
Resumo 

Nos últimos anos tem-se assistido a um crescente interesse no estudo de alterações 

conformacionais e agregação de proteínas. Este facto deve-se essencialmente ao 

aparecimento de um grande número de amiloidoses genéticas e esporádicas, e ao surto da 

encefalopatia espongiforme bovina, doença infecciosa associada a alterações conformacionais. 

Estas doenças são caracterizadas por uma alteração estrutural da forma nativa das proteínas 

(geralmente em α -hélice ou aleatória) para a forma de agregados (fibras de amilóide).  

O mecanismo pelo qual as proteínas na sua forma nativa se transformam em agregados 

patológicos não está ainda completamente esclarecido. No entanto, o aumento da 

concentração de proteínas a nível fisiológico poderá estar na base da sua agregação e, 

consequentemente, a causa destas doenças estará possivelmente relacionada com condições 

que favorecem esse aumento. É de salientar que, tendo em conta a elevada estabilidade dos 

agregados, o tratamento destas doenças deverá passar pela inibição de alterações 

conformacionais e agregação de proteínas.  

Neste trabalho caracterizaram-se as interacções de dois peptídeos, B18 e β -amilóide, com 

superfícies poliméricas hidrofílicas e hidrofóbicas. Procedeu-se também ao estudo 

conformacional de ambos os peptídeos quando em presença de diferentes moléculas de 

tensioactivos e de nano-partículas. O peptídeo B18 é derivado da proteína responsável pela 

fecundação no ouriço do mar. Por sua vez, o peptídeo β -amilóide deriva da proteína 

precursora da amilóide por clivagem enzimática, e constitui o componente principal das placas 

senis que caracterizam a doença de Alzheimer. Ambos os peptídeos possuem uma elevada 

tendência para agregar em fibras de amilóide.  

O grau de adsorpção dos peptídeos B18 e b-amilóide em diversas superfícies foi estudado por 

técnicas de reflexão de raios-X e neutrões e por microscopia de força atómica. A afinidade dos 

peptídeos para determinadas superfícies pode ser responsável pelo aumento da sua 

concentração local, que resultará posteriormente na sua agregação. Os resultados 

demonstraram que os peptídeos B18 e β -amilóide adsorvem a superfícies hidrofóbicas e a 

polímeros hidrofílicos de carga oposta à sua carga total. Ambos os peptídeos apresentaram 

maior afinidade para superfícies hidrofóbicas, as quais poderão constituir uma potencial 

localização para a sua acumulação e agregação em fibras de amilóide.  

A interacção dos peptídeos B18 e β -amilóide com os diversos tensioactivos foi caracterizada 

por espectroscopia de dicroísmo circular. Ambos os peptídeos possuem inicialmente, em 

solução aquosa, uma estrutura aleatória. O peptídeo B18 adoptou uma estrutura em α -hélice 

na presença de monómeros e de micelas de tensioactivos catiónicos e aniónicos. Os 

monómeros de tensioactivos não iónicos não tiveram qualquer influência na estrutura do 

peptídeo, enquanto que as suas micelas induziram uma estrutura em α -hélice. O peptídeo β -



amilóide adquiriu uma estrutura em α -hélice apenas em presença de micelas de tensioactivos 

catiónicos e aniónicos. Em soluções de micelas não iónicas, o peptídeo adoptou uma 

conformação em folha-β . Observou-se que as micelas do surfactante aniónico e perfluorado 

foram as mais eficazes a induzir a estrutura em α -hélice em ambos os peptídeos.  

Sabe-se que álcoois fluorados, como o trifluoretanol, e micelas iónicas são capazes de induzir, 

a pH 7.4, uma estrutura em α -hélice em peptídeos amiloidogénicos. Com base neste facto, 

foram sintetizados polímeros com monómeros catiónicos e aniónicos alternados que foram 

posteriormente complexados com ácido dodecanóico ou ácido perfluorododecanóico, 

originando nano-partículas coloidais com um diâmetro de 4 nm. Estas nano-partículas possuem 

um núcleo hidrofóbico e uma superfície hidrofílica. As cadeias hidrocarbonadas ou fluoradas 

dos tensioactivos constituem o núcleo hidrofóbico, enquanto que a superfície hidrofílica è 

formada pelo polímero. Os estudos de espectroscopia de dicroísmo circular mostraram que as 

nano-partículas fluoradas induzem uma estrutura em α -hélice em ambos os peptídeos B18 e 

β -amilóide. Por sua vez, os análogos hidrocarbonados são menos eficientes, visto que, na 

maioria dos casos, conduziram à formação de estrutura em folha-β  ou à agregação dos 

peptídeos. Uma vez que a estrutura em α -hélice è uma estrutura monomérica e estável, as 

nano-partículas fluoradas constituem potenciais agentes inibidores da agregação proteica.  

Abstract 

Protein misfolding and aggregation are currently being subject of intensive studies. This interest 

is mainly motivated by the sharp increase in the occurrence of genetic and sporadic amyloidosis 

and the outbreak of the bovine spongiform encephalopathy, an infectious protein-misfolding 

disease. These diseases are characterized by a progressive transition from correctly folded 

proteins (usually in α -helix or random coil structure) into an aggregated state rich in β -sheet 

structure (amyloid fibrils). The reasons for the conversion of normal proteins into pathological 

aggregates are still not completely understood. However, it is known that the increase of 

physiological protein concentration underlies the in vivo aggregation process. Moreover, 

strategies for the treatment of protein misfolding diseases must involve either stabilization of the 

fibril precursors, or inhibition of aggregation into the cross-β  core structure, common to 

amyloid fibrils, in view of the exceptional stability of the aggregates.  

In this work the interaction of B18 and amyloid β -peptide with modified surfaces was 

characterized. In addition, the conformation of the two peptides in the presence of amphiphiles 

and in the presence of newly synthesized nanoparticles was determined. B18 peptide is a 

sequence of the sea urchin protein bindin, which is a protein involved in the fertilization process. 

Amyloid β -peptide results from the proteolytic cleavage of the transmembranar amyloid 



precursor protein, and is the main constituent of the neuritic plaques found in Alzheimer’s 

disease. Both peptides show high propensity for aggregation in amyloid fibrils.  

The degree of adsorption of B18 and amyloid β -peptide was studied by reflectometry 

techniques and by atomic force microscopy. Strong peptide affinity for surfaces may be a 

reason for the local increase in peptide concentration, leading then to aggregation. B18 and 

amyloid β -peptide were found to adsorb on hydrophobic surfaces and on films with charge 

opposite to that of the net peptide. The peptides showed higher affinity for hydrophobic surfaces 

which constitute a potential location for peptide accumulation and fibril formation.  

The interaction of B18 and amyloid β -peptide with (i) nonionic, (ii) cationic and (iii) anionic—

hydrogenated and perfluorinated—amphiphiles was characterized by circular dichroism 

spectroscopy. A transition from random coil to α -helix structure was observed for B18 in the 

presence of charged amphiphiles, in monomeric or micellar state. In the case of nonionic 

micelles a partial helical structure is induced in the peptide but no change is observed when 

monomers are used. Regarding the amyloid β -peptide, only charged micelles can induce an 

α -helix structure. In nonionic micellar solution, the peptide exhibits a β -sheet structure.  

The anionic perfluorinated micelles were the most efficient α -helix inducing agents. Moreover, 

knowing that fluorinated alcohols, such as trifluoroethanol, and ionic micelles are able to induce 

α -helix structure in fibril-forming peptides, at physiological pH 7.4, polyampholytes with 

alternating cationic and anionic monomers were complexed with dodecanoic or 

perfluorododecanoic acid. This resulted in nanoparticles with hydrodynamic diameters of 4 nm, 

consisting of a hydrophobic core (formed by the surfactant chains) and a hydrophilic charged 

shell. The fluorinated nanoparticles induced α -helix rich structures in B18 and amyloid β -

peptide, whereas their hydrogenated analogues were less efficient leading in most cases to β -

sheet formation or aggregation, as determined by circular dichroism spectroscopy. Fluorinated 

nanoparticles are proposed to be potential candidates for inhibition of protein conformational 

alterations that lead to amyloid fibril formation. They could be particularly effective in the case of 

natively unfolded proteins by inducing α -helix structure, a non-aggregated and stable state.  


