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RESUMO 

 

VARELLA, L. Estudo químico e estratégias para modular o metabolismo 

secundário de actinobactérias endofíticas. 2015. 179p. Tese. Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2015. 

 

Os micro-organismos são profícuas fontes de produtos naturais bioativos. 
Diversos fármacos de importância clínica são de origem microbiana, sendo que a 
maioria dos antibióticos usados clinicamente é produzida por actinobactérias, 
principalmente do gênero Streptomyces. A resistência a múltiplas drogas por micro-
organismos patogênicos e também pelas células tumorais leva à necessidade por 
novos fármacos antibacterianos e antitumorais. Actinobactérias endofíticas têm 
demonstrado grande potencial para a busca de produtos naturais bioativos. O 
presente trabalho relata o estudo químico de duas linhagens de actinobactérias 
endofíticas, Streptomyces sp. RTd 22 e Streptomyces sp RTd 31, isoladas das 
raízes de Tithonia diversifolia. As frações ativas nos ensaios biológicos foram 
fracionadas para a identificação dos compostos bioativos, sendo eles os antibióticos 
macrolídeos concanamicinas A (S31-1) e B (S31-2), anidro-agliconas das 
concanamicinas A (S31-3) e B (S31-4), todos produzidos por Streptomyces sp 
RTd31, e o ionóforo poliéter grisorixina (S22-2), produzido por Streptomyces sp. 
RTd22. Foi realizado o monitoramento da produção desses compostos bioativos por 
UPLC-MS através do modo SIM. As concanamicinas A e B tiveram um máximo de 
produção com 96h, já a grisorixina obteve um máximo com 192h. Outros compostos 
identificados por desreplicação dos extratos butanólicos de ambas as 
actinobactérias foram os sideróforos norcardamina (S31-7) e desoxi-nocardamina 
(S31-8), já o sideróforo desferrioxamina B (S31-9) foi identificado apenas nos 
extratos butanólicos de Streptomyces sp RTd31. Experimentos de variação do meio 
de cultivo e co-cultura com bactérias patogênicas foram empregados a fim de 
estimular a biossíntese de novos compostos, porém nenhum novo metabólito foi 
identificado. O sequenciamento genético da actinobactéria Streptomyces sp. RTd22 
permitiu verificar a presença de vários clusters biossintéticos nesse micro-organismo 
através da análise feita pelo antiSMASH. Foi possível identificar o cluster da 
himastatina (S22-4) e da coeliquelina (S22-5), sendo que ambos os compostos não 
foram biossintetizados nas condições de cultivo utilizadas. O cluster biossintético da 
grisorixina foi determinado e o experimento de recombinação homóloga para a 
deleção do gene análogo a flavina mono-oxigenase da nigericina nigC foi realizado.  
Dois mutantes foram obtidos e um deles foi cultivado para a análise do perfil 
metabólico por espectrometria de massas. Não houve a produção da grisorixina 
nem do seu possível precursor pelo mutante, mas outros metabólitos foram 
produzidos.  

 

Palavras-chaves: actinobactérias endofíticas, Streptomyces, policetídeos, 
desreplicação, co-cultura, recombinação homóloga 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O papel dos micro-organismos na descoberta de fármacos 

 

Ao longo das últimas décadas, os produtos naturais continuam a 

desempenhar um papel de grande importância como fonte promissora de novos 

compostos bioativos e como precursores para a síntese de novos fármacos (QIN et 

al., 2011).  

Segundo a última revisão de Newman e Cragg (2012) acerca dos 

produtos naturais como fonte de novos fármacos desenvolvidos de 1981 a 2010, 

compreendendo 30 anos, pode-se observar que das 1073 pequenas moléculas 

aprovadas pela FDA (Food and Drug Administration, EUA), 64% compreendem 

produtos naturais (N), fitoterápicos (NB), seus derivados semissintéticos (ND), 

mímicos de produtos naturais (S*/MN e S/MN) e compostos sintéticos cujas 

estruturas farmacofóricas foram inspiradas em produtos naturais (S*) e 36% são 

substâncias totalmente sintéticos (S) (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1 - Fontes de pequenas moléculas aprovadas pela FDA como fármacos (adaptado 
de Newman e Cragg, 2012) 

Além das plantas, os micro-organismos representam uma rica fonte de 

metabólitos bioativos e têm gerado importantes produtos para a indústria 

farmacêutica, dentre eles: agentes antibacterianos como os -lactâmicos (1, 

penicilina G e 2 cefalosporina C), tetraciclinas (3, clortetracilina), aminoglicosídeos 

(4, estreptomicina), macrolídeos (5, eritromicina), glicopeptídeos (6, vancomicina), 

S, 387 
(36%) 

S/NM, 146 
(14%) 

S*, 55 
(5%) 

S*/NM, 122 
(11%) 

N, 59 
(6%) 

NB, 5 
(0%) 

ND, 299 
(28%) 
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6 vancomicina 

(Streptomyces orientalis) 

8 ciclosporina 

(Trichoderma polysporum) 

lipodepsipeptídeos (7, daptomicina);  agentes imunossupressores como ciclosporina 

(8) e rapamicina (9); agentes hipolipêmicos como a lovastatina (10) e fármacos anti-

helmínticos e antiparasitários como a ivermectina (11) (CRAGG; NEWMAN, 2013; 

GUIMARÃES et al., 2010) (Figura 2). Cerca de 47% dos metabólitos microbianos 

(aproximadamente 33000 compostos) apresentam algum tipo de atividade biológica 

e cerca de 40% (aproximadamente 28000 compostos) são antibióticos 

convencionais. As actinobactérias do gênero Streptomyces são conhecidas como 

grandes produtoras de metabólitos bioativos, produzindo cerca de 39% de todos os 

metabólitos microbianos (BÉRDY, 2012). 

 

 

Figura 2 - Fármacos produzidos por micro-organismos 

1 penicilina G 

(Penicillium nonatum) 

2 cefalosporina C 

(Cephalosporium acremonium) 

3 clortetraciclina 

(Streptomyces aureofaciens) 

4 estreptomicina 

(Streptomyces griseus) 

5 eritromicina 

(Streptomyces erythreus) 

7 daptomicina 

(Streptomyces roseosporum) 

9 rapamicina 

(Streptomyces hygroscopicus) 

10 lovastatina 

(Aspergillus terreus) 

11 ivermectina 

(Streptomyces avermitilis) 



Introdução | 3 

 

Durante a "Era Dourada dos Antibióticos", entre os anos 1940-1950, 

quase todos os grupos de importantes antibióticos clínicos foram descobertos, 

sendo a maioria isolada de espécies de Streptomyces, representando cerca de 70-

80% de todos os compostos isolados. Este período marca também o início da 

descoberta de antitumorais e antivirais (BÉRDY, 2005). 

Metabólitos produzidos por actinobactérias do gênero Streptomyces 

também deram contribuições importantes para a quimioterapia antineoplásica, que 

inclui antibióticos anticancerígenos como bleomicina B2 (12), actinomicina D (13), 

mitomicina C (14), antraciclinas (15, daunorubicina e 16, doxorrubicina) e 

pentostatina (17) (PUPO et al., 2006) (Figura 3). 

 

      

 

 

                 

 

 

Figura 3 - Anticancerígenos produzidos por micro-organismos do gênero Streptomyces 

 

14 mitomicina C 

(Streptomyces caespitosus) 

 

15 daunorubicina 

(Streptomyces caeruleorubidis) 

 

17 pentostatina 

(Streptomyces antibioticus) 

 

16 doxorrubicina 

(Streptomyces peucetius) 

 

12 bleomicina B2 

(Streptomyces verticillus) 

 

13 actinomicina D 

(Streptomyces parvallus) 
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1.2 O problema da resistência 

  

Apesar da descoberta dos antibióticos ter revolucionado o tratamento 

médico, ocasionando a redução da mortalidade causada por agentes patogênicos, o 

uso indiscriminado destes fármacos, inevitavelmente, leva à seleção de micro-

organismos resistentes e, apesar dos diversos antibióticos em uso clínico, existe a 

necessidade de novos fármacos antimicrobianos (CLARDY et al., 2006). O número 

de patógenos multirresistentes está constantemente aumentando. Atualmente, mais 

de 70% das bactérias patogênicas são resistentes à maioria dos antibióticos 

comerciais. A mortalidade por infecções multirresistentes é de 50 a 80%. Nos 

Estados Unidos, aproximadamente 2 milhões pessoas adquirem infecções 

bacterianas nos hospitais, resultando em cerca de 100.000 mortes por ano (BÉRDY, 

2012).  

A terapia do câncer também sofre com graves problemas de resistência a 

múltiplas drogas (MDR), na qual as células tumorais apresentam uma resistência 

simultânea a diferentes agentes quimioterápicos estruturalmente e funcionalmente 

não relacionados (GONG et al., 2012; RUMJANEK et al., 2003). 

Segundo relatório da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer 

(IARC)/OMS (World Cancer Report 2008), o impacto global do câncer mais que 

dobrou em 30 anos. No Brasil, as estimativas, para o ano de 2014, também válidas 

para o ano de 2015, apontavam para a ocorrência de aproximadamente 567 mil 

casos novos de câncer. Os tipos mais incidentes, à exceção do câncer de pele do 

tipo não melanoma, são os cânceres de próstata e de pulmão no sexo masculino e 

os cânceres de mama e do colo do útero no sexo feminino (Instituto Nacional de 

Câncer/ Ministério da Saúde, 2014).  

Devido a esses fatos, há a necessidade de buscar novos fármacos com 

atividade antibiótica (antibacteriana e antitumoral). Para isso, algumas estratégias 

podem ser adotadas na pesquisa em produtos naturais, tais como, utilizar 

organismos que habitam biótopos únicos, como os micro-organismos endofíticos 

(STROBEL; DAISY, 2003). Organismos e seus biótopos que são submetidos a 

constantes interações metabólicas e ambientais devem produzir ainda mais 

metabólitos secundários. Endófitos são micro-organismos que habitam tais biótopos, 

ou seja, as plantas superiores, razão pela qual eles são atualmente considerados 
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como uma fonte de novos metabólitos secundários com grande potencial para usos 

médicos, agrícolas, e/ou aproveitamento industrial (STROBEL, 2003). Atualmente, 

os endófitos são vistos como uma excelente fonte de produtos naturais bioativos, 

porque há muitos deles ocupando milhões de nichos biológicos exclusivos (plantas 

superiores) e crescendo em muitos ambientes incomuns. Existem quase 300.000 

espécies de plantas na terra capazes de abrigar um ou mais endófitos exclusivos, 

portando os micro-organismos endofíticos são uma fonte rica e confiável de 

diversidade genética e de novas espécies de micro-organismos não descritos e que 

podem gerar novos produtos naturais (QUIN, et al., 2011; STOBEL; DAISY, 2003; 

STROBEL 2003). 

 

1.3 A busca por novos antibióticos 

 

1.3.1 Micro-organismos endofíticos como fontes de produtos naturais 

 

A palavra endofítico vem do grego (éndon + phytón), significando “dentro 

da planta” e abrange bactérias, fungos, algas e insetos que convivem de uma forma 

simbiôntica com a planta hospedeira (SCHULZ; BOYLE, 2005). A aplicabilidade do 

termo refere-se, principalmente, a bactérias e fungos (GUNATILAKA, 2006).  

Micro-organismos endofíticos são aqueles que colonizam internamente 

os tecidos da planta hospedeira sem causar danos aparentes ou estruturas externas 

visíveis (AZEVEDO, et al., 2000). Segundo Petrini (1991), estes micro-organismos 

vivem no interior das plantas pelo menos em um período do seu ciclo de vida. Além 

disso, eles distinguem-se dos fitopatogênicos, que causam doenças nas plantas, e 

dos epifíticos que vivem na superfície dos vegetais (AZEVEDO, 1999).  

Nas interações simbióticas estes micro-organismos produzem ou 

induzem a produção de metabólitos primários e secundários que podem conferir 

diversas vantagens às plantas, tais como controle de insetos e animais herbívoros, 

o aumento da tolerância a estresses abióticos, controle de outros micro-organismos 

fitopatogênicos e também ajudam no crescimento da planta (KUSARI et al., 2012; 

QIN et al., 2011; SCHARDL et al., 2004).  

Outro fato a ser considerado é que os endófitos podem produzir 

antibióticos de toxicidade celular reduzida, caso contrário ocorreria a morte do 
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tecido do hospedeiro, que é composto de células eucarióticas. Este é um fato 

importante devido a grande preocupação da comunidade médica com a toxicidade 

latente de qualquer fármaco (STROBEL, 2003). 

Os endófitos podem penetrar nos tecidos vegetais através da zona 

radicular e das partes aéreas das plantas como flores, caules e cotilédones, através 

dos estômatos e ferimentos. Os micro-organismos endofíticos podem permanecer 

no ponto de entrada, ou disseminarem-se pelo sistema vascular e alojarem intra 

e/ou intercelularmente (KOBAYASHI; PALUMBO 2000; ZINNIEL et al., 2002). 

Alguns endófitos podem produzir alguns compostos químicos que são 

característicos do hospedeiro. Isto pode estar relacionado a uma recombinação 

genética dos endófitos com o hospedeiro que ocorre no tempo evolutivo (TAN; ZOU, 

2001). Um dos casos mais interessantes é o da produção do paclitaxel (Taxol®) 

(18), um diterpenoide utilizado contra certos tipos de câncer e que, além de ser 

produzido por alguns vegetais, como Taxus brevifolia (Taxaceae), também é 

produzido por fungos que habitam esta planta, como Taxomyces andreanae 

(STIERLE et al., 1993, STROBEL; LONG, 1998). Outros importantes 

anticancerígenos de origem vegetal também têm sido isolados de fungos 

endofíticos. A vincristina (19) foi isolada do fungo endofítico Mycelia sterilia, 

associado a Catharanthus roseus (YANG et al., 2004). Entrophospora infrequens, 

um endofítico isolado de Nothapodytes foetida, produziu a camptotecina (20) (PURI 

et al., 2005). Outro produto natural vegetal, podofilotoxina (21), precursor de 

diversos agentes anticancerígenos semissintéticos, foi produzido por Trametes 

hirsute, um novo endofítico de Podophyllum hexandrum (PURI et al., 2006), e 

também por Phialocephala fortinii, fungo associado com Podophyllum peltatum 

(EYBERGER et al., 2006). A hipericina (22), que apresenta diversas atividades 

biológicas, foi produzida pelo fungo endofítico Hypericum perforatum isolado da 

planta Thielavia subthermophila que é produtora do mesmo composto (KUSARI et 

al., 2008). As estruturas químicas dos compostos podem ser visualizadas na Figura 

4. 
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Figura 4 - Estruturas químicas de compostos produzidos por micro-organismos endofíticos 
e também produzidos pelas plantas hospedeiras 

 

1.3.2 Produtos naturais bioativos de actinobactérias endofíticas 

 

Apesar de mais recente, a pesquisa com actinobactérias endofíticas tem 

conduzido ao isolamento de metabólitos secundários com atividade antibiótica 

(antimicrobiana e antitumoral).    

Os compostos (23) e (24), foram isoladas do endófito Streptomyces 

aureofaciens CMUAc130 presente no tecido da raiz de Zingiber officinale 

(Zingiberaceae). Estes compostos apresentaram atividades antifúngica, antitumoral 

e anti-inflamatória (TAECHOWISAN et al., 2005; TAECHOWISAN et al., 2007a; 

TAECHOWISAN et al., 2007b). As munumbicinas A, B, C, D, E-4 e E-5 são 

antibióticos produzidos por Streptomyces NRRL 30562 um endófito de Kennedia 

igriscans, uma planta presente no território norte da Austrália. Estas munumbicinas 

são descritas com um amplo espectro de atividade incluindo atividade 

antimicrobiana e antimalárica (CASTILLO et al., 2006; CASTILLO et al., 2002). As 

coronamicinas são um complexo de peptídeos produzidos por Streptomyces sp. 

18 19 20 

21 

22 
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(MSU-2110), um endófitico de uma videira Monstera sp., que apresentaram 

atividade antifúngica e antimalárica (EZRA et al., 2004). Duas novas antraquinonas, 

lupinacidinas A e B (25 e 26), foram isoladas de uma nova linhagem endofítica 

pertencente ao gênero Micromonospora. As lupinacidinas mostraram significativos 

efeitos antitumorais (IGARASHI et al., 2007). O endofítico Streptomyces sp. NRRL 

30566 foi descrito e caracterizado parcialmente a partir de folhas Grevillea 

pteridifolia árvore que cresce no território do norte da Austrália. Esta actinobactéria 

produziu um novo antibiótico, a kakadumicina A (27), que apresentou atividade 

contra bactérias Gram-positivas (CASTILLO et al., 2003). Uma nova ansamicina, 

naftomicina K (28) e cinco novos macrolídeos pertencentes à família das 

bafilomicinas (29-33), foram isolados da actinobactéria endofítica Streptomyces sp 

CS, isolada da planta medicinal Maytenus hookeri. Naftomicina K apresentou 

atividade citotóxica contra linhagens celulares P388 e A-549 e atividade 

antibacteriana contra Staphylococcus aureus e Mycobacterium tuberculosis. As 

bafilomicinas apresentaram atividade citotóxica para células de melanoma (LU; 

SHEN, 2007; LI et al., 2010). Uma nova -butirolactona (34) e mais nove compostos 

conhecidos foram isolados da actinobactéria endofítica Streptomyces sp W5 isolada 

da planta Trewia nudiflora L (WEI et al., 2010). As estruturas químicas dos 

compostos podem ser visualizadas na Figura 5. 
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Figura 5 - Estruturas químicas de novos metabólitos produzidos por actinobactérias 
endofíticas. 

 

1.4 Estratégias para acessar produtos naturais de micro-organismos 

 

Um dos maiores desafios na pesquisa de produtos naturais é a busca por 

novos compostos, uma vez que re-isolamento de moléculas previamente 

identificadas é muito comum. Estima-se que a frequência de isolamento de 

antibióticos já conhecidos é de 1-2 x 107, ou seja, a frequência de distribuição dos 

antibióticos comuns supera o menos comum. Cerca de 107 actinobactérias precisam 

ser rastreadas para encontrar um antibiótico cuja abundância está abaixo do limiar 

(BALTZ, 2007).  

Evitar o re-isolamento demanda análises químicas precisas dos extratos 

e uma busca detalhada em banco de dados de todos os compostos já conhecidos. 

Essa estratégia, conhecida como desreplicação, tem auxiliado nos estudos de 

23  R: OCH3 

24 R: H 

27 25  R: CH3 

26  R: H 

28 

29 R1 = R2 =OH 

30  R1 = OCH3, R2 =OH 

31 R1 = R2 =OCH3 

32 33 34 
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metabolômica e na descoberta de novas substâncias farmacologicamente ativas em 

um extrato (ITO; MASUBUCHI, 2014; NIELSEN et al., 2012; WOLFENDER et al., 

2010; SILVA et al., 2010). As análises por espectrometria de massas (MS) tanto em 

baixa quanto em alta resolução (HRMS) são utilizadas como ponto de partida na 

busca por compostos cadastrados nos bancos de dados de produtos naturais como 

Dicionário de Produtos Naturais, MassBank, Metlin e Antibase. A desreplicação é 

uma tarefa difícil especialmente quando um banco de dados contêm muitos 

candidatos com similaridades de massas. Para a exclusão dos candidatos, a 

utilização de dados como espectro de absorção no UV, fragmentação induzida por 

colisão (MS/MS) e o conhecimento taxonômico do organismo produtor auxiliam na 

identificação (ITO; MASUBUCHI, 2014; WOLFENDER et al., 2010).  

Além disso, os micro-organismos são capazes de produzir muito mais 

compostos dos que são observados nas condições normais de laboratório. Muitos 

clusters de genes biossintéticos são silenciados ou são pouco expressos na 

ausência de um estimulo particular, como determinados nutrientes, sinais 

ambientais, compostos sinalizadores, dentre outros muitas vezes desconhecidos 

(SCHERLACH; HERTWECK, 2009). Dessa forma, para buscar novos metabólitos, 

várias metodologias têm sido empregadas para induzir a quimiodiversidade que os 

micro-organismos possuem. Isso pode ser alcançado em nível de genoma, 

transcriptoma, proteoma ou metaboloma (Figura 6) (BERTRAND et al., 2014). Serão 

discutidas algumas das metodologias que foram empregadas neste trabalho, tais 

como a cultura mista, variações das condições de cultivo e manipulação genética. 
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Figura 6 - Métodos que influenciam a biossíntese de metabólitos secundários nos micro-
organismos. OSMAC - one strain many compounds (adaptado de BERTRAND et al., 2014) 

 

1.4.1 Cultura mista 

 

Nos bioprocessos industriais e pesquisas laboratoriais para a produção 

de antibióticos e de outros produtos farmacêuticos, é comum o uso de culturas 

microbianas puras. Porém na natureza, os micro-organismos não existem 

isoladamente, eles fazem parte dos minúsculos ecossistemas (OH et al., 2005). O 

número de cepas endofíticas encontradas dentro do tecido da planta pode variar de 

algumas para centenas por planta. A competição microbiana por espaço limitado e 

nutrientes pode ser a grande ferramenta da produção ecológica de metabólitos 

secundários bioativos (MARMANN et al., 2014). Acredita-se que diversas 

sinalizações e retroalimentação aconteçam entre os organismos, o que gera a 

produção de novos compostos (KNIGHT et al., 2003). Há evidências que a ativação 

de vias biossintéticas silenciadas requer a presença física de um segundo micro-

organismo (interação célula-célula) e que metabólitos isolados (ex. parede celulares 

de células mortas, sobrenadantes livres de células ou extratos) não são suficientes 

para induzir a produção de metabólitos secundários (BERTRAND et al., 2014). 

Assim, a cultura de micro-organismos diferentes juntos (co-cultura ou cultura mista), 
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força a interação direta o que pode induzir a produção de compostos que não são 

previamente observados quando as linhagens são cultivadas independentemente 

(PETTIT, 2009). A aplicação desta técnica de cultura mista representa uma 

estratégia potencialmente importante para a descoberta de novos metabólitos 

secundários. Estudos têm demonstrado que a utilização de técnicas de co-cultura 

pode induzir a biossíntese de novos compostos, além disso, pode aumentar os 

teores e rendimentos de alguns metabólitos devido à co-culturas competitivas 

(RATEB et al., 2013; TRAXLER et al., 2013; MOREE et al., 2012; NONAKA et al., 

2011; LUTI & MAVITUNA, 2011; PETTIT 2009; OH et al., 2007; OH et al., 2005).  

Um exemplo é descrito por OH e colaboradores (2005) que relatam a 

aplicação de co-culturas entre o fungo Libertella sp., isolado de uma ascídia, e uma 

-proteobactéria marinha. A interação das células microbianas na co-cultura levou a 

produção de diterpenos libertelenonas A-D (35-38), sendo que a libertelenona D 

demonstrou potente atividade citotóxica contra HCT-116 uma linhagem de células 

de adenocarcinoma humano (Figura 7). 

 

Figura 7 - Libertelenonas A-D produzidas em co-cultura 

 

1.4.2 Variações nas condições de cultivo  

 

Variações nas condições de cultivo podem afetar o perfil metabólico do 

micro-organismo, mostrando a importância de serem realizados experimentos com 

diferentes meios de cultura para otimizar a produção de um determinado metabólito 

ou buscar novos compostos. Esta metodologia é conhecida como OSMAC ("one 

strain many compouds"), que visa alterar as condições de cultivo de um micro-

organismo a fim de simular diferentes ambientes e consequentemente induzir a 

produção de diferentes metabólitos (BODE et al., 2002). Os parâmetros que são 

variados incluem luz (TISCH; SCHMOLL, 2010), pH, temperatura e aeração. No 

meio de cultura podem-se variar a fonte de carbono, nitrogênio, fósforo, sais 
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inorgânicos e traços de metais (RUIZ et al., 2010; TAKUR et al., 2009; GESHEVA et 

al., 2005; SANCHEZ; DEMAIN, 2002; IWAI; OMURA, 1982). O meio de cultura pode 

ser suplementado com outras pequenas moléculas ou metais pesados que 

funcionam como indutores ou supressores ou através de mecanismos 

desconhecidos (PETTIT, 2011). 

A aplicação da estratégia OSMAC tem levado a produção de compostos 

semelhantes a fármacos e também a produção de novos metabólitos (BODE et al., 

2000a, BODE et al., 2000b; BODE et al., 2002; MASUMA et al., 1986). Um exemplo 

dessa metodologia é descrita por Bode e colaboradores (2002) que isolaram mais 

de 100 compostos de mais de 25 classes estruturais de seis diferentes micro-

organismos pela alteração das condições de cultivo. 

A fonte de carbono é um dos principais fatores requeridos para controle 

do metabolismo secundário (ILIĆ et al., 2013). Um exemplo de antibióticos cuja 

produção é regulada pela fonte de carbono incluem os antibióticos β-lactâmicos e 

policetídeos macrocíclicos. A cefamicina C é um β-lactâmico produzido por 

Streptomyces clavuligerus cuja síntese é inibida pelo glicerol através da repressão 

das enzimas cefamicina C sintetase e expandase. Além da cefamicina C, S. 

clavuligerus produz ácido clavulânico, um inibidor da beta-lactamase. Embora 

estruturalmente relacionados, estes dois beta-lactâmicos são derivados de 

diferentes precursores biossintéticos. Surpreendentemente, apesar de glicerol abolir 

a produção de cefamicina C, ele, concomitantemente, aumenta a formação de ácido 

clavulânico. Dessa forma, o glicerol se torna uma boa fonte de carbono para a 

produção de ácido clavulânico para este micro-organismo (RUIZ et al., 2010).  

A glicose também causa a inibição na produção de actinorrodina por S. 

lividans, devido repressão da síntese de afsR2 mRNA, que codifica uma proteína 

regulatória global envolvida na estimulação da biossíntese de metabólitos 

secundários. Como esperado, nenhuma repressão é observada quando a glicose é 

substituída por glicerol neste micro-organismo (KIM et al., 2001).  

Micro-organismos também usam uma variedade de fontes de nitrogênio 

para crescimento, mas nem todas as fontes suportam igualmente o crescimento. Em 

geral, as melhores fontes de nitrogênio são glutamina, amônia e asparagina, 

enquanto prolina e uréia qualificam-se como pobres fontes de nitrogênio. A fim de 

selecionar a melhor fonte dentre uma grande diversidade de fontes de nitrogênio 

disponíveis, os micro-organismos têm sensores desenvolvidos e mecanismos 
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regulatórios, os quais permitem a utilização da melhor fonte de nitrogênio presente 

no meio (SANCHEZ; DEMAIN, 2002). 

O mesmo acontece com sais inorgânicos, nas fermentações microbianas, 

a produção de enzimas extracelulares e metabólitos secundários são 

frequentemente regulados por fosfato inorgânico. Em S. lividans, por exemplo, a 

produção de agarase é estimulada pela limitação de fosfato (SANCHEZ; DEMAIN, 

2002).   

Dessa forma, as variações das fontes de carbono, nitrogênio e metais 

presentes no meio de cultura resultam em diferenciação química (metabólitos 

secundários) e morfológica (morfogênese) do micro-organismo produtor de 

metabólitos bioativos. Portanto, quando há a necessidade de otimizar a produção de 

algum composto de interesse experimentos devem ser realizados variando-se as 

fontes destes elementos a fim de se verificar os efeitos na biossíntese do composto 

desejado (RUIZ et al., 2010).  

 

1.4.3 Genome mining visando novos produtos naturais 

 

Genome mining, ou exploração genômica,  pode ser definido como o uso 

da bioinformática, da genética molecular e da química de produtos naturais para 

acessar os metabólitos encontrados no genoma de um organismo (GOMEZ-

ESCRIBANO; BIBB 2014). Dessa forma, o sequenciamento genômico  tem auxiliado 

os estudos de genome mining possibilitando a identificação de genes que não são 

expressos em condições usuais de cultivo em laboratório e a identificação de novos 

produtos naturais através das informações genéticas obtidas (GUIMARÃES et al., 

2010; DE OLIVEIRA et al., 2013). Muitos dos clusters de genes biossintéticos não 

são expressos em condições laboratoriais, e métodos de biologia molecular têm 

sido aplicados com sucesso para estimular a biossíntese de produtos naturais 

crípticos e para entender as sequências reacionais envolvidas na produção de 

produtos naturais por micro-organismos. Actinobactérias, mixobactérias e outros 

prolíficos produtores de metabólitos secundários dedicam, em média, cerca de 5% 

da sua capacidade codificação para a síntese de metabólitos secundários 

(MONCIARDINI et al., 2014).   
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O genome mining pode auxiliar tanto na ativação da expressão de um 

cluster de genes silenciado através da manipulação genética, utilizando a deleção 

ou a super-expressão de supostos reguladores transcricionais positivos ou 

negativos quanto na clonagem de gene de interesse e a sua expressão através de 

um hospedeiro heterólogo aceitável (GOMEZ-ESCRIBANO & BIBB, 2014). 

A coeliquelina (39), um peptídeo não-ribossomal (NRPS) de 

Streptomyces coelicolor (LAUTRU et al., 2005) e a orfamida A (40), um lipopeptídeo 

cíclico com atividade antifúngica produzido por Pseudomonas fluorescens Pf-5 

(GROSS et al., 2007), são exemplos de compostos descobertos através do genome 

mining. As estruturas dos compostos podem ser visualizadas na Figura 8. A 

coeliquelina foi identificada através das análises genômicas e posterior nocaute de 

genes específicos e análise do perfil metabólico. A orfamida A combinou a análise 

genômica com o fracionamento guiado pelo isótopo para a identificação de 

compostos desconhecidos (DE OLIVEIRA et al., 2013; GROSS et al., 2007; 

LAUTRU et al., 2005). 

 

 

Figura 8 - Estruturas químicas dos compostos identificados por genome mining 

 

Fungos endofíticos foram isolados de Tithonia diversifolia e estudos 

químicos foram realizados para a identificação de compostos produzidos por esses 

micro-organismos (BORGES; PUPO, 2006; GUIMARÃES et al., 2008; BORGES, 

2008). Recentemente, 28 linhagens de actinobactérias endofíticas foram isoladas 

das raízes de Tithonia diversifolia, uma planta pertencente à família Asteraceae e 

também conhecida como margaridão ou girassol mexicano (CONTI, 2012). As 

linhagens pertencem a coleção do Laboratório de Química de Micro-organismos 

(LQMo) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP-USP). 

39 40 
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Na triagem biológica realizada, os extratos etanólicos dos cultivos em arroz 

parboilizado por 21 dias (30oC) de duas linhagens de actinobactérias, Streptomyces 

sp. RTd22 e Streptomyces sp RTd31 (Figura 9), destacaram-se pelas elevadas 

atividades citotóxicas em células tumorais (Tabela 1).  

    
Figura 9 - Streptomyces sp RTd22 (A) e Streptomyces sp RTd31 (B); 21 dias em meio 
sólido ISP-2 (página 21). 

 

Tabela 1 - Percentual de inibição do crescimento celular dos extratos etanólicos das 
actinobactérias endofíticas.em três linhagens tumorais testadas na concentração de 50 
µg/mL 

Amostra 
Citotoxicidade em linhagens de células tumorais (%) 

MDAMB-435 
(melanoma) 

HCT-8 (cólon) 
SF-295  

(sistema nervoso) 
Branco 
meio 5,74  31,53  SA 

RTd 22  89,40  98,17  94,52  

RTd 31  95,32 95,40  88,71  

DOX 97,30 96,94  87,67  

SA – Sem Atividade; Atividade baixa – 1 ≥50%; Atividade moderada – 50 ≥75%; Atividade alta – 75 ≥ 100%. 

DOX: doxorrubicina (controle positivo) 

  

O extrato etanólico da cultura em arroz de Streptomyces sp RTd22 

também apresentou CIM de 25 g/mL frente às bactérias Gram-positivas 

Staphylococcus aureus e S. saprophyticus, sendo que o controle positivo penicilina 

G apresentou CIM de 0,0922 μg/mL para S. aureus e 0,1844 μg/mL para S. 

saprophyticus. Segundo dados da literatura, pode-se considerar uma boa atividade 

antimicrobiana quando o extrato apresenta CIM abaixo de 100 g/mL, sendo assim, 

esses resultados de CIM para bactérias Gram-positivas mostraram-se muito 

satisfatórios (RÍOS; RECIO, 2005).  

Desta forma, as duas linhagens destacam-se como promissoras para o 

isolamento de produtos naturais bioativos frente a células tumorais. A linhagem 

Streptomyces sp RTd22 também apresentou potencial para o estudo químico na 

busca por produtos naturais contra bactérias Gram-positivas.  

A B 
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2. CONCLUSÕES 

 

O estudo químico das actinobactérias Streptomyces sp. RTd22 e 

Streptomyces sp. RTd22 levou à identificação de vários compostos produzidos por 

esses micro-organismos.  As análises por espectrometria de massas, juntamente 

outros dados de RMN, UV e a utilização de banco de dados  de produtos naturais 

foram de extrema importância para a identificação desses metabólitos.  

A actinobactéria Streptomyces sp RTd31 é produtora dos antibióticos 

macrolídeos concanamicinas A (S31-1), B (S31-2) e das anidro-agliconas das 

concanamicinas A (S31-3) e B (S31-4). As concanamicinas A e B também foram 

muito ativas nos ensaios citotóxicos em células tumorais, evidenciando que a 

atividade antitumoral observada nas frações pode estar relacionada a presença 

desses compostos. Os sideróforos nocardamina (S31-7), desoxi nocardamina (S31-

8) e desferrioxamina B (S31-9) também foram produzidos por essa linhagem e 

foram identificados através das análises por espectrometria de massas e busca 

análises no banco de dados.  

Já a actinobactéria Streptomyces sp. RTd22 é produtora do ionóforo 

poliéter grisorixina (S22-2). Esse é o principal metabólito produzido por essa 

linhagem e foi identificado através das análises por espectrometria de massas, 

busca no banco de dados e perfil de fragmentação em comparação com a 

nigericina. Esse metabólito é responsável pelas elevadas atividade antibacterianas e 

citotóxicas em células tumorais observadas para as frações e subfrações obtidas do 

cultivo desse micro-organismo. Essa linhagem também é produtora dos sideróforos 

nocardamina (S31-7) e desoxi-nocardamina (S31-8), e também foram identificados 

através das informações de espectrometria de massas.  

Para determinar o melhor tempo de produção das concanamicinas A 

(S31-1), B (S31-2), anidro-aglicona da concanamicina B (S31-4) e da grisorixina 

(S22-2), foi realizado o monitoramento da produção por UPLC-MS empregando a 

técnica SIM. Esses dados são importantes pois visam otimizar condições de cultivo 

das actinobactéria para a obtenção desses metabólitos em experimentos futuros. 

Propostas de fragmentação por CID foram realizadas para as 

concanamicinas (S31-1, S31-2, S31-3 e S31-4) e para a grisorixina (S22-2) 

cationizada com sódio e com cobre. As propostas de fragmentação por CID foram 
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importantes para a caracterização dos compostos e poderão servir para estudos 

futuros de desreplicação, uma vez em que não há dados na literatura para esses 

compostos. A fragmentação de metabólitos por espectrometria de massas é uma 

ferramenta muito útil em estudos metabolômicos, porém há uma escassez desse 

tipo de análise na literatura e em banco de dados.  

Algumas metodologias foram empregadas a fim de estimular outras vias 

biossintéticas desses micro-organismos, incluindo o experimento de cultivo misto 

com bactérias patogênicas. Porém, nas análises dos extratos por espectrometria de 

massas, não foi observada a produção de novos compostos sendo apenas 

observados os compostos já produzidos pelas actinobactérias. Para a actinobactéria 

Streptomyces sp. RTd22 também foi realizado o experimento de cultivo em outros 

meios de cultura, porém nenhum novo composto foi identificado sendo apenas 

observada a presença do ionóforo poliéter grisorixina (S22-2). Esses resultados 

confirmaram a difícil tarefa de induzir vias biossintéticas crípticas em micro-

organismos em condições laboratoriais.  

O sequenciamento total do genoma da actinobactéria Streptomyces sp. 

RTd22 evidenciou o alto potencial biossintético a ser explorado para esse micro-

organismo, uma vez que foi possível identificar vários clusters biossintéticos 

relacionados a metabólitos secundários. Através das análises pelo antiSMASH foi 

possível identificar o cluster da himastatina (S22-4) e de um outro NRPS no qual 

apresenta alta similaridade com a coeliquelina (S22-5), porém esses metabólitos 

não foram identificados nas análises das frações, podendo ser considerados 

metabólitos crípticos. Os clusters biossintéticos poderão servir para estudos futuros 

de genome mining,podendo ser planejados experimentos de expressão heteróloga, 

deleção ou expressão de reguladores transcricionais, com o intuito de investigar 

novos compostos codificados no genoma dessa linhagem.  

Os experimentos de recombinação homóloga foram realizados para o 

cluster da grisorixina visando a deleção do gene análogo a flavina mono-oxigenase 

da nigericina (nigCI). Dois mutantes foram obtidos, um deles foi cultivado para a 

análise do perfil metabólico, no qual pode-se constatar que a grisorixina não foi 

produzida e nenhum precursor relacionado a esse metabólito foi observado. Porém, 

essa alteração genômica levou a produção de outros compostos que não foram 

produzidos pela linhagem selvagem. 
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Pode-se concluir que entre as estratégias utilizadas para a modulação 

das vias biossintéricas de Streptomyces sp RTd22, a recombinação homóloga foi a 

mais interferiu no metabolismo secundário, pois além de interromper a biossíntese 

de grisorixina (S22-2), foi a única estratégia que estimulou a produção de outros 

metabólitos. 
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