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Resumo
PAVARINI,  D.P.  Investigação  multidisciplinar  da  biossíntese  de
sesquiterpenos  bioativos  de Lychnophora ericoides.  (Vernonieae:
Asteraceae)  2011.  150f.  Tese  de Doutorado-Faculdade de Ciências  Farmacêuticas de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2014. 

Lychnophora (Vernonieae: Asteraceae) é um gênero micro-endêmico dos “campus rupestris”
do  bioma  Cerrado.  Os  extratos  foliares  de  Lychnophora  ericoides (“Arnica-da-serra”)  são
usados na terapêutica popular principalmente como analgésico. Seus óleos essenciais são
quimicamente ricos em sesquiterpenos. Tais compostos, principalmente os de esqueletos
bisabolano e cadinano são produtos biossintéticos do precursor cátion nerolidila.  Óleos
essenciais de folhas de L. ericoides são bioativos frente a invertebrados do Táxon Acari. Um
de seus componentes majoritários, o orto-acetoxi bisabolol, é antinociceptivo em ensaios in
vitro.  Terpenos são valorizados pela indústria  de química fina,  haja vista  sucessos como
Taxol® e Acheflan®. Nossos objetivos em Fitoquímica e Ciências Farmacêuticas se alinham
a esse interesse. As terpeno-sintases (TerpS) envolvidas na biossínteses dos compostos são
ainda alvo de pesquisas com em Bioquímica. Sua identificação é frequentemente conclusiva
em  diversos  aspectos.  Como  exemplo,  citamos  a  compreensão  dos  mecanismos  da
variabilidade  metabólica  temporal  em  espécies  nativas  e  selvagens  e  os  avanços  na
bioengenharia  de  Produtos  Naturais  (PN).  Frente  a  este  cenário  de  fronteira  este
manuscrito  traz  um  resumo  da  investigação  que  objetivou  determinar  se  há  diversas
isoformas  de  TerpS  operando  na  produção  temporalmente  variável  de  sesquiterpenos
bioativos em tecidos foliares de   Lychnophora ericoides   ou se não as há. Acessamos diferentes
amostras  selvagens  de  L.  ericoides  in  situ. Nossos  esforços  em  responder  a  questão
supracitada  foram  divididos  em tarefas,  a  seguir:  (1)  Determinação  da  fração  rica  em
sesquiterpenos inspirada na “Química Analítica Verde”; (2) MALDI imaging das proteínas
das  folhas;  (3)  Estratégia  “omics”  combinada  na  identificação  e  clonagem  das  TerpS.
Visitamos campos de ocorrência (CampO) georreferenciados bem como desconhecidos. O
desenvolvimento  de  método  de  quantificação  por  Headspace-SPME  permitiu  uma
comparação rápida e livre de solventes de amostras vegetais mínimas (10 mg). A separação
e  identificação  foi  conduzida  por  Gas  Chromatography-Mass  Spectrometry (GC-MS).  As
amostras de Diamantina, CampO mais Boreal de todos, apresentam a maior quantidade de
derivados  bisabolano.  A  hidrodestilação  do  material  vegetal  excedente  ao  HS-SPME
forneceu  óleos  essenciais  para  o  isolamento  de  moléculas.  Dados  espectrais  diversos
fundamentam a descrição de um derivado cadinano, o 11-dehidro cadinol, entre outros. O
MALDI imaging determinou como exequível a geração de imagens moleculares em folhas
de L. ericoides. Foram geradas imagens subepidermais dos íons com m/z que se assemelham
a cadinano e bisabolano synthases (CadS and BS). A limitação do emprego da técnica é a
determinação previa da massa nominal da proteína nativa.  Polyacrylamide Gel Electrophoresis
(1D-PAGE) gerou mapas de proteínas separadas por tamanho (A, B, C, e D) (30KDa>
m/z <80KDa). A digestão com tripsina das bandas geraram peptídeos para análise em MS.
Íons resultantes alimentaram o algorítimo MASCOT. Uma isoforma de germacrano-sintase
foi  identificada.  Prospecção  de  genes  codificadores  com  o  cDNA  (Ubiquitina  +)
determinou uma BS,  de  comprimento  1600pb,  amplificada  com  primers de  design  para
genes de  Helianthus spp.  A BS de  L. ericoides  foi  clonada.  Concluindo,  destacamos dois
pontos.  (1)  O  controle  enzimático  na  produção  dos  sesquiterpenos  poderá  enfim  ser
averiguada a  nível  do  transcriptoma. (2)  A busca  pela  produção biotecnológica  de  PN
sofreu um pequeno incremento. Esperamos ter contribuído humildemente na produção
sustentável de PN e por conseguinte na preservação da biodiversidade.  Palavras Chave:
(1) Terpenos (2) HS-SPME (3) Antinociceptivos (4) MALDI imaging (5) clonagem
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ABSTRACT
PAVARINI,  D.P.  Multilevel  investigation  of  bioactive  sesquiterpene
biosynthesis from Lychnophora ericoides (Vernonieae: Asteraceae) 2011.
150p. PhD Thesis-Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, “University of
São Paulo”. Ribeirão Preto, 2014. 

Lychnophora  (Vernonieae:  Asteraceae)  is  micro  endemic  to  “campus  rupestris”  from
Brazilian “Cerrado”. Leaves extracts of  Lychnophora ericoides (“Arnica-da-serra”) are used as
folk medicine and mainly as wound healer. Its essential oils were chemically profiled as
sesquiterpene-rich.  Such  sesquiterpenes,  both  bisabolene-like  and  cadinane-like  carbon
skeletons, are derivatives of  the nerolidyl cation. L. ericoides leaves essential oils are bioactive
against invertebrate Acari. An anti-hypernociceptive ability of  its component  orto-acetoxy
bisabolol was also displayed  in vitro. Terpenes are valuable in fine chemistry industry, e.g.
Taxol® and Acheflan®. Our phytochemical and pharmaceutical goals are aligned to such an
interest. Terpene synthases (TerpS)  behind their biosynthesis are target of  researches in
plant  sciences  and biochemistry.  Identification  of  TerpS often led  to  conclusions  with
diverse impacts. Fundamental concepts on time-dependent shifts of  terpene productions in
wild  type  species  and advances  towards  plant  metabolites  bioengineering  are  examples.
Facing  such  a  frontier  field  we  share  here  an  abstract  for  the  investigation  aimed  to
determine  whether  there  were  many  isoforms  of  sesquiterpene  synthases  operating  at
leaves tissues in    Lychnophora ericoides   shift-able production of  bioactive sesquiterpenes or
whether there were not. We have accessed different in situ samples of  L. ericoides. Efforts to
answer the above question were sectioned as follows:  (1)  “Green-Analytical-Chemistry”
oriented profiling of  sesquiterpene-rich fraction; (2) MALDI imaging of  proteins in leaves;
(3) Combined “omics” approaches towards identifying TerpS and gene cloning. We visited
both  known  and  novel  L.  ericoides sites  of  occurrence  (SoO).  The  development  of  a
quantitative Headspace-Solid Phase Micro Extraction (HS-SPME) method enabled a rapid
and solvent-free comparison of  minimized samples (10mg). Separation and identification
were  carried  out  using  Gas  Chromatography-Mass  Spectrometry  (GC-MS).  Samples
harvested  in  Diamantina,  Northern  Most  SoO,  accumulate  the  highest  amount  of
bisabolene-like  derivatives.  Hydrodistillation  of  leftovers  material  from HS-SPME yield
essential oils used to purify unknown compounds. Based on a diverse spectra collection we
report a novel cadinane-like derivative, one 11dehydro Cadinol. MALDI imaging has been
determined as suitable  for  imaging proteins  in  L. ericoides.  In a  prospective  fashion we
generate sub-epidermal images of  ions within the m/z frame comprising reported isoforms
of  both cadinane and bisabolane synthases (CadS and BS). The limitation to its use is the
awareness  of  molecular  weight  of  targeted  native  proteins.  Polyacrylamide Gel
Electrophoresis  (1D-PAGE)  protein  mapping  determined  broad  bands  of  protein
distribution in different mass ranges (A, B, C, and D) (30KDa>  m/z  <80KDa). Bands
tryptic digestion, followed by sample clean up,  generated peptide pools feasible for MS.
The output ions data feed MASCOT algorithm. A germacrane synthase could have been
identified. When prospecting encoding genes, viable cDNA (Ubiquitin +) was used. A BS,
lengthened 1600bp, was amplified with BS primers designed for Helianthus spp. genes. BS
presented in L. ericoides was successfully cloned. In conclusion we headline two topics. (1)
Hypothetical  enzymatic  control  of  the  sesquiterpenes  production  can  now  be  further
investigated  at  transcriptome  level.  (2)  The  seek  of  a  platform that  guarantee  natural
products production in a controlled system has been moved forward. Future production of
valued compounds can slightly  rely in  our humble contribution to support  biodiversity
conservation.  Key Words: (1) Terpenes (2) HS-SPME (3) Anti-nociception (4) MALDI
imaging (5) cloning
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PREFÁCIO

A  comunicação  científica  tem  como  missão  promover  democraticamente  as

interpretações  de  cada  estudo  desenvolvido  por  pesquisadores  e  estudantes.  Sendo

portanto de natureza plural a gama de interpretações, a necessidade de deliberar sobre a

forma da expressão é visível. 

Visando  pontuar  de  forma  deliberada  os  pontos  centrais  deste  documento,  no

sentido de gerar compreensão e clareza, aqui está apresentado um prefácio que versa da

seguinte maneira:

Sobre a apresentação textual: O material disposto neste documento é dividido grosso

modo em elementos textuais e elementos não textuais. Todos os elementos textuais estão

contidos entre o item Introdução e Referencias Bibliográficas. Boa parte dos elementos

não textuais estão contidos entre os itens Apêndice e Anexos por serem compreendidos

como dispensáveis de apresentação ao longo do texto.  

Há abreviações que foram mantidas  na  forma original  da  língua em que foram

cunhadas  por  assim  serem  compreendidas  como  “universalmente  aceitas”.  Estas

designações estão dispostas em diversos compêndios como, por exemplo, em Vessecchi et

al., 2011.  

A fim de evitar o uso indiscriminado de numeração dos subitens, ou seções, cada

um  destes  está  designado  em  negrito  sendo  que  apenas  os  itens  principais  recebem

numeração. 

Buscando o emprego da linguagem escrita como registro da linguagem falada há

neste documento o uso recorrente de termos inglês como pool e pellets. Muito embora aos

olhos  de  alguns  autores  isto  soe  como anglicismo,  entendemos  que  a  tradução  destes

termos distancia o documento da compreensão pretendida. 

Ainda com relação ao emprego de formas de escrita razoavelmente impopulares
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ressaltamos aqui o uso da forma ativa dos verbos. Em acordo com a posição de Fiske,

2010, compreendemos o seu uso como enfático do conteúdo abordado e ainda imperativo

à promoção dos resultados. 

Sobre  o  conteúdo  do  documento:  Este  documento  versa  sobre  o  tema

“Identificação de sesquiterpenos sintases em tecidos vegetais”. Há neste documento uma

revisão  da  literatura  vigente  que  almeja  contextualizar  a  seguinte  questão:  “Há

envolvimento de Sesquiterpeno Sintases nos níveis flutuantes de metabolitos observados

ao longo do tempo em Lychnophora ericoides?”. Ademais, a metodologia envolvida no projeto

abordou tópicos de diferentes áreas do saber em uma forma multidisciplinar. A fitoquímica

clássica, as análises hifenadas de frações voláteis por Headspace-SPME, o MALDI imaging e a

separação por gel de eletroforese na geração de mapas proteicos e ainda a caracterização

por meio de clonagem de genes codificadores são os temas centrais. 

Embora  desafiadora,  a  tarefa  de  encontrar  respostas  em áreas  distintas  que  se

aglutinem em uma hipótese para a pergunta foi o que norteou a redação desta Tese de

Doutorado.  Espera-se  como resultado  um trabalho  que  possa  dialogar  da  forma  mais

simples possível com todas as áreas envolvidas.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Lychnophora ericoides Mart. e a química de terpenos

Uma das maiores famílias  de  plantas  é  Asteraceae.  Sua grandeza  é estimada na

ordem de 24000 espécies, ou até 10% das angiospermas (FUNK et al.,  2009).  No Brasil

apresenta  cerca  de  2000 espécies  (SOUZA;  LORENZI,  2008  apud NAKAJIMA et  al.,

2009). 

A grande diversidade morfológica e a característica cosmopolita de Asteraceae são

refletidas  em sua  peculiar  habilidade  de  biossintetizar  uma ampla  gama de  metabólitos

secundários  incluindo  monoterpenos,  diterpenos,  triterpenos,  sesquiterpenos  e  lactonas

sesquiterpênicas (LSTs) além de flavonoides, ácidos fenólicos, benzofuranos e alcaloides

pirolizidínicos (alcaloides restritos as tribos Senecioneae e Eupatorie) (FUNK et al., 2009).

Dada esta grande diversidade de perfis químicos, os estudos fitoquímicos de Asteraceae

figuram entre alguns dos mais relevantes dados utilizados na sistemática da família. Esta

interpretação  dos  perfis  químicos  com  vista  em  estudos  evolutivos  de  plantas  é

denominada quimiotaxonomia (GOTTLIEB, 1982). 

Vernonieae é representada por cerca de 40 gêneros e 450 espécies, sendo o Brasil

reconhecido como um de seus principais centros de ocorrência.  Com uma distribuição

tropical, apresenta ainda espécies micro-endêmicas (SEMIR et al., 2011; SEMIR, 1991). 

Lychnophorinae,  subtribo  pertencente  à  tribo  Vernonieae,  destaca-se  por  sua

distribuição restrita ao território brasileiro. Os estudos fitoquímicos abordam os terpenos

repetidamente, e apontam que esta classe apresenta na subtribo com uma predominância

de  sesquiterpenos  (65,8%)  (KELES  et  al.,  2010).  É  comum o  relato  de  derivados  de

cariofileno nos estudos com extratos de baixa polaridade e nos poucos estudos sobre óleos

essenciais em espécies da tribo Lychnophorinae (KELES et al., 2010) como, por exemplo,

em  Eremanthus erythropappus  (SOUSA  et  al.,  2008),  Eremanthus  goyzensis (BALDIN et  al.,
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2012) e em Lychnophora ericoides (VICHENWSKI et al., 1980; BOHLMANN, F. et al., 1980).

A literatura registra uma série de atividades biológicas de espécies de  Lychnophora,

tais  como  tripanocida  [L.granmogolense,  L.  passerina,  L.  vilosissima (GRAEL  et  al.,  2000;

OLIVEIRA et al., 1996; CHIARI et al., 1996; CHIARI et al., 1991)], analgésica [L. ericoides

(CERQUEIRA et al., 1987)], antibacteriana [L. pinaster (ABREU et al., 2011)], e antifúngica

[L. salicifolia (MIGUEL et al., 1996)], moluscocida [L. brunioides (BAZON et al., 1997)], anti-

inflamatório [L. ericoides (SANTOS et al., 2010);  L. passerina (CAPELARI-OLIVEIRA, et

al., 2011) L. salicifolia (HEBEDA et al., 2011)], anticonvulsivante [L. rupestris e L. staavioides

(CONTINI  et  al.,  2008)],  anticarcinogenico [L. ericoides (FERNANDES et al.,  2011)]  e

antinociceptiva [L. ericoides (PAVARINI et al., 2013)].

A espécie  Lychnophora ericoides é, dentre as espécies do gênero, a mais utilizada na

medicina popular,  na forma de  extrato hidroalcoólico de  suas partes  aéreas.  L. ericoides

possui grande polimorfismo (MANSANARES, 2004) podendo ser facilmente confundida

com outras do mesmo gênero, principalmente L. pseudovilosissima, L. vilosissima e L. salicifolia,

sendo que crescem em locais xéricos, como campos pedregosos a arenosos-graminosos

(SEMIR et al., 2011; SEMIR, 1991).

Lychnophora ericoides consta na lista oficial do Ministério do Meio Ambiente (MMA,

2008) como “ameaçada de extinção”. A lista foi elaborada a partir do relatório apresentado

ao  ministério  pelos  pesquisadores  da  fundação  Biodiversitas,  Belo  Horizonte  MG.  As

conclusões da fundação foram apresentadas durante  workshop realizado na capital mineira

em 2005 e enquadravam  L. ericoides na categoria “Ameaçada”.  Entretanto esta  categoria

possui três níveis e L. ericoides foi considerada “vulnerável”, sendo este o nível mais baixo de

ameaça. Portanto, é possível afirmar que a espécie está ameaçada principalmente por sua

massiva extração por parte dos “erveiros” e “raizeiros” nativos da região de seu habitat

(LOPES,  2000;  SEMIR et al.,  2011).  Contudo,  a  afirmação de que existe  alto risco de
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extinção  destoa  da  estratificação  de  riscos  traçada  pelos  taxonomistas.  Ademais,  a

necessidade de preservação da espécie fomenta a propagação in vitro dos tecidos bem como

a  manutenção  de  embriões  em bancos  germoplásmicos  (PEREIRA et  al., 2005).  Não

obstante,  o  uso  da  biotecnologia  com  o  sentido  de  explorar  de  forma  sustentável  o

patrimônio genético ameaçado é uma fronteira a ser explorada. 

Os primeiros relatos de seu uso como planta medicinal datam do final do século

XIX quando da chegada de imigrantes da Europa Mediterrânea que buscavam trabalho nos

latifúndios cafeeiros de Minas Gerais (LOPES, 2000; SEMIR et al., 2011; PAVARINI et al.,

2013). Dentre estes povos destacava-se os oriundos da atual Itália, os quais supõe-se terem

lançado mão de componentes da flora endêmica Brasileira para fins terapêuticos. Ainda

dentro  desta  provável  suposição  a  semelhança  de  aromas  entre  L.  ericides (Vernonieae:

Asteraceae) e  Arnica montana (Heliantheae: Asteraceae) foi uma inspiração para a seleção

desta Vernonieae como sucedânea. Ainda que inadvertidamente estes povos desenvolveram

um  trabalho  de  “Drug  Discovery”  (do  termo  inglês  traduzido  livremente  como

“Descobrimento de Novos Fármacos”).  Tal  trabalho legou não apenas o nome “Falsa-

Arnica”  a  espécie  mas  também  testes  clínicos  empíricos  com  repercussão  difusa  na

população.  Esta  repercussão  é  facilmente  verificada  quando  em  áreas  de  Habitat  de

Lychnophora ericoides são encontrados a venda os extratos hidroalcoólicos das folhas sob a

indicação doméstica de anti-inflamatório. 

Sabe-se  hoje  que  as  LSTs  como a  helenalina  de  Arnica  montana são capazes  de

exercer controle negativo do processo inflamatório a nível genômico (LYSS et al., 1997).

Ressalta-se  que  os  primeiros  estudos  fitoquímicos  de  Lychnophora  ericoides revelaram  a

presença de LSTs bioativas em testes de condições anti-inflamatórias (BORELLA et al.,

1998).  Ademais,  uma  nova  investigação  fitoquímica  direcionada  de  dois  espécimens

provindos de campos de ocorrência (CampO) distintos revelaram ocorrência comum de
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LSTs (SAKAMOTO et al., 2003; GOBBO-NETO et al., 2010). 

De  forma  geral,  os  estudos  fitoquímicos  da  última  metade  do  século  XX

envolvendo  L.  ericoides haviam  sido  restritos  praticamente  a  investigação  fitoquímicas

incrementais  dos  componentes  não  voláteis,  ou  componentes  fixos.  Estes  estudos

revelaram uma composição química majoritária de LSTs e flavonoides em frações de média

polaridade  de  extratos  das  folhas  (SAKAMOTO et  al.,  2003; BORELLA et  al., 1998)

enquanto  encontram-se  em  frações  polares  os  ácidos  cafeoilquínicos  e  as  di-C-

glicosilflavonas  (GOBBO-NETO et  al.,  2005;  SANTOS  et  al.,  2005).  Compostos  C-

glicosilflavonas  como vicenina  2  e  6,8-di-C-β-glicosil-chrysina  são  conhecidos  pela  sua

capacidade  antioxidante  e  anti-inflamatória  em ensaios  in  vitro (GOBBO-NETO et  al.,

2005; SANTOS et al., 2010, GOBBO-NETO et al., 2010). Ainda sobre a fitoquímica há o

relato de Borsato e colaboradores (2000) de que as raízes desta espécie apresentam lignanas.

Mais  profundamente  acerca  do  tema  localização  tecidual  dos  metabolitos

secundário em Lychnophora, um estudo recente do grupo de pesquisa do Prof. Dr. Lopes

rastreou por MALDI imaging os Flavonoides C-glicosilados (SILVA et al., 2014). O estudo

demonstra que o adensamento destes compostos em tecidos epidérmicos na face adaxial

das  folhas  pode  estar  relacionado  a  um mecanismo  de  proteção  ao  fator  abiótico  de

estresse radiação UV. Há uma extensa discussão sobre a importância desse fator de estresse

disposta  em  revisões  diversas  da  literatura  como  (GOBBO-NETO;  LOPES,  2007;

PAVARINI et al., 2012).   

Dentre os poucos trabalhos publicados sobre os Compostos Orgânicos Voláteis

(COVs)  das  partes  aéreas  de  Lychnophora  ericoides,  destaca-se  que  são  observados

sesquiterpenos e monoterpenos em seu óleo essencial (CURADO et al., 2006; COSTA et

al., 2008) e em relação ao potencial bioativo, o óleo essencial dos indivíduos de L. ericoides

que  ocorrem no  município  de  São  João  Batista  do  Glória  –  MG apresenta  atividade
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acaricida (BALDIN, et al., 2010). Dentre os sesquiterpenos majoritários encontram-se  α-

cadinol,  (E)-nerolidol,  óxido de cariofileno e uma série  de compostos que  derivam do

esqueleto carbônico do tipo bisabolano. Majoritariamente os derivados bisabolano são  α-

bisabolol, ar-diidro-turmerona, ar-curcumeno e ar-turmerol (Figura 1). O mais comumente

conhecido  destes  derivados  bisabolano  é  o  α-bisabolol.  Foi  primeiramente  isolado  da

camomila (Matricaria chamomilla) (JAKOVLEV et al., 1979) que também é uma espécie da

família Asteraceae. O α-bisabolol tem 2 centros estereogênicos, portanto 4 estereoisômeros

possíveis. Esse metabólito consta na literatura dentre os sesquiterpenos com maior número

de  bioatividades  descritas  como,  por  exemplo,  anticancerígeno,  anti-inflamatório  e

analgésico (KAMATOU; VILJOEN 2010). 

FIGURA 1. Sesquiterpenos voláteis majoritários nas folhas de L. ericoides (BALDIN, et al., 20120; CURADO
et al., 2006; COSTA et al., 2008) e um derivado volátil da fenilalanina majoritário em folhas de  L. pinaster
(COSTA et al., 2008). 

 

Óleos essenciais  de  L. ericoides que ocorrem no município de São João batista  do

Glória – MG apresentam atividade acaricida frente à Tetranychus urticae (Tetranychidae) em

ensaios de efeito fumigante (BALDIN, et al., 2010). A avaliação química desta fração volátil

foi recentemente conduzida e levou a identificação dos majoritários da fração volátil em

Headspace acoplado ao dispositivo de Micro Extração em Fase Sólida [(do inglês HS-SPME
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(Solid  Phase  Micro  Extraction)].  Sete  monoterpenos,  dois  derivados  de  bisabolano

(sesquicineol  e  orto-acetoxi-bisabolol)  e um derivado bicíclico hidroxilado (Figura 2)  de

cadeia lateral 2-metil propenila, o qual apresenta dados espectroscópicos que sugerem um

congênere de  α-cadinol foram identificados (PAVARINI, 2011). Foi ainda verificado que

estes  sesquiterpenos  estão  presentes  em  preparados  hidroalcoólicos,  o  que  instigou  a

realização de bioensaios do material isolado. A avaliação do potencial anti-hipernociceptivo

in vitro utilizando-se macrófagos peritoneais, isolados de ratos, em meio de cultura sugeriu

um efeito analgésico do orto-acetoxi-bisabolol (PAVARINI, 2011; PAVARINI et al., 2013).

A redução significativa dos níveis dos mediadores IL-1β e TNF-α produzidos pelas células

isoladas é responsável pelo efeito de anti-hipernocicepção, o que denota efeito físico, e não

cognitivo, sobre a da dor inflamatória (VERRI et al., 2006). Não obstante, a averiguação de

ocorrência de níveis flutuantes destes metabolitos foi  verificada ocorrer temporalmente.

Este  resultado  instiga  a  busca  pela  compreensão  dos  mecanismos  de  regulação  deste

fenômeno.  No  tocante  as  implicações  destes  achados  de  variabilidade  para  o  uso

terapêutico de Lychnophora ericoides corroboram os conceitos de populares de maturação da

Droga Vegetal. Os usuários dos preparados afirmam que a “Arnica com cheiro” tem efeitos

analgésico e anti-inflamatório máximos. Segundo nossos resultados os metabolitos ocorrem

em maior teor nas folhas mais jovens durante o verão chuvoso e ao término deste.
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Figura 2.  Mono e Sesquiterpenos recentemente  descritos para frações voláteis  de folhas de  Lychnophora
ericoides (PAVARINI, 2011; PAVARINI et al., 2013) 
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Derivados  do  tipo  bisabolano  são  de  amplo  interesse  acadêmico,  científico  e

tecnológico. Um dos exemplos mais atuais dentre as aplicações da classe de terpenos inclui

a exploração do potencial de uso do esqueleto carbônico na indústria de bicombustíveis

através da domesticação biotecnologia das bisaboleno-sintases de  Picia abiens  (Pinaceae) e

Arabdopsis thaliana (Brassicaceae) e transfectados em Escherichia coli para geração do terpeno

bisaboleno  e  posterior  emprego  de  redução  catalítica  para  geração  do  bisabolano

(McANDREW et al., 2011).

Nos  campos  da  ecologia  química  e  da  fisiologia  vegetal  o  estudo  das  terpeno

sintases e das repostas nos níveis de seus produtos, os terpenos voláteis principalmente,

têm  avançado  no  sentido  de  reforçar  os  papéis  semio-químicos  destes  metabolitos

principalmente no nível trófico de comunicação “planta-inseto” implicando, portanto, que

há aquisição evolutiva dos organismos que biossintetizam estes compostos (BOHLMANN,

J.  et  al.,  1998;  CHEN et  al.,  2011;  SCHULTZ, 2002).  Em um experimento de  campo

envolvendo aferição da capacidade de respostas da emissão de derivado do tipo bisabolano

das folhas de L. ericoides pode-se notar um aumento expressivo no conteúdo do orto-acetoxi-

bisabolol em Headspace de folhas de L. ericoides agredidas manualmente, com a finalidade de

reproduzir  experimentalmente  os  efeitos  da  agressão por  herbivoria  (GOUVEA et  al.,

2012) (Figura 3).  
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Figura 3. Ilustração informativa sobre o experimento de Headspace in vivo que sugere uma capacidade de 
reposta do derivado bisabolano de L. ericoides a agressões mecânicas (GOUVEA et al., 2012)

Ao passo em que as  pesquisas  sobre  a  química da  fração volátil  de  Lychnophora

ericoides sofreram  avanço,  a  maior  parte  destas  contribuiu  restritamente  ao  campo  da

fitoquímica clássica. Entretanto estas contribuições trazem a luz uma questão de cunho

biossintético: a diversidade de derivados bisabolano observada estaria relacionada a um tipo

específico de bisabolano sintase como ocorre em outras espécies (DEGENHARDT et al.,

2009) que apresenta isoformas com determinado grau de conservação nas populações de

Lychnophora ericoides do Brasil? Caso estas isoformas sejam as responsáveis pela formação do

esqueleto bisabolano seriam os citocromos os responsáveis pela  diversidade de funções

orgânicas  como cetonas,  alcoóis  e  esteres?  Haja  vista  tal  diversidade  de  isoformas  foi

descrito para derivados germacrano de espécies domesticadas como a alface [Lactuca sativa

(Asteraceae)]  (IKEZAWA  et  al.,  2011),  o  girassol  [Helianthus  annus  (Asteraceae)]
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(GÖPFERT et al.,  2009) e a alcachofra [Cynara cardunculus (Asteraceae)] (MENIN et al.,

2012).  Tais  questões  podem  ser  respondidas  por  estudos  de  proteômica  dirigida  e

comprovados por estudos com RNA e transcrição reversa para geração de genes clonados

e consequente sequenciamento dos mesmos. 

Fundamentalmente a questão se ampara no conhecimento de que a biossíntese dos

terpenos apresenta quatro grandes etapas sendo que as duas últimas são as responsáveis

pela enorme diversidade de terpenos. São elas a reação de ciclização do precursor fosfatado

catalisada por Terpeno sintases (TerpS) e a funcionalização dos esqueletos carbônicos pelos

citocromos  P450  (HAMBERGER;  BOHLMANN,  J.,  2006;NELSON; WERCK-

REICHHART, 2011).

1.2. Terpenos

A maior  parte  dos mais  de  35.000 terpenos (McMURRY, 2009)  já  relatados  na

literatura são produtos do metabolismo secundário. Entre as moléculas de maior interesse

para a indústria farmacêutica pode-se citar o monoterpeno, (C10), limoneno que incluído na

dieta diária age como anticancerígeno (CROWELL; GOLD, 1994), o sesquiterpeno, (C15),

antimalárico artemisinina (VAN GELDRE et al., 1997) e o diterpeno (C20) anticancerígeno

taxol (HOLMES et al., 1995; BORNSCHEUER et al., 2012). A indústria brasileira também

tem  explorado  óleos  essenciais  anti-inflamatórios  da  erva  baleeira  [Cordia  verbenaceae

(Boraginaceae)] ricos em cariofileno e humuleno (FERNANDES et al., 2007) os quais são

considerados como “ativo” de formulação comercial. 

O nome “terpeno” é oriundo do termo alemão “Turpentin”, o qual designa a fração

volátil da resina produzida nas cutículas dos caules de espécies do gênero Pinus (Pinaceae)

(COPPEN; HONE, 1995). 

Os terpenos,  na sua  maioria,  são oligômeros do difosfato de isopentenila  (IPP)
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sendo que nas plantas seu principal precursor é sintetizado no citosol pela via do ácido

mevalônico (MVA) (QURESHI; PORTER 1981; NEWMAN; CHAPPELL 1999), ou nos

cloroplastos pela via do fosfato de metil-eritritol (MEP) (RODRIGUEZ-CONCEPCION;

BORONAT,  2002)  ou  ainda  de  maneira  mista  entre  as  duas  vias  por  intermédio  de

transportadores  celulares,  sendo  que  este  fluxo  é  mais  claramente  demonstrado  como

ocorrendo em direção ao citosol (DUDAREVA et al., 2005).

De  acordo  com Croteau e  colaboradores(2002)  a  biossíntese  de  ambos  mono e

sesquiterpenos a partir do mais simples metabólito primário pode ser basicamente dividida

em 4 etapas (Figura 4): (a) síntese do precursor fundamental IPP; (b) fusões repetitivas de

IPP para formação de séries homólogas de prenilas difosfatadas que serão precursores de

diferentes classes de terpenos; (c) elaboração destes prenildifosfatos alílicos que formam os

esqueletos  dos  terpenos;  e  (d)  modificações  enzimáticas  secundárias  (majoritariamente

reações redox) que fazem surgir as funções orgânicas das moléculas e a quimiodiversidade

desta família de produtos naturais. 
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Figura 4. As 4 etapas fundamentais da biogênese dos terpenos. Etapa (c) ilustra a ciclização das unidades
prenílicas  difosfatadas  em  esqueletos  ciclohexânicos  (mMenS;  pMenS),  monoterpeno  bicíclico  (CamS),
bisabolano (BisS) e cariofilano (CyS).  Etapa (d) ilustra a funcionalização do campesterol por complexos
enzimáticos da família CYP85 gerando brassinolídeos (HAMBERG & BOHLMANN, 2006)  
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 Mecanismos  de  alocação  de  precursores  de  fosfatos  de  prenila  são  tópicos

estudados atualmente, sendo que hoje é possível afirmar que a via de biossíntese a partir do

ácido  mevalônico  fornece  unidades  de  IPP  passiveis  de  armazenamentos  no  citosol

(DUDAREVA et al.,  2005), o que pode estar relacionado com os ritmos infradianos de

liberação de sesquiterpenos por partes  aéreas  de  Arabidopsis  thaliana (AHARONI et al.,

2003) bem como Lychnophora ericoides (PAVARINI, 2011).

O proteôma e a caracterização de sequiterpeno-sintases 

Analises de proteômas podem ser consideradas como o tipo mais fundamental de

estudo  para  determinação  de  diferenças  entre  os  organismos  vivos.  A  caracterização

genômica dos organismos vivos proporciona a determinação do código genético, o que,

notoriamente, não determina  per si o fenótipo deste organismo. Por exemplo: um único

organismo poderá apresentar em resposta a estímulos internos ou externos, a ativação da

transcrição de uma série de proteínas o que nos leva a afirmar que um organismo com seu

genoma, em situações diferentes, pode apresentar mais que um proteôma (MAGALHÃES,

2008).

As técnicas empregadas nas análises proteômicas incluem as de separação, ou seja,

Eletroforese e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência [do inglês High Performance Liquid

Chromatography (HPLC)], e também incluem as técnicas de caracterização das proteínas, as

quais  se  baseiam  na  espectrometria  de  massas  (RUAN  et  al.,  2006).  Atualmente  a

Espectrometria  de  Massas  por  Ionização/Dessorção  de  Matriz  Assistida  por  Laser  e

detecção por Tempo de Vôo [do inglês Matrix Assisted Laser Dessorption Ionisation – Time of

Flight (MALDI-TOF)]  é  a  técnica  espectrométrica  mais  utilizada  nos  estudos  de

caracterização  de  proteínas.  Segundo  alguns  autores  (AEBERSOLD;  MANN,  2003)  o
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papel desta técnica na área da proteômica é, de fato, indispensável. Entretanto sua condição

indispensável ainda suscita debate no meio acadêmico.

Uma  análise  proteômica  de  qualquer  célula  compreende  nada  menos  que  o

levantamento de todas as proteínas que esta célula expressa no momento. Observando o

fato de que esta tarefa é difícil de ser executada rapidamente, recentemente os estudos vêm

sendo direcionados a uma organela celular ou até mesmo, por vezes, a uma proteína de

interesse. Esse tipo de levantamento pode ser denominado como “análise sub-proteômica”

ou ainda “análise  proteômica dirigida”  (KOMATSU et al., 2003;  MAGALHÃES,  2008;

NEWTON  et  al., 2004).  Estas  análises  diferenciam-se  sumariamente  por  ser

respectivamente uma busca por proteínas a nível subcelular e a outra busca por proteína s

específicas.  Alguns dados estruturais das proteínas são passiveis  de predição através de

software  de  análise  de  mapas  protéicos  em  géis  eletroforéticos  bidimensionais.  Essa

possibilidade viabiliza ainda mais estudos direcionados como os de sub-proteômica e ainda

de “proteômica dirigida”. 

Todo e qualquer estudos sub-proteômico ou de “proteômica dirigida” é realizado

visando demonstrar a ocorrência de uma proteína, seja ela estrutural ou ainda uma enzima

envolvida em um evento bioquímico determinado daquela célula, ou organela, em estudo.

Entretanto a necessidade da caracterização da função deste alvo é crucial para os estudos

de biossíntese de produtos naturais, caso contrário as hipóteses de rotas biossintéticas não

podem  ser  confirmadas/derrubadas  por  estes  estudos.  A  partir  da  prospecção  de

transcritos expressos em tecidos vegetais de interesse de estudo, o transcriptoma se torna

matéria  prima  das  pesquisas  que  visam  à  caracterização  funcional  de  enzimas

(MAGALHÃES, 2008).  

Os avanços na pesquisa de sesquiterpeno-sintase (SesS) têm sido através de estudos

de clonagem de genes responsáveis pela transcrição destas enzimas, sendo que estes genes
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são obtidos geralmente pela transcrição reversa de RNA mensageiro (RNAm). Em 1998 a

primeira  bisaboleno-sintase  foi  clonada  através  da  obtenção  de  cDNAs e  subsequente

expressão heteróloga em organismos fermentadores (BOHLMANN, J. et al., 1998). Desde

então foram descritas, de forma precisa e extensiva, mais cinco isoformas desta terpeno

sintase responsável pela etapa determinante na biogênese de derivados bisabolano. Como

exemplo  de  sucesso  na  caracterização  das  SesS  por  essa  estratégia  podemos  citar  as

bisaboleno-sintases isoladas a partir do caule de Abies grandis (BOHLMANN, J. et al., 1998),

das raízes de Arabidopsis thaliana (Brassicaceae) (RO et al., 2006) e de plântulas de Picea abies

(Pinaceae)  (MARTIN et  al.,  2004),  e  ainda  a  cadinano sintase  isolada  de  Eleutherococcus

trifoliatus (WEN et al., 2012) e de sementes de algodão [Gossypium sp. (TOWNSEND et al.,

2005)].  Como conveniente aparenta  ser,  ressalta-se  que os derivados do cadinano e do

bisabolano  são  aqueles  frequentemente  encontrados  na  fração  volátil  das  folhas  de

Lychnophora ericoides de forma majoritária.

Ao curso  de  uma  determinação de  enzimas  de  rotas  biossintéticas  definidas  de

espécies  vegetais  através  da  caracterização  funcional  os  procedimentos  que  sucedem o

colecionamento de DNAs complementares, os conhecidos cDNAs, adquiridos a partir dos

transcritos, são basicamente a transfecção e expressão heteróloga dos genes. Pode-se definir

a transfecção como um procedimento de transgenia que envolve a inserção destes genes de

interesse  em  material  genético,  geralmente  plasmidial,  de  “organismos  hospedeiros”

(AJIKUMAR et al., 2008). A conveniência da escolha dos microrganismos hospedeiros dos

genes é baseada em viabilidade da inserção dos genes e compatibilidade da via biossintética

do hospedeiro com a via de estudo. A ativação genômica do DNA recombinante, após

período de incubação, gera a transcrição dos genes que são traduzidos nas enzimas da via

de  biossíntese,  via  esta  que  pode  ser  utilizada,  agora  pelo  organismo  transgênico,  na

conversão  de  substrato  em  produto  mediante  suplementação  adequada  dos  meios  de

cultura.  O  resultado  final  é  a  formação  dos  metabolitos  secundários  originalmente
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encontrados na espécie vegetal estudada. Esta estratégia tem sido utilizada de forma ampla

na caracterização funcional de enzimas (AJIKUMAR et al., 2008).

Inserção e Propósitos do presente estudo

Em síntese, pontua-se que os terpenos apresentam-se como protagonistas nas áreas

das indústrias que se baseiam em química fina. 

Nesse  contexto se  destaca  a  gama de  Bioatividade dos  derivados  de bisabolano

como,  por  exemplo,  os  estereisômeros  do  α-bisabolol  com  efeitos  anti-inflamatório,

analgésico e antibiótico (KAMATOU; VILJOEN, 2010). Considerando a importância que

a flora brasileira tem para a bioprospecção de moléculas bioativas a presente tese sintetiza o

trabalho de aventar o potencial biossintético de  Lychnophora ericoides no que diz respeito à

biossíntese de sesquiterpenos. 

O propósito deste trabalho esta fundamentado no potencial que a bioengenharia

(BOUWMEESTER,  2006;  COSTA  et  al.,  2013)  apresenta  para  a  manipulação  de

organismos geneticamente modificados em favor da produção de moléculas de interesse

comercial. Considerando que esta realidade é estreitamente atrelada a estudos na área da

Ciência Básica o trabalho se desenvolveu no sentido de estabelecer quais são as entidades

enzimáticas que são responsáveis por essa diversidade química restrita a basicamente dois

tipos de derivados terpênicos através de técnicas espectrométricas e de biologia molecular.

Convergindo os dados obtidos ao longo do período de trabalho sob orientação do Prof.

Dr.  Lopes  (DFQ da  FCFRP-USP)  e  co-Orientação  da  Prof.  Dr.  Yatsuda  (DACTB da

FCFRP-USP)  aos  dados  de  clonagem obtidos  laboratório  do  Dr.  Spring  (Hohenheim,

Alemanha)  este  trabalho inicia  os  estudos para a  compreensão da  via  biossintética dos

terpenos voláteis de Lychnophora ericoides. 

Destaca-se  a  importância  destas  micromoléculas  que  podem  exercer  papel  na

19



interação “planta-inseto”, ou ainda “planta-planta”, bem como sua proeminência  para a

terapêutica  e  a  agroquímica.  A  possibilidade  de  domesticação  dos  genes  em favor  de

produção biotecnológica destas micromoléculas não foi objeto desta proposta, apesar de

incitar ainda mais o alcance dos objetivos aqui expostos. 
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2. OBJETIVOS 

Visando explorar a capacidade biossintética que Lychnophora ericoides apresenta para

com a classe dos terpenos, este trabalho, teve como objetivo identificar as terpeno sintases

de  L. ericoides que são protagonistas da biossíntese da diversidade de sesquiterpenos que

figuram como os majoritários da fração volátil das folhas da espécie. 

Enfim  assumimos  o  objetivo  de  responder  a  seguinte  questão:  Quais  são  as

entidades enzimáticas envolvidas na biossíntese desta riqueza de sesquiterpenos bioativos

com esqueletos carbônicos em comum? Para alcance pleno deste objetivo foi forjada a

necessidade de uma estratégia multidisciplinar a qual veio incluir contato com diversas áreas

do saber. Essa necessidade teve o propósito de aprimorar a formação do aluno dentro da

área de Química Orgânica.

Pontualmente, os seguintes estudos foram executados visando alcançar os objetivos:

1-Identificação,  determinação  estrutural  e  quantificação  dos  sesquiterpenos

majoritários nas frações voláteis das folhas de  L. ericoides de populações que ocorrem em

Minas Gerais utilizando-se de técnicas de Headspace-SPME aliadas a fitoquímica clássica. 

2-Geração de imagens moleculares dos tecidos vegetais por MALDI  imaging mass

spectrometry  (MALDI-IMS) com o intuito  rastrear  a  localização das terpeno sintases  das

folhas de L. ericoides.

3-Identificação das terpeno sintases presentes nas folhas de L. ericoides por meio de

combinação  das  técnicas  baseadas  em análise  do  proteoma  com técnicas  baseadas  em

análise do transcriptoma.
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5. CONCLUSÕES 

5.1 Sobre acesso e amostragem ao/do patrimônio Genético

Certos  autores  afirmam que  os  pesquisadores  brasileiros  são  hoje  reféns  de  um

percurso burocrático para acessar o patrimônio genético brasileiro o qual  marginaliza e

atravanca  suas  atividades  de  trabalho  (CASTRO,  2011;  MARQUES,  2011).  As  mais

recentes  discussões  convergem  para  a  opinião  de  que  o  mecanismo  legal  vigente  é

ineficiente  e  necessita  ser  equacionado  de  forma  a  racionalizar  a  regularização  das

atividades  dos  pesquisadores  e  alavancar  as  pesquisas  que  envolvem  a  flora  brasileira

(CASTRO,  2011;  MARQUES,  2011).  Portanto,  concluímos  que  com  relação  a

regulamentação do acesso ao patrimônio genético há uma anseio. Este anseio é comum aos

que trabalham na área de pesquisa de produtos naturais e vislumbra um novo horizonte

onde o trabalho dos pesquisadores seja enfim respeitado em vez de cerceado. 

A despeito do atraso nas atividades, devido ao tempo necessário para a regularização

de acessos ao patrimônio genético (cópias das anuências em  APÊNDICE),  a primeira

coleta do material vegetal foi efetuada ao fim do inverno seco do cerrado (Setembro, 2011)

e  de  forma  subsequente  a  segunda coleta  (Abril,  2012)  e  a  terceira  coleta  de  material

(Fevereiro, 2013) ocorreram no período compreendido na estação chuvoso. 

Durante  a  segunda  expedição  para  coleta  em  Abril  de  2012,  foi  possível

georreferenciar no Município de Diamantina um sítio de ocorrência de Lychnophora ericoides

(Tabela 1) inédito aos dados de posicionamento global do grupo do Dr. Lopes. A última

expedição, realizada em Fevereiro de 2013, teve a equipe integrada pelos colaboradores do

Instituto  de  Biologia  da  Unicamp,  M.Sc.  Marcelo  Monge  e  Prof.  Dr.  João  Semir.  As

atividades orientadas pelo Dr. Semir, revisor taxonômico do gênero (SEMIR et al., 2011;

SEMIR, 1991), foram influenciadas de forma positiva por sua experiência, o que levou a

aperfeiçoamento da seleção do material. Concluímos que a atividade de campo teve sucesso
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no fornecimento de amostragem vegetal diversa e confiável do ponto de vista taxonômico.

5.2. Sobre a caracterização das frações voláteis ricas em Sesquiterpenos e o

estudo de Fitoquímica Clássica 

Foi  possível  identificar  7  metabolitos  dentro  da  fração  de  interesse:  Vanilina  (Tr

24,05);  α-Humuleno (Tr 26,50); Sesquicineol (Tr 27,09);  ar-Curcumeno (C15H22) (Tr28,53);

um derivado biciclohexânico, provavelmente o 11-dehidro Cadinol (Tr 32,80);  α-Bisabolol

(Tr35,62); orto-acetoxi Bisabolol (Tr 43,00).

A estratégia  de  uso de  bases  de  dados livres  disponíveis  on-line foi  crucial  para  a

caracterização da fração volátil sem necessidade de isolamento, ou seja, utilizando apenas

HS-SPME e GC-MS. 

Apesar de bem-sucedida, essa estratégia não foi de emprego universal neste trabalho.

Foram necessários estudos envolvendo elucidação estrutural por meio Fitoquímica Clássica.

Dentro do estudo fitoquímico clássico foi possível observar uma maior eficiência no

emprego da técnica de CCDP para o isolamento dos compostos. Além disso, concluímos

que a  adoção da hidrodestilação em baterias  fornece  produtos de constituição química

distinta entre eles. Este fato é de boa valia para estudos direcionados ao isolamento de uma

classe de compostos voláteis em detrimento de outra. Enfim concluímos ter havido êxito

no  uso  de  técnicas  clássicas  de  isolamento  e  elucidação  estrutural  de  metabolitos

secundários  voláteis.  Por  essa  estratégia  foi  possível determinar  a  ocorrência  de  um

derivado do tipo cadinano e um derivado do tipo bisaboleno em populações distintas de

Lychnophora ericoides. Especificamente, a estrutura do 11-dehidro cadinol e do  α-bisabolol

foram elucidadas. 

Cabe aqui  ressaltar  as  implicações que  esses  resultados podem para a  terapêutica.

Uma série destes constituintes identificados é comum a fração volátil de folhas de  Cordia

verbenaceae (Boraginaceae)  (FERNANDES  et  al.,  2007).  O  Humuleno  desta  espécie  é
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considerado como “ativo” da formulação comercialmente disponível com nome fantasia de

Acheflan®. Ademais o α-Bisabol, composto mais abundante de todas as frações estudadas,

apresenta habilidades terapêuticas diversas conforme referenciado na INTRODUÇÃO. A

fração  volátil  de  Lychnophora  ericoides foi  negligenciada  nos  estudos  fitoquímicos  e

farmacológicos  da  espécie  durante  as  últimas  décadas.  Entretanto,  nossos  resultados

fomentam  estudos  para  além  da  investigação  do  potencial  bioativo  das  LSTs  e  dos

Flavonoides da espécie. 

5.3. Sobre a quantificação de sesquiterpenos

Concluímos que através da utilização de quantidades conhecidas de trans-cariofileno,

metabolito da mesma classe dos analitos, em HS-SPME foi possível determinar intervalo

de confiança para a resposta do detector de massas. Uma reta (R2>0,99) foi traçada e seu

intervalo de confiança foi extrapolado. Determinamos em níveis de concentração de partes

por milhão (ppm) os níveis médios de cada analito dentro de um distribuição no intervalo

de erro padrão. 

Cabe ressaltar que esse método de detecção por HS-SPME e GC-MS utiliza apenas

10  mg  de  amostragem de  cada  individuo  estudado  para  fornecer  dados  confiáveis  de

detecção dos derivados de interesse em matrizes vegetais. Tal capacidade de aquisição de

dados  fortemente  sugestivos  sobre  a  ocorrência  de  metabolitos  de  interesse  de  forma

rápida  e  sem a  necessidade  de  aquisição  de  material  vegetal  em ampla  escala  está  em

perfeita consonância com os conceitos da química verde (ARMENTA et al., 2008)

5.4. Sobre o mapeamento proteico por MALDI imaging

Com relação à geração mapas proteicos conclui-se que a busca de proteínas no estudo

de proteômica dirigida por meio da utilização de MALDI-IMS é perfeitamente exequível
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no que tange os aspectos como viabilidade dos cortes transversais das folhas e aquisição de

espectros  com intensidade  de  sinais  suficientemente  alta  para  detecção  e,  por  fim,  na

utilização do software “ImageFlex” para geração de mapas com filtros de m/z restritos ou

amplos. Estes resultados foram obtidos a partir da simples busca por íons que ocorrem nos

espectros colecionados para os diversos pontos das imagens os quais apresentam valores de

m/z semelhantes aos valores esperados para experimentos de massas com as bisaboleno-

sintases descritas na literatura. 

Concluímos  que  este  experimento  pioneiro  de  geração  de  mapas  proteicos  com

espécies  micro-endêmicas  dentro  da  flora  brasileira  não  só  alcança  seu  objetivo  como

propicia estudos futuros que serão relevantes do ponto de vista da química e da biologia.

5.5. Sobre os experimentos de separação de proteicas em Gel

A separação das proteínas presentes nos extratos obtidos por metodologia adaptada

foi obtida em 1D-PAGE. A execução dos géis bidimensionais foi infrutífera. 

O tratamento dos géis após a coloração gerou material digitalizado e enfim spots de

interesse para geração de peptídeos digeridos por tripsina. Enfim, o material digesto após

sofrer clean up foi adequadamente utilizado nos experimentos de MS. 

Os espectros de MALDI-TOF geraram detecção de sinais relativos aos peptídeos.

Uma  vez  que  as  bandas  que  formavam  os  spots continham  um  pool de  proteínas,  os

espectros  MALDI-TOF/TOF foram  obtidos  para  uma  mistura  complexa  que  não  se

adéqua ao uso pela plataforma MASCOT.

Concluímos  ter  sido  bem-sucedido  o  emprego  desta  estratégia  de  proteômica

direcionada  uma  vez  que  uma  isoforma  de  germacrano  sintase  foi  identificada.  Essa

identificação pode explicar a nível proteômico o acúmulo de derivados do tipo cadinano na

fração volátil dos tecidos foliares de L. ericoides.
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5.5.  Sobre  o  uso  da  prospecção  de  genes  codificadores  de  sesquiterpeno

sintase

Os resultados alcançados durante o período de sanduíche do doutorado, em meio ao

grupo do Dr. Spring, permitiram a identificação de uma BS em Lychnophora e ainda uma

possível  GAS. A isoforma de BS que  foi  detectada é codificada por um gene idêntico

(100% de semelhança na sequência de pares de bases entre os genes) ao HaBS. A sequência

predita  de  peptídeos  que  esse  gene  codifica  gerou  uma  massa  exata  conhecida  para  a

macromolécula que é objeto de estudo de doutorado aqui debatido. O valor dessa massa é

alvo  no  rastreamento  de  ocorrência  do  íon  intacto  (M+X)+ referente  à  molécula

(~66KDa). A aplicação do Imaging Mass Spectrometry [(IMS) do termo inglês para “geração

de imagem por espectrometria  de massas”) em tecidos de Lychnophora  ericoides pode ser

usada para localiza da BS. 

A combinação de conhecimento da área de química com dados de biologia prova que

a interdisciplinaridade é fundamental  para capacitar a  pesquisa a  resolver  problemas de

maneira convergente, conforme podemos verificar (PAVARINI et al., 2013b). 

Experimentos  futuros  MS  com material  coletado  in  situ  são  necessários  para  o

debate da ocorrência  de isoformas de terpeno sintase dentro da família Asteraceae.  As

implicações que os resultados conclusivos e inequívocos trariam são tangentes à esfera da

cladística e teriam mais tardiamente relevância evolutiva. 
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