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Introdução 

Com o desenvolvimento de resistência aos 
antibióticos por parte de microorganismos e o 
grande potencial antimicrobiano de vários 
peptídeos, tem-se grande interesse em isolar e 
estudar peptídeos antimicrobianos provenientes de 
várias espécies

1
. Os mecanismos de ação destas 

moléculas têm sido estudados, verificando-se que 
exercem suas atividades ao se ligarem a 
membranas de microorganismos, o que depende da 
estrutura que adotam neste ambiente. Portanto, a 
análise estrutural de um peptídeo é fundamental 
para estudos da relação estrutura-atividade 
biológica. Neste trabalho foi estudado o peptídeo 
LyeTx-I (Figura 1), isolado do veneno da aranha 
Lycosa erythrognatha e que apresenta amplo 
espectro de atividade antimicrobiana. 

 

Figura 1. Estrutura primária de LyeTx-I onde NH2 
representa a amidação no C–terminal.. 

Foram obtidos espectros de RMN em solução de 
mistura de 2,2,2-trifluoroetanol (TFE) e água (30% 
v/v), contendo tampão 100 mM de tampão Tris-HCl 
(pH 8,0). Foi utilizada a estratégia do assinalamento 
sequencial proposto por Würthrich e colaboradores

2
, 

empregando técnicas bidimensionais (2D) de RMN 
em solução (TOCSY, NOESY, HSQC-CH e HSQC-
NH).  

Resultados e Discussão 

O mapa de contornos TOCSY do peptídeo LyeTx-

I apresentou os sistemas de spins dos diferentes 

resíduos de aminoácidos da seqüência peptídica. A 

Figura 2A mostra algumas interações inter-residuais 

entre 
1
H de resíduos subsequentes na cadeia 

peptídica. A partir destas e outras interações inter-

residuais, foi possível estabelecer restrições de 

pequena, média e de longa distâncias, as quais 

foram utilizadas para o cálculo de dinâmica 

molecular. Foram calculadas 100 estruturas e 

verificada a qualidade das 10 mais estáveis. Os 

resultados mostram que o peptídeo possui estrutura 

α-helicoidal bem definida, confirmada pelo grande 

número de interações inter-residuais do tipo dNN(i, 

i+1), dαN(i,i+1), dαN(i,i+3) e dαN(i,i+4). Além disso, é 

possível observar na Figura 2B que a estrutura α-

hélice começa no 4º resíduo e se estende até o 25°, 

englobando inclusive a porção N-terminal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2. (A) Mapa de contorno parcial NOESY - 

interações inter-residuais do tipo dNN(i, i+1). (B) 

estrutura mais estável de LyeTx-I, em verde as 

cadeias laterais hidrofóbicas e em azul as 

hidrofílicas. 

Comparados a resultados estruturais em micelas de 

DPC
3
, na qual verifica-se uma dobra significativa na 

hélice nos resíduos 5 e 6, em solução de TFE o 

peptídeo apresenta uma estrutura mais linear, 

indicando que a região N-terminal é fundamental 

para a interação do peptídeo com a membrana. 

Além disso, nesta região encontra-se um resíduo de 

Trp que pode interagir na interface da bicamada 

lipídica, contribuindo para a fixação do peptídeo na 

superfície da membrana bacteriana.  

Conclusões 

A estruturação de LyeTx-I em meio biomimético 

mostra que  estrutura secundária é fundamental 

para estabelecer um interação com a membrana 

biológica, onde este exerce sua atividade biológica.  
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