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Prefácio 

Este projecto teve como objectivo o estudo do papel das membranas lipídicas 

na acção do inibidor de fusão do HIV-1, Sifuvirtide. Inicialmente, tinha sido proposto 

estudar o papel das membranas lipídicas na infecção celular pelo vírus da Dengue. No 

entanto, pela importância e visibilidade que o combate ao HIV possui na sociedade e 

pelas semelhanças entre o mecanismo de entrada do vírus do HIV e Dengue, optou-se 

por estudar a interacção a nível membranar deste inibidor do HIV-1 com grande 

potencial terapêutico. Adicionalmente, o estudo de péptidos do HIV tem sido uma das 

linhas de investigação onde o grupo de acolhimento tem apresentado maior número 

de publicações e prémios.  

A aluna teve, então, a oportunidade de integrar activamente a unidade de 

investigação durante o período deste projecto, onde aprendeu e executou novas 

técnicas, e seguiu e desenvolveu experimentação em ambiente real de laboratório. Os 

resultados alcançados serão apresentados ao júri sob a forma de apresentação 

electrónica. 
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(Director do Instituto de Bioquímica) 

 

   

 

 Catarina Cabeçadas 
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Resumo 

 

O sifuvirtide, um péptido carregado negativamente que possui 36 aminoácidos, 

é um inibidor de fusão do HIV com resultados promissores, que se encontra 

actualmente em testes clínicos. Foi estudado o seu comportamento em solução 

aquosa, em condições de força iónica baixa ([NaCl] = 10mM) e fisiológica ([NaCl] = 

150mM), e a sua interacção com modelos de membranas lipídicas rígidas (vesículas 

unilamelares grandes), usando a espectroscopia de fluorescência, tendo por base o 

facto de o sifuvirtide possuir resíduos de aminoácidos aromáticos, como o triptofano. 

Em solução aquosa observou-se que os resíduos de triptofano encontram-se expostos 

ao meio circundante, tanto a [NaCl] = 10mM como a [NaCl] = 150mM e que não houve 

agregação do péptido, mesmo na presença de CaCl2. Em relação à interacção do 

sifuvirtide com membranas rígidas, os resultados demonstraram que o péptido 

interage preferencialmente com membranas de fosfatidilcolina em fase gel (DPPC e 

DSPC) mas pouco significativamente com membranas em fase líquida, como o POPC, e 

membranas de esfingomielina. Visto haver uma interacção selectiva para vesículas de 

DPPC, foi estudada a dependência de concentração de NaCl e CaCl2 e obteve-se como 

resultado o aumento da interacção com o aumento da concentração salina, que indica 

haver uma dependência de factores electrostáticos nesta interacção. Assim sendo, a 

maior eficácia do sifuvirtide poderá estar associado à capacidade deste péptido actuar 

preferencialmente ao nível de fosfocolinas saturadas, um dos lípidos mais abundantes 

na membrana viral. 
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1. Introdução 
 

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um retrovírus que causa a síndrome 

de imunodeficiência adquirida. Existem duas espécies de HIV: HIV-1 e HIV-2, sendo o 

HIV-1 o mais conhecido, virulento e comum (1). 

O vírus actua diminuindo os níveis de células T auxiliares, CD4+ através de três 

mecanismos: morte viral de células infectadas, aumento o nível de apoptose em 

células infectadas, morte das células CD4+ através de células citotóxicas CD8+. O 

sistema imunitário fica assim debilitado ao atingir níveis críticos de CD4+, tornando-se 

susceptível a doenças oportunistas, a principal causa de morte dos indivíduos 

infectados (1). O vírus HIV é transmitido maioritariamente por via sexual mas também 

por amamentação, agulhas infectadas e de mãe infectada para filho aquando do seu 

nascimento. 

A infecção por HIV é considerada uma pandemia e segundo o Programa das 

Nações Unidas para o HIV/SIDA (UNAIDS) e a Organização Mundial de Saúde, cerca de 

1% da população mundial está infectada com SIDA. O tempo de vida do indivíduo 

infectado, sob tratamento anti-retroviral, é de 5 anos. Sem tratamento, o tempo de 

vida não ultrapassa 1 ano. Contudo, os medicamentos anti-retrovirais, mesmo ao fim 

destes 20 anos de investigação, continuam bastante caros e inacessíveis à maioria da 

população infectada. 

A descoberta do HIV esteve envolta numa enorme disputa e controvérsia, visto 

que o francês Luc Montagnier e o americano Robert Gallo reclararam terem 

descoberto o vírus em 1983 e 1984, respectivamente. Após duas décadas de intenso 

desenvolvimento no conhecimento adquirido em relação ao HIV, em 2008, o Instituto 

Karolinska atribuiu metade do prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina a Luc 

Montagnier e à sua colega Fracoise Barré-Sinoussi pelos seus contributos na 

descoberta do HIV.  
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1.1. Estrutura do HIV-1 

 

O HIV-1 tem uma estrutura esférica com diâmetro aproximadamente de 120nm 

e é constituído por um envelope externo derivado da membrana plasmática da célula 

hospedeira, formado por uma bicamada lipídica rica em colesterol e esfingomielina (2, 

3). Estes compostos também se encontram em jangadas lipídicas nas membranas 

celulares, sendo estes domínios locais preferenciais da entrada e saída do vírus na 

célula infectada (2, 3). A membrana viral está associada a proteínas da célula 

hospedeira mas principalmente a proteínas virais que determinam a capacidade do 

vírus em infectar as células-alvo. Estas proteínas estão associadas num complexo 

glicoproteíco, formando um trímero de dímeros, cujas subunidades são a proteína de 

superfície, gp120 ligada a uma proteína transmembranar, gp41 (4). A gp41 tem 3 

domínios: um domínio intracelular denominado de endodomínio, uma âncora 

transmembranar e um domínio extracelular, ectodomínio. O ectodomínio é responsável pela 

fusão do envelope viral com a membrana celular. Este consiste num domínio hidrófobo em N-

terminal, o péptido de fusão; ainda é constituído por duas regiões hidrófobas em “heptad 

repeats” em C-terminal, HR1 e HR2, com tendência para formar superenrolamentos em hélice 

α.  

 

Figura 1 – Representação esquemática da estrutura e domínios presentes na proteína do envelope viral gp-41 do 

HIV-1 (adapatado de rafts) 
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No seu interior, o virião do HIV-1 consiste numa cápside, constituída por 2000 

cópias de proteína viral p24, que encerra duas cópias de cadeia simples de RNA que 

codificam para os 9 genes do vírus. No interior do virião, para além de RNA, também se 

encontram proteínas da nucleocápside, p7 e enzimas como o trancriptase reversa, 

ribonuclease e integrase. A envolver a cápside encontra-se uma matriz, constituída por 

proteína viral p17, que assegura a integridade do virião (5). 

 

 

Figura 2- Representação simplificada do virião do HIV-1 e seus componentes estruturais. (Adaptado de (1)). 

 

1.2. Ciclo replicativo  

 

Numa primeira fase do ciclo replicativo do vírus, há o reconhecimento por 

parte do virião das células alvo através da gp120. O HIV entra nas células CD4+ por 

adsorção e ligação das glicoproteínas da sua superfície (gp120 e gp41) a receptores nas 

células alvo, havendo posterior fusão do envelope com a membrana da célula (4).  

Após a ligação da gp120, primeiro ao receptor CD4 e depois ao receptor CCR5 

ou CCRX4, ocorre uma cascata de mudanças conformacionais na proteína gp41 

levando à formação de um intermediário pré-hairpin, permitindo a inserção dos 

péptidos de fusão na célula alvo. Este intermediário transforma-se num trímero de 

hairpins ou 6-helix bundle (6HB), onde os HR1 HR2 se associam de forma antiparalela, 
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levando à aproximação do envelope viral com a membrana da célula permitindo 

completar a fusão (6).  

Com a ligação do HIV à célula, o RNA e os enzimas são integrados na célula 

infectada. Com o auxílio da trancriptase reversa é originada uma molécula de DNA a 

partir do RNA que através do integrase é integrada no genoma da célula. 

Posteriormente, ocorre a replicação do vírus em que o DNA é transcrito em RNA 

mensageiro e sai para o citoplasma onde uma parte é traduzido em diversas proteínas 

virais e outra é directamente introduzido no novo virão. Por fim, na maturação, a 

protease cliva a poliproteína em várias proteínas HIV funcionais que fazem parte da 

estrutura do virão (1). 

 

1.3. Tratamento da SIDA 

 

Actualmente não existe cura para a infecção por HIV mas existem mais de 20 

medicamentos anti-retrovirais que podem ser divididos em categorias de acordo com 

o seu modo de acção (7): inibidores nucléosidos do transcriptase reverso (NRTI); 

inibidores não-nucléosidos do transcriptase reverso (NNRTI); inibidores da protease 

(PI); inibidores de integrases; inibidores de fusão; inibidores de maturação. Estes 

medicamentos (NRTI, NNRTI e PI) são administrados em combinação, de modo a 

aumentar a sua eficiência. Este tipo de terapia é denominada de HAART, (Highly active 

anti-retrovital therapy) e tem sido útil para diminuir a morbilidade e mortalidade, 

melhorar os sintomas e assim a qualidade de vida dos indivíduos infectados. Contudo, 

os anti-retroviaris típicos actuam já quando a célula foi invadida pelo vírus, o que pode 

promover a ocorrência de certos problemas. Assim sendo, nem sempre os resultados 

esperados são alcançados devido à resistência aos anti-retrovirais e à sua elevada 

toxicidade. 

De modo a minimizar tais problemas, nos últimos anos têm sido desenvolvidos 

tratamentos alternativos que actuam antes da entrada do vírus na célula (8). Estes 

novos medicamentos actuam em três fases-alvo: (1) ligação gp120-CD4; (2) ligação 

gp120-coreceptor; (3) fusão membranas mediada pelo gp41. De entre estas novas 

categorias de anti-retrovirais, os inibidores de fusão têm despertado grande interesse 
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(9), por apenas actuarem em componentes virais e não directamente em componentes 

do sistema imunitário como o CD4. Recentemente, foi aprovado a comercialização de 

um inibidor de fusão (enfuvirtide, FUZEON®, T-20), o que veio reforçar a investigação e 

investimento nestes medicamentos. (4, 8, 9) 

 

1.3.1. Mecanismo de acção dos inibidores de fusão 
 

Um dos passos com maior importância no mecanismo de fusão do envelope 

viral com a membrana plasmática das células-alvo é a formação do 6-helix bundle, 

envolvendo os domínios HR1 e HR2 da proteína gp41. Os detalhes dessa interacção 

foram fundamentados através de estudos baseados na acção de péptidos N (derivados 

de HR1) e C (derivados de HR2). (10) Nesses estudos foram demonstrados que os 

péptidos N formam um superenrolamento com três hélices centrais enquanto os 

péptidos C formam hélices antiparalelas encaixadas nas cavidades hidrófobas à 

interface dos péptidos N. Tal conhecimento, proporcionou o desenvolvimento dos 

inibidores de fusão, derivados sintéticos com origem no HR1 ou HR2, com o potencial 

de interferir com a interacção HR1/HR2 da gp41 nativa, inibindo a entrada do vírus nas 

células. (4, 8, 9) 

 

 

Figura 3- Fusão da membrana do HIV-1 com a membrana das células-alvo e mecanismo de acção comummente 

aceite para os inibidores de fusão derivados do HR2/CHR da gp41. (Adaptado de (11)) 

 

CHR 

NHR 

Fusão  

Péptidos - CHR 

Inibição   
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Dois exemplos de inibidores de fusão são o enfuvirtide e T-1249. O enfuvirtide 

é um péptido C sintético homólogo à região HR2 da gp41 do HIV-1, desenvolvido e 

comercializado pela Roche (4, 9). O T-1249, por seu lado, é outro péptido da Roche, 

com desenvolvimento contudo suspenso. Este é composto por sequências do HIV-1, 

HIV-2 e SIV (vírus da imunodeficiência símia) e apresenta maior poder inibitório 

comparado ao enfuvirtide (4). Estruturalmente, ambos os péptidos apresentam uma 

sequência anfipática de resíduos de aminoácidos e são assumidos possuir um 

conteúdo elevado em hélice α, principalmente aquando da sua ligação ao HR1 da gp41 

do vírus (12). 

Ambos os inibidores apresentam grande poder inibitório, no entanto, 

demonstram alguns efeitos adversos como induzir à resistência aos inibidores. Como 

tal, torna-se urgente a pesquisa de inibidores de 2ª geração que possam combater 

essas resistências. 

 

1.4. Sifuvirtide 

 

O sifuvirtide é um inibidor de fusão criado pela FusoGen Pharmaceuticals que 

se encontra actualmente na fase II de testes clínicos na China e com testes clínicos 

previstos nos Estados Unidos da América (13). É um péptido de 36 aminioácidos e tem 

uma actividade de inibição de fusão e estabilidade melhoradas em relação ao 

enfuvirtide (14). 

Tal como o enfuvirtide, este inibidor foi desenhado baseando-se na 

conformação tridimensional do centro da gp41 para impedir a formação da estrutura 

em hairpin necessária para a fusão do envelope viral com a membrana celular. 

O sifuvirtide consiste numa alternativa viável ao enfuvirtide, por apresentar 

maior poder inibitório (IC50=1,2nM) e maior tempo de meia vida (39 horas) o que 

possibilita doses menores, demonstrando reduzidos efeitos secundários. Nos testes 

clínicos de fase Ia obteve-se um bom perfil de segurança e tolerância com doses de 5, 

10 e 20 mg através de injecção subcutânea na zona abdominal. Obtiveram-se óptimos 

resultados nos testes clínicos já realizados, repondo a função imunológica com doses 

de 20 mg durante duas semanas. 
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A melhoria em relação ao enfuvirtide deve-se ao facto do sifuvirtide ter sido 

obtido por uma tecnologia diferente (“structure-based drug design”, enquanto que o 

enfuvirtide foi obtido por “random screening”), o que possibilitou uma ligação mais 

precisa/exacta ao gp41 por parte do sifuvirtide. Além disso, o sifuvirtide tem maior 

estabilidade por terem sido introduzidas substituições de resíduos de aminoácidos 

(14). 

 

1.5. Motivação para o estudo com o sifuvirtide em membranas 

 

Estudos prévios realizados no grupo de acolhimento confirmaram a 

importância das membranas lipídicas no modo de acção dos inibidores de fusão do 

HIV-1 (15-17). Como tal, a interacção de inibidores de fusão com membranas torna-se 

importante para o modo de acção destes. O processo de inibição deve ocorrer num 

estreito espaço entre a membrana viral e celular devido ao facto da gp41 apenas estar 

acessível aos inibidores após a ligação dos péptidos de fusão à membrana celular pois 

em solução aquosa, encontra-se protegida pela gp120 (18). Noutros estudos já 

realizados foi demonstrado que o enfuvirtide interage com membranas lipídicas de 

fase fluida (15) enquanto o T-1249 também interage com membranas ricas em 

colesterol (16). Assim, as membranas lipídicas desempenham a função de 

catalisadores no processo de inibição, promovendo a acumulação de péptido próximo 

do local de fusão (19). 

A função do sifuvirtide como inibidor do HIV-1 é bloquear a função da gp41 

aquando da proximidade da membrana celular e o envelope proteico. Assim sendo, a 

presença de segmentos anfipáticos e a estrutura hipotética em hélice-α do sifuvirtide 

(14, 17) (no entanto menos anfipático e com mais carga negativa que o enfuvirtide e T-

1249) (Figura 4) poderá promover a interacção efectiva com membranas lipídicas 

colocando-o como objecto de trabalho.  



 

 

Figura 4- Sequência de aminoácidos d

polares sem carga a verde e os polares com carga a vermelho. O grupo protector acetilo está a branco. A

Sequências dos resíduos de aminoácidos T

caixas a tracejado indicam a homologia entre as sequências dos péptidos. 

com um arranjo em hélice α em que se denota a presença de segmentos 

construída utilizando o programa PyMol da DeLano Scientific.

 

O facto de o sifuvirtide apresentar resíduos de triptofano na sua sequência, 

permite usar técnicas de espectroscopia de fluorescência para o estudo da i

com modelos de membranas lipídicas, 

aquosa bem como a sua loc

O triptofano, como fluoróforo, pode fornecer indicações va

estrutura adoptada por um péptido, já que a sua fluorescência é sensível à polaridade 

do meio em que se localiza

rendimento quântico, maior intensidade de fluorescência e espectros de emissão

desviados para o azul (para comprimentos de onda mais pequenos) em meios mais 

apolares. Tal facto pode acontecer aquando da agregação de péptidos ou interacção 

de péptidos com membranas.

 

Sequência de aminoácidos dos inibidores de fusão do HIV. Os resíduos hidrófobos estão a azul, os 

polares sem carga a verde e os polares com carga a vermelho. O grupo protector acetilo está a branco. A

de aminoácidos T-1249 (em cima), enfuvirtide (no meio) e sifuvirtide (em baixo)

caixas a tracejado indicam a homologia entre as sequências dos péptidos. B- Vista lateral do péptido sifuvirtide 

em que se denota a presença de segmentos anfipáticos bem definidos

construída utilizando o programa PyMol da DeLano Scientific.  

O facto de o sifuvirtide apresentar resíduos de triptofano na sua sequência, 

permite usar técnicas de espectroscopia de fluorescência para o estudo da i

com modelos de membranas lipídicas, no estudo do seu comportamento em solução 

aquosa bem como a sua localização nas membranas fosfolipídicas (17).

O triptofano, como fluoróforo, pode fornecer indicações va

estrutura adoptada por um péptido, já que a sua fluorescência é sensível à polaridade 

do meio em que se localiza (20). Por exemplo, o triptofano apresenta um maior 

rendimento quântico, maior intensidade de fluorescência e espectros de emissão

desviados para o azul (para comprimentos de onda mais pequenos) em meios mais 

apolares. Tal facto pode acontecer aquando da agregação de péptidos ou interacção 

de péptidos com membranas. 
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os inibidores de fusão do HIV. Os resíduos hidrófobos estão a azul, os 

polares sem carga a verde e os polares com carga a vermelho. O grupo protector acetilo está a branco. A- 

sifuvirtide (em baixo) (17). As 

Vista lateral do péptido sifuvirtide 

anfipáticos bem definidos. Figura 3B foi 

O facto de o sifuvirtide apresentar resíduos de triptofano na sua sequência, 

permite usar técnicas de espectroscopia de fluorescência para o estudo da interacção 

seu comportamento em solução 

. 

O triptofano, como fluoróforo, pode fornecer indicações valiosas sobre a 

estrutura adoptada por um péptido, já que a sua fluorescência é sensível à polaridade 

Por exemplo, o triptofano apresenta um maior 

rendimento quântico, maior intensidade de fluorescência e espectros de emissão 

desviados para o azul (para comprimentos de onda mais pequenos) em meios mais 

apolares. Tal facto pode acontecer aquando da agregação de péptidos ou interacção 

A 
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Estudos já realizados pelo grupo de acolhimento relativo à interacção do 

sifuvirtide com membranas confirmaram que o sifuvirtide interage selectivamente com 

membranas DPPC em fase gel por adsorção à sua superfície (17). Este tipo de 

interacção pode ajudar a explicar a eficácia melhorada deste inibidor em relação ao 

enfuvirtide e T-1249, que interagem com membranas fluidas e ricas em colesterol, 

respectivamente. 
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2. Objectivos 
 

Este trabalho pretende estudar a interacção do sifuvirtide com modelos de 

membranas rígidas, usando técnicas de espectroscopia de fluorescência devido ao 

facto deste péptido possuir resíduos de triptofano na sua sequência. Com base nas 

propriedades fotofísicas do sifuvirtide, foi estudado o comportamento deste em 

solução aquosa, como a influência de força iónica e determinação do rendimento 

quântico. Além disso, também foi estudado a interacção com membranas rígidas 

usando esfingomielina, ceramida e várias fosfatidilcolinas e o efeito da força iónica e 

concentração salina (NaCl e CaCl2) nas interacções do péptido com as membranas 

lipídicas. 
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3. Materiais e métodos 
 

3.1. Reagentes 

 

O péptido sifuvirtide foi oferecido pela FusoGen Pharmaceuticals Inc. (Tianjin, 

China). O triptofano foi obtido da Merck KGaA (Darmstadt, Alemanha). Os fosfolípidos 

1-palmitoil-2-oleil-sn-glicero-3-fosfocolina (POPC),  1,2-dilauroil-sn-glicero-3-

fosfocholina (DLPC), 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DPPC), 1,2-distearoil-sn-

glicero-3-fosfocolina (DSPC), Esfingomielina (SM) de ovo e Ceramida (Cer) foram 

adquiridos à Avanti Polar-Lipids, Inc. (Alabaster, EUA) e o colesterol (Col) foi obtido da 

Sigma Chem. Co. (St. Louis, EUA).  

O clorofórmio e metanol (de grau espectroscópico), cloreto de sódio (NaCl), 

hidróxido de sódio (NaOH), cloreto de cálcio dihidratado (CaCl2∙2H2O) e o ácido 

etanosulfónico 2-[4-(2-hidroxietilo)-1-piperazinilo] (HEPES) foram adquiridos à Merck 

KGaA (Darmstadt, Alemanha). O HEPES, NaCl e NaOH foram utilizados para a 

preparação da solução tampão HEPES 10mM, pH 7.4, [NaCl] = 150mM ou [NaCl] = 

10mM em água Milli-Q.  

 

3.2. Instrumentação e Material 

 

O aparelho usado para fazer as medidas de absorção foi o espectrofotómetro 

ultravioleta/visível Jasco V-560 (Easton, EUA). As medidas de fluorescência em estado 

estacionário foram obtidas usando o espectrofluorímetro Varian Cary Eclipse 

(Mulgrave, Victoria, Australia). 

Para obter as vesículas lipídicas unilamelares grandes (LUV) foi utilizado o Mini-

extruder da Avanti Polar Lipids (Alabaster, EUA) com seringas 1001RN da Hamilton 

(Reno, EUA). 

Na preparação das várias soluções foram utilizadas micropipetas Eppendorf 

Research Série 2100 devidamente calibradas, uma placa de aquecimento com agitação 
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magnética da Velp Scientifica (Usmate, Itália) para o aquecimento e agitação e para 

pesar o sifuvirtide foi usada a balança Mettler Toledo AX205 (precisão 0.00001g) 

(Columbus, EUA), sendo que as restantes pesagens foram realizadas numa balança 

Denver Instrument Company TB-60 (precisão 0.0001g) (Denver, EUA).  

O pH das soluções tampão foi determinado através do uso de um medidor de 

pH Crison GLP21.  

Para as medidas de fluorescência e absorvência foram utilizadas cuvettes de 

quartzo da Hellma (Jena, Alemanha) de percurso óptico (ℓ) de 0.5cm. 

Na preparação das vesículas lípidicas foram usadas membranas com diâmetro 

total de 13mm e poros de 0.1µm, em conjugação com discos de suporte de poliéster 

da Nuclepore-Whatman (Kent, Reino Unido) com diâmetro total de 10mm. 

 

3.3. Procedimento Experimental  

 

Nas experiências realizadas utilizou-se o sifuvirtide com concentração final de 

15µM correspondente a um valor de absorvência a 280nm de 0.1 para a absortividade 

molar (ε) de 1.3×104 M-1cm-1. Este valor ε corresponde à soma dos ε teóricos para os 

resíduos de triptofano (εtrp=5500 M-1cm-1) e tirosina (εtyr≈1000 M-1cm-1) (20) a 280nm. 

As soluções stock de sifuvirtide foram preparadas com uma concentração 1mg/mL 

(211.55µM). Durante a preparação das soluções stock, o sifuvirtide foi solubilizado em 

tampão HEPES 10mM pH 7.4 [NaCl] = 150mM ou [NaCl] = 10mM e as soluções foram 

sonificadas durante 10min, para uma melhor solubilização. Cada solução-stock era 

aliquotada em pequenos volumes de 43 e 130µL, preparados para volumes 

experimentais de 600, 1800µL, de modo a obter uma concentração final de 15µM de 

sifuvirtide. 

 

3.3.1 Estudo do sifuvirtide em solução aquosa 

 

Para o estudo do sifuvirtide em solução aquosa, foi utilizada a fluorescência dos 

seus dois resíduos de triptofano. O triptofano é um resíduo com propriedades 
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fotofísicas particulares, sendo bastante sensível à polaridade do meio. Os espectros de 

emissão foram recolhidos num intervalo de comprimentos de onda (c.d.o.) de 300nm a 

450nm, com excitação aos 280nm de c.d.o.. Os espectros de excitação foram 

recolhidos num intervalo de c.d.o de 240nm a 345nm, com emissão fixa ao c.d.o 

máximo de emissão de sifuvirtide, aproximadamente 360nm e os espectros de 

absorção foram recolhidos  num intervalo de c.d.o. de 240nm a 400nm com um 

incremento de 1nm, a uma velocidade de 200nm/min. As fendas dos monocromadores 

de excitação e de emissão e a voltagem do fotomultiplicador foram ajustadas de modo 

a que a intensidade do sinal (n.º de fotões) que chegasse ao detector não atingisse a 

saturação. O tempo de integração utilizado foi de 0.5s e o incremento de 1s.  

Foi estudado o efeito da concentração do sifuvirtide na intensidade de 

fluorescência, com concentrações de 0-15µM. As intensidades de fluorescência obtidas 

experimentalmente foram calculadas através da área dos espectros de emissão 

corrigidos. As intensidades foram posteriormente corrigidas para o efeito de filtro 

interno (21) de acordo com a Equação 1:  

( )2^10 excobs AII λ×=  Equação 1 

onde I corresponde à intensidade de fluorescência, Iobs à intensidade de fluorescência 

observada e Aλexc ao valor de absorvência ao c.d.o de excitação. 

 

Para determinação do rendimento quântico (22) em meio aquoso foram usados 

os espectros de emissão do sifuvirtide e do triptofano livre em solução aquosa, a uma 

concentração de 15µM e 36µM, respectivamente, sendo que este rendimento 

quântico foi determinado através da Equação 2: 

)()( SF

S

X

S

X

X

S

XF
n

n

I

I

A

A
Φ























=Φ  Equação 2 

onde ΦF(X) corresponde ao valor de rendimento quântico de fluorescência, I ao valor de 

intensidade de fluorescência e n ao índice de refracção do solvente usado, e os sufixos 

X e S correspondem à amostra e ao padrão, respectivamente. Foram considerados 
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índices de refracção iguais quer para a amostra (sifuvirtide), quer para o padrão 

(triptofano), uma vez que o solvente usado para ambos foi tampão HEPES 10mM pH 

7.4 [NaCl] = 150mM ou [NaCl] = 10mM. 

 

3.3.2. Interacção do péptido com membranas artificiais 

 

Neste trabalho, prepararam-se vesículas lipídicas como modelos de 

biomembranas. Existem vários tipos de vesículas, de acordo com o número de lamelas 

e tamanho. Neste trabalho foram utilizadas as vesículas multilamelares (MLV) e as 

vesículas unilamelares grandes (LUV). 

Os lipídos utilizados nos lipossomas foram POPC, DPPC, DLPC, DSPC, SM, 

SM/Col (2:1) e SM/Cer (9:1 e 7:3). Na preparação das vesículas, os lipídos, após terem 

sido pesados, foram inicialmente dissolvidos em clorofórmio-metanol. No final, as 

suspensões-mãe de vesículas foram preparadas com uma concentração de 15mM em 

tampão HEPES 10mM pH 7.4 [NaCl] = 150mM, ou [NaCl] = 10mM ou com diferentes 

concentrações de CaCl2 ou NaCl quando referenciado. 

O modo de preparação das vesículas foi adoptado de Santos et al. (23) e Mayer 

et al. (24) e consistiu em: adicionar cada componente a um balão de fundo redondo, 

pelo que os solventes orgânicos foram evaporados sob fluxo de azoto, rodando o balão 

de modo a formar um filme lipídico tão fino quanto possível. De forma a eliminar os 

vestígios de solvente orgânico, os filmes foram colocados sob vácuo durante cerca de 

8h. O desprendimento dos lípidos das paredes do balão foi conseguido através de oito 

ciclos de congelação-descongelação com agitação. Os ciclos consitiam em congelar as 

suspensões em azoto liquido e posteriormente aquecidas em banho de água a 

temperaturas acima da(s) transição(ões) de fase do(s) fosfolípido(s) (Tf). Após este 

procedimento obtinham-se MLV. A partir das MLV obtiveram-se as LUV através de um 

processo de extrusão. As extrusões consistriram em 21 passagens no Mini-Extruder da 

Avanti que estava termostatizados a temperatura acima da (s) transição (ões) de fase 

do (s) fosfolípido(s). 
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3.3.2.1. Quantificação da extensão da partição do sifuvirtide em LUV  

 

Um dos objectivos deste trabalho foi estudar a partição do péptido em sistemas 

de vesículas como o LUV através de métodos espectroscópicos, usando a metodologia 

desenvolvida por Santos et al. (25). 

Para as medidas de fluorescência em estado-estacionário, os espectros de 

emissão num intervalo de 300 a 450nm foram obtidos com excitação a 280nm e as 

intensidades de fluorescência foram calculadas a partir da área desses espectros. 

Posteriormente, as intensidades foram corrigidas com o branco devido a possíveis 

contaminações existentes nos filtros utilizados nas extrusões. Para isso, foram traçados 

espectros de emissão dos LUV em tampão no mesmo intervalo de c.d.o e com o 

mesmo c.d.o de excitação.  

Além disso, as intensidades foram corrigidas para o efeito das diluições 

sucessivas bem como para o efeito da dispersão de luz de excitação provocada pelos 

LUV (26). A correcção para a dispersão de luz tem como base a Equação 

3(26)(Ladokhin, Jayasinghe et al. 2000), 

[ ]( ) [ ]( )
[ ]( )LI

I
LILI

trp

tamp

trp

péptido

corr

péptido =  Equação 3 

onde [ ]( )LI
corr

péptido  corresponde à intensidade de fluorescência do péptido em função da 

concentração de lípido já corrigida para o efeito da dispersão, [ ]( )LI péptido  corresponde 

à intensidade de fluorescência medida para o péptido em função da concentração de 

lípido, [ ]( )LI trp  à intensidade de fluorescência do triptofano em função da 

concentração de lípido, e finalmente tamp

trpI corresponde à intensidade de fluorescência 

do triptofano na ausência de lípido. Esta correcção tem como pressuposto a ausência 

de interacção entre o triptofano livre e lípidos. 

Para realizar esta última correcção, foram efectuadas medições da intensidade 

de fluorescência de 36µM de uma solução de triptofano em tampão, na presença das 
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mesmas concentrações de lípido utilizadas para o sifuvirtide, colhendo espectros de 

emissão no mesmo intervalo de c.d.o e excitando ao mesmo c.d.o do que o utilizado 

para o sifuvirtide. 
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4. Resultados e discussão 

4.1. Propriedades do sifuvirtide em solução aquosa 

 

No inicio deste projecto foram estudadas algumas propriedades 

espectroscópicas do inibidor de fusão sifuvirtide (espectros de emissão, excitação e 

absorção e dependência da concentração), em condições de força iónica fisiológica 

([NaCl]= 150mM]) e baixa ([NaCl]=10mM).  

Devido às características de fluorescência dos resíduos de triptofano presentes 

no péptido (17) estudaram-se os espectros de fluorescência e absorção do sifuvirtide e 

triptofano em solução aquosa, a um pH fisiológico e em condições de força iónica 

baixa ([NaCl]= 10 mM) e fisiológica ([NaCl]= 150mM) (Figura 5). 

Para a concentração de 15µM de sifuvirtide, tanto em condições de força iónica 

baixa como fisiológica observa-se que o péptido apresenta aproximadamente o 

mesmo valor máximo de emissão (354nm) e de excitação (280 nm). O mesmo se 

verifica para 36µM de triptofano, nas mesmas condições, sendo os máximos a 

aproximadamente 357nm para emissão e aproximadamente a 280 para excitação. A 

proximidade do máximo de emissão do sifuvirtide com o máximo apresentado pelo 

triptofano livre em solução indica que os resíduos de triptofano do péptido estão 

relativamente expostos e acessíveis ao meio aquoso circundante.  

Através destes dados, foi possível determinar o rendimento quântico do 

sifuvirtide, nas duas condições de força iónica foi determinado. O rendimento quântico 

(φ) do sifuvirtide foi calculado, de acordo com a Equação 2 e, tanto em condições de 

força iónica baixa como fisiológica, foi aproximadamente de φ=0,07.  
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Figura 5- Características espectrais do sifuvirtide e triptofano em solução aquosa a diferentes forças iónicas. 

Espectrsos de excitação, fixando a emissão aos 360nm, está representado a vermelho, o de emissão, com 

excitação a 280nm, a azul e o de absorção a verde de (A) e (C) 36µM de triptofano em condições de força iónica 

baixa e fisiológica, respectivamente. Em (B) e (D) encontram-se os espectros de 15µM de sifuvirtide em condições 

de força iónica baixa e fisiológica, respectivamente.  

  

Em relação à influência da concentração de sifuvirtide na sua intensidade de 

fluorescência em condições de força iónica fisiológica e baixa verificou-se que não 

existem diferenças significativas entre as duas condições. Esta experiência teve como 

objectivo verificar se poderia haver a agregação do péptido com o aumento da sua 

concentração, que poderia ser seguida por um aumento de intensidade de 

fluorescência e desvio do espectro de emissão para o azul. Não foram obtidos desvios 

significativos à linearidade, o que indica não haver agregação no intervalo de 

concentrações de péptido usado (Figura 6). 
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Figura 6- Efeito da concentração de sifuvirtide sobre a intensidade de fluorescência em solução com força iónica 

baixa ([NaCl]=10mM) (vermelho) e força iónica fisiológica ([NaCl]=150mM) (azul).  

 

 

No final desta secção, foi analisado o efeito de iões de cálcio na organização 

supramolecular do sifuvirtide, pois sabe-se que existe um domínio de ligação ao cálcio 

na HR2 da gp41 (27), do qual o sifuvirtide é obtido. O objectivo deste estudo foi 

verificar se o péptido conseguia sequestrar cálcio de modo a neutralizar a sua carga 

negativa, promovendo a agregação de monómeros de péptido. Para isso, foram 

obtidos espectros de emissão de 15 µM de sifuvirtide para concentrações crescentes 

de cálcio (0-10mM), nos quais não se verificaram diferenças significativas nas 

intensidades de fluorescência e desvios de espectros de emissão para o azul, o que 

elimina a hipótese de agregação (sem representação de dados). 

Os resultados desta primeira fase sugerem que os resíduos de triptofano 

encontram-se expostos ao meio aquoso e que tanto a força iónica como a 

concentração de iões cálcio não contribuem significativamente na organização 

supramolecular do péptido. 
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4.2 Interacção do sifuvirtide com modelos de membranas rígidas. 

 

Estudos anteriores no grupo de acolhimento revelaram a importância da fase 

lipídica na interacção do sifuvirtide com modelos de membranas lipídicas (17). Nos 

mesmos estudos, verificou-se que o sifuvirtide adsorve na superfície de membranas 

DPPC na fase gel mas não interactua significativamente com membranas na fase de 

líquido desordenado de POPC nem com membranas na fase de líquido ordenado como 

POPC/Col. 

Sabe-se que para a entrada do vírus do HIV na célula as jangadas lipídicas 

desempenham um papel fundamental (2, 3). Estes domínios são caracteristicamente 

ricos em esfingomielinas, colesterol e fosfatidilcolinas saturadas, também existentes 

na membrana viral. Além disso, a especificidade da interacção do sifuvirtide com estas 

membranas rígidas pode ajudar a melhorar a sua eficácia como inibidor de fusão, já 

que o processo de inibição ocorra num espaço muito estreito entre as duas 

membranas. Como tal, na segunda parte deste estágio foi estudada a interacção do 

sifuvirtide com vesículas de várias composições lipídicas. 

A interacção de 15µM de sifuvirtide com modelos de membrana rígida foi 

estudada usando vesículas unilamelares grandes de DPPC, DSPC, SM, SM/Col (2:1) e 

SM/Cer (9:1 e 7:3) a temperatura ambiente e em condições de força iónica e pH 

fisiológicos. Como modelos de membranas na fase de líquido desordenado foram 

utilizados o POPC e DLPC. 
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Figura 7- Interacção do sifuvirtide com modelos de membranas. A- Partição de 15µM de sifuvirtide em LUV 

constituídas por POPC, DSPC, DLPC e DPPC. B- Partição de 15µM de sifuvirtide com LUV constituídas por SM-Col, 

SM, SM-Cer (9:1), SM-Cer (7:3). C- Comparação dos espectros de emissão do sifuvirtide com DPPC, DSPC, SM e 

POPC, e na ausência de lípido. Todos os espectros foram obtidos em tampão Hepes 10mM, pH 7.4 com 

[NaCl]=150mM 

 

Através do gráfico da Figura 7A verifica-se que não existem diferenças 

significativas entre as intensidades de fluorescência do péptido na presença de 

vesículas de POPC e DLPC de fase fluida. Contudo, na presença de vesículas de DPPC e 

DSPC verifica-se um aumento na intensidade de fluorescência e desvio dos espectros 

de emissão do péptido para o azul (Figura 7C), aproximadamente 7nm. Isto indica que 

o sifuvirtide é mais específico para bicamadas de fosfatidilcolinas em fase gel, como o 

DPPC (Tf= 41.4±0.5 °C) (28) e o DSPC (Tf= 55.1±1.5 °C) (28) do que para fosfaticilcolinas 

que contêm cadeias acilo não-saturadas como o POPC ou saturadas mas apresentando 

uma organização fluida, como é o caso do DLPC (Tf= -1.1±0.8 °C) (28). 
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Para o caso das vesículas que contêm esfingolípidos na sua composição, 

verifica-se que o sifuvirtide não tem muita afinidade para esse tipo de vesículas, pois 

não houve aumento significativo da intensidade de fluorescência do péptido (Figura 

7B) nem desvios dos espectros de emissão para o azul (Figura 7C), na presença de 

lípido.  

Estes resultados indicam uma preferência do sifuivirtide para membranas em 

fase gel de fosfatidilcolina em comparação com membranas em fase gel contendo 

esfingomielina. Tal facto pode dever-se a diferenças nas propriedades interfaciais 

destas duas famílias de lípidos (29).  

 

4.3. Dependência da concentração salina na interacção do sifuvirtide 

com membranas 

 

A concentração de sal pode afectar tanto os péptidos como os lípidos. O 

aumento da força iónica pode diminuir a repulsão electrostática entre moléculas de 

péptido carregado ou, neste caso, as forças repulsivas entre partes polares dos lípidos. 

(30). Além disso, a dependência da concentração salina pode fornecer-nos informação 

valiosa quanto à natureza electrostática das interacções péptido-lípido. Uma vez que o 

sifuvirtide mostrou ter afinidade para membranas de fosfatidilcolina em fase gel, 

decidiu-se estudar o efeito da força iónica na interacção de 15µM de sifuvitide com 

vesículas de DPPC. 
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Figura 8- Dependência da força iónica na interacção do sifuvirtide com membranas de DPPC. A- Partição do 

sifuvirtide com DPPC sob o efeito de força iónica fisiológica ([NaCl]= 150 mM) (losangos vermelhos) e sob o efeito 

de força iónica baixa ([NaCl]= 10mM) (quadrados laranja). B- Espectros de emissão de 15 µM sifuvirtide em 

interacção com 3mM de DPPC sob efeito de várias concentrações de NaCl. Código de cores- Laranja - Sifuvirtide 

sem lípido ([NaCl]= 0.01M); Vermelho - Sifuvirtide + DPPC ([NaCl]=0.01M); Azul - Sifuvirtide + DPPC 

([NaCl]=0.15M); Verde - Sifuvirtide + DPPC ([NaCl]=1M). C- Partição do sifuvirtide com vesículas de DPPC 

concentrações crescentes de NaCl. 

 

Através da Figura 8A observa-se uma grande diminuição na intensidade de 

fluorescência do sifuvirtide na presença de vesículas de DPPC a [NaCl] = 10mM em 

comparação com [NaCl] = 150mM. 

Foi medida a intensidade de fluorescência do sifuvirtide na presença e ausência de 

vesículas de DPPC (3mM) num intervalo de concentrações de NaCl de 10mM-1M 

(Figura 7B). À concentração de NaCl de 10mM não há grandes diferenças entre os 

espectros de emissão do sifuvirtide com e sem interacção com o lípido. A partir de 

[NaCl] = 0.15mM observa-se um desvio para o azul em relação ao espectro do 

sifuvirtide na ausência de lípido.  

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

0.00 2.00 4.00 6.00

In
te

n
si

d
a

d
e

 r
e

la
ti

v
a

[Lipído] (mM)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

300 350 400 450

In
te

n
si

d
a

d
e

 d
e

 f
lu

o
re

sc
ê

n
ci

a

Comprimento de onda (nm)

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

In
te

n
si

d
a

d
e

s 
re

la
ti

v
a

s

[NaCl] (M)

A B 

C 



 

Com o aumento da concentração de NaCl verifica

intensidade relativa do sifuvirtide em interacção com vesículas de DPPC até à [NaCl]

0.50mM, atingindo um patamar

Para além do efeito do NaCl

interacção do sifuvirtide com vesículas de DPPC e POPC (Figura

 

Figura 9- Partições de sifuvirtide com o DPPC e POPC 15µM de sifuvirtide 

de cloreto de cálcio. Todos os espectros foram obtidos em tampão Hepes 10mM, pH 7.4 contendo [NaCl]=150mM
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observou-se um ligeiro aumento
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Com o aumento da concentração de NaCl verifica-se um aumento da 

intensidade relativa do sifuvirtide em interacção com vesículas de DPPC até à [NaCl]

patamar a partir desta concentração (Figura 8C)

Para além do efeito do NaCl, também foi estudado o efeito dos iões cálcio na 

interacção do sifuvirtide com vesículas de DPPC e POPC (Figura 9). 
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intensidade relativa do péptido. Contudo, para as vesículas de DPPC em fase gel, 

aumento na intensidade de fluorescência do péptido com o 

centração de cálcio. Isto leva a concluir que a presença de iões cálcio 

aumenta a interacção do péptido com membranas rígidas de DPPC. 
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se um aumento da 

intensidade relativa do sifuvirtide em interacção com vesículas de DPPC até à [NaCl] = 

C). 

, também foi estudado o efeito dos iões cálcio na 

 

concentração crescentes 

Todos os espectros foram obtidos em tampão Hepes 10mM, pH 7.4 contendo [NaCl]=150mM 

A partição com as vesículas de POPC serviu como controlo negativo, uma vez 

ão do péptido com este lípido (Figura 7A). Nesta 

experiência, foi adicionada uma suspensão de lípido a uma solução de 15µM de 

12.5mM). Para vesículas de 

POPC em fase fluida, a adição de cálcio não causou diferenças significativas na 

intensidade relativa do péptido. Contudo, para as vesículas de DPPC em fase gel, 

do péptido com o 

centração de cálcio. Isto leva a concluir que a presença de iões cálcio 
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Assim, uma vez que a afinidade do sifuvirtide para membranas em fase gel de 

DPPC é afectada pela força iónica, os resultados obtidos indicaram que a interacção é 

de natureza electrostática. Esta interacção pode estar relacionada com as 

especificidades interfaciais das membranas rígidas de fosfatidilcolina a altas 

concentrações salinas, mais precisamente, a nível dos grupos colina das cabeças 

polares (29, 31, 32). 
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5. Conclusões 
 

O sifuvirtide é um inibidor de fusão do HIV-1 de 2ª geração com resultados 

promissores. A maior eficácia do sifuvirtide em relação ao enfuvirtide, um inibidor de 

fusão do HIV comercialmente disponível para fins terapêuticos, levou à necessidade de 

estudos mais aprofundados sobre o seu modo de acção, nomeadamente ao nível da 

sua interacção com membranas biológicas (17). 

Neste trabalho, foram estudadas algumas características do sifuvirtide, como as 

suas propriedades em solução aquosa e a sua interacção com membranas, o que 

permitiu a um maior entendimento sobra a sua acção, nomeadamente os seus 

benefícios em relação ao sifuvirtide. 

Os resultados revelaram uma selectividade única do sifuvirtide para os lípidos 

de fosfatidilcolina em fase gel. Demonstrou-se que o péptido interagia com 

membranas em fase gel DPPC e DSPC mas não com membranas rígidas SM e SM/Cer. 

Esta selectividade pode ser explicada pelas diferenças interfaciais apresentadas por 

ambas as membranas. Apesar das duas membranas terem um grupo fosfocolina, o 

esqueleto hidrofóbico é diferente. Esta diferença não afecta significativamente a 

rigidez de ambas as membranas, mas sim a polaridade, a exposição à água e, 

principalmente, a acessibilidade a sal a nível das cabeças polares, uma vez que as 

membranas de esfingomielina estão menos expostas à água e apresentam uma 

vizinhança menos polar em comparação com vesículas de fosfatidilcolina (29). 

Para além disso, devido à maior acessibilidade aos sais, as membranas de 

fosfatidilcolina apresentam os seus grupos colina mais expostos a força iónica elevada 

(31). Isto explica a dependência da interacção sifvirtide com vesículas de DPPC em 

relação à concentração de sal, como foi demonstrado neste trabalho. A altas 

concentrações salinas, o sifuvirtide, carregado negativamente, liga-se a fracções de 

colina carregada positivamente e é exposto às membranas empacotadas de 

fosfatidilcolina. 

Finalmente, o sifuvirtide não é afectado pela presença de iões cálcio em 

solução nem foi observada qualquer agregaçã.o. Contudo, a presença de iões cálcio 
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melhora ligeiramente a interacção do sifvirtide com membranas DPPC. Isto pode ser 

explicado pelo facto do cálcio (tal como o sódio) interagir com o fosfato das vesículas 

de fosfaticilcolina, reforçando a aquisição de propriedades catiónicas devido à 

exposição do grupo colina.  

Em suma, este estudo revela que o inbidor de fusão de HIV-1 sifuvirtide 

apresenta uma selectividade em relação a membranas de fosfatidilcolina em fase gel e 

que essa interacção pode depender de factores electrostáticos. Para além disso é 

conhecido que a membrana viral possui elevado conteúdo em fosfatidilcolinas 

saturadas (33). Assim sendo, a eficácia deste inibidor poderá estar associada a uma 

interacção ao nível das membranas. 
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