, o StigA4 

mostrou valor de CIM 4,69 µM, sendo mais eficiente que a Stigmurina, CIM de 37,5 

µM (MELO et al., 2015). As leveduras C. krusei e C. glabrata, StigA4 com CIM 

correspondente a 9,38 µM, enquanto a Stigmurina apresentou valor de MIC, para 

estes mesmos fungos, de 69,5 µM (MELO et al., 2015). 

Outros peptídeos antimicrobianos de escorpiões já descritos na literatura 

também apresentam atividade contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas 

(ALMAAYTAH et al., 2012; DAI et al., 2001; LEE et al., 2004; LI et al., 2014; MELO 

et al., 2015). O peptídeo TsaP2, encontrado no escorpião T. serrulatus,  apresenta 

alta identidade com a Stigmurina e apresentou CIM de 17,30 e 69,23 µM para S. 

aureus e E. faecalis, respectivamente, sendo assim menos eficiente que os 

peptídeos StigA3 e StigA4 (DANIELE-SILVA et al., 2016). 

A capacidade de PAMs escorpiônicos de inibir o crescimento fúngico 

também já foi descrito na literatura para alguns peptídeos presentes na peçonha de 

escorpiões (EHRET-SABATIER et al., 1996; GUILHELMELLI et al., 2016; MELO et 
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al., 2015; MOERMAN et al., 2002). O peptídeo Con10 do escorpião Opisthacanthus 

cayaporum demonstrou CIM de 100 e 200 µM para C. albicans e C. glabrata, 

respectivamente, também se mostrando menos eficazes em inibir essas leveduras 

que os peptídeos análogos da Stigmurina (GUILHELMELLI et al., 2016). Esses 

resultados em conjunto reafirmam que possivelmente a maior carga positiva 

apresentada pelos peptídeos StigA3 e StigA4, devido a mudança em alguns 

aminoácidos pontuais, tornou-os mais eficientes em inibir o crescimento de fungos e 

bactérias, uma vez que tanto o TsaP2 como o Con10 apresentam carga líquida + 1. 

Em relação à atividade antiparasitária, foi observado que os três 

peptídeos testados foram capazes de matar a forma epimastigota de Trypanosoma 

cruzi da cepa Y nas doses de 25 µM, porém pode-se observar que os dois peptídeos 

análogos foram mais potentes que a Stigmurina, já que estes foram capazes de 

matar 100% dos parasitas na concentração mais baixa de 2,5 µM. Quando os 

peptídeos foram testados com as formas tripomastigotas de T. cruzi e foi observado 

o mesmo padrão obtido para as formas epimastigotas, os peptídeos análogos foram 

mais eficientes do que o peptídeo nativo Stigmurina. 

Outros peptídeos escorpiônicos têm sido descritos por apresentar 

atividade antiparasitária (BORGES et al., 2006; CONDE et al., 2000; FLORES-

SOLIS et al., 2016). M-PONTX-Dq3a, um peptídeo da peçonha da formiga 

Dinoponera quadroceps, apresentou IC50 de 4,7 µM contra formas epimastigotas de 

T. cruzi, enquanto StigA4 na concentração de 1 µM para matar aproximadamente 

50% dos parasitas (BANDEIRA et al., 2017).  

Na literatura, sabe-se que o benzimidazol apresenta atividade contra 

parasitas T. cruzi da cepa Y apenas após 72h devido à resistência desses parasitas 

a esse fármaco, enquanto os peptídeos testados mostraram atividade em menos 

tempo de incubação (MUELAS-SERRANO; NOGAL-RUIZ; GÓMEZ-BARRIO, 2000; 

ZINGALES, 2017). Por ser efetivo também contra as formas tripomastigotas, 

encontradas no sangue de pacientes na fase aguda da doença de Chagas, percebe-

se que esses peptídeos são uma potencial fonte para o desenvolvimento de 

fármacos para a doença de Chagas.   

Em relação à atividade antiproliferativa, tanto os peptídeos análogos 

quanto a Stigmurina apresentaram atividade citotóxica para as linhagens celulares 

cancerígenas testadas. Não se percebe diferença significativa entre os peptídeos, 

com exceção da célula HeLa, para a qual os peptídeos StigA3 e StigA4 
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apresentaram maior atividade do que a Stigmurina. Quanto à célula normal 3T3, 

ambos os peptídeos análogos apresentaram valores de IC50 de aproximadamente o 

dobro do que a Stigmurina, indicando assim que estes são menos tóxicos para esta 

célula normal do que o peptídeo nativo. Já foi relatado na literatura a ação da 

Stigmurina contra as células normais e cancerígenas SiHa, Vero E6, HepG2, MDCK 

e RAW 246.7 (DANIELE-SILVA et al., 2016; MELO et al., 2015). 

Outros peptídeos antimicrobianos de escorpiões também já 

demonstraram efeitos em células normais e cancerígenas (ALMAAYTAH et al., 

2014; DANIELE-SILVA et al., 2016). O peptídeo AamAP1-Lysine, peptídeo análogo 

de um PAM do escorpião Androctonus amoeruxi, mostrou atividade de 

aproximadamente 50% para as células normais HEK-293 e Vero na concentração de 

40 µM. Em um estudo com a célula normal BHK-21, os peptídeos análogos, com a 

substituição de resíduos por lisina, se mostraram menos tóxicos que o peptídeo 

nativo (LUNA-RAMIREZ et al., 2017). Os resultados desses dois estudos podem ser 

indicativos de que a adição de lisina na sequência de um peptídeo torna-o menos 

tóxico para células normais, assim como também foi visto para os peptídeos StigA3 

e StigA4. 

Em relação à atividade hemolítica, percebe-se que a Stigmurina não 

apresentou taxa de hemólise significativa em todas as doses testadas quando 

incubada por 1 h, resultado esse corroborado por um estudo anterior no qual a 

incubação da Stigmurina por 3 h acarretou em aproximadamente 15% de hemólise 

na dose de 69,5 µM (MELO et al., 2015). Apesar da diferença significativa entre a 

Stigmurina e os seus peptídeos análogos, estes apresentaram hemólise em 

aproximadamente apenas 30% na dose 75 µM, mas chegando a 0% de hemólise 

nas doses mais baixas, sendo ainda pouco hemolítico nas concentrações na qual 

apresenta atividade antimicrobiana e antiparasitária. 

O peptídeo AamAP1-Lysine, análogo obtido a partir da adição de lisina e 

com maior momento hidrofóbico que o seu peptídeo nativo, mostrou atividade 

hemolítica de 29,32% na dose de 80 µM, resultado maior ao apresentado pelo seu 

peptídeo nativo (ALMAAYTAH et al., 2014). Outro estudo em que foi testado a 

atividade hemolítica de PAM análogos também observou que os análogos com 

substituição por lisina mostram a maior atividade hemolítica (SALUD BEA et al., 

2017). Esse resultado corrobora a afirmação que o aumento do momento hidrofóbico 



45 
 

de um peptídeo antimicrobiano pode aumentar a sua atividade hemolítica, o que 

explica o aumento da atividade hemolítica dos peptídeos análogos StigA3 e StigA4 

quando comparados com o peptídeo nativo Stigmurina. 

  



46 
 

6 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos nesse estudo é possível observar que as 

modificações propostas para a estrutura primária do peptídeo nativo do escorpião 

Tityus stigmurus, denominado Stigmurina foram eficientes, de acordo com um 

conjunto de atividades biológicas realizadas nesse estudo. Primeiramente, as 

substituições de resíduos de aminoácidos por lisina acarretou em um aumento da 

carga positiva e do momento hidrofóbico dos peptídeos análogos. Os peptídeos 

StigA3 e StigA4, apesar dessas modificações, apresentaram-se estáveis a 

mudanças de pH e temperatura. O aumento da carga líquida proporcionou o 

aumento da atividade antimicrobiana desses peptídeos contra bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas e fungos do gênero Candida em baixas concentrações, 

além de aumentar a atividade contra T. cruzi nas formas epimastigotas e 

tripomastigotas. Esses também apresentaram, sobre as células cancerígenas 

testadas, resultados semelhantes ao peptídeo nativo, mas se mostrou menos tóxico 

para célula normal 3T3. Os peptídeos StigA3 e Stig4 apresentaram 

aproximadamente apenas 30% de hemólise. Tendo em vista esses resultados, nota-

se que os peptídeos análogos StigA3 e StigA4 apresentam potencial aplicação 

terapêutica, demonstrado a eficiência do desenho racional de fármacos para a 

obtenção de novos agentes antiproliferativos e anti-infecciosos. 
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