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RESUMO 

Distribuição de agrupamentos gênicos envolvidos na biossíntese de substâncias bioativas 
no genoma da Fischerella sp. CENA161 

 

      Fischerella é um gênero cianobacteriano de ocorrência em diversos ambientes 
subaerofíticos que apresenta importância ecológica, evolutiva, biogeoquímica, biotecnológica 
e ecotoxicológica. O estudo de seu genoma pode levar a uma melhor compreensão de seu 
metabolismo secundário e de sua capacidade de produção de cianotoxinas e outras moléculas 
bioativas. A linhagem Fischerella CENA161, isolada de uma nascente de água na região de 
Piracicaba, foi identificada como produtora do peptídeo hepatotóxico microcistina. Este foi o 
primeiro relato da produção dessa toxina por esse gênero de cianobactéria. Dessa maneira, 
este trabalho teve como objetivo sequenciar o genoma da cianobactéria Fischerella CENA161 
e realizar sua montagem e a anotação de genes envolvidos com seu metabolismo secundário. 
Para isso, a linhagem foi tratada com hipoclorito de sódio para remover as bactérias 
heterotróficas, com posterior esgotamento de pequenos fragmentos em placa de cultura sólida, 
de forma a isolar a linhagem. Foi realizada a extração de ácido desoxirribonucleico das 
células tratadas da CENA161 cultivadas em Erlenmeyers contendo meio de cultura líquido 
BG-110. Uma biblioteca genômica foi construída para o sequenciamento MiSeq e, então, foi 
realizada a montagem ab initio do genoma com as leituras obtidas. A anotação de genes foi 
realizada utilizando a ferramenta antiSMASH, para a predição de metabólitos secundários, e 
também foi realizado o alinhamento de sequências nucleotídicas já conhecidas de outras 
linhagens contra o genoma da CENA161, utilizando a ferramenta BLASTN. As moléculas 
bioativas produzidas pela linhagem foram investigadas através de bioensaios contra bactérias 
e fungo, e utilizando cromatografia líquida de alta pressão e espectrometria de massas. Os 
resultados mostraram que a linhagem CENA161 possui, em seu genoma, o agrupamento 
gênico de biossíntese da microcistina, apresentando os 10 genes descritos primeiramente 
(mcyA-mcyJ), e alta identidade de suas sequências com as sequências da linhagem Fischerella 
sp. PCC 9339, embora sua sintenia gênica esteja mais próxima à da linhagem Nostoc sp. 152. 
Ainda, foram anotados os agrupamentos gênicos de biossíntese de ambiguina (amb), 
apresentando 25 genes do total de 32 genes descritos para a linhagem Fischerella sp. UTEX 
1903, com identidade mínima de 98 % entre as sequências nucleotídicas. Foram encontrados, 
também, seis genes do total de oito que formam o agrupamento de biossíntese de 
nostopeptolida (nos), descrito para Nostoc sp. GSV224, e com sintenia diferenciada para a 
linhagem CENA161. As análises químicas de espectrometria de massas mostraram a 
produção de sete variantes de microcistina (MC-LR, MC-LL, MC-LA, MC-LM, MC-FR, 
MC-LAba e [D-Asp3]Mc-LL), essas duas últimas raramente descritas pela literatura. Os 
bioensaios mostraram bioatividade dos extratos intracelular polar e apolar contra 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella typhimurium, Burkholderia cepacia, 
Xanthomonas campestris e Candida albicans. A coleta das frações do extrato apolar por 
cromatografia líquida revelou bioatividade em três diferentes tempos de aquisição. As frações 
coletadas do extrato polar evidenciaram o pico de microcistina, constatada a partir da 
linhagem CENA161 axênica, inclusive. Nossos resultados revelaram a presença de 
agrupamentos gênicos de síntese de moléculas bioativas e a habilidade da linhagem 
Fischerella sp. CENA161 em produzir diferentes substâncias bioativas, sintetizadas pela via 
ribossomal e não ribossomal, em condições axênicas.  
 
Palavras-chave: Cianobactéria; Microcistina; Ambiguina; Nostopeptolida; Peptídeo sintetase 

não ribossomal; Policetídeo sintase 
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ABSTRACT 

Distribution of gene clusters involved in the bioactive compounds biosynthesis in the 
genome of the Fischerella sp. strain CENA161 

 

      Fischerella is a cyanobacterial genus that occurs in several subaerophytic environments 
and presents ecological, evolutive, biogeochemical, biotechnologic and ecotoxicologic 
importance. The study of the genome can leads to the better compreension about its 
metabolism and its ability to produce cyanotoxins and other bioactive molecules. The 
Fischerella sp. strain CENA161 was isolated from a spring water in Piracicaba, and it was 
identified microcystin peptide hepatotoxic producer. That was the first report about the 
production of the toxin by this cyanobacterial genus. The aim of this study was to sequence 
the genome of the cyanobacteria Fischerella sp. strain CENA161 and perform the assembly 
and annotation of the genes involved in its secondary metabolism. For this, the strain was 
previously treated with 0,5 % sodium hypochlorite to remove the heterothrophic bacteria, 
followed with exhaustion from the short filaments in Petri plates, searching isolate the strain. 
The deoxirribonucleic acid was extracted from the CENA161 cells cultivated in Erlenmeyers 
with BG-110 liquid media. The genomic library was performed by MiSeq sequencing, and the 
ab initio assembly was performed with the reads obtained from the sequencing. The gene 
annotation and prediction were performed with the antiSMASH tool, for the secondary 
metabolites screening, and the nucleotides sequences alignment was performed using known 
genes present in other cyanobacteria producers and the CENA161 genome, using the 
BLASTN tool. The bioactive compounds produced by the strain were investigated with 
bioassays against bacteria and fungi, and also using high performance liquid chromatography 
with mass spectrometry. The results revealed the Fischerella sp. strain CENA161 presents the 
microcystins gene cluster in its genome, with the ten genes that were described in the first 
time (mcyA-mcyJ), and showed high identity in your sequences with the Fischerella sp. PCC 
9339 sequences, although the synteny is very close to Nostoc sp. strain 152 microcystin gene 
cluster. We also found the ambiguine gene cluster (amb), that showed 25 genes out of 32 
genes of total from the Fischerella sp. strain UTEX 1903, with high identity (98 %) among 
the nucleotide sequences. We found six genes out of eight that compose the nostopeptolide 
gene cluster (nos) described for Nostoc sp. strain GSV224, but presenting differentiated 
synteny for the CENA161. The chemical analyses by mass spectrometry showed the 
production of seven microcystin variants (MC-LR, MC-LL, MC-LA, MC-LM, MC-FR, MC-
LAba and [D-Asp3]Mc-LL), the last two ones being rarely described by literature. The 
bioassays showed bioactivity from the polar and nonpolar intracellular extracts against 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella typhimurium, Burkholderia cepacia, 
Xanthomonas campestris and Candida albicans. The collect of the peaks from the nonpolar 
extract in HPLC revealed bioactivity in three different acquisition times. The peaks collected 
from the polar extract did not show bioactivity, but the running in HPLC showed the peak 
corresponding to microcystin, produced by axenic CENA161 strain. Our results revealed the 
presence of some gene clusters involved in the bioactive molecules synthesis and the ability 
for the Fischerella sp. strain CENA161 to produce different bioactive compounds, 
synthesized by ribosomal and nonribosomal pathway, in non-axenic and axenic condictions. 
 
 
Keywords: Cyanobacteria; Microcystin; Ambiguine; Nostopeptolide; Nonribosomal peptide 

synthethase;  Poliketide synthase 
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1 INTRODUÇÃO 

Cianobactérias são micro-organismos pertencentes ao domínio Bacteria, que 

possuem a capacidade de realizar a fotossíntese oxigênica e, em alguns casos, promover a 

fixação de nitrogênio atmosférico. Assim, esses micro-organismos apresentam grande 

importância na manutenção de oxigênio na biosfera, e na entrada de carbono e nitrogênio para 

os ciclos biogeoquímicos (CASTENHOLZ, 2001). Estão presentes em todos os biomas, 

apresentando uma grande capacidade de adaptação às diferentes condições físico-químicas 

nos ambientes, exercendo, em especial, papel como espécies pioneiras na colonização de 

novos ambientes.  

As cianobactérias possuem a habilidade de produzir uma gama de substâncias 

bioativas de diferentes classes, como toxinas, antimicrobianos, antifúngicos, antitumorais, 

antimaláricos, algicidas, inibidores de apoptose, entre outros de importância farmacêutica 

(LEÃO et al., 2012). As toxinas apresentam riscos à saúde humana e de outros animais, 

principalmente se produzidas por linhagens que vivem em água doce e fontes de 

abastecimento para consumo e recreação, devendo-se realizar periodicamente o 

monitoramento da presença de cianotoxinas nas águas superficiais. A microcistina é um 

heptapeptídeo hepatotóxico, sintetizado pela via não ribossomal, produzida por linhagens de 

gêneros unicelulares e filamentosos de cianobactérias, como Microcystis, Anabaena e 

Planktothrix (SIVONEN et al., 1999), Nostoc (SIVONEN et al., 1990; GENUARIO et al., 

2010; KAASALAINEN et al., 2012, FEWER et al., 2013), Fischerella (FIORE et al., 2009; 

SHIH et al., 2013; CIRÉS et al., 2014), Hapalosiphon (PRINSEP et al., 1992), Oscillatoria 

(LUUKKAINEN et al., 1993) e Phormidium (IZAGUIRRE; JUNGBLUT; NEILAN, 2007). 

Os agrupamentos gênicos de biossíntese de microcistina já foram descritos para cinco gêneros: 

Microcystis, Planktothrix, Anabaena, Nostoc e Fischerella (TILLETT et al., 2000; 

CHRISTIANSEN et al., 2003; ROUHIAINEN et al., 2004; FEWER et al., 2013; SHIH et al. 

2013). No entanto, o agrupamento gênico descrito para a linhagem Fischerella sp. PCC 9339 

apresenta sintenia diferente das linhagens filogeneticamente próximas a ela.  

A crescente preocupação pela busca de novas classes de antimicrobianos tem 

encontrado respaldo nas cianobactérias, que são utilizadas como fontes de bioprospecção de 

moléculas bioativas com mecanismo de ação contra fungos e bactérias patogênicas, em 

especial os alcaloides do grupo hapalindol (MOORE et al., 1987). Aliado às identificações 

por robustas tecnologias de análises químicas, o sequenciamento genômico tem-se tornado 

uma ferramenta cada vez mais reveladora do potencial biossintético para as linhagens 
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cianobacterianas de estudo, fazendo com que a quantidade de informações geradas pelo 

sequenciamento torne-se disponível para análises exploratórias e comparativas na elucidação 

de novas rotas biossintéticas (SHIH et al., 2013; CALTEAU et al., 2014). 

A linhagem Fischerella sp. CENA161 foi isolada de uma nascente de água, no 

interior do estado de São Paulo, Brasil, e foi identificada como produtora de microcistina 

(FIORE et al., 2009), sendo o primeiro registro de produção dessa toxina pelo gênero. Além 

disso, bioensaios realizados em estudo anterior sugeriram a produção de outras substâncias 

bioativas com atividade antimicrobiana e antifúngica (SHISHIDO, 2009). Assim, considera-

se que a linhagem apresente, em seu genoma, os agrupamentos gênicos de biossíntese de 

microcisitna, bem como de outras substâncias bioativas que, porventura, estejam sendo 

produzidas pela linhagem. O objetivo deste trabalho foi identificar os agrupamentos gênicos 

envolvidos na síntese de substâncias bioativas, bem como avaliar a expressão dos genes 

através da identificação de moléculas bioativas.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Aspectos Gerais das Cianobactérias 
 

As cianobactérias são micro-organismos fotoautotróficos, pertencentes ao domínio 

Bacteria, podendo também alguns deles fixar nitrogênio atmosférico. Desse modo, as 

cianobactérias podem ser consideradas importantes produtoras primárias de matéria orgânica 

e entrada de nitrogênio nos ecossistemas (CASTENHOLZ, 2001), e podem ser encontradas 

em diversos biomas dos ambientes terrestre e aquático. Globalmente, a fixação de nitrogênio é 

o segundo processo biológico de maior relevância, que vem após a fixação de carbono, sendo 

esse elemento um componente da maioria das biomoléculas – e de todas as moléculas 

formadas por aminoácidos - e essencial para todos os organismos vivos. O nitrogênio 

encontra-se predominantemente na sua maior reserva, na forma indisponível (N2) na 

atmosfera. Os organismos heterotróficos adquirem nitrogênio orgânico através da nutrição, 

outros têm como fonte o nitrogênio inorgânico na forma de amônio e nitrato, presentes no 

solo e na água.  

As cianobactérias também estão relacionadas a uma problemática ambiental 

acentuada por influências primeiramente de causa antrópica, mas também em virtude das 

modificações climáticas de altas temperaturas e pela eutrofização natural - a floração dos 

corpos d’água - que pode ocasionar riscos de contaminação em mananciais de água doce, 

especialmente se for diagnosticada a produção de substâncias que são prejudiciais a humanos 

e outros animais. Dentre essas substâncias, algumas apresentam propriedades terapêuticas e 

biotecnológicas (NAMIKOSHI; RINEHART, 1996) e tóxicas (CARMICHAEL, 1994), sendo 

as cianobactérias capazes de produzir uma grande variedade de produtos naturais 

biologicamente ativos, muitos dos quais são peptídeos (BURJA et al., 2001) que não são 

utilizados no metabolismo primário (divisão celular ou produção de energia), portanto, 

classificados como metabólitos secundários, os quais são elaborados por um mecanismo 

enzimático paralelo à síntese proteica.  

Apesar de ainda serem pouco exploradas, uma vasta lista de substâncias bioativas 

pertencentes a diversas classes, incluindo inibidores enzimáticos, inibidores de fotossíntese, 

antimicrobianos, inibidores de apetite, antimaláricos, imunossupressores e antitumorais já 

foram isoladas de cianobactérias (MOORE; CHEUK; PATTERSON, 1984; NAMIKOSHI; 

RINEHART, 1996; BURJA et al., 2001; ETCHEGARAY et al., 2004; SILVA-STENICO et 

al., 2011; LEÃO et al., 2012; LIAIMER et al, 2015). As toxinas produzidas variam desde 
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peptídeos cíclicos hepatotóxicos (microcistinas, nodularinas) até alcaloides neurotóxicos 

(saxitoxina, anatoxina-a, anatoxina-a(S), etc.) e citotóxicos (cilindrospermopsina) (CHORUS; 

BARTRAM, 1999; SIVONEN; JONES, 1999). A geosmina é um terpeno que pode ser 

produzido por cinaobactérias e outras bactérias, com actinobactérias e proteobactérias, que 

compromete a qualidade da água para consumo, através da produção de odor e sabor 

desagradável (MEDSKER; JENKINS; THOMAS, 1968; IZAGUIRRE et al., 1982; 

SUURNÄKKI et al., 2015). 

O Brasil possui muitos mananciais de água doce, tornando-se uma atraente fonte de 

pesquisas bioprospectivas, cujas substâncias podem diferir drasticamente daquelas 

encontradas em outras regiões do planeta, em função de suas dimensões continentais e 

necessidade de adaptação dos organismos às diferentes condições ambientais. Também, as 

represas de água no Brasil constituem um dos ecossistemas mais favoráveis à proliferação de 

algas e cianobactérias, bem como a liberação de suas toxinas, pois são comumente rasas e 

facilmente eutrofizadas, e a comunidade fitoplanctônica responde rapidamente às alterações 

ambientais decorrentes da interferência antrópica ou natural, alterando sua estrutura complexa 

(SANT’ANNA et al. 2007).  

Países como Austrália, África do Sul, Brasil, China, Inglaterra e Índia já foram 

reportados para intoxicações humanas causadas por toxinas produzidas por cianobactérias 

(KAEBERNICK; NEILAN, 2001). Entretanto, o primeiro registro mundial catastrófico 

confirmado de mortes humanas causadas por cianotoxinas foi o episódio ocorrido em uma 

unidade de hemodiálise na cidade de Caruaru (Pernambuco, Brasil), em cujan ocasião 

aproximadamente 50 pacientes foram a óbito com sintomas de intoxicação por neurotoxinas e 

hepatotoxinas, após exposição à água contaminada que foi obtida de reservatório de 

abastecimento para consumo (JOCHIMSEN et al., 1998; AZEVEDO et al., 2002). Esses 

relatos contribuíram para um aumento substancial nas pesquisas sobre cianobactérias e suas 

toxinas e, como resultado, muitas informações sobre toxicidade, estruturas das cianotoxinas e 

métodos analíticos para sua determinação e quantificação estão disponíveis atualmente. 

2.2 O gênero Fischerella 
 

O gênero foi classificado taxonomicamente, até o ano de 2004, como pertencente à 

ordem Stigonematales, baseado em compartilhamentos de caracteres morfológicos, como 

células organizadas em colônias filamentosas, presença/posição de heterócitos no filamento e 

ramificações verdadeiras (KOMÁREK; ANAGNOSTIDIS, 1989; ANAGNOSTIDIS; 
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KOMÁREK, 1990). Atualmente, o gênero está organizado de acordo com uma modificação 

sistemática embasada em análises filogenéticas do gene do 16S rRNA, as quais não 

sustentaram os parentescos propostos por  ANAGNOSTIDIS; KOMÁREK (1985) – segundo 

sistema botânico - e CASTENHOLZ (2001) – segundo sistema bacteriológico, uma vez que 

caracteres morfológicos semelhantes entre duas espécies não necessariamente evidenciam um 

ancestral comum – podendo ser, nesse caso, polifilético - tendo respaldo nos avanços de 

técnicas moleculares ocorridos nas últimas três décadas, que proporcionaram o apanhado de 

evidências filogenéticas (GUGGER; HOFFMANN, 2004; HOFFMANN; KOMÁREK; 

KASTOVSKY, 2005).  

Assim, foi elucidado que os gêneros pertencentes tanto à ordem Stigonematales (com 

ramificações verdadeiras) como à ordem Nostocales (representantes filamentosos ou com 

falsas ramificações) constituem um grupo monofilético, ou seja, considerando que todas as 

cianobactérias heterocitadas possuem um ancestral comum. A partir de então, foram 

agrupados na ordem Nostocales, e o gênero Fischerella classificado dentro da família 

Hapalosiphonaceae (GUGGER; HOFFMANN, 2004; HOFFMANN; KOMÁREK; 

KASTOVSKY, 2005). Outro alicerce para os rearranjos sistemáticos, segundo os mesmos 

autores da proposta filogenética apresentada, foi a confirmação dos grupos monofiléticos, 

tendo como referência a observação dos arranjos e disposição dos tilacoides no interior das 

células que, juntamente com as análises de genes marcadores, aspectos morfofisiológicos e 

ecológicos, constitui o que se chama de taxonomia polifásica (KOMÁREK, 2010).  

Representantes da família apresentam o filamento principal multisseriado e com 

presença de heterócitos (células especializadas na fixação de nitrogênio), diferente das 

ramificações, que são unisseriadas e sem heterócitos, e a reprodução pode ocorrer por 

fragmentação do tricoma, formação de hormogônios (filamentos curtos emitidos pelas 

extremidades das ramificações) ou acinetos (estruturas de resistência produzidas em 

condições adversas). Linhagens do gênero Fischerella apresentam filamentos ramificados, 

considerando, para este gênero, a ramificação em “T”, em que a célula que dará origem à 

ramificação sofre alteração do plano de divisão em um ângulo de 90º, tendo, assim, três 

células vizinhas adjacentes. (Rippka, 1979), e a espécie-tipo do gênero refere-se à Fischerella 

thermalis (KOMÁREK; HAUER, 2004). A linhagem Fischerella sp. CENA161 teve seu 

fenótipo e genótipo avaliados por Shishido (2009), que verificou os tricomas organizados em 

um ramo principal multisseriado e ramificações unisseriadas, presença de heterócito intercalar, 

esférico, retangular a cilíndrico, com as células vegetativas quadráticas a retangulares, 

presença de heterotríquia, acineto e formação de hormogônio, enquandrando a linhagem, 
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portanto, dentro das características que descrevem o gênero. Em 2013, o sistema de 

classificação foi revisado para a ordem Nostocales, retornando o gênero Fischerella para a 

família Fischerellaceae (KOMÁREK, 2013). 

Linhagens do gênero podem ser encontradas em ambientes atípicos em relação a 

outras espécies de cianobactérias relacionadas a florações oriundas de eutrofização de águas. 

Estão presentes na forma de vida livre bentônicas e em simbioses com plantas, fungos, algas e 

bactérias (STAL, 1995; OLIVER; GANF, 2000; STENROSS et al., 2006). Podem ser 

encontradas em solos e ambientes aerofíticos, tais como troncos e folhas de árvores e rochas, 

e em ambientes subaerofíticos em nascentes de água (WHITTON, 2000; AGUIAR et al., 

2008; BRANCO et al., 2009; FIORE et al., 2009), e também foram isoladas de superfícies de 

construções em áreas urbanas pouco ou não poluídas, formando estruturas de biofilmes com 

produção de pigmentação (GAYLARDE; ORTEGA-MORALES; BARTOLO-PEREZ, 2007). 

Ainda, Wright, Papendorf e König (2005) investigaram a produção de substâncias bioativas 

com diversas propriedades antibióticas de linhagens do gênero oriundas de ambiente terrestre. 

Isso indica que cianobactérias do gênero Fischerella têm a capacidade de colonizar ambientes 

sem disponibilidade e fartura de nutrientes, contrariamente ao que ocorre no caso de florações 

aquáticas ocasionadas por eutrofizações. 

2.3 Produção de moléculas bioativas 
 

O aumento crescente da resistência a antimicrobianos em bactérias de importância 

clínica e ambiental tem despertado a preocupação das autoridades em saúde pública e da 

academia pela busca de novas drogas de última geração. Conhecidas pela capacidade de 

produzir uma vasta diversidade de moléculas bioativas, as cianobactérias têm sido alvo de 

estudos na busca de produtos com potencial farmacêutico, nutricional e agrícola (BARRIOS-

LLERENA; BURJA; WRIGHT, 2007). Levantamentos baseados em estudos químicos com 

linhagens cianobacterianas tornam propícias as bioprospecções em busca de genes e produtos 

bioativos com propriedades terapêuticas e antibióticas.  

As substâncias bioativas, muitas delas formadas por peptídeos, podem ser 

sintetizadas pela via ribossomal, regida pelo dogma central, sendo o gene transcrito e 

traduzido em uma proteína que será modificada, formando um peptídeo biologicamente ativo. 

De forma alternativa, os peptídeos podem ser sintetizados pela via não ribossomal, e 

apresentam uma estrutura modular, utilizando uma diversidade de substratos, na sua maioria 

grupos não-proteicos, ácidos graxos e substâncias policetônicas. Assim, a produção não 
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ribossomal em bactérias é relacionada à atividade de enzimas chamadas peptídeo sintetase 

não ribossomal (NRPS) e policetídeo sintase do tipo I (PKS) (FIORE; ALVARENGA; 

SILVA-STENICO, 2011). Cada módulo de NRPS é composto por um domínio de adenilação, 

responsável pela seleção do aminoácido que será incorporado na molécula, domínio da 

proteína carreadora de peptídeo, responsável pela adição do aminoácido ao complexo 

enzimático, e o domínio de condensação, responsável pela formação da ligação peptídica 

(MARAHIEL; STACHELHAUS; MOOTZ, 1997). As muitas substâncias produzidas por 

cianobactérias apresentam precursores de ácidos graxos ou cadeias laterais de policetídeos, 

produzidor por precursores de Acil-CoA. Os policetídeos são montados por policetídeo 

sintases (PKS) multifuncionais e modulares, e cada módulo de uma PKS consiste de um 

domínio aciltransferase, proteína carreadora de acil, e domínio cetossintase. Em adição, 

domínios de montagem e acabamento podem estar presentes no módulo, promovendo 

diversidade na estrutura da molécula (DONADIO; MONCIARDINI; SOSIO, 2007). Cada 

unidade de PKS catalisa as etapas de reações enzimáticas envolvidas na elongação da 

biomolécula em síntese. Existem três tipos de PKS na biossíntese de policetídeos: a PKS tipo 

I corresponde aos complexos enzimáticos multifuncionais, com domínios que atuam de forma 

independente, a PKS tipo II apresenta enzimas pequenas que atuam de forma interativa, e a 

PKS tipo III corresponde às enzimas homodímeros com domínios atuando de forma interativa 

(BODE; MÜLLER, 2005). A PKS do tipo I é a comum entre as cianobactérias. 

Uma variedade na produção de substâncias bioativas, contendo aminoácidos ou até 

terpenos, muitos dos quais alcaloides, foi descrita para o gênero Fischerella, sendo as 

moléculas classificadas nos seguintes grupos: hapalindol (MOORE; CHEUK; PATTERSON, 

1984), ambiguina (SMITKA et al.,1992), fischerindol (PARK et al.,1992), fischerelina 

(ETCHEGARAY et al, 2004), que são tipicamente produzidos por cianobactérias da ordem 

Nostocales, além da aeruginosina (ERSMARK; DEL VALLE; HANESSIAN, 2008; SILVA-

STENICO et al., 2012), que foi descrita para o gênero Fischerella, e a hepatotoxina 

microcistina (FIORE et al., 2009). Em função da complexidade estrutural e alta diversidade 

de variantes de produtos naturais do grupo hapalindol, a exploração tem sido intensificada 

desde 1984, e desde então culminou em dezenas de moléculas dentro das classes de 

hapalindois (MOORE; CHEUK; PATTERSON, 1984; MOORE et al., 1987; SMITKA et al., 

1992; PARK et al., 1992; STRATMANN et al., 1994; RAVEH; CARMELI, 2007; BECHER 

et al., 2007; MO et al., 2009). 

Esses alcaloides primeiramente apresentam em comum um esqueleto de carbono 

policíclico derivado da condensação de um triptofano e um geranil pirofosfato, que dá início à 
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formação da cadeia da molécula, formando um indol contendo isonitrila (ou isocianato), e, 

então, uma unidade de isopreno ciclizado (MOORE; CHEUK; PATTERSON, 1984; 

RICHTER et al., 2008; STRATMANNet al., 1994). Todas as moléculas são derivativas, ou 

seja, uma variante de um mesmo grupo pode servir como precursor para a biossíntese de outra 

(podendo ser enantiômeros), por meio de modificações da molécula, seja por oxidação, 

sulfatação, hidrogenação ou cloração, bem como variantes de um mesmo grupo podem sofrer 

alterações químicas e serem convertidas em compostos de outro grupo alcaloide, como a 

reação de hapalindol a ambiguina (MOORE et al.,1994) (Figura 1). 

Mais de 50 compostos do grupo hapalindol já foram descritos (RICHTER et al., 

2008). O hapalindol apresentou a propriedade de inibição da síntese de RNA, através do 

bloqueio da RNA polimerase pela variante 12-epi-hapalindol E isonitrila, comprometendo a 

síntese proteica sobre Escherichia coli (DOAN et al, 2000). Hapalindol também foi relatado 

como inibidor de fotossíntese de algas verdes (Chlamydomonas sp.), confirmando o efeito 

alelopático e sugerindo sua aplicação como agente herbicida com potencial de controle 

biológico (ETCHEGARAY et al., 2004; GANTAR et al., 2008). Ainda, Becher et al. (2007) 

extraíram e purificaram quatro variantes de hapalindol de uma estrutura de biofilme formada 

pela linhagem Fischerella sp. ATCC 43239, as quais foram testadas quanto ao potencial 

larvicida contra o díptero Chironomus riparius, resultando em uma eficiência de 100 %. As 

moléculas de hapalindol em questão correspondem à variante 12-epi- Hapalindol J isonitrila. 

A ambiguina [2-(1,1-dimetilalil) hapalindol] é produzida a partir de uma molécula de 

hapalindol pela inserção de uma unidade adicional de isopreno, derivada de dimetilalil 

pirofosfato condensada ao carbono 2 do indol (SMITKA, 1992). Foi extraída primeiramente 

de linhagens de Fischerella ambigua, Hapalosiphon hibernicus e Westiellopsis prolifica, 

isoladas de ambiente terrestre (SMITKA et al., 1992). Raveh e Carmeli (2007) avaliaram os 

extratos polares derivados de ambiguina, os quais apresentaram propriedades antibacteriana, 

antifúngica e antimalárica, sendo descritos, para o gênero Fischerella, variantes de ambiguina 

(H, I, J) isonitrila, e identificação de seis alcaloides já conhecidos: 12-epi-hapalindol H e 

ambiguina (A, B, D, E e F) isonitrila. Estudos de interesse farmacêutico foram realizados com 

extrato isolado da linhagem Fischerella ambigua UTEX 1903, que apresentaram propriedades 

antibacterianas contra Mycobacterium tuberculosis e Bacillus anthracis (cinco ambiguinas 

descritas pela primeira vez para o gênero, e identificação de nove alcaloides indois já 

conhecidos), e novos ensaios foram realizados posteriormente pelo mesmo grupo de pesquisa, 

descrevendo mais quatro compostos com potencial antibiótico, previamente designados 
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fischambiguina A e B, ambiguina P, ambiguina Q, e o isolamento da variante de ambiguina G. 

Essas investigações contribuíram, portanto, para o detalhamento de variantes de alcaloides 

produzidos por cianobactérias (MO et al., 2009; 2010).  

 

 

 

Figura 1 - Estrutura molecular de derivados de alcaloides do grupo hapalindol produzidos por cianobactérias 
(RICHTER et al., 2008) 
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A nostopeptolida e a nostociclamida pertencem ao grupo dos peptídios cíclicos 

sintetizados a partir da via não ribossomal, descritos para as linhagens Nostoc sp. GSV224, 

isolada de solo na India, e Nostoc sp. ATCC 53789, isolada de líquen na Escócia 

(GOLAKOTI et al, 2000; 2001). Esses dois peptídeos apresentam estruturas muito similares; 

enquanto a nostopeptolida é constituída por nove resíduos de aminoácidos, sendo sete 

aminoácidos proteinogênicos e dois não proteinogênicos - L-4-metilprolina (mePro) e L-

leucilacetato (LeuAc), a molécula de nostociclopeptídeo é sintetizada a partir de sete resíduos 

de aminoácidos, com um grupo E-imina (R´R=N-R´´) ligado ao resíduo de L-tirosina, além 

do resíduo de  L-4-metilprolina em comum com a molécula de nostopeptolida (GOLAKOTI 

et al., 2000; LUESCH et al., 2003). A nostopeptolida apresenta atividade antitoxina, através 

da captação da microcistina pelo bloqueio de transportadores aniônicos, inibindo a apoptose 

dos hepatócitos (LIU et al., 2014). Esse peptídeo também apresenta papel importante na 

regulação da produção de hormogônios nas linhagens produtoras, inibindo o processo de 

divisão celular durante o estágio simbionte em linhagens de Nostoc punctiforme (LIAIMER et 

al., 2015). 

A microcistina, por fim, é um heptapeptídeo cíclico hepatotóxico, conhecida pela 

toxicidade causada para humanos, biota aquática e outros animais (CARMICHAEL, 1996; 

JOCHIMSEN et al., 1998). As microcistinas apresentam atividade inibidora de fosfatases 

eucarióticas tipos 1 e 2A, realizando uma ligação covalente altamente estável e irreversível 

com uma cisteína, no domínio catalítico da enzima (GEHRINGER, 2004), o que leva à 

superfosforilação dentro das células hepáticas e, posteriormente, seu rompimento e 

hemorragia no fígado. A estrutura geral da microcistina é representada pelo ciclo D-Ala-X-D-

MeAsp-Z-Adda-D-Glu-Mdha (Figura 2), no qual X e Z representam L-aminoácidos variáveis, 

D-MeAsp corresponde à estrutura D-eritro-B-metil- ácido aspártico, Mdha corresponde à N-

metildesidroalanina, e Adda corresponde à (2S,3S,8S,9S)-3-amino-9-metoxi-2,6,8-trimetil-

10-fenildeca-4,6-ácido dienoico, aminoácido exclusivo das hepatotoxinas e que confere a 

toxicidade da molécula (BOTES et al., 1985). Mais de 100 variantes estão descritas 

atualmente pela literatura (SIVONEN, 2009; PEARSON et al., 2010; KAASALAINEN et al., 

2012). 
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Figura 2 - Estrutura molecular da microcistina (TILLETT et al., 2000) 

 

A microcistina é produzida por linhagens planctônicas, bentônicas e terrestres, tendo 

registros de produção para os gêneros Microcystis, Anabaena e Planktothrix (SIVONEN et al., 

1999), Nostoc (SIVONEN et al., 1990; GENUARIO et al., 2010; KAASALAINEN et al., 

2012, FEWER et al., 2013), Fischerella (FIORE et al., 2009; SHIH et al., 2013; CIRÉS et al., 

2014), Hapalosiphon (PRINSEP et al., 1992), Oscillatoria (LUUKKAINEN et al., 1993) e 

Phormidium (IZAGUIRRE; JUNGBLUT; NEILAN, 2007). 

Para finalidades de manejo e tratamento de água potável e controle de saúde pública, 

informações sobre as concentrações de toxinas presentes por litro de água coletada para 

amostragem são extremamente relevantes. No ambiente, geralmente microcistinas são 

estocadas no meio intracelular, e somente baixos níveis ou nenhuma quantidade encontra-se 

diluída em água. Valores de microcistina dissolvida tipicamente não excedem 1 µg.L-1, sendo, 

portanto, abaixo dos valores permitidos pela Organização Mundial da Saúde para fins de 

consumo (WHO, 1998), ou de forma a não oferecer riscos à saúde pública. No Brasil, o valor 

máximo permitido de microcistina em água potável é de 1 μg.L
-1, de acordo com a Portaria 

número 2914 do Ministério da Saúde/ANVISA. Contudo, já foram relatados, em diversos 

países, níveis de microcistinas superiores a 25.000 µg.L-1 em escumas e densas concentrações 

de cianobactérias (CHORUS; BARTRAM, 1999; ANVISA, 2012), e surtos de intoxicações 

provenientes de florações que apresentaram concentrações acima de 18.000 µg.L-1 ou valores 

maiores já foram relatados (JONES; ORR, 1994). Também foram descritos casos de 

bioacumulações de microcistinas em tecidos de animais aquáticos, que podem acarretar 

efeitos significativos para as cadeias tróficas aquáticas, principalmente quando a taxa de 

biodegradação dessas toxinas é baixa em determinado ambiente, tendendo ao acúmulo dessas 

moléculas no local (VAN APELDOORN et al., 2007).  
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A influência dos fatores ambientais na produção de microcistina ainda não está 

suficientemente compreendida. Algumas investigações sugerem que variações de parâmetros 

como a intensidade de luz, regulação da fotossíntese, idade da cultura, variação de 

temperatura, pH e disponibilidade de nutrientes, como fósforo e nitrogênio, e sistema quorum 

sensing podem influenciar a produção da toxina (UTKILEN; GJOLME, 1995; SIVONEN; 

JONES, 1999; ROHRLACK et al.., 1999; YOUNG et al., 2005; SCHATZ et al., 2007; 

NEILAN et al., 2013) . Há evidência da existência de um sítio ligante da enzima NtcA, 

envolvida na regulação de nitrogênio, na região promotora do agrupamento gênico da 

microcistina na linhagem Microcystis aeruginosa PCC 7806, o que sugere que a expressão 

dos genes mcy e o balanço de nitrogênio intracelular estejam relacionados (GINN; NEILAN, 

2010). Ainda, foi observada a correlação entre a transcrição dos genes mcyD e ntcA, em 

linhagens de Microcystis sp., em resposta à privação de fontes de nitrogênio e fósforo em 

condições de cultivo, sugerindo que a depleção dessas fontes pode levar ao aumento da 

produção de microcistina (PIMENTEL; GIANI, 2014). 

2.4 Agrupamentos gênicos de biossíntese de microcistina 
 

O agrupamento gênico de biossíntese de microcistina foi primeiramente descrito por 

Tillett et al. (2000) para a linhagem Microcystis aeruginosa PCC 7806, estando localizado no 

cromossomo e contendo um tamanho de aproximadamente 55 Kpb, sendo capaz de codificar 

10 ORFs, correspondentes ao gene mcyA ao gene mcyJ. Foram identificados dois operons 

transcritos em direções opostas: mcyD-J (operon maior), que contém sete ORFs, e mcyA-C 

(operon menor), com três ORFs. O operon maior (mcyD-J), codifica uma PKS (McyD), dois 

híbridos PS/PKS (McyE e McyG), e enzimas envolvidas no acabamento e finalização 

(tailoring enzymes) (McyJ, F e I) e transporte da toxina (McyH). O operon menor (mcyA-C) 

codifica três NRPSs (McyA, McyB e McyC) (Figura 3). O início da biossíntese da molécula é 

dado pela ação da enzima híbrida (PS/PKS) McyG, com a ativação de um fenil propionato 

derivado de fenilalanina, a ser convertida no futuro aminoácido Adda (HICKS et al., 2006). A 

formação do Adda envolve a atividade de quatro módulos de PKS das enzimas McyG, McyD 

e McyE, por meio da elongação, pelo domínio de adenilação, na molécula com o malonil-

CoA, formação de ligações peptídicas, pelo domínio de condensação, e posterior redução e 

desidratação, e as modificações do Adda ocorrem pela atividade de O-metiltransferase pela 

enzima McyJ e pela atividade do domínio aminotransferase da enzima McyE, que converte o 

policetídeo a um β-aminoácido no último passo da síntese do Adda (TILLETT et al., 2000; 
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CHRISTIANSEN et al., 2003). Os outros seis aminoácidos da molécula de microcistina são 

incorporados pela atividade dos domínios de adenilação nos módulos NRPS das enzimas 

McyG; McyA, pela incorporação de L-ser para elongar a cadeia, na posição 1, seguida pela 

incorporação de resíduos de D-ala; McyB, pela incorporação de L-Leu na posição 2 através 

do domínio de adenilação do primeiro módulo; e McyC pela incorporação da L-Arg na 

posição 4 através do domínio de adenilação e ciclização da molécula, por essa mesma enzima, 

com posterior liberação pelo domínio tioesterase (TILLETT et al., 2000). A atividade dessas 

duas últimas enzimas define a variante da toxina. Ainda, o acabamento da molécula é 

realizado pela incorporação de D-eritro- β-metil ácido aspártico, catalisada pela atividade de 

2-hidroxiácido desidrogenase da enzima McyI através da incorporação de D-metilaspartato, 

na posição 3 da molécula, pela conversão de 3-metilmalato a 3-metiloxalacetato (PEARSON; 

BARROW; NEILAN, 2007) e pela atividade de aspartato racemase pela enzima McyF 

(SIELAFF et al., 2003). A enzima McyH está envolvida na atividade de transportador ABC, 

que apresenta um domínio de membrana e um domínio ligante de ATP citosólico, além de 

apresentar papel na regulação da produção de microcistina (PEARSON et al., 2004). A 

montagem sequencial da molécula, bem como os domínios enzimáticos envolvidos no 

processo, são mostrados na Figura 3. 

 

Figura 3 - Montagem da molécula de microcistina e os domínios gênicos envolvidos na biossíntese. Adaptado de 
DITTMANN; WIEGAND (2006) 
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Domínios PKS:  Domínios NRPS: 

 

KS - cetoacil sintase A - adenilação 

AT - aciltransferase C - ondensação 

DH - desidratase E - epimerização 

KR - cetorredutase NMT - N-metiltransferase 

ACP - proteína carreadora de acila PCP - proteína carreadora de peptidil 

CM - C-metiltransferase TE - tioesterase 

AMT-glutamato-semialdeído 

aminotransferase 

 

 
 

O agrupamento de genes envolvidos na síntese de microcistina foi sequenciado e 

caracterizado posteriormente para os gêneros Anabaena, Planktothrix, Nostoc e Fischerella 

(CHRISTIANSEN et al., 2003; ROUHIAINEN et al., 2004; FEWER et al., 2013; SHIH et al., 

2013). Os agrupamentos gênicos de Microcystis aeruginosa, Anabaena sp. e Fischerella sp. 

apresentam todos os 10 genes envolvidos na biossíntese, e estão arranjados em dois operons 

em direções opostas, mas as sequências de genes estão organizadas em sequências diferentes 

entre esses três gêneros. Em Planktothrix sp., o agrupamento gênico está arranjado em apenas 

um sentido, e estão ausentes os genes mcyF e mcyI, mas apresenta um gene adicional, o mcyT, 

que está situado antes da região promotora central e codifica uma tioesterase com atividade de 

correção durante o processo de montagem da molécula (CHRISTIANSEN et al., 2008) 

(Figura 4). A linhagem Nostoc sp. 152 apresenta nove dos 10 genes envolvidos na biossíntese 

de microcistina, pois o gene mcyJ está ausente e, em substituição, o gene mcyL foi descrito 

para a atividade de o-acetilase, realizando a incorporação de um grupo acetil, em substituição 

ao metil, incorporado pelo gene mcyJ, na hidroxila sobre a molécula do Adda, produzindo 

análogos de microcistina – ADMAdda - na posição 5 da molécula (FEWER et al., 2013).  

A nodularina é uma outra hepatotoxina produzida por linhagens de Nodularia 

spumigena e também descrita para uma linhagem simbiótica de Nostoc sp. (MOFFITT; 

NEILAN, 2004; GEHRINGER et al., 2012). A molécula de nodularina teria possivelmente 

derivado da microcistina, sofrendo alterações na sua estrutura, uma vez que a microcistina 

apresenta a incorporação de sete aminoácidos na sua composição, e a nodularina, apenas 

cinco, tendo perdido os aminoácidos D-Ala, incorporado na posição 1 da molécula, e a 

substituição do resíduo de metil-dehidroxialanina (Mdha) da microcistina, por metil-

dehidroxibutirato (Mdhb) na nodularina, na mesma posição, além de que o aminoácido da 
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posição 2, que dá origem as diversas variantes da microcistina, foi eliminado durante o 

processo. Ainda, o agrupamento gênico de biossíntese da nodularina, descrito para a linhagem 

Nodularia spumigena NSOR10 (MOFFITT; NEILAN, 2004), apresenta nove genes, em 

contraste com o primeiro agrupamento gênico descrito para a microcistina, que apresenta 10. 

No agrupamento gênico de biossíntese de nodularina, as sequências gênicas apresentam alta 

identidade com os genes biossintéticos de microcistina, com exceção da orf ndaB, que 

apresenta homologia e alta identidade com o gene mcyC. Foi observado, no operon menor do 

agrupamento gênico de biossíntese da nodularina, o processo de deleção do segundo módulo 

do gene mcyA e do primeiro módulo do gene mcyB, com posterior fusão dos módulos 

remanescentes, originando uma orf com homologia com partes dos genes mcyA e mcyB, o 

gene ndaA.  (MOFFITT; NEILAN, 2004).  

 

 

Figura 4 - Comparação da organização dos genes de biossíntese de microcistina e nodularina entre diferentes 
gêneros produtores das toxinas. Sentas em preto: PKS; branco: NRPS; preto e branco: PS/PKS; cinza: 
enzimas de montagem, acabamento (tailoring enzymes) e exportação 
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2.5 Agrupamento gênico de biossíntese de alcaloides hapalindois 
 

O agrupamento gênico de biossíntese da ambiguina foi proposto para a linhagem 

Fischerella sp. UTEX 1903, através da caracterização in vitro das enzimas responsáveis pela 

produção de indol isocianoetenil e geranil pirofosfato, e a dimetilaliltransferase, responsável 

pela conversão de hapalindol G a ambiguina A (HILLWIG; ZHU; LIU, 2014). Juntamente a 

esse experimento, foi realizado o sequenciamento genômico com anotação gênica baseada em 

comparação com sequências homólogas encontradas em outras bactérias codificadoras de 

substâncias bioativas. Foram descritos 32 genes envolvidos no processo biossintético de via 

ribossomal envolvendo processos de prenilação, formando um agrupamento gênico com 

comprimento de 42 Kpb, estando esses genes relacionados à síntesse de DMAPP (quatro orfs, 

ambD1-D4), oxigenase (cinco orfs, ambO1-O5), síntese de triptofano (cinco orfs, ambT1-T5), 

síntese de isonitrila (três orfs, ambI1-I3) e prenil transferase (três orfs, ambP1-P3), além de 

genes relacionados à atividade de efluxo (ambE1-E3), enzimas essenciais (ambC1-C3), 

domínios de função desconhecida (ambU1-U4) e dois genes regulatórios (R1 e R2) que se 

encontram centralmente ao agrupamento, e apresentando regiões promotoras que os 

flanqueiam, organizando os outros genes em dois principais operons. A descrição dos 

agrupamentos gênicos para a biossíntese de ambiguina e hapalindol, seu precursor de 

biossíntese, foi realizada para as linhagens Fischerella sp. UTEX 1903, Fischerella sp. PCC 

9339 e Fischerella sp. ATCC 43239, sugerindo regiões dos agrupamentos com sequências 

gênicas em comum para as rotas biossintéticas, e a presença do gene ambP3 em Fischerella 

sp. UTEX 1903, responsável pela conversão do hapalindol G à ambiguina A.  

Posteriormente, uma análise comparativa entre genomas cianobacterianos de 

linhagens filamentosas verificou sequências com atividade ainda desconhecida (orfs) 

flanqueando o agrupamento gênico de produção de ambiguina para a linhagem Fischerella sp. 

UTEX 1903. Ainda, foram propostos os agrupamentos gênicos de biossíntese de 

welwitindolinona para duas linhagens da espécie Hapalosiphon welwitschii (UTEXB 1830 e 

UH IC-52-3), e para as linhagens Westiella intricata UH HT-29-1, Fischerella sp. PCC 9431 

e Fischerella muscicola SAG 1427-1, constatando uma conservação na organização dos genes 

para as linhagens produtoras de welwitindolinona e para as linhagens produtoras de 

hapalindol. (MICALLEF et al., 2014) (Figura 5). 
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Figura 5 - Agrupamentos gênicos envolvidos na biossíntese de alcaloides do grupo hapalindol. A- Fischerella sp. ATCC 43239 (hapalindol); B- Fischerella sp. PCC 9339 

(hapalindol); C e D- Fischerella ambigua UTEX 1903 (ambiguina); E- Hapalosiphon welwitschii UTEXB 1830  (welwitindolinona); F- Hapalosiphon welwitschii 

IC-52-3 (welwitindolinona); G- Westiella intricata UH HT-29-1 (welwitindolinona); H- Fischerella sp. PCC 9431 (welwitindolinona); I- Fischerella muscicola 

SAG 1427-1(welwitindolinona) (MICALLEF et al., 2014) 
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2.6 Agrupamento gênico de biossíntese de nostopeptolida 
 

O agrupamento gênico envolvido na biossíntese de nostopeptolida foi descrito para a 

linhagem Nostoc sp. GSV224 (HOFFMANN et al., 2003), apresentando um comprimento de 

40 Kpb, preenchido com oito sequências gênicas que sintetizam peptídeos sintetases não 

ribossomais, policetídeo sintases e enzimas híbridas NRPS/PKS, distribuídas em dois operons. 

O operon maior apresenta os genes de maior comprimento, nosA, nosB, nosC e nosD, e o 

operon menor apresenta as sequências de orf5, nosE, nosF e nosG. Os genes nosA-nosD 

codificam enzimas PS/PKS na molécula de nostopeptolídeo em síntese. Os outros genes – 

orf5, nosE, nosF e nosG - codificam enzimas relacionadas à biossíntese dos aminoácidos 

mePro e à atividade de efluxo. Sendo assim, a atividade da nostopeptolida sintetase é 

constituída por quatro enzimas modulares: NodA, com quatro módulos, NodC, com três 

módulos, e NosD, com dois módulos, que desempenham função de peptídeo sintetase; e a 

enzima NosB, que apresenta apenas um módulo tipo I, e é uma PKS. Os módulos das enzimas 

NosA, NosC e NosD apresentam a série de domínios relacionados à atividade de adenilação, 

condensação e proteína carreadora de peptidil. O segundo módulo da enzima NosD apresenta 

adicionalmente o domínio tioesterase, com atividade de liberação da estrutura linear da 

molécula em formação e catalisação da sua ciclização. A enzima NosB apresenta os domínios 

de cetoacil-ACP sintase, acil transferase e proteína carreadora de acil, o que sugere atividade 

de incorporação de acil-CoA na extensão da molécula. A enzima NosE mostra alta 

similaridade com as enzimas álcool desidrogenase ligantes de zinco. A enzima NosF mostra 

homologia com enzimas de atividade de redução sobre o aminoácido mePro, catalisando a 

reação terminal na biossíntese de prolina. A enzima NosG é homóloga a transportadores ABC, 

apresentando alta similaridade com a enzima McyH, envolvida no transporte de microcistina 

para o exterior da célula (PEARSON et al., 2004). Assim, é sugestiva a atividade de efluxo de 

nostopeptolida para o meio extracelular por essa enzima (HOFFMANN et al., 2003). O 

esquema do agrupamento gênico de nostopeptolida é apresentado na Figura 6. 
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Figura 6 – Estrutura de organização do agrupamento gênico envolvido na biossíntese de nostopeptolida para a 
linhagem Nostoc sp. GSV224. A organização dos módulos e domínios enzimáticos é mostrada. A- 
adenilação; C- condensação; ACP- proteína carreadora de acil; AT- acil transferase; KS- cetoacil 
sintase; PCP- proteína carreadora de peptidil; Te- tioesterase. Adaptado de HOFFMANN et al. (2003) 

2.7 Sequenciamento genômico 
 

O aprimoramento das tecnologias de sequenciamento genômico e a facilidade ao 

alcance têm possibilitado um aumento no número de sequenciamentos de genomas 

cianobacterianos, que são depositados em banco de dados públicos como o National Center 

for Biotechnology Information (NCBI), Genomes Online Database (GOLD) e Instituto 

Pasteur. O primeiro sequenciamento realizado com genoma de cianobactérias data de 1996, 

quando Kaneko e colaboradores selecionaram a linhagem Synechocystis sp. PCC 6803, 

isolada de água doce em 1968. A iniciativa pelo sequenciamento partiu da observação, em 

1980, de que essa linhagem sofrera transformação por DNA exógeno com uma alta frequência, 

além de sua habilidade de crescer em diversas condições ambientais como alternativa à 

atividade fotossintética, utilizando fonte de carbono em glicose. Em 2013, Shih e 

colaboradores publicaram 29 genomas concluídos, dentre 54 genomas de cianobactérias cujo 

sequenciamento foi proposto pelo projeto “CyanoGEBA”, baseado em informações do 

Genomic Encyclopedia of Bacteria and Archaea – GEB. O sequenciamento foi realizado em 

plataformas Illumina e Roche 454, gerando 332 Mpb de informações em montagem e 

anotações gênicas, o que possibilitou a comparação, em nível de funcionalidade gênica, de 

linhagens cianobacterianas ainda não exploradas. Foi evidenciado, neste trabalho, para a 

linhagem Fischerella sp. PCC 9339, um grande potencial para a produção de microcistinas e 

outras substâncias, como shinorinas, e para a produção de glicolipídios dos heterócitos, 

sugerindo que cerca de 5 % do genoma da linhagem são voltados a uma diversidade de 

substânicas codificadas por genes envolvidos em síntese de NRPS/PKS.  

Os genomas cianobacterianos que são alvo de estudo pertencem a linhagens que 

apresentam uma gama de morfologias, ambientes naturais de isolamento, metabolismos e 

comportamento ecológico que as tornam alvo para estudos comparativos no campo da 

genética. Assim, a diversidade de cianobactérias pode ser observada em nível genômico, já 

que o tamanho do genoma pode variar em Mpb (1,4 a 12,07), índice GC (31 a 63 %), número 
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de ORFs que codificam proteínas (1.214 a 12.356), número de cromossomos e plasmídeos, 

etc. Essa diferença de tamanho, inclusive, pode ser um resultado da expansão ou redução do 

genoma, conforme a adaptação da espécie em seu ambiente natural, por aquisição de genes 

por transferência horizontal, em interação simbiótica, que podem ser elucidados pela presença 

de pseudogenes que evidenciam a perda de funções fisiológicas em decorrência dessas 

relações ecológicas (LARSSEN et al., 2011; DAGAN et al., 2013). 

O sequenciamento genômico permite também o acesso mais rápido e facilidade no 

desenho de iniciadores utilizados na amplificação de genes alvo. Por mais, o aumento no 

número de genomas sequenciados proporciona maior suporte para as análises filogenéticas, 

em detrimento das ferramentas convencionais de amplificação gênica por reação em cadeia da 

polimerase, o que facilita as comparações de sequênicas completas de proteínas sintetizadas 

por grupos restritos de organismos e as identificações de clados entre os grupos de 

cianobactérias, além de facilitar a descoberta de novas substâncias bioativas através de 

referências de sequências com homologia (LARSSON et al., 2011, CALTEAU et al., 2014). 

Ainda, a busca por genes envolvidos em rotas de biossíntese de moléculas relacionadas ao 

metabolismo secundário pode ser complementada por análises de cromatografia e 

espectrometria de massas e, também, por expressão heteróloga, o que revela o perfil da 

molécula ou de seus precursores, e a caracterização das enzimas envolvidas nas etapas de sua 

conversão e montagem (HILLWIG; ZHU; LIU, 2014; KLEIGREWE et al., 2015).  

Atualmente, existem oito linhagens do gênero Fischerella relacionadas a projetos 

que abordam o sequenciamento genômico dessas linhagens obtidas de ambientes aquáticos e 

terrestres, cujas informações sobre status do sequenciamento, tamanho estimado do genoma, 

número de scaffolds/contigs, índice GC, entre outras informações, estão disponíveis no banco 

de dados do National Center for Biotechnology Information e do Joint Genome 

Institute/Genome On Line Database (Tabela 1). O tamanho do genoma entre as linhagens do 

gênero costuma variar de 5 a 8 Mpb, e o índice GC, de 40 a 42 % (até o momento, todos os 

sequenciamentos encontram-se em status de contigs ou scaffolds). A partir do genoma 

sequenciado, a análise de genes ou de agrupamentos gênicos em questão é facilitada por meio 

de comparação da sequência alvo, com sequências de genomas concluídos/em andamento e 

depositados em bancos de dados, o que permite tomar como base a identidade entre elas para 

a inferência de genes metabólicos, para a bioprospecção de genes de interesse e para fins de 

inferências filogenéticas. O sequenciamento genômico em larga escala possibilitou a 

descrição de agrupamentos gênicos envolvidos na biossíntese de alcaloides do grupo 
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hapalindol para quatro linhagens produtoras dessas substâncias (PCC 9339, UTEX 1903, PCC 

9431 e SAG 1427-1) (HILLWIG; ZHU; LIU, 2014; MICALLEF et al., 2014). 

 

Tabela 1 – Sequenciamento genômico em realização para linhagens do gênero Fischerella 

Linhagem Número de ORFs Tamanho (Mpb) Índice GC (%) 

Fischerella sp. PCC 9339 6.515 8 40,2 

Fischerella sp. UTEX 1903 -- 6,93 40,1 

Fischerella thermalis PCC 7521 4.506 5,44 41 

Fischerella sp. PCC 9431 5.942 7,1 40,2 

Fischerella sp. PCC 9605 6.757 8 42,6 

Fischerella sp. JSC-11 4.475 5,38 41 

Fischerella muscicola SAG 1427-1 (PCC 73103) 6.146 7,36 40,3 

Fischerella muscicola PCC 7414 5.807 6,9 41,3 

 

2.8 Culturas axênicas de cianobactérias 
 

As linhagens cianobacterianas coexistem com outras bactérias heterotróficas em 

condições de cultivo, estabelecendo uma comunidade microbiana que convive e interage. 

Assim, a extração de DNA a partir de uma cultura axênica de cianobactéria é sugerida para 

alcançar o sucesso do sequenciamento genômico. A condição de um DNA livre de 

contaminantes permite um alto percentual de cobertura e facilita a montagem das leituras da 

biblioteca produzida pelo sequenciamento genômico da linhagem cianobacteriana. Contudo, 

conservar uma cultura de linhagem em condições axênicas torna-se uma missão bastante 

difícil, desde a coleta e isolamento da amostra do ambiente, até a manutenção da cultura em 

condições controladas, visto que o risco de contaminação em todas as etapas é alto e provável. 

Ainda, a camada de exopolissacarídeos produzida pela maioria das linhagens e que envolve as 

células/colônias ou filamentos pode abrigar bactérias que convivem e se nutrem dessa camada 

(HOICZYK; BAUMEISTER, 1995; VÁZQUEZ-MARTÍNEZ et al., 2004). Existe uma 

grande diversidade de bactérias heterotróficas coexistindo e degradando moléculas 

sintetizadas e secretadas pelas linhagens cianobacterianas, como toxinas e outros compostos, 
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utilizando-os como fonte de carbono (ISHII; NISHIJIMA; ABE, 2004; HO et al., 2012; 

YANG et al., 2014). Portanto, há fatores ecológicos envolvendo relações mutualísticas entre 

cianobactérias e bactérias heterotróficas que dificultam ou impossibilitam o isolamento de 

muitas linhagens de cianobactérias (RIPPKA, 1988; EILER; BERTILSSON, 2004). 

Algumas metodologias vêm sendo desenvolvidas visando à obtenção de culturas 

axênicas de cianobactérias, como o emprego de antimicrobianos de amplo espectro, como o 

carbapenêmico imipenem (FERRIS; HIRSCH, 1991), utilização de sistemas de filtração por 

membrana (HEANEY; JAWORSKI, 1977; AZMA et al., 2010), emprego de produtos 

químicos com poder oxidativo, como o hipoclorito de sódio (FOGG, 1942; TASSIGNY et al., 

1969; VAZ et al., 2014) e micromanipulação e sucessivas técnicas de esgotamento em placa 

(BOWYER; SKERMAN, 1968), essa última gastando bastante tempo de manupulação e 

cuidados durante o monitoramento. O uso de produtos químicos é talvez o tratamento mais 

adequado para obter culturas puras de cianobactérias em curto tempo (VAZ et al., 2014). 

Ainda, o processo de lavagem de células e filamentos de cianobactérias com o uso de 

produtos químicos como detergentes (McDANILE; MIDDLEBROOK; BOWMAN, 1962) é 

um tratamento alternativo que permite a remoção de bactérias heterotróficas que estão 

suspensas no meio de cultura ou aderidas na camada polissacarídica da linhagem. Esse 

procedimento pode ser aplicado a cada repique de culturas e, especialmente, antes da extração 

de DNA.  

Rippka et al. (1979) propuseram uma metodologia para verificar a eliminação de 

bactérias heterotróficas da cultura de linhagem cianobacteriana através do espalhamento de 

uma alíquota de cultura em placa de Petri com o próprio meio de cultura utilizado no cultivo 

da linhagem, em suplementação com glicose 0,2 % e ácido casamino 0,2 %, com subsequente 

incubação em ausência de luz durante 72 horas, buscando a ausência de crescimento de 

bactérias heterotróficas. Contudo, essa metodologia não permite estimar a presença de 

bactérias não cultiváveis na cultura. Assim, o sucesso do espalhamento em placa pode ser 

confirmado pela técnica de PCR em tempo real para avaliar a pureza da cultura de 

cianobactéria que passou por tratamento, através da detecção e quantificação de bactérias não 

cultiváveis. Nessa abordagem, a ferramenta pode ser utilizada para estimar a razão de genes 

marcadores presentes em todo o domínio Bacteria, como o gene que codifica a subunidade 

ribossomal 16S, que permite inferir número de cópias gênicas de Cyanobacteria e de outros 

grupos de Bacteria que estão presentes no DNA total extraído de amostra da cultura, 



43 

 

utilizando iniciadores específicos para diferentes grupos bacterianos (GIGLIO; MONIS; 

SAINT, 2003; PEARSON; NEILAN, 2008; ZHANG et al., 2014). Em adição a essa técnica, o 

polimorfismo de comprimento de fragmento de restrição (RFLP) e o gel de eletroforese por 

gradiente de desnaturação (DGGE) são ferramentas comumente utilizadas para separar e 

classificar os fragmentos amplificados durante a PCR, de acordo com o índice GC de cada 

grupo de bactéria (LERMAN et al., 1984). Isso é realizado em ordem de avaliar a diversidade 

da comunidade de Bacteria presente na cultura cianobacteriana (KOLMONEN et al., 2004; 

GIOVANNONI; STINGL, 2005). A exploração de genes marcadores dentro do domínio 

Bacteria permite a avaliação da diversidade bacteriana presente na amostra. O gene do 16S 

rRNA é um ótimo marcador molecular para inferências taxonômicas e filogenéticas, pois sua 

taxa de mutação é baixa, comparada a outros genes, estando presentes regiões de sequências 

nucleotídicas conservadas e não tão conservadas, que facilitam a identificação taxonômica  

(WOESE et al., 1987; ZHANG et al., 2014). 

HIPÓTESE 

O genoma da linhagem Fischerella sp. CENA161 apresenta o agrupamento gênico 

de biossíntese da microcistina e outros genes envolvidos na biossíntese de diferentes 

substâncias bioativas, bem como o potencial de produzir mais de um tipo de molécula 

bioativa.  

OBJETIVOS 

 
Este estudo teve como objetivo sequenciar o genoma da linhagem Fischerella sp. 

CENA161 mantida na Coleção de Culturas do Laboratório de Ecologia Molecular de 

Cianobactérias do CENA/USP, anotar os agrupamentos gênicos envolvidos na síntese de 

substâncias bioativas e avaliar a sua expressão utilizando espectrometria de massas. Dessa 

forma, os objetivos específicos trataram de: 

 
· Investigar por PCR os genes do agrupamento gênico de biossíntese de microcistina; 

· Extrair e caracterizar a toxina microcistina por espectrometria de massas, bem como as 

outras moléculas bioativas encontradas; 

· Sequenciar o genoma da Fischerella sp. CENA161 usando plataformas de nova geração; 

· Anotar os agrupamentos gênicos envolvidos na biossíntese de microcistina, bem como de 

outras moléculas bioativas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Coleta e cultivo da linhagem 
 

A linhagem Fischerella sp. CENA161 foi coletada no ano de 2004 em uma 

superfície de concreto encontrada em uma nascente de água na Fazenda Capuava, Piracicaba, 

São Paulo (22°39’25”S, 47°37’24”W) (SHISHIDO, 2009). Desde então, ela tem sido mantida 

em meio BG11 (ALLEN, 1968) sem adição de nitrogênio inorgânico e incubada a uma 

temperatura constante de 25 ± 1 °C, com ciclo de 14 horas claro: 10 horas escuro e irradiância 

de 40 μmol.foton.m
-2.s-1 , realizando repiques sucessivos a cada 60 dias. 

3.2 Redução de bactérias heterotróficas da cultura de cianobactéria  

3.2.1 Tratamento 1: Recuperação dos acinetos com lavagem de solução de hipoclorito de 
sódio 
 

Uma cultura de 120 dias foi visualizada ao microscópio óptico para verificar a 

presença de acinetos (Figura 7). Após a confirmação, a linhagem foi submetida a um processo 

de recuperação dos acinetos através de lavagem com hipoclorito de sódio, conforme sugerido 

por Vaz et al. (2014). Essa técnica visa à busca de uma cultura de linhagem livre de 

contaminantes, como bactérias heterotróficas, ou ao menos com a sua contagem reduzida. 

Uma alíquota de 20 mL foi homogeneizada com o auxílio de uma seringa para realizar a 

fragmentação dos talos e filamentos, e expor o máximo da superfície de contato dos acinetos e 

células vegetativas ao tratamento. Um volume de 500 µL dessa suspensão foi depositado na 

superfície de um sistema de filtro a vácuo, utilizando uma membrana com poros de 8 µm 

(Millipore). As células foram lavadas com 3 mL de hipoclorito de sódio nas concentrações de 

0,25 , 0,5 , 1 e 2 % durante 20 segundos, seguindo com lavagem com 3 mL de água ultrapura 

esterilizada durante 20 segundos. Após o processo, as células tratadas foram coletadas da 

superfície do filtro de membrana e colocadas em erlenmeyer com 20 mL de meio de cultura 

BG11 sem adição de nitrogênio inorgânico, e foram incubados por 60 dias a uma temperatura 

de 25 ± 1 °C, sob ciclo de 14 horas claro: 10 horas escuro e irradiância de 40 μmol.foton.m
-

2.s-1.  
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Figura 7 – Estrutura dos filamentos na linhagem Fischerella sp. CENA161. HE – heterócitos; AC- acinetos. 
Aumento de 100 X. Escala da barra: 50 µm 

 

 

3.2.2 Tratamento 2: Lavagem das células 
 

A extração de DNA total da linhagem Fischerella sp. CENA161 foi realizada de 

acordo com três diferentes tratamentos em replicata: SHW (células submetidas a tratamento 

com hipoclorito de sódio 0,5 % e lavadas com solução detergente); SH (células submetidas a 

tratamento com hipoclorito de sódio e sem lavagem) e C (células não foram submetidas a 

tratamento e nem lavagem – controle). O preparo para a extração de DNA das células do 

tratamento ”SHW” envolveu uma etapa prévia com lavagem das células utilizando solução de 

detergente Extran® (Merck). Uma alíquota de 1 mL da cultura tratada foi adicionada a 

microtubos, realizando a concentração das células por centrifugação a 9000 rpm durante 10 

minutos, repetindo mais duas vezes a etapa. Após o descarte do sobrenadante, um volume de 

2 mL Extran® 0,05 % foi adicionado ao pellet, misturados e centrifugados a 5000 rpm durante 

10 minutos. Após o descarte do sobrenadante, um volume de 2 mL de solução de lavagem  

(NaCl 50 mM, Tris-HCL 10 mM pH 7,5, EDTA 2,5 mM pH 8, etanol 50 %) foi adicionado 

ao pellet, misturados e centrifugados a 7000 rpm por 10 minutos, repetindo essa etapa mais 

duas vezes. Por fim, um volume de 2 mL de NaCl 0,85 % foi adicionado ao pellet, misturados 

e centrifugados a 9000 rpm durante 10 minutos. O pellet foi armazenado a -20 °C até o 

momento da extração de DNA. 

 

AC 

HE 
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3.3 Extração de DNA 
 

A extração de DNA foi realizada com o kit DNA Extration KIT AxyPrepTM Bacterial 

Genomic DNA Miniprep (Axygen), seguindo as instruções do fabricante. A integridade do 

DNA foi verificada com corrida em gel de eletroforese com agarose 1 % e, após, o DNA foi 

purificado utilizando o kit AxypreTM PCR Clean-up (Axygen), seguindo as instruções do 

fabricante. 

3.4 Verificação da Pureza das Culturas 

3.4.1 Contagem de bactérias heterotróficas cultiváveis 
 

Após o período de incubação das células tratadas, uma alíquota de 100 µL de meio 

de cultura de cada Erlenmeyer foi coletada e, a partir dessa, foi realizado o espalhamento em 

placas com meio BG11 sem nitrogênio e suplementado com glicose 0,2 % e ácido casamino 

0,2 % e em placas com meio Agar Triptona de Soja (HiMedia) suplementado com glicose 1 %. 

As placas foram incubadas a 25 °C por, no mínimo, 96 horas, para verificar o crescimento de 

colônias de bactérias heterotróficas cultiváveis. 

3.4.2 PCR Quantitativo – Tempo Real (real time PCR) 
 

A eficiência do tratamento de recuperação dos acinetos e do processo de lavagem das 

células antes da extração de DNA foi avaliada por quantificação do gene ribossomal de 

Bacteria Total presente na amostra, para estimar a abundância de Cyanobacteria e Bacteria 

Total nos tratamentos. As reações foram conduzidas em triplicatas em StepOnePlus Real Time 

PCR System (Life Technologies, Calrsbad, CA, EUA), utilizando o sistema de detecção SYBR 

GreenI (Corbett Life Science, Australia) com o DNA extraído. Iniciadores específicos para 

Cyanobacteria CYA359F, 781R-a e 781R-b (NÜBEL; GARCIA-PICHEL; MUYZER, 1997) 

foram utilizados, e para Bacteria Total, os iniciadores P1-F e P2-R (MUYZER; WAAL; 

UITTERLINDER, 1993) foram utilizados. As condições de ciclagem térmica para amplificar 

a região 16S rRNA em Cyanobacteria foram: 95 °C por 2 min, 35 ciclos de 94 °C por 1 min, 

47 °C por 1 min e 72 °C por 1 min e, pra acessar Bacteria Total, as condições foram de 95 °C 

por 3 min, 35 ciclos de 94 °C por 30 s, 55 °C por 30 s e 72 °C por 30 s. Em todas as reações, 

uma curva de desnaturalização foi construída com variação de temperatura de 72 a 94 °C para 

verificar a especificidade da reação (BUSTIN et al., 2009). As curvas padrão foram obtidas 
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utilizando diluições seriadas dos fragmentos amplificados a partir da região alvo com os 

iniciadores específicos, a partir do DNA extraído da linhagem controle positivo; para Bacteria 

total, foi utilizado um pool de amostras de todos os grupos e, para Cyanobacteria, fragmentos 

de 16S rRNA do genoma do gênero Fischerella. Valores limiares obtidos da amplificação das 

amostras foram interpolados na curva padrão, determinando o número de genes de 16S rRNA 

encontrados por volume (µL) de amostra. A razão de Cyanobacteria: Bacteria total foi 

calculado como a razão entre o número de cópias mensurado para o grupo específico 

(Ficherella) e Bacteria total, para visualizar diferenças na proporção entre as amostras. Os 

dados foram submetidos à análise de variância e as comparações foram realizadas com o teste 

de Tukey, P<0,05. 

3.5 Isolamento da linhagem 
 

Após o tratamento e lavagem dos filamentos, a linhagem foi submetida ao processo 

de esgotamento em placa no Laboratório de Microbiologia da Universidade de Helsinki. O 

procedimento foi realizado em placa de Petri com o meio de cultura sólido com agarose 

ultrapura 0,55 % (Invitrogen), buscando isolar filamentos curtos e distantes entre si de, no 

máximo, oito células, favorecendo o crescimento de novos talos na ausência de bactérias 

heterotróficas contaminantes. O monitoramento foi acompanhado através de visualização da 

placa de Petri em microscópio invertido, aparelho Olympus CK2 ULWCD 0.30, com a 

objetiva de 4 X. 

3.6 Investigação dos genes ribossomal e mcy por reação em cadeia da polimerase (PCR) 
 

O gene que codifica a subunidade 16S rRNA do ribossomo de bactérias foi acessado 

por amplificação através da reação em cadeia da polimerase (PCR), utilizando os 

oligonucleotídeos iniciadores 27F1 e 23S30R (NEILAN et al., 1997; TATON et al., 2003). A 

reação foi preparada utilizando buffer 1X (20 mM Tris HCl pH 8,4; 50 mM KCl), 0,2 mM de 

cada dNTP, 3 mM MgCl2, 1,5 U de Platinum Taq DNA Polimerase (Invitrogen), 20-50 ng de 

DNA e 5 µM de cada iniciador. Os reagentes foram misturados para um volume final de 25 

µL. A ciclagem térmica da reação foi realizada com desnaturação inicial de 94 °C por 5 

minutos; 10 ciclos de 94 °C por 45 segundos, 57 °C por 45 segundos e 68 °C por 2 minutos; 

25 ciclos de 92 °C por 45 segundos, 54 °C por 45 segundos, 68 °C por 2 minutos; e extensão 

final de 68 °C por 7 minutos. Foram utilizados iniciadores internos para sequenciamento do 
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gene do 16S rRNA (357F e R; 704F e R; 1114F e R) (modificado de Lane, 1991). Os genes 

codificadores do complexo microcistina sintetase, mcy, foram amplificados com as mesmas 

condições de reação previamente citadas, utilizando os programas descritos pela literatura e 

também desenhados durante os experimentos (Tabela 2). A especificidade das reações, bem 

como a quantificação de cópias amplificadas, foi avaliada por corrida eletroforética com 

agarose 1 %, utilizando marcador de massas Low mass DNA Ladder (Invitrogen). 

 
Tabela 2 - Programas de ciclagem térmica utilizados para amplificar os fragmentos dos genes envolvidos na 

biossíntese de microcistina 
Gene Programa Iniciadores Referência 

mcyA 

94 oC/4 min; 30x 94 oC/20 s; 55 oC/30 s; 

72 oC/1 min; 72 oC/7 min. 

OMET-F, OMET-R 

MSF, MSR 

LORENZI (com. pessoal); 

TILLETT et al., 2001 

mcyB 

95 oC/3 min; 30x  94 oC/30 s; 52 oC/30s; 

72 oC/1 min; 72 ºC/10 min. 

pB3F pB9R FEWER et al., 2007 

mcyC 

95 oC/3 min; 30x 94 oC/30 s; 52 oC/30 s; 

72 oC/1 min; 72 oC/10 min. 

pC1F pC13R FEWER et al., 2007 

mcyD 

95 oC/3 min; 30x 94 oC/30 s; 56 oC/30 s; 

72 oC/1 min; 72 oC/10 min. 

mcyDF mcyDR RANTALA et al., 2004 

mcyE 

95 oC/3 min; 30x 94 oC/30 s; 56 oC/30 s; 

72 oC/1 min; 72 oC/10 min. 

mcyEF2 mcyER4 RANTALA et al., 2004 

mcyF 

95 oC/3 min; 30x 94 oC/30 s; 50 oC/30 s; 

72 oC/1 min; 72 ºC/10 min. 

mcyFKF mcyFKR Este trabalho 

mcyG 

95 oC/3 min; 30x 94 oC/30 s; 56 oC/30 s; 

72 oC/1 min; 72 oC/10 min. 

mcyGF mcyGR FEWER et al., 2007 

mcyH 

95 oC/3 min; 30x 94 oC/30 s; 56 oC/30 s; 

72 oC/1 min; 72 oC/10 min. 

mcyHKF mcyHKR Este trabalho 

mcyI 

95 oC/3 min; 30x 94 oC/30 s; 56 oC/30 s; 

72 oC/1 min; 72 ºC/10 min. 

mcyIdgenF mcyIdgenR PEARSON et al., 2007 

mcyJ 

95 oC/3 min;30x 94 oC/30 s; 56 

oC/30 s; 72 oC/1 min; 72 oC/10 min. 

      mcyJKF mcyJKR Este trabalho 
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3.7 Clonagem e transformação 
 

Com a amplificação dos fragmentos gênicos, foi realizada a clonagem utilizando o 

kit de clonagem pGEM
®

-T Easy Vector Systems (Promega), seguindo instruções do fabricante. 

Um volume de 10 μL de ligação foi misturado a 50 μL de células quimiocompetentes de 

Escherichia coli DH5α. A transformação foi realizada por choque térmico (SAMBROOK; 

FRITSCH; MANIATIS, 1989). Posteriormente, 250 μL de meio de cultivo líquido LB (Luria-

Bertold, USB Corporation) foram adicionados à mistura e incubado a 37 ºC por 60 min, sob 

agitação constante de 250 rpm. As células transformadas foram espalhadas em placas de meio 

de cultivo sólido LB acrescido de ampicilina e X-Gal, ambos nas concentrações finais de 100 

μg mL-1. As placas foram incubadas a 37 °C por até 18 h. Os clones transformados foram 

selecionados a partir da seleção de colônias com coloração branca, as quais foram cultivadas 

em meio LB líquido a 37 ºC durante 12 h, sob agitação constante de 250 rpm. A presença dos 

insertos nos clones transformados foi confirmada por meio de PCR de colônia utilizando os 

iniciadores correspondentes à amplificação de cada fragmento, ou com os iniciadores do vetor 

de clonagem (M13F e M13R), conforme instruções do fabricante. Plasmídeos contendo o 

inserto de interesse foram extraídos pelo método de hidrólise alcalina, com pequenas 

modificações (BIRNBOIM; DOLY, 1979), e foram quantificados em gel de agarose 1 % 

utilizando marcador de massas Low Mass DNA Ladder (Invitrogen) e armazenados a −20 ºC 

até o preparo para sequenciamento. 

3.8 Sequenciamento Sanger 
 

Os plasmídeos extraídos foram amplificados, em sua região de ligação do fragmento, 

por PCR utilizando o kit BIG DYEnamic ET Terminator Cycle Sequencing (GE Healthcare). 

Para a reação, foram utilizados 200 ηg de plasmídeo contendo o inserto, 5 ρmol de cada 

iniciador utilizado durante as reações de amplificação, 1 μL de Big Dye, 2 μL de Big Dye 

Buffer 2,5 X (protocolo fornecido pelo fabricante) e água ultrapura esterilizada para volume 

final de 10 μL. A ciclagem térmica usada para amplificação foi: 96 ºC por 1 minuto; 35 ciclos 

de 96 ºC por 15 segundos, 50 ºC por 15 segundos e 60 ºC por 4 minutos; 10 ºC por tempo 

indefinido. 

O DNA foi precipitado em tubos utilizando 2 μL de tampão acetato de sódio/EDTA 

(acetato de sódio 1,5 M pH 9,0, EDTA 250 mM) e 600 μL de etanol 100 %, com 
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centrifugação de 13 000 x g a 4 ºC por 15 minutos. O sobrenadante foi descartado, e foram 

adicionados 150 μL de etanol 70 %, com centrifugação de 13 000 x g a 4 ºC por 5 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e as amostras mantidas à temperatura ambiente ao abrigo da luz 

por no mínimo 2 horas. Para o sequenciamento, as amostras foram ressuspendidas com 10 μL 

de formamida Hi-Di (Life Technologies) e inseridas no sequenciador capilar ABI PRISM® 

3500 Genetic Analizer (Life Technologies). Os dados gerados foram coletados e processados 

pelo programa ABI PRISM DNA Sequencing Analysis Software (versão 3.7) (Life 

Technologies) no Departamento de Diagnóstico Oral da Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba, UNICAMP. 

A qualidade das sequências nucleotídicas foi avaliada, e a sequência consenso foi 

obtida com edição pelo pacote de programas Phred/Phrap/Consed (EWING et al., 1998; 

EWING; GREEN, 1998; GORDON et al., 1998) em sistema operacional GNU/Linux. As 

regiões que apresentaram bases de qualidade Phred inferior a 20 foram submetidas a novo 

sequenciamento. As sequências obtidas foram alinhadas e comparadas com outras sequências 

disponíveis no GenBank do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), utilizando a ferramenta 

BLASTN (ALTSCHUL et al., 1997). 

3.9 Sequenciamento genômico e montagem das leituras 
 

O DNA genômico extraído, conforme descrito anteriormente, foi quantificado com o 

kit Qubit dsDNA Broad-Range (BR) Assay (Life Technologies) através do equipamento 

Qubit®2.0 Fluorometer, e foi utilizado 1 ng de DNA para a realização do sequenciamento. O 

sequenciamento foi realizado pela plataforma SOLiD 4, no Laboratório de Polimorfismo de 

DNA da Universidade Federal do Pará, e também pela plataforma Illumina, em aparelho 

MiSeq, utilizando o kit MiSeq Reagent, de acordo com as instruções do fabricante, com a 

construção de uma biblioteca pareada (paired-end) que produz leituras de extensão 

nucleotídica de aproximadamente 300 pb. Após o sequenciamento genômico, a qualidade das 

leituras obtidas foi avaliada com o programa FASTQC 0.10.1 

(http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/ fastqc/). Foi realizado o alinhamento das 

leituras pareadas, com filtragem e trimagem das leituras com qualidade Phred inferior a 20. O 

programa SeqyClean (v.1.8.10) (https://github.com/ibest/seqyclean) foi utilizado para filtrar 

as leituras com identidade com sequências de genomas de Cyanobacteria. O alinhamento das 

leituras pareadas foi realizada por sobreposição utilizando o programa PEAR (ZHANG et al., 

2014), e a montagem do genoma foi realizada utilizando o programa SPAdes (BANKEVICH 
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et al., 2012). Após a montagem, foi realizada nova filtragem de sequências com identidade 

com cianobactérias, utilizando o programa Kraken (WOOD; SALZBERG, 2014), e as 

informações sobre a montagem ab initio do genoma foram obtidas pelo programa Quast 

(GUREVICH et al., 2013). 

3.10 Anotação dos genes 
 

O agrupamento gênico de biossíntese de microcistina foi montado através da 

orientação pelo alinhamento dos eletroferogramas obtidos pelo sequenciamento Sanger dos 10 

fragmentos gênicos mcy por PCR, com as leituras obtidas do sequenciamento genômico da 

linhagem CENA161. Posteriormente, foi realizada a identificação das sequências através do 

alinhamento das 10 sequências nucleotídicas obtidas pelo sequenciamento Sanger contra o 

arquivo gerado após a montagem das leituras do genoma (.fasta), utilizando a ferramenta 

BLASTN (ALTSCHUL et al., 1997). A anotação manual e curadoria das sequências foram 

realizadas utilizando o programa Artemis (v.15.1.10) (RUTHERFORD et al., 2000). A 

anotação automática do genoma foi realizada após a submissão das leituras sequenciadas e 

montadas no servidor MG-RAST (MEYER et al., 2008). Para a predição de agrupamentos 

gênicos de outras substâncias bioativas, foi utilizado o servidor antiSMASH (v 3.0.0) 

(WEBER et al., 2015). Para a predição da especifidade do substrato dos domínios de 

adenilação dos genes não ribossomais, foi utilizado o programa NRPSpredictor2 (RAUSH et 

al., 2005; RÖTTIG et al., 2011). 

3.11 Análises filogenéticas 
 

As sequências obtidas por amplificação de fragmento gênico (16S rRNA) e por 

sequenciamento genômico (Mcy) foram alinhadas com outras sequências disponíveis no 

GenBank do NCBI, com as ferramentas BLASTN e BLASTP, que realizam o alinhamento de 

sequências de nucleotídeos e de aminoácidos, respectivamente, contra o banco de dados 

público. Foi realizado um alinhamento múltiplo com as sequências utilizando o programa 

ClustalW (THOMPSON et al., 1994) e, após, o arquivo foi convertido a um formato .nexus 

com o uso do programa ALTER (GLEZ-PEÑA et al., 2010).  O melhor modelo evolutivo 

para a construção das árvores filogenéticas foi definido pelo programa jModelTest 

(POSADA, 2008), através dos menores valores de BIC fornecidos pela análise. As 10 

sequências Mcy foram concatenadas, e as árvores filogenéticas foram construídas com o uso 
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do programa Mr.Bayes (v.3.2.5) (HUELSENBECK; RONQUIST, 2001; RONQUIST; 

HUELSENBECK, 2003). A confiabilidade dos nós foi acessada por reamostragem com 5 x 

106 gerações. 

3.12 Bioensaios 
 

Bioensaios foram realizados no Laboratório de Microbiologia da Universidade de 

Helsinki para avaliar a bioatividade da linhagem de estudo contra fungo e bactérias, em 

condições não axênicas e axênicas de cultivo. Para a avaliação nas condições axênicas, a 

linhagem Fischerella sp. CENA161 foi cultivada em meio de cultura líquido Z8 (KOTAI, 

1972) sem adição de nitrogênio inorgânico, sob condições controladas de iluminação de 3–8 

μmol m-2 s-1 e temperatura de 24 ± 1°C. O conteúdo intracelular de 400 mg de células 

liofilizadas foi extraído utilizando metanol 100 % e um volume correspondente a 

aproximadamente 200 µL de pérolas de vidro de 0,5 mm, com agitação a 65 rpm durante 20 

segundos em aparelho FastPrep®-24 Instrument (MP Biomedicals), seguindo com 

centrifugação a 20 000 rcf durante 5 minutos. O sobrenadante foi recolhido e aplicado três 

vezes em discos de bioensaios, totalizando 600 µL de extrato que foi evaporado em 

microplacas sob fluxo de exaustão utilizando a técnica de difusão de disco (BAUER et al., 

1966). As placas com meio de cultura sólido LB e PDA (agar batata e dextrose) foram 

preparadas com linhagens de bactérias e fungos, respectivamente, através de espalhamento 

utilizando haste de algodão embebida em suspensão de aproximadamente 106 células.mL-1 

(escala 0,5 Mac Farland). Os discos foram depositados sobre a superfície das placas com o 

espalhamento de bactérias, e as placas foram incubadas a 37 °C durante 16 h. As placas com 

espalhamento de fungo foram incubadas a 35 °C durante 24 h. Após o período, o halo de 

inibição foi medido. As linhagens testadas foram: 1306- Salmonella typhimurium, 395- 

Staphylococcus aureus, 1881- Bacillus cereus, 2487- Burkholderia cepacia, 104- 

Xanthomonas campestris e 484- Candida albicans. As linhagens fazem parte do acervo 

HAMBI – The Culture Collection, da Universidade de Helsinki. Após a confirmação da 

bioatividade, o extrato intracelular foi completamente evaporado e, então, foram adicionados, 

para o mesmo volume inicial do extrato, o volume de água MilliQ esterilizada, metanol e 

diclorometano, obtendo uma solução com volume 4 vezes superior ao inicial. A solução foi 

centrifugada a 6 000 rcf durante 5 min a 25 °C. Foram separadas a fase superior, que 

corresponde à fração polar (metanol/água – MeOH + H2O), e a fase inferior, que corresponde 

à fração apolar (diclorometano - DCM), sendo posteriormente evaporadas, ressuspendidas em 



54 

 

 

 

1 mL de metanol e depositadas para um volume de 300 µL de cada fração em discos de 

bioensaio, evaporadas novamente e submetidas a novo teste de bioatividade em placas. As 

frações que apresentaram resposta contra bactérias e/ou fungo foram novamente evaporadas e 

ressuspendidas em 1 mL de acetonitrila 50 %, homogeneizadas em agitador durante 20 

segundos, sonicadas por 20 segundos e centrifugadas a 20 000 rcf por 5 minutos a 25 °C. O 

sobrenadante foi coletado e encaminhado para as análises químicas. 

3.13 Análises químicas - Cromatografia Líquida de Alta Pressão (HPLC) 
 

As variantes da microcistina foram identificadas por cromatografia líquida de alta 

pressão acoplada a um espectrômetro de massas no Laboratório de Produtos Naturais da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. O conteúdo intracelular de 60 mg de células 

liofilizadas da linhagem foi extraído com metanol 70 % em probe de ultrassom durante 1 

minuto, em gelo, para romper as células. O sobrenadante foi coletado após centrifugação a 10 

000 x g por 10 minutos, repetindo o procedimento mais duas vezes, diluindo o sobrenadante 

em metanol 10 %. A amostra foi aplicada em aparelho SPE Sep-Pak 500 mg (Waters), 

previamente condicionado por passagem sequencial de 5 mL de metanol 100 % e 5 mL de 

metanol 10 %. Após a lavagem da coluna com 5 mL de metanol 10 %, as microcistinas foram 

eluídas em metanol 90 %. O solvente foi evaporado em fluxo de nitrogênio, e a amostra foi 

reconstituída em 500 mL de metanol 50 %. A amostra foi transferida para frascos de HPLC 

após filtração (0,45 µm, PVDF, Millex, Millipore). A cromatografia foi realizada em aparelho 

Fusion-RP 150 x 2 mm, 4 µm, com coluna de fase móvel de: (A) 2 mM formiato de amônio + 

0,1 % ácido fórmico; e (B) acetonitrila 90 %. A vazão foi correspondente a 0,2 mL.min-1 com 

o seguinte gradiente: 

Tempo (min)               B (%) 

0 35 

10 60 

16 100 

18 100 

18,5 35 

25 35 

 

As mesmas condições foram utilizadas em diferentes equipamentos para caracterizar 

a microcistina. Os experimentos em precursor íon scan foram realizados em Agilent Infinity 

1260 acoplado a espectrômetro de massas triplo-quadrupolo (6460 TripleQuad LC/MS, 

Agilent), com fonte de ionização eletrospray. Os experimentos de dissociação induzida por 
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colisão foram realizados em cromatógrafo acoplado a espectrômetro de massas íon trap 

(Shimadzu Prominence, Esquire HCT, Bruker Daltonics), com fonte de ionização eletrospray. 

As variantes encontradas foram comparadas com o banco de dados de microcisitnas.  

As análises químicas das outras substâncias bioativas foram realizadas no 

Laboratório de Análises Químicas/Microbiologia da Universidade de Helsinki, e foi utilizada 

biomassa da linhagem liofilizada, cultivada em condições axênicas e não axênicas. As frações 

que mostraram atividade durante os bioensaios foram submetidas à corrida em HPLC para a 

obtenção das frações. Para isso, as frações foram evaporadas completamente e ressuspendidas 

em 1 mL de acetonitrila 50 %, com sonicação durante 20 s e vortexação por 10 s. Essa etapa 

foi realizada duas vezes e, então, as frações suspendidas em acetonitrila foram centrifugadas a 

20 000 rcf durante 5 min a 25 °C, sendo coletado o sobrenadante e transferido para frasco de 

HPLC. Alíquotas de 100 μL das frações foram submetidas à corrida em cromatógrafo 

(Agilent 1100 Series LC/MSD Trap XCT Plus, Agilent Technologies) em coluna 

Phenomenex (Torrance) C8(2) (100 a 5 mn, 10 µm x 150 mm), após lavagem da coluna com 

isopropanol durante 15 minutos e posterior lavagem com acetonitrila com gradiente de 100 – 

50 %, com alteração a cada 5 minutos. A corrida com as amostras foi realizada com fluxo de 

4 mL.min-1 durante 40 min, eluída em acetato de amônio 0,1 % (A) e gradiente de 50 - 75 % 

de acetonitrila (B) aplicados para a fração apolar do extrato intracelular, e eluição em acetato 

de amônio 0,1 % (A) e gradiente de 5 - 50 % de acetonitrila (B) para a fração polar do extrato 

intracelular. As frações foram coletadas tão logo quanto detectadas no gráfico de corrida, 

evaporadas e ressuspendidas em metanol 100 % para ensaio de bioatividade, utilizando 200 

µL da suspensão em discos de bioensaio. As frações que mostraram bioatividade foram 

encaminhadas para espectrometria de massas para comparar com banco de dados de 

substâncias bioativas de cianobactérias. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Recuperação dos acinetos e isolamento da linhagem 
 

A linhagem Fischerella sp CENA161 mostrou-se capaz de recuperar suas células 

vegetativas após a sobrevivência e recuperação dos acinetos ao longo do período de 60 dias, 

apresentando seus filamentos tratados, no início, em uma coloração branca, sob efeito 

oxidante do hipoclorito de sódio, passando para a coloração verde. Portanto, seus pigmentos 

fotossintéticos foram produzidos novamente. O tratamento com hipoclorito de sódio à 

concentração de 2 % não revelou a recuperação dos acinetos com nova produção de 

filamentos após o período de 60 dias, e o tratamento com a concentração de 0,25 % não 

eliminou as bactérias heterotróficas cultiváveis, mostrando uma contagem em placa de 58 

UFC.mL-1 . O tratamento com hipoclorito de sódio a concentração de 0,5 % e 1 % mostraram 

sucesso na eliminação de bactérias heterotróficas cultiváveis na cultura da linhagem tratada, 

pois não foi observado o crescimento de colônias após o período de incubação mínima de 96 

horas, tanto em placas com meio de cultura BG suplementado com glicose, como em Agar 

TSA. 

A abundância de grupos representativos de Bacteria e Cyanobacteria foi avaliada por 

quantificação da amplificação de fragmentos do gene ribossomal 16S, e a razão de sequências 

de Cyanobacteria: Bacteria Total foi realizada para mensurar a presença de bactérias 

remanescentes nas amostras e, assim, avaliar a eficiência dos tratamentos. A lavagem com 

hipoclorito de sódio (SHW), correspondente às células que receberam o tratamento de 

recuperação dos acinetos e que passaram por lavagem com detergente antes da extração de 

DNA, mostrou significante redução na abundância de Bacteria Total (1010,5 cópias de gene 

16S rRNA), sendo uma quantificação reduzida, em escala log, quando comparada às células 

que receberam somente o tratamento de recuperação dos acinetos sem o tratamento de 

lavagem com detergente (1010,9 cópias) e ao controle, correspondente às células que não foram 

tratadas (1012,5 cópias). Contudo, o tratamento “SHW” apresentou a mais alta abundância de 

cópias de fragmento de Cyanobacteria (109,4 cópias), comparado com o outro tratamento e o 

controle (Figura 8). Como resultado, a razão Cyanobacteria: Bacteria Total nessa amostra foi 

superior também, o que sugere a eficiência do tratamento de recuperação dos acinetos através 

da lavagem com solução de hipoclorito de sódio com posterior lavagem com detergente 

previamente à extração de DNA, para promover a redução na contagem de bactérias 

heterotróficas provenientes das culturas de cianobactérias.  
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Figura 8 - Perfil de abundância de cópias do gene do 16S rRNA de Cyanobacteria versus Bacteria Total entre as 
amostras analisadas. SHW- tratamento com hipoclorito de sódio e posterior lavagem com detergente; 
SH- tratamento com hipoclorito de sódio; C- controle (sem tratamento) 

 

4.1.1 Quantificação de Bacteria na cultura 
 

O tratamento de recuperação dos acinetos mostrou alta eficiência na eliminação de 

grande proporção de bactérias heterotróficas. Os melhores resultados corresponderam ao 

experimento das células tratadas com hipoclorito de sódio e posteriormente submetidas à 

lavagem com detergente para, então, serem submetidas à extração de DNA para uso em 

sequenciamento genômico. O sucesso dos resultados obtidos após os experimentos deve-se à 

ação química do hipoclorito de sódio, que causou a oxidação dos constituintes celulares na 

concentração mínima de 0,5 % sem afetar a estrutura dos acinetos, e o emprego do detergente 

causou a desestruturação da camada de exopolissacarídeos que envolvem os tricomas. Ainda, 

o processo químico possivelmente dissolveu os lipídeos e ácidos graxos da membrana 

plasmática e desnaturou as proteínas estruturais nas células vegetativas. Contudo, ainda 

remanesceu um grupo de bactérias heterotróficas não cultiváveis que se mostrou resistente aos 

dois tratamentos empregados.  
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Há que se considerar que o número de cópias do gene ribossomal pode variar no 

genoma das diferentes bactérias, mas, por maior que seja a quantificação das cópias entre as 

bactérias heterotróficas presentes na cultura e que porventura possam distorcer a verdadeira 

razão de cópias entre os grupos, houve, também, a amplificação do gene ribossomal do 

genoma da linhagem cianobacteriana CENA161 através desse mesmo iniciador universal 

utilizado nos ensaios. Isso faz com que o resultado do número de cópias, e a estimativa da 

razão entre cópias de Cyanobacteria e Bacteria total, continuem apontando para uma resposta 

positiva do tratamento realizado com a cultura, direcionando um DNA mais limpo para o 

sequenciamento genômico. 

Conforme Fogg (1942), o sucesso da eliminação de bactérias heterotróficas durante o 

tratamento seria devido, em um primeiro momento, à ausência de bactérias produtoras de 

endósporos na cultura cianobacteriana. Vaz et al. (2014) obtiveram culturas axênicas de três 

linhagens do gênero Nostoc que foram submetidas a tratamento de hipoclorito de sódio em 

concentrações de 1, 2 e 3 % durante 10 segundos de exposição. Nessa situação, o sucesso do 

tratamento foi devido ao padrão morfológico dos tricomas, que apresentaram pouca agregação 

durante todas as etapas de crescimento da linhagem e reduziu a probabilidade de nova adesão 

de bactérias heterotróficas durante e após o tratamento (HOICZYK; BAUMEISTER, 1995), 

bem como à resistência dos acinetos ao tratamento com hipoclorito de sódio nas 

concentrações testadas e ao longo do experimento. Tassigny, Laporte e Pourriot (1942) 

obtiveram cultura axênica de cianobactérias após exposição ao hipoclorito de sódio à 

concentração de 0,0025 % durante 2 minutos. Os filamentos da linhagem Fischerella sp. 

CENA161 mostraram alguma resistência ao tratamento e à eliminação de todas as bactérias 

heterotróficas em razão do tamanho das células (aprox. 8 µm) e sua superfície de contato, e 

isso influencia proporcionalmente a presença e espessura da bainha de exopolissacarídeos que 

envolve o tricoma que, ainda, provê substrato e fonte de carbono para hospedar bactérias 

heterotróficas. 

A anotação automática do arquivo de montagem do genoma, através do servidor 

MG-RAST, mostrou uma abundância de 90 % de sequências nucleotídicas com identidade 

com sequências do filo Cyanobacteria, que são disponíveis em banco de dados público 

(Figura 9). Em seguida, 4,1 % das sequências anotadas pelo servidor correspondem ao filo 

Proteobacteria, e menores percentuais correspondentes aos outros filos com menor 

abundânica de leituras anotadas. O percentual de 10 % dos filos, especialmente os filos 

correspondentes a bactérias, podem corresponder aos grupos que sobreviveram ao tratamento 
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com o hipoclorito de sódio sobre a linhagem de estudo, e que não foram cultivados em placa 

de cultivo. Cabe ressaltar que a anotação é realizada com sequências de diferentes 

comprimentos, e existe a possibilidade de que uma sequência curta não conservada de 

Cyanobacteria tenha sido identificada, por homologia, com outras sequências de Bacteria 

durante o alinhamento das sequênicas nucleotídicas.  

 

Figura 9  – Perfil de abundância de filos representados por sequências nucleotídicas anotadas a partir do genoma 
da Fischerella sp. CENA161. Os 50 grupos de maior abundância são mostrados na figura 

 

O tratamento sugere que as bactérias mais suscetíveis aos agentes químicos 

empregados foram eliminadas durante e após o tratamento, e algumas bactérias heterotróficas 

não cultiváveis que foram resistentes ao tratamento podem ser altamente especializadas, 

podendo estar envolvidas em redes ecológicas e interagindo intimamente com as células 

cianobacterianas, principalmente após a sobrevivência ao tratamento agressivo. Algumas 

sugestões são discutidas, como o uso dos exopolissacarídeos excretados serem utilizados 

como fonte de carbono, ou de outras moléculas produzidas e secretadas pela cianobactéria, 

como toxinas ou outros peptídeos (ISHII; NISHIJIMA; ABE, 2004; HO et al., 2012; 

MOHAMED; ALAMRI, 2012; YANG et al., 2014). As ferramentas moleculares utilizadas 

para detectar a presença de bactérias heterotróficas não cultiváveis fornece o monitoramento 

minucioso do processo de limpeza e purificação de linhagens de cianobactérias, 

especialmente para finalidade de sequenciamento genômico, visto que não há outra 

metodologia consolidada para a verificação, exceto a visualização da cultura em microscópio 

óptico. Aqui, nós pudemos utilizar a ferramenta da amplificação por reação de cadeia da 
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polimerase em tempo real, que é sensível e representativa para o perfil de diversidade 

bacteriana em uma amostra.  

Com o objetivo de avaliar o processo de limpeza da linhagem cianobacteriana para 

aumentar a cobertura do genoma através da obtenção de leituras do sequenciamento com alta 

identidade com genomas de cianobactérias, a técnica de recuperação dos acinetos mostrou-se 

positiva, e a técnica de real time PCR confirmou a eficiência. Ainda, a técnica é promissora 

para resultados em curto prazo, comparada a outras técnicas de cultivo, como o uso de 

produtos antimicrobianos ou esgotamento de células em placa. O tratamento da linhagem 

Fischerella sp. CENA161 teve duração de cerca de 60 dias e apresentou baixo custo, 

rendendo uma cultura de cianobactéria com baixa contagem de células de bactérias 

heterotróficas. É importante considerar que a extração de DNA das células para 

sequenciamento genômico, nesse caso, deve ser realizada imediatamente após a observação 

da recuperação das células vegetativas após o tratamento, em razão das bactérias 

heterotróficas não cultiváveis que não foram eliminadas não se multiplicarem novamente em 

grande escala. 

A axenia da linhagem foi confirmada após o tratamento químico que a linhagem 

sofrera, com a técnica de esgotamento em placa, através da obtenção de um filamento curto de 

oito células e sem colônias de bactérias heterotróficas na região de axenia na placa. Após 60 

dias de cultivo em meio sólido, a região do talo axênico foi recortada e transferida para uma 

nova placa de cultivo (Figura 10) 

 

Figura 10 - Visualização de um talo da linhagem Fischerella sp. CENA161 em recuperação e multiplicação em 
placa de cultura sólida. Aumento 40 X 
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4.2 Amplificação dos fragmentos de genes da biossíntese da microcistina 
 

Dez fragmentos gênicos (mcyA-mcyJ) foram investigados para confirmar a presença 

do agrupamento gênico envolvido na biossíntese da microcistina no genoma da linhagem de 

estudo. Sete genes foram avaliados com iniciadores descritos pela literatura e previamente 

amplificados em pesquisa anterior (mcyA-mcyE, mcyG, mcyI) (SHISHIDO, 2009) e três 

fragmentos gênicos foram avaliados utilizando iniciadores que foram elaborados neste 

presente trabalho (mcyF, mcyH, mcyJ). Durante todos os ensaios de amplificação por reação 

em cadeia da polimerase, a linhagem Microcystis aeruginosa SPC777 foi utilizada como 

controle positivo. Esses três iniciadores mostraram sucesso na elaboração, visto que houve 

amplificação de única banda apresentada por corrida eletroforética e sem necessidade de 

otimização do programa de ciclagem térmica. Os tamanhos dos fragmentos estimados durante 

o ensaio de desenho de oligonucleotídeos iniciadores foi equivalente aos obtidos com a 

amplificação e sequenciamento, sugerindo que não tenha ocorrido consideráveis eventos de 

deleções ou inserções de nucleotídeos, como pode ocorrer com outros genes de maior 

comprimento, que codificam peptídeos sintetases e policetídeos sintases e apresentam mais de 

um módulo e/ou domínio catalítico. Os produtos obtidos variaram de 447 a 1016 pb, sendo 

que a maior sequência amplificada correspondeu à do gene mcyH, o que permite uma análise 

comparativa que faça mais uso da cobertura fornecida pelas sequências das outras linhagens 

utilizadas para as reconstruções filogenéticas, tendo o tamanho do fragmento amplificado de 

1016 pb, contra aproximadamente 1700 pb do comprimento total do gene. Sobre todos os 

conjuntos de iniciadores testados durante as análises, não foi possível obter um produto com o 

par de iniciadores NMT-F e NMT-R, que amplifica toda a extensão da sequência do domínio 

que codifica a enzima N-metiltransferase no gene mcyA (FEWER et al., 2008). Embora sua 

sequência seja degenerada, o par de iniciadores foi elaborado de forma a anelar em uma 

região específica para o gênero Anabaena, que flanqueia o domínio da expressão da enzima 

N-metiltransferase, e onde ocorreu a substituição de um nucleotídeo que pode não estar 

presente no genoma das linhagens de outros gêneros cianobacterianos. Os autores 

evidenciaram, através dos produtos amplificados por esses iniciadores, a deleção de parte 

dessa região em algumas linhagens do gênero Anabaena, porém, a produção de microcistina 

não foi comprometida. A enzima N-metiltransferase incorpora o radical metil na molécula da 

microcistina em formação, e a metilação ocorre em moléculas bioativas, desempenhando a 

função de protegê-las contra a atividade de proteases (FINKING; MARAHIEL, 2004). O par 
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de iniciadores mcyH5KF e mcyH5KR, que se anela na região codificadora de um 

transportador ABC em linhagens de Microcystis sp. (PEARSON et al., 2004), também não 

mostrou sucesso na amplificação do fragmento do gene mcyH. O produto obtido não 

corresponde à região correspondente ao gene.  

As sequências de nucleotídeos dos fragmentos amplificados e sequenciados por 

Sanger de mcyB e mcyC da linhagem CENA161 não mostraram identidade entre si. Já as 

sequências nucleotídicas completas desses dois genes na linhagem Fischerella sp. PCC 9339 

mostraram identidade de 91 % em uma região de aproximadamente 1100 pb. Em comparação, 

Rouhiainen et al. (2004) obtiveram resultados com 96 % de identidade entre as sequências 

desses dois genes da linhagem Anabaena sp. 90, para um fragmento de 1617 pb, e 94,6 % de 

similaridade entre as duas sequências gênicas para a linhagem Microcystis aeruginosa UV027, 

o que sugere um evento de duplicação do fragmento do domínio de adenilação a partir do 

gene mcyC para o gene mcyB. Os iniciadores utilizados neste presente trabalho, com a 

linhagem Fischerella sp. CENA161, não contemplaram o domínio de adenilação do gene 

mcyC, e apenas os últimos nucleotídeos do fragmento de mcyB correspondem ao domínio de 

adenilação do gene, fazendo-se necessário o sequenciamento completo do agrupamento 

gênico para possibilitar uma análise mais rebuscada sobre a comparação entre os domínios 

desses dois genes. 

Os eletroferogramas obtidos a partir do sequenciamento Sanger foram utilizados para 

buscar a sintenia no alinhamento das leituras obtidas do sequenciamento genômico da 

linhagem CENA161, e realizar a montagem do agrupamento gênico envolvido na biossíntese 

da microcistina. Dessa forma, todas as sequências obtidas por amplificação via reação em 

cadeia da polimerase passaram por controle rigoroso da qualidade dos nucleotídeos, cujo 

valor Phred foi igual ou superior a 20. A qualidade Phred está inversamente relacionada à 

probabilidade de erro de incorporação de nucleotídeo durante o sequenciamento (EWING; 

GREEN, 1998). 

4.3 Análise de qualidade das leituras de sequenciamento genômico e da montagem das 
leituras 
 

As leituras produzidas pelo sequenciamento MiSeq foram avaliadas quanto à 

qualidade Phred das bases incorporadas nas sequências, pelo programa FASTQC (Figura 11), 

bem como o percentual G:C médio entre o total de leituras. O processo de sequenciamento 

rendeu um número em 24.544.410 de leituras, com comprimento variando de 35 a 301 pb. 
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Todas as leituras com comprimento máximo de 200 pb apresentaram qualidade Phred acima 

de 30 (zona verde das figuras), tanto para a corrida R1 (gráfico à esquerda) quanto para a R2 

(gráfico à direita), e a corrida R1 apresentou mais leituras longas (acima de 250 pb) com 

qualidade Phred acima de 20. O percentual G:C do produto do sequenciamento genômico foi 

encontrado em 47 %. 

 

Figura 11 – Qualidade Phred das leituras produzidas pelo sequenciamento genômico MiSeq, comparadas ao seu 
comprimento, em pares de bases. Panorama à esquerda corresponde ao sequenciamento R1 e, à 
direita, ao R2. 

 

A montagem do genoma, através das leituras obtidas a partir do sequenciamento e 

após seu devido tratamento, foi avaliada quanto à qualidade e os padrões do genoma. A 

linhagem Fischerella sp. CENA161 apresentou um comprimento estimado em 7,2 Mpb, 

percentual G:C de 40,27 %, e o arquivo está dividido em 429 sequências contíguas, valor N50 

de 26.856, e o comprimento da maior sequência contígua correspondente a 169.047 pb.  Tanto 

o tamanho estimado do genoma, quanto o percentual G:C mostrados, estão de acordo com os 

valores obtidos a partir do sequenciamento genômico das oito linhagens do mesmo gênero, 

disponíveis no GenBank. 

4.4 Agrupamentos gênicos envolvidos na biossíntese de substâncias bioativas 

4.4.1 Microcistina 
 

O agrupamento gênico envolvido na biossíntese da microcistina foi localizado no 

genoma da linhagem Fischerella sp. CENA161. O conjunto de genes apresenta todos os 10 

genes relacionados à biossíntese descritos pela primeira vez para a linhagem Microcystis 
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aeruginosa PCC 7806 (TILLETT et al., 2000) e posteriormente para a linhagem Anabaena sp. 

90 (ROUHIAINEN et al., 2004): mcyA, mcyB, mcyC, mcyD, mcyE, mcyF, mcyG, mcyH, mcyI 

e mcyJ. Os genes estão organizados em dois operons, totalizando um comprimento 

aproximado de 53 000 pb entre as duas extremidades flanqueadoras do agrupamento. O 

operon menor apresenta, no sentido 5’ à 3’ os genes responsáveis pela expressão de NRPS - 

mcyA, mcyB e mcyC –  e o gene mcyJ, envolvido no processo de acabamento da molécula. O 

operon maior apresenta os genes híbridos que codificam NRPS/PKS,  mcyE e mcyG, e o gene 

codificante de PKS, mcyD. Esses três genes estão envolvidos na síntese do ADDA na 

molécula da microcistina. Ainda no operon maior, estão presentes o gene mcyF e o gene mcyI, 

envolvidos no acabamento da microcistina, e, finalmente, o gene mcyH, que é relacionado ao 

transportador ABC de exportação da toxina (Figura 12).  

Os módulos e domínios de cada gene responsável pela adição de aminoácidos na 

molécula de microcistina em formação foram investigados para avaliar a integridade do 

complexo multienzimático. O primeiro gene do operon menor, mcyA, codifica uma sequência 

de 2787 aminoácidos e apresenta integralmente os dois módulos: o primeiro com os domínios 

de adenilação, metilação, proteína carreadora peptidil e condensação, e o segundo módulo 

apresenta os domínios de adenilação, proteína carreadora peptidil e epimerização. O primeiro 

módulo do gene desempenha a atividade de N-metiltransferase, catalisando a incorporação de 

um grupo metil-dehidroxialanina na posição 7 da microcistina, e o segundo módulo catalisa a 

incorporação de uma D-alanina na posição 1 da molécula (FEWER et al., 2008). Os genes 

mcyB e mcyC são responsáveis pela incorporação de aminoácidos nas posições 2 e 4 na 

molécula de microcistina, respectivamente, o que proporciona a variabilidade às variantes que 

já são descritas (FEWER et al., 2007). O sequenciamento genômico não cobriu toda a 

extensão desses genes, deixando lacunas correspondentes a 820 e 577 nucleotídeos, 

respectivamente, no domínio de adenilação de mcy B e mcyC. Foi reconhecido apenas o 

domínio de condensação do primeiro módulo do gene mcyB e os domínios de condensação, 

adenilação e proteína carreadora de peptidil do segundo módulo do gene, integralmente. Do 

gene mcyC, foram reconhecidos os domínios de condensação, proteína carreadora de peptidil 

e tioesterase do módulo único do da sequência. Iniciando o operon de maior comprimento, o 

gene híbrido mcyG apresenta as duas subunidades completas, com a região NRPS 

apresentando os domínios de adenilação e proteína carreadora de peptidil, e a região PKS com 

os domínios cetoacil sintase, aciltransferase, C-metiltransferase, cetorredutase e proteína 

carreadora de acila. Na sequência 5’ à 3’, o próximo gene, mcyD, é o mais extenso do 
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agrupamento gênico, codificando uma sequência de 3872 aminoácidos, sendo reconhecidos, 

no primeiro módulo, apenas os domínios cetoacil sintase, desidratase, cetorredutase e proteína 

carreadora de acila. Os domínios aciltransferase e C-metiltransferase não foram anotados de 

forma adequada para o primeiro módulo. No segundo módulo desse gene, foram reconhecidos 

todos os domínios de catálise e modificações da unidade do ADDA. O gene mcyE foi anotado 

em sua sequência codificada de aminoácidos, e foram reconhecidos, na subunidade PKS, os 

domínios de cetoacil sintase e aciltransferase. Em substituição ao domínio C-metiltransferase, 

foi reconhecida uma proteína carreadora de peptidil, e os outros dois domínios não foram 

reconhecidos ou anotados adequadamente.  

 

 

Figura 12 - Agrupamentos gênicos envolvidos na biossíntese da microcistina, descritos para os gêneros 
Microcystis, Planktothrix, Anabaena, Nostoc e Fischerella 

 

A sintenia dos genes mcy mostra uma proximidade, em relação à ordem dos genes na 

linhagem Fischerella sp. CENA161, ao agrupamento presente no genoma da linhagem Nostoc 

sp. 152, que apresenta a mesma organização dos genes, em mesma sequência, situados nos 
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dois operons. A ordem em que os genes estão dispostos no genoma da linhagem Fischerella 

sp. PCC 9339 é diferente da linhagem desse estudo e, inclusive, apresenta o gene mcyD no 

mesmo sentido apresentado pelo agrupamento gênico da linhagem Planktothrix aghardii 

NIVA-CYA 126/8, e que difere do restante das linhagens. Ainda, o gene codificante de NRPS, 

mcyB, encontra-se deslocado dos genes mcyA e mcyB na linhagem Fischerella sp. PCC 9339. 

Esse trio de sequências contíguas é claramente conservado no restante dos agrupamentos 

gênicos descritos. Por fim, essa última linhagem apresenta dois genes que não fazem parte do 

agrupamento de biossíntese de microcistina, correspondendo às sequências de strB, que 

codifica para um fator de  resistência à estreptomicina (CHIOU; JONES, 1995), e npnA, gene 

envolvido na biossíntese de nostoficina (FEWER et al., 2011). 

A linhagem Nostoc sp. 152 apresenta o gene mcyL em substituição ao gene mcyJ no 

seu agrupamento. Enquanto o gene mcyJ codifica a enzima o-metiltransferase, realizando uma 

ligação de metil à molécula do Adda (CHRISTIANSEN et al., 2003), ao gene mcyL foi 

inferida a atividade de o-acetilase, realizando a incorporação de um grupo acetil, em 

substituição ao metil, na hidroxila sobre a molécula do ADDA, produzindo análogos de 

microcistina – ADMAdda - na posição 5 da molécula. Dessa forma, linhagens desse gênero e 

simbióticas de liquens apresentam, em sua grande maioria, essa variante e, em menor 

proporção, com a metilação no Adda (OKSANEN et al., 2004; KAASALAINEN et al., 2012).  

Todas as 10 sequências de aminoácidos do agrupamento gênico da linhagem 

CENA161 foram alinhadas e comparadas com sequências dos isolados produtores de 

microcistina, para os quais foi descrito o agrupamento gênico de biossíntese dessa toxina e 

que, portanto, apresentam o maior número de sequências completas de genes depositadas em 

banco de dados público, da ordem Nostocales (Fischerella sp. PCC 9339, Anabaena sp. 90 e 

Nostoc sp. 152), sequências de Microcystis aeruginosa SPC777 e Planktothrix aghardii 

NIVA-CYA 126/8, além das sequências dos genes codificadores da nodularina sintetase 

(Nodularia spumigena NSOR 10), cujas sequências traduzidas a aminoácidos mostraram 

similaridade com as sequências de microcistina sintetase (Tabela 3). As 10 sequências do 

complexo multienzimático Mcy para a linhagem Fischerella sp. CENA161 apresentaram a 

mais alta similaridade com as sequências da linhagem Fischerella sp. PCC 9339, o que é 

esperado de acordo com a relação e proximidade filogenética entre elas, por pertencerem ao 

mesmo gênero. Interessantemente, as sequências de aminoácidos codificadas pelos genes 

mcyI e mcyJ apresentaram alta similaridade com as sequências de aminoácidos transcritas a 
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partir dos genes envolvidos da biossíntese da nodularina, logo após a maior similaridade com 

sequências da linhagem Fischerella sp. PCC 9339.  

Tabela 3 - Percentuais de similaridade entre sequências de aminoácidos das enzimas Mcy para a linhagem 
Fischerella sp CENA161 e outras linhagens com o agrupamento gênico já descrito 

Linhagem McyA McyB McyC McyD McyE McyF McyG McyH McyI McyJ 

Fischerella sp. PCC 9339 97 90 96 95 95 99 93 99 99 96 

Anabaena sp. 90 82 86 82 79 78 79 81 82 80 82 

Nostoc sp. 152 82 81 77 78 80 82 79 76 79  

P.agardhii NIVA-CYA 126/8  65   73 76  75 76  82 

M.aeruginosa SPC777 67 69 76 70 74 79 70 73 72 81 

N. spumigena NSOR10 (Nda) 53  78 76 79 81 78 81 86 85 

 

A nodularina é uma outra hepatotoxina produzida por linhagens de Nodularia 

spumigena e também descrita para uma linhagem simbiótica de Nostoc sp. (MOFFITT; 

NEILAN, 2004; GEHRINGER et al., 2012). Todas as sequências de aminoácidos de Mcy da 

linhagem CENA161 apresentaram similaridade com as sequências de aminoácidos da 

nodularina sintetase, com exceção para as sequências de McyB. Rantala et al. (2004), 

investigando a história evolutiva dos genes envolvidos na biossíntese de microcistina e 

nodularina, juntamente a genes constitutivos e essenciais de linhagens potencialmente 

produtoras (16S rRNA e rpo), encontraram vestígios de que os genes envolvidos na 

biossíntese da nodularina (nda) seriam recentemente derivados daqueles que codificam para a 

produção de microcistina (mcy). Também, a molécula de nodularina tenha possivelmente 

derivado da microcistina, sofrendo alterações na sua estrutura, uma vez que a microcistina 

apresenta a incorporação de sete aminoácidos na sua composição, e a nodularina, apenas 

cinco, tendo perdido os aminoácidos D-Ala, incorporado na posição 1 da molécula de 

microcistina, e a substituição do resíduo de metil-dehidroxialanina (Mdha), por metil-

dehidroxibutirato (Mdhb), na mesma posição, além de que o aminoácido da posição 2, que dá 

origem as diversas variantes da microcistina, foi eliminado durante o processo. Ainda, o 

agrupamento gênico de biossíntese da nodularina apresenta nove genes, em contraste com o 

agrupamento gênico da linhagem deste trabalho, que apresenta 10. No agrupamento gênico de 

biossíntese de nodularina, as sequências gênicas apresentam alta identidade com os genes 
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biossintéticos de microcistina, com exceção da orf ndaB, que apresenta homologia e alta 

identidade com o gene mcyC. (MOFFITT; NEILAN, 2004).  

As análises filogenéticas realizadas com as sequências concatenadas de Mcy e Nda 

(Figura 13) vieram ao encontro dos valores de similaridade obtidos por alinhamento simples 

entre as sequências da Fischerella sp. CENA161 e as sequências das linhagens que 

apresentam o agrupamento gênico de biossíntese da microcistina e nodularina (Tabela 3). 

Porém, as sequências concatenadas de Mcy da linhagem Fischerella sp. CENA161 não 

formaram clado com as sequências da linhagem Fischerella sp. PCC 9339, que seria esperado, 

o que traz à tona a necessidade de realização de mais sequenciamentos genômicos entre 

linhagens produtoras de microcistina, para oferecer melhor esclarecimento, elucidação e 

inferências filogenéticas que proporcionem a investigação da história evolutiva dos genes mcy 

e nda e a suposição de um ancestral comum produtor de microcistina. As outras linhagens 

produtoras de microcistina e nodularina, Nostoc sp. 152 e Nodularia spumigena NSOR10, 

também da ordem Nostocales, ficaram agrupadas em um clado, permanecendo a Anabaena sp. 

90 em um clado externo a esse. Por fim, as linhagens Planktothrix aghardii NIVA-CYA 

126/8 e Microcystis aeruginosa SPC777 formaram também um clado, com 100 % de 

reamostragem.  

A linhagem M. aeruginosa SPC777 foi isolada de uma floração no reservatório 

Billings, São Paulo, Brasil, e o sequenciamento de seu genoma revelou a presença de genes 

envolvidos na biossíntese de substâncias bioativas, além da microcistina (FIORE et al., 2013). 

Apesar das deficiências impostas pelo baixo número de linhagens avaliadas, a árvore 

filogenética obtida por inferência bayesiana sugere respaldo à teoria de que o agrupamento 

gênico da microcistina originou-se em um ancestral comum das cianobactérias produtoras de 

microcistina, o que reforça a sugestão da transferência vertical desses genes dentro dos 

gêneros de cianobactérias produtoras de microcistina (RANTALA et al., 2004). Ainda, há 

estudos que defendem que a distribuição esporádica atual dos genes de biossíntese de 

microcistina sugere que a capacidade de produção da toxina tem sido perdida a uma taxa 

maior do que a ocorrência dos mecanismos de transferência horizontal de genes entre as 

linhagens atuais de cianobactérias (KURMAYER et al., 2004; RANTALA et al., 2004). 
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Figura 13– Análise filogenética dos agrupamentos gênicos mcy e nda das linhagens potencialmente produtoras 
de microcistina e nodularina. Sequências de aminoácidos das enzimas Mcy e Nda foram concatenadas, 
e foi utilizada a inferência bayesiana. Valores de reamostragem por gerações acima de 50 % estão 
representados nos nós 

 

As sequências de aminoácidos dos sítios ligantes no domínio de adenilação, 

transcritas a partir das sequências nucleotídicas completas do segundo módulo dos genes 

mcyA, mcyB e do gene mcyE, foram avaliadas (Tabela 4). As sequências mostraram alta 

conservação entre si, havendo predição de incorporação de ácido glutâmico pela atividade de 

adenilação de McyE, que catalisa a ligação de aminoácido na posição 6 da molécula, na 

síntese de microcistina para todas as linhagens, em uma probabilidade de 100 %. Também é 

predita para todas as linhagens amostradas a incorporação de alanina na posição 1 da 

microcistina, fazendo a ressalva de probabilidade de 90 % de incorporação para Planktothrix 

aghardii NIVA/CYA 126/8. Shishido et al. (2013) avaliaram a conservação da sequência de 

aminoácidos do domínio de adenilação dos genes mcy, e verificaram que a linhagem 

Phormidium sp. CENA270, isolada de um lago no nordeste brasileiro, produz microcistina e 

incorpora D-Leu em substituição à D-Ala na posição 1 da molécula de microcistina. A 

sequência do sítio catalítico do domínio de adenilação observada na ocasião foi 

DAWFLGNVVK, idêntica à sequência da linhagem Nostoc sp. UK89IIa, também avaliada no 

trabalho, e que incorpora o mesmo aminoácido na microcistina, e se diferenciando da 

sequência da Fischerella sp. CENA161 nos oito aminoácidos internos da sequência. A 

maioria das variantes de microcistinas relatadas pela literatura apresenta o resíduo D-ala na 
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posição 1 da molécula (SIVONEN et al., 1999), sendo a incorporação de aminoácidos 

alternativos um evento pouco comum. 

Tabela 4 - Sequências do sítio ligante do domínio de adenilação mostradas para o módulo 2 das enzimas McyB e 
McyA, e para a enzima McyE 

Linhagem\               

Domínio de Adenilação 

McyB2 McyA2 McyE 

Fischerella sp. CENA161 D A R H V G I F V K  

tyr  60 % 

D L F N N A L T Y K  

ala 100 % 

D P R H S G V V G K  

glu 100 % 

Fischerella sp. PCC 9339 D A R H V G I F V K  

tyr  60 % 

D L F N N A L T Y K  

ala 100 % 

D P R H S G V V G K 

 glu 100 % 

Anabaena sp. 90 

 

D A R H V G I F V K  

tyr  60 % 

D L F N N A L T Y K  

ala 100 % 

D P R H S G V V G K  

glu 100 % 

Nostoc sp. 152 

 

D A R H V G I F V K  

tyr  60 % 

D L F N N A L T Y K  

ala 100 % 

D P R H S G V V G K  

glu 100 % 

Planktothrix aghardii  

NIVA-CYA 126/8 

D A R H V G I F V K 

 glu 60 % 

D L F N N A L S Y K  

ala 90 % 

D P R H S G V V G K  

glu 100 % 

Microcystis aeruginosa  

SPC777 

D A R H V G I F V K  

tyr  60 % 

D L F N N A L T Y K  

ala 100 % 

D P R H S G V V G K 

 glu 100 % 

 
A probabilidade de 60 % está para a predição de que as moléculas de microcistina 

produzidas recebam, na posição 3, a tirosina durante a sua produção, para as duas linhagens 

do gênero Fischerella, Anabaena sp. 90, Nostoc sp. 152 e para Microcystis aeruginosa 

SPC777. Para a linhagem Planktothrix aghardii NIVA-CYA 126/8, a predição é de que 60 % 

das moléculas produzidas recebam ácido glutâmico nessa posição. Essa incorporação é 

realizada pela atividade do segundo módulo de McyB. No presente trabalho, foi avaliado 

somente o domínio de adenilação transcrito a partir do segundo módulo do gene mcyB, visto 

que o primeiro módulo não foi coberto pelo sequenciamento genômico. Os eventos de 

recombinação no domínio de adenilação do primeiro módulo de McyB estão relacionados a 

uma alta diversidade de aminoácidos que podem ser incorporados na posição 2 da molécula 

de microcistina (FEWER et al., 2007; MIKALSEN et al., 2003; CHRISTIANSEN et al., 2008; 

JIANG et al., 2013). O nível de conservação da estrutura terciária do domínio de adenilação 

possibilita a predição de atividade do sítio ligante de aminoácido e, por conseguinte, a 

especificidade pelo substrato. Na maioria dos casos, os oito aminoácidos internos da 

sequência de 10 aminoácidos do domínio de adenilação são responsáveis pela determinação 

do aminoácido que será incorporado na molécula da microcistina em síntese 

(STACHELHAUS et al., 1999; CHALLIS; RAVEL; TOWNSEND, 2000). 
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O servidor “Antibiotics & Secondary Metabolite Analysis Shell” é apresentado em 

uma plataforma para exploração e mineração de genomas, que realiza a busca por sequências, 

no genoma de estudo, com identidade com sequências relacionadas à biossíntese de 

metabólitos secundários e substâncias bioativas presentes nos genomas depositados em 

bancos de dados públicos (WEBER et al., 2015). A análise do genoma da linhagem 

Fischerella sp. CENA161 contribuiu com a identificação de 27 potenciais agrupamentos 

envolvidos na biossíntese de substâncias bioativas de diferentes grupos químicos, o que 

permitiu encontrar sequências nucleotídicas que apresentaram identidades com outras 

sequências públicas envolvidas na biossíntese de NRPS, NRPS-t1PKS, PKS tipo 1, 

bacteriocinas, microviridina e terpeno (Figura 14). Foram reconhecidos os agrupamentos 

gênicos de biossíntese da microcistina, com homologia de 76 % das sequências recuperadas 

durante a anotação; o agrupamento gênico envolvido na biossíntese de ambiguina, com 95 % 

de genes alinhados apresentando homologia; e parte do agrupamento gênico de biossíntese de 

nostopeptolida, com 100 % de genes comparados durante as anotações apresentando 

homologia. Os outros resultados da anotação automática corresponderam a percentuais de 

genes homólogos de até 53 % em cada conjunto de sequências contíguas avaliadas.  

A curadoria manual dos outros agrupamentos gênicos candidatos revelou sequências 

com identidade com sequências anotadas como “proteína hipotética”, “NRPS/PKS” e 

“genoma completo” no GenBank do NCBI. Interessantemente, a predição da estrutura 

química da molécula da microcistina, identificada através das sequências anotadas a partir do 

agrupamento gênico presente no genoma da linhagem CENA161, mostrou uma estrutura de 

cadeia linear, ao contrário da sua estrutura cíclica característica da toxina. Isso pode ter 

ocorrido em decorrência da anotação incompleta ou inadequada do gene responsável pela 

ciclização da molécula, mcyC. De fato, o sequenciamento genômico não forneceu cobertura 

de leituras em toda a extensão desse gene, fazendo ocorrer formação de lacunas (gaps) a 

serem preenchidas futuramente. 
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Figura 14- Resultado da predição de genes / agrupamentos gênicos envolvidos na biossíntese de metabólitos 
secundários presentes no genoma da linhagem CENA161 

4.4.2 Ambiguina  
 

A ambiguina é uma substância bioativa produzida pela via ribossomal, ou seja, sua 

síntese se inicia a partir de um aminoácido, e cada sequência de quadro de leitura aberto 

codifica uma enzima que desempenha independentemente uma função específica na molécula 

que está sendo sintetizada. Assim, a ambiguina é um alcaloide do grupo hapalindol, que é um 

alcaloide indol tetracíclico contendo um grupo isonitrila e um grupo clorina sintetizados a 

partir de precursores derivados do triptofano e geranil pirofosfato. Foi isolada pela primeira 

vez no gênero Fischerella (MOORE; CHEUK; PATTERSON, 1984; SMITKA et al., 1992). 

O genoma da linhagem Fischerella sp. CENA161 apresenta o agrupamento gênico envolvido 

na biossíntese da ambiguina, tendo sido identificados 25 genes, do total de 32 genes, de 

acordo com a montagem que foi realizada pela abordagem metodológica deste trabalho.  

O agrupamento gênico de biossíntese de ambiguina apresenta os genes que 

desempenham papel na biossíntese de hapalindol e, posteriormente, na finalização da 

molécula de ambiguina, sendo os principais envolvidos na biossíntese os genes ambD1-D4, 

com atividade de síntese de dimetilalil difosfato (DMAPP), ambT1-T5, com papel na síntese 

de triptofano, ambO1-O5, que desempenham atividade de oxigenase, ambI1-I3 com papel na 

síntese de isonitrila e, por fim, os genes ambP1-P3, que desempenham função de prenil 

transferase (HILLWIG; ZHU; LIU, 2014). No genoma da linhagem Fischerella sp. UTEX 

1903, os genes ambT, ambI, ambU e ambE estão organizados de forma sequencial, enquanto 

que na linhagem Fischerella sp. CENA161 essa disposição sequencial é verificada somente 
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para os genes ambE. Esse gene está envolvido na expressão das três enzimas responsáveis 

pela atividade das bombas de efluxo, que promovem a extrusão de metabólitos para o meio 

extracelular. Os genes ambD1-D4 estão dispostos de forma muito semelhante ao agrupamento 

da linhagem UTEX 1903, bem como os genes ambO. Desses, os genes ambO1 e ambO2 não 

foram contemplados pela montagem do genoma. Os genes essenciais ambT1, ambT2 e ambT3, 

envolvidos na biossíntese de triptofano, situam-se mais próximos à região reguladora 

(ambR1-R2) na linhagem CENA161, mas os genes ambT4 e ambT5 não foram alcançados 

pelo sequenciamento, podendo estar localizados à região flanqueadora, à montante no 

agrupamento, após o gene ambD3. Os genes ambU1 e ambU2 não foram cobertos igualmente, 

embora os genes ambU1 e ambU4 estejam sendo flanqueados, respectivamente, pelos genes 

ambO3 e ambO4, como dispostos na linhagem UTEX 1903. Os genes ambC2 e ambC3, que 

codificam enzimas core, não foram contemplados pelo sequenciamento, provavelmente 

localizados após o gene ambD3 (Figura 15). Por fim e mais importante, os três genes 

envolvidos na biossíntese da enzima prenil transferase, ambP1-ambP3, estão todos presentes 

no agrupamento obtido pela montagem genômica da linhagem CENA161, em disposição 

sequencial similar à apresentada pela linhagem UTEX 1903. Adicionalmente, o genoma da 

CENA161 apresenta quatro sequências curtas (em cinza) que variam de 75 a 258 pb e 

apresentam alta identidade com agrupamentos gênicos de biossíntese dos hapalindois, porém, 

sem predição de funcionalidade. O agrupamento gênico incompleto da linhagem Fischerella 

sp. CENA161 está atualmente flanqueado por uma sequência de 2862 pb, após o gene ambE3, 

que cofidica uma enzima ATPase transportadora de cátion, com identidade de 96 % com o 

genoma de uma linhagem da espécie F. muscicola. A outra extremidade do agrupamento, que 

termina após o gene ambD3, corresponde ao limite das sequências contíguas do genoma.  

 

Figura 15– Agrupamento gênico envolvido na biossíntese de ambiguina para: Fischerella sp. UTEX 1903 e 
Fischerella sp. CENA161 
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A curadoria e anotação manual foram realizadas utilizando como referência a 

identificação dos genes reguladores (R1 e R2), que se encontram ao centro do agrupamento e 

facilmente detectáveis por serem transcritos em sentidos opostos um em relação ao outro. 

Ainda, através da anotação manual, foi observado que a maioria dos genes codificam 

sequências de aminoácidos com maior valor de similaridade em suas sequências com os 

produtos gênicos relacionados à biossíntese de ambiguina, proposto para a linhagem 

Fischerella sp. UTEX 1903 e, com o segundo valor de escore máximo de alinhamentos, a 

similaridade corresponde a sequências de aminoácidos das enzimas do agrupamento gênico 

envolvido na biossíntese de hapalindol para a linhagem Fischerella sp. ATCC 43239 

(BECHER et al., 2007). A similaridade permaneceu alta para outras sequências de enzimas 

envolvidas em biossíntese de outros indois do grupo hapalindol (Tabela 5), com similaridade 

acima de 92 % entre as sequências da linhagem CENA161 e as sequências das linhagens 

produtoras de hapalindol (Fischerella sp. PCC 9339) e welwitindolinona (Fischerella 

muscicola SAG 1427-1, Fischerella sp. PCC 9431, Hapalosiphon welwitschii IC-52-3 e 

Westiella intricata HT-29-1).  

O agrupamento gênico de biossíntese de ambiguina foi finalmente proposto de forma 

putativa por Hillwig, Zhu e Liu (2014), após 30 anos de início de investigações químicas com 

o grupo das biomoléculas do grupo hapalindol (MOORE; CHEUK; PATTERSON, 1984), 

resultado de um esforço que uniu análises de sequenciamento genômico, análises químicas 

dos precursores biossíntéticos produzidos pela atividade das enzimas prenil transferase e 

isonitrila sintase, e utilizando também sequências de genes que codificam enzimas homólogas 

para outras bactérias, fazendo uso de ferramentas de bioinformática para conduzir a anotação 

gênica. Essa estratégia permitiu a anotação funcional de 28 genes, baseada em homologia com 

outros genes presentes em outros grupos de bactérias, e que podem ser categorizados nos oito 

grupos, de acordo com a sua função sobre a biossíntese da ambiguina.  
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Tabela 5 - Percentuais de similaridade entre sequências de aminoácidos das enzimas Amb do agrupamento 
gênico da linhagem Fischerella sp CENA161 alinhadas com as sequências das outras linhagens 
produtoras de hapalindois 

Linhagem/Seq. aa AmbD1 AmbD2 AmbD3 AmbT1 AmbT2 AmbT3 AmbP1 AmbP3 

Fischerella sp.  

UTEX 1903 

98 98 99 65 99 98 59 100 

Fischerella sp.  

ATCC 43239 

99 99 99 98 99 99 98  

Fischerella sp.  

PCC 9339 

98 98 99 98 98 99 98 59* 

F. muscicola  

SAG 1427-1 

96 97 99 89 95 92 96  

Fischerella sp.  

PCC 9431 

96 97 99 93 96 97 96  

Hapalosiphon welwitschii 

IC-52-3 

96 97 99 93 96 96 96  

Westiella intricata   

HT-29-1 

96 97 99 65 97 96 97 59* 

*similaridade às sequências de aminoácidos transcritas a partir da orf-2 

Foi consolidado que moléculas do grupo hapalindol compartilham uma unidade de 

indol e uma de isonitrila, que são conectados por uma ligação C-C, entre os carbonos 10 e 11 

da molécula de hapalindol, onde também é anexada uma unidade de monoterpeno. As 

ambiguinas são moléculas do grupo hapalindol que sofrem modificação pela incorporação de 

grupo terc-prenil no carbono 2 do anel indol, sugerindo que a enzima indol prenil transferase 

é necessária nessa etapa de montagem (BONITZ et al., 2011). A investigação elucidou que a 

presença de grande configuração de genes voltados para a síntese de triptofano e isoprenoide 

é consistente com a origem estrutural das ambiguinas, assim como os alcaloides indol 

terpenoides, no caso da biossíntese por outros grupos de bactérias, que requerem L-Trp, 

DMAPP, e IPP para sua montagem do esqueleto da molécula. Fazendo alusão aos genes 

ambO, com atividade de oxigenase, foi comprovado que o gene ambO5 codifica uma enzima 

com atividade de uma halogenase que faz a mediação da transformação de uma molécula 

precursora de ambiguina e/ou hapalindol não clorinado a uma clorinada por 

estereoseletividade, através de uma ligação C-Cl no carbono 13 da molécula em síntese. Essa 
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descoberta vai ao encontro com a observação, por análises químicas, de que muitas moléculas 

de ambiguina são isoladas como clorinadas e não clorinadas, o que sugere que moléculas de 

ambiguina não clorinadas são provavelmente um intermediário a ser montado em um estágio 

posterior da biossíntese. Ainda sobre os genes essenciais envolvidos na biossíntese, o gene 

ambP2 é um candidato à atividade de geranil pirofosfato sintase, que fornece um 

monoterpeno para a molécula de ambiguina. Os genes ambP1 e ambP2 são homólogos às 

prenil transferases de moléculas aromáticas produzidas por outras bactérias, que podem 

transferir grupos isoprenoides aos carbonos das posições 5 ou 10 do anel aromático da 

molécula em síntese (BONITZ et al., 2011), tornando-se imprescindível para converter a 

variante hapalindol U ou G, juntamente com um grupo tert-prenil do DMAPP, para gerar a 

variante ambiguina H ou A, parada crucial na biossíntese da ambiguina. Essa conclusão foi 

gerada pela técnica de cromatografia líquida de alta pressão, após purificar moléculas da 

variante hapalindol G, DMAPP, avaliando juntamente a expressão do gene ambP3, 

observando a geração de uma nova molécula cujo tempo de aquisição foi exatamente o 

mesmo da variante ambiguina A. Paralelamente, foi verificado que o gene ambP1 não 

mostrou o mesmo efeito. Assim, o gene ambP3 participa essencialmente na conversão de 

hapalindol em ambiguina. A sequência de aminoácidos da enzima AmbP3 da linhagem 

CENA161, alvo de estudos do presente trabalho, apresentou 100 % de similaridade com a 

mesma enzima presente no agrupamento da linhagem Fischerella sp. UTEX 1903. Por outro 

lado, a sequência de aminoácidos da enzima AmbP3 também apresentou uma similaridade de 

59 % com as sequências de aminoácidos transcritas pela orf-2 para as linhagens Fischerella 

sp. PCC 9339 e Westiella intricata HT-29-1, para as sequências gênicas envolvidas na 

biossíntese de hapalindol e westielindolinona, respectivamente. 

O agrupamento gênico de biossíntese de ambiguina (HILLWIG; ZHU; LIU, 2014) 

passou por nova avaliação após novo sequenciamento, em que foram anotadas novas orfs que 

flanqueiam os genes amb - ambO6, orf-4, orf-5 e ambO7 - à jusante, após o gene ambE3, e 

orf-1, s1 e s2, à montante, após o gene ambC3 (MICALLEF et al., 2014). Ao gene ambO6 foi 

atribuída a atividade de alcanossulfato mono-oxigenase, e é homólogo ao gene hpiO6 no 

agrupamento gênico de biossíntese de hapalindol na linhagem Fischerella sp. PCC 9339. O 

gene ambO7 codifica a enzima oxidorredutase e atividade de dissulfito nucleotídeo piridina 

dependente de FAD, e não apresenta homologia com outras sequências. Foi constatado que o 

gene ambP1, bem como os genes envolvidos no processo regulatório, na síntese de DMAPP, 

triptofano e isolitrila, estão localizados nos agrupamentos gênicos de biossíntese de 
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hapalindol, ambiguina e welwitindolinona, sendo, portanto, sequências conservadas, e os 

genes ambP2 e ambP3 são encontrados somente nos agrupamentos gênicos de biossíntese de 

hapalindol e ambiguina. Por fim, o gene ambP3 foi confirmado estar presente somente no 

agrupamento gênico de biossíntese da ambiguina, confirmando seu papel chave na conversão 

de hapalindol a ambiguina (MICALLEF et al., 2014), estando presentes, agora, nos genomas 

das linhagens Fischerella sp. UTEX 1903 e Fischerella sp. CENA161. O segundo estudo 

comparativo dos genomas permitiu a observação da sintenia entre os genes envolvidos na rota 

bioquímica dos alcaloides hapalindol, verificando também quais são as sequências 

conservadas entre todas as linhagens estudadas. A linhagem Fischerella sp. CENA161, alvo 

do presente trabalho, parece apresentar uma diferença na sintenia desses genes, o que 

contribuirá para os estudos de comparação de genomas de linhagens produtoras de 

substâncias bioativas. 

A sequência codificante da subunidade 16S do ribossomo da linhagem Fischerella sp. 

CENA161 foi sequenciada e comparada com a sequência de linhagens cianobacterianas 

produtoras e não produtoras de substâncias bioativas, quanto à identidade dos nucleotídeos 

(Figura 16). O gene ribossomal é um dos parâmetros mais adequados para ser utilizado como 

ferramenta para a realização de inferências filogenéticas e taxonomia bacteriana, uma vez que 

está presente em todas as bactérias, compõe uma molécula relativamente estável, apresenta 

um comprimento em sequência de nucleotídeos adequado, em termos estatísticos, e a taxa de 

mutações em sua sequência de nucleotídeos é baixa, em relação a outros genes, 

acompanhando as mudanças evolutivas dos organismos de forma coerente. Isso faz desse 

gene um bom marcador evolutivo (WOESE, 1987; STACKEBRANDT; GOEBEL, 1994; 

ZHANG et al., 2014).  

A linhagem deste estudo ficou agrupada em um clado com 99 % de reamostragem 

com as linhagens Fischerella sp. PCC 9339 e Fischerella sp. UTEX 1903. A linhagem 

Fischerella sp. PCC 9339 é também potencial produtora de microcistina e de hapalindol 

(SHIH et al., 2013; MICALLEF et al., 2014), cujas sequências de genes mcy mostraram alta 

identidade com as sequências da CENA161, e apresenta hábito bentônico igualmente. A 

linhagem Fischerella sp. UTEX 1903 é produtora de ambiguina, hapalindol e fishambiguina, 

e foi isolada de ambiente terrestre (MOORE; CHEUK; PATTERSON, 1984; SMITKA et al.,. 

1992). A linhagem Fischerella sp. ATCC 43239, também produtora de hapalindol, ficou 

apresentada no clado anterior, com 57 % de reamostragem. A linhagem Fischerella sp. 

NQAIF311, isolada de água doce na Austrália, também é produtora de microcistina (CIRÉS et 
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al., 2014), mas não se encontra no mesmo clado das outras duas linhagens que apresentam o 

agrupamento gênico de biossíntese da microcistina - CENA161 e PCC 9339. Todas as seis 

linhagens do gênero, que foram agrupadas em um clado externo com 100 % de reamostragem, 

apresentaram identidade de 99 % entre as suas sequências nucleotídicas do gene ribossomal 

16S rRNA. Curiosamente, dentre essas, as linhagens CENA161, PCC 9339, UTEX 1903 e 

ATCC 43239 apresentam o agrupamento gênico de biossíntese dos alcaloides ambiguina e 

hapalindol, cuja sintenia gênica foi mais conservada em relação aos outros agrupamentos de 

biossíntese de welwitindolinona, descritos para as linhagens Fischerella sp. PCC 9431 

Hapalosiphon welwitschii UH IC 52 3 e Westiella intricata UH HT 29 1 (MICALLEF et al., 

2014), que ficaram agrupadas em um clado com 99 % de reamostragem, e a linhagem 

Fischerella muscicola SAG 1427-1, que é apresentada separadamente em outro clado.  

Essa organização observada dos genes biossintéticos dos alcaloides do grupo 

hapalindol parece ser congruente, portanto, com a organização baseada na filogenia do gene 

do 16S rRNA para as linhagens produtoras dos alcaloides, com exceção do agrupamento 

gênico da linhagem desse trabalho, CENA161. Micallef et al. (2014) observaram que as 

linhagens produtoras de ambiguina e hapalindol, e as linhagens produtoras de 

welwitindolinona, apresentam um alto nível de conservação da ordem das sequências gênicas 

de biossíntese em seus agrupamentos.  

 

Figura 16 – Dendrograma realizado com as sequências do gene do 16S rRNA utilizando a inferência bayesiana. 
Valores de reamostragem de gerações acima de 50 % estão representados em cada nó. Linhagem em 
negrito é o objeto do presente trabalho.            Agrupamento de microcistina;          Agrupamento de 
ambiguina;       Agrupamento de hapalindol;      Agrupamento de nostopeptolida;       Agrupamento de 
welwitindolinona;                                                                                                                           
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4.4.3 Nostopeptolida 
 

Nostopeptolidas e nostociclopeptídeos são peptídeos cíclicos sintetizados a partir da 

via não ribossomal, que foram descritos primeiramente para as linhagens Nostoc sp. GSV224, 

isolada de solo na India, e Nostoc sp. ATCC 53789, isolada de líquen na Escócia 

(GOLAKOTI et al, 2000; 2001). Enquanto a nostopeptolida é constituída por nove resíduos 

de aminoácidos, sendo sete aminoácidos proteinogênicos e dois não proteinogênicos - L-4-

metilprolina (mePro) e L-leucilacetato (LeuAc), a molécula de nostociclopeptídeo é 

sintetizada a partir de sete resíduos de aminoácidos, com um grupo E-imina (R´R=N-R´´) 

ligado ao resíduo de L-tirosina, além do resíduo de  L-4-metilprolina em comum com a 

molécula de nostopeptolida (GOLAKOTI et al., 2000; LUESCH et al., 2003). O agrupamento 

gênico envolvido na síntese deste PS/PKS foi proposto por Hoffmann et al. (2003) para a 

linhagem Nostoc sp. GSV224 através do preparo de biblioteca de cosmídeos, apresentando 

um comprimento de aproximadamente 40 kb e a participação de sete genes: nosA, nosB, nosC, 

nosD, nosE, nosF e nosG, e uma orf5, distribuídos em dois operons: o de maior comprimento, 

apresentando os genes nosA-nosD e, o operon menor, apresentando as sequências de orf5, 

nosE, nosF e nosG. Os genes nosA-nosD codificam enzimas PS/PKS na molécula de 

nostopeptolídeo em síntese. Os outros genes – orf5, nosE-nosG - codificam enzimas 

relacionadas à biossíntese dos aminoácidos mePro e à atividade de efluxo. Sendo assim, o 

complexo nostopeptolida sintetase é constituído de quatro enzimas modulares: NodA, que 

apresenta quatro módulos, NodC, que apresenta três módulos, e NosD, que apresenta dois 

módulos, apresentam função de NRPS; e a enzima NosB, que apresenta apenas um módulo e 

é uma PKS tipo 1. Os módulos das enzimas NosA, NosC e NosD apresentam a série de 

domínios relacionados à atividade de adenilação, condensação e proteína carreadora de 

peptidil. O segundo módulo da enzima NosD apresenta adicionalmente o domínio tioesterase, 

com atividade de liberar a estrutura linear da molécula em formação e catalisar sua ciclização. 

A enzima NosB apresenta os domínios de cetoacil-ACP sintase, acil transferase e proteína 

carreadora de acil, o que sugere atividade de incorporação de acil-CoA na extensão da 

molécula. A enzima NosE mostra alta similaridade com as enzimas álcool desidrogenase 

ligantes de zinco. A enzima NosF mostra homologia com enzimas de atividade de redução 

sobre o aminoácido mePro, catalisando a reação terminal na biossíntese de prolina. A enzima 

NosG é homóloga a transportadores ABC, apresentando alta similaridade com a enzima 
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McyH, envolvida no transporte de microcistina para o exterior da célula. Assim, essa enzima 

provavelmente é responsável pelo efluxo de nostopeptolida para o meio extracelular 

(HOFFMANN et al., 2003). 

Cinco sequências gênicas com alta identidade de nucleotídeos com o agrupamento 

gênico de biossíntese de nostopeptolida foram anotadas no genoma da linhagem Fischerella 

sp. CENA161, através do alinhamento contra sequências disponíveis em banco de dados 

público. O agrupamento gênico de biossíntese de nostopeptolida na linhagem Nostoc sp. 

GSV224 apresenta sete genes envolvidos (nosA-nosG) e mais uma orf5, a linhagem 

CENA161 apresenta, em sentido 5’ à 3’, cinco sequências codificadoras: nosD e nosA, 

envolvidos na síntese de PS, acabamento e ciclização da molécula; uma sequência 

codificadora de proteína hipotética (conforme anotação realizada em genoma de Fischerella 

sp. PCC 9339), que apresenta identidade com a sequência de orf5, mas com função 

desconhecida; nosE, nosF e nosG, com confirmação de alta identidade com os genes 

relacionados à biossíntese da L-4-metilprolina e transporte extracelular, respectivamente 

(Figura 17). 

 

 
Figura 17– Agrupamento gênico envolvido na biossíntese de nostopeptolida para as linhagens Nostoc sp. 

GSV224 e Fischerella sp. CENA161.  Genes em cor cinza correspondem a NRPS 

 

As sequências de aminoácidos mostraram a mais alta similaridade com as sequências 

da linhagem Fischerella sp. PCC 9339 (Tabela 6), que possivelmente apresenta um 

agrupamento gênico relacionado à biossíntese de peptídeos não ribossomais ainda não 

anotado. A sequência de NosD da linhagem CENA161 apresenta similaridade (53 %) com 

sequência do domínio de adenilação de NRPS para a linhagem Nostoc punctiforme PCC 
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73102, e 57 % de similaridade com sequências de NpnB e NpnC da linhagem Nostoc sp. 152, 

enzimas essas envolvidas na biossíntese de nostoficina.  

Embora as sequências de aminoácidos tenham apresentado a mais alta similaridade 

com sequências codificantes de enzimas biossíntéticas de nostociclopeptídeo (Ncp) para dois 

dos seis genes anotados após a montagem das leituras do genoma (NosA e NosG), a sintenia 

gênica para a linhagem CENA161 está parcialmente de acordo com a do agrupamento gênico 

de nostopeptolida; os genes orf5, nosE, nosF e nosG estão organizados de forma idêntica, e os 

seis genes localizados, codificando no mesmo sentido (Figura 15). A análise da sequência do 

domínio de adenilação do primeiro módulo de NosD verificou uma sequência idêntida dos 

aminoácidos conservados em relação à sequência de NosD para a linhagem Nostoc sp. 

GSV224 (Tabela 7), o que permite inferir a essa sequência a atividade enzimática de 

incorporação de um resíduo de tirosina à molécula de nostopeptolida em formação. Ainda, a 

sequência de aminoácidos do domínio de adenilação do módulo 3 da enzima NodA mostra a 

predição de incorporação de metilprolina na montagem da molécula, que vem a ser o 

aminoácido não proteinogênico precursor da estrutura da nostopeptolida. Durante a 

biossíntese dos peptídeos cíclicos, a redução de MeP5C a metilprolina é facilitada pela 

enzima MeP5C redutase, codificada pelo gene ncpE, cuja sequência nucleotídica é 92 % 

idêntica à de nosF (LUESCH et al., 2003). Embora a metilprolina seja comum em ambas as 

moléculas – nostopeptolida e nostociclopeptídeo – sua conversão é catalisada pela enzima 

NosF para a linhagem Nostoc sp. GSV224, na produção de nostopeptolida (HOFFMANN et 

al., 2003), e pela enzima NcpE para Nostoc sp. ATCC 53789, na produção de 

nostociclopeptídeo (BECKER; MOORE; MOORE, 2004). A sequência de aminoácidos 

localizada no genoma da CENA161 revelou homologia com a família dessas enzimas 

redutoras, apresentando maior similaridade com a enzima NosF (89 %) em relação à enzima 

NcpE (85 %). Stocking et al. (2001) comprovaram que a L-4-metilprolina é derivada do 

aminoácido Leu através da rota relacionada à conversão da isoleucina à 3-metilprolina. 

Posteriormente, Luesch et al. (2003) comprovaram, por técnica de clonagem, que os genes 

nosE e nosF codificam as enzimas desidrogenase de cadeia longa dependente de zinco e a 

delta1-pirrolina-5- ácido carboxílico, que foram expressas em Escherichia coli, mostrando, 

portanto, estar envolvidas nas duas etapas finais da biossíntese da L-4-metilprolina.  
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Tabela 6 - Percentuais de similaridade entre sequências de aminoácidos das enzimas Nos do agrupamento gênico 
da linhagem Fischerella sp CENA161 alinhadas com asa sequências das outras linhagens produtoras 
de PS/PKS 

Linhagem/Sequência aa NosA NosD* NosE NosF NosG Proteína 

hipotética 

Fischerella sp.  

PCC 9339 (nostopeptolida) 

98 95 99 99 98 99 

Nostoc sp.  

ATCC 53789 (nostociclopeptídeo) 

74  94 85 81 87 

Nostoc sp. “Peltigera  

membranaceae cyanobiont” 

68  93 88 74 86 

Nostoc sp.  

GSV224 (nostopeptolida) 

68  94 89 73 87 

             *Sequência de NosD apresenta percentual de similaridade com Nostoc punctiforme PCC 73102       
(53 %) e Nostoc sp.152 (Npn) (57 %) 

 

Tabela 7  – Análise de sequências do domínio de adenilação para as enzimas NosA e NosE e as predições dos 
substratos de ligação 

Domínio/Sequência Fischerella sp. CENA161 Nostoc sp. GSV224 

NosA – domínio 1 D   V   W   H    I    S   L    I      (Ser) D   A   F   F   L   G   V   T    (Ile/Leu/Val) 

NosA – domínio 2 D   A    F   W   L   G   G   T     (Val) D   V  W  H   I    S    L    I    (Ser) 

NosA – domínio 3 D   V    Q    F    I    S   H   L     (mePro) D   V  Q   F    I   A   H    I    (Pro)  *mePro 

NosA – domínio 4 D   A    S    T    I    A   A  V     (Tyr) D   A  W  F    L  G   N   V    (Leu) 

NosD – domínio 1 D   A    S    T    I    A   A  V     (Tyr) D   A   S  T    I    A   A   V   (Tyr/Phe) 

NosD – domínio 2 D   L    K    C    F  G    X  X D   V  Q  F     I   A   H   V    (Pro) 

*mePro foi o substrato ativado pelo domínio 3 NosA na biossíntese de nostopeptolida A1 e A2 (estrutura 
secundária) 

 

A análise do sentido das sequências codificadoras envolvidas na biossíntese de 

nostopeptolida para a linhagem Fischerella sp. CENA161 não apresentou a mesma 

organização em relação à linhagem Nostoc sp. GSV224. O atual agrupamento gênico para a 

linhagem de estudo está incompleto, e os genes envolvidos na síntesse de PS estão dispostos 

em ordem diferente na linhagem de estudo, sugerindo a necessidade de mais investigações e 

explorações com outras linhagens que potencialmente possam apresentar o agrupamento 

gênico de biossíntese da nostopeptolida, para fins comparativos de sintenia e filogenia entre 

as linhagens produtoras. Visto que as duas linhagens em comparação pertencem a gêneros 
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diferentes, não seria incomum apresentarem diferença de sintenia em seus agrupamentos de 

genes. 

Os agrupamentos gênicos de biossíntese de substâncias bioativas encontrados no 

genoma da linhagem Fischerella sp. CENA161 mostram promissão na prospecção de novas 

variantes de moléculas, e até mesmo de novas moléculas, visto que foram encontrados, além 

de genes relacionados à produção de microcistina, ambiguina e hapalindol, sequências com 

identidades com genes codificadores de NRPS/PKS ainda não anotados em bancos de dados 

públicos, além de outras classes de substâncias. É crucial o aumento no número de 

sequenciamentos genômicos de cianobactérias a fim de facilitar a busca por agrupamentos 

gênicos de substâncias bioativas promissoras, promovendo a busca especialmente por novas 

classes de antimicrobianos e moléculas terápicas, já que a incidência de micro-organismos 

ambientais e de importância clínica multirresistentes está em ascensão. Cerca de 5 % do 

genoma de linhagens produtoras de substâncias bioativas são voltados para a síntese de rotas 

metabólicas secundárias, na maioria peptídeo sintetases e policetídeo sintases (SHIH et al., 

2013; CALTEAU et al., 2014). Em termos filogenéticos, embora seja reconhecida a 

existência de homologia entre as sequências gênicas envolvidas na síntese de algumas 

substâncias bioativas, podendo ser encontradas entre os diferentes filos do domínio Bacteria, a 

origem biossintética de muitas substâncias bioativas ainda permanece desconhecida 

(HILLWIG; ZHU; LIU, 2014; WANG et al., 2014; CALTEAU et al., 2014).  

4.5 Bioensaios 
 

Os bioensaios foram realizados a partir do extrato intracelular da linhagem de estudo 

em condições não axênicas e axênicas. Em ambas as condições, foi observada a bioatividade 

contra bactérias Gram positivas, Gram negativas e também contra levedura (Figuras 18 – 21). 
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Figura 18- Bioensaios realizados com o extrato bruto intracelular da linhagem CENA161 não axênica. Disco de 
nistatina (N) – controle positivo 

 

   

Figura 19- Bioensaios realizados com a fração polar- MeOH (à esquerda nas placas) e apolar - DCM (à direita 
nas placas) separadas do extrato intracelular da linhagem CENA161 não axênica. Disco de nistatina 
(N) – controle positivo. A- Staphylococcus aureus; B- Salmonella typhimurium; C- Candida albicans 

 

A B C
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Figura 20 - Bioensaios realizados com o extrato bruto intracelular da linhagem CENA161 axênica. A- 
Salmonella typhimurium; B- Bacillus cereus; C- Staphylococcus aureus; D- Candida albicans 

 

 

Figura 21 - Bioensaios realizados com a fração polar (à direita nas placas) e apolar (à esquerda nas placas) 
separadas do extrato intracelular da linhagem CENA161 axênica. A- Staphylococcus aureus; B- Candida 

albicans 

 

O maior halo de inibição correspondeu à resposta dos extratos contra Staphylococcus 

aureus, com diâmetro de 24 mm, com bioatividade a partir do extrato intracelular da linhagem 

Fischerella sp. CENA161 axênica. Ainda, os isolados Salmonella typhimurium e Candida 

albicans apresentaram halos de 21 mm e 20 mm, respectivamente, para as condições axênicas 

da CENA161. (Tabela 8). 

 

A B C

D

A B
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Tabela 8 – Comprimento dos halos de inibição, em milímetros, obtidos após os bioensaios realizados com o 
extrato bruto intracelular da linhagem Fischerella sp. CENA161. Experimento realizado em 
condições não axênicas e axênicas 

Halo(mm) /Cepa S. aureus B. cereus S. typhimurium X. campestris B. cepacia C. albicans 

CENA161  

não axênica 

17 11 15 17 11 16 

CENA161 

axênica 

24 14 21 --- --- 20 

--- não testado 

 

Tabela 9 – Comprimento dos halos de inibição, em milímetros, obtidos após os bioensaios realizados com as 
frações apolares e polares do extrato intracelular da linhagem Fischerella sp. CENA161. 
Experimento realizado em condições não axênicas e axênicas 

Halo (mm) /Cepa S. aureus S. typhimurium C. albicans 

CENA161 

Fração apolar (DCM) 

16 14 15 

CENA161 

Fração polar (MeOH + H2O) 

18 17 12 

CENA161 axênica  

Fração apolar (DCM) 

20 --- 15 

CENA161 axênica 

Fração polar (MeOH + H2O) 

15 --- 8 

                         --- não testado 

A técnica de difusão de disco em Agar (BAUER et al., 1996) é amplamente utilizada 

para a avaliação da atividade de substâncias bioativas por meio da inibição do crescimento de 

linhagens alvo em superfície de meio de cultura sólido, evidenciado pela formação de halo de 

inibição. Os resultados obtidos dos bioensaios realizados com a linhagem Fischerella sp. 

CENA161 mostraram atividade de amplo espectro contra bactéria e também contra levedura, 

tanto em condições axênicas como não axênicas de cultivo da linhagem CENA161. Raveh e 

Carmeli (2007) também obtiveram atividade simultânea contra bactéria e fungo a partir do 

extrato polar da linhagem Fischerella sp. IL-199-3-1, isolada de solo, que comprovou 

posteriormente tratar-se das variantes ambiguina H e ambiguina I. No presente trabalho, foi 

verificado que as frações apolar (DCM) e polar (MeOH + H2O) apresentam bioatividade 
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contra bactéria e levedura (Tabela 9), com o comprimento dos halos variando de 8 mm, para a 

fração polar do extrato de células axênicas,  a 20 mm, para a fração apolar de células axênicas. 

4.6 Análises químicas – microcistina 
 

A técnica de cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) foi utilizada para a 

avaliação química da presença e variantes de microcistinas produzidas pela linhagem 

CENA161. A amostra liofilizada de células (60 mg) foi utilizada para a extração de 

compostos e análise por experimento de varredura em cromatógrafo acoplado a 

espectrometria de massas de triplo quadrupolo. O triplo quadrupolo é composto de três 

quadrupolos dispostos em série linear, o que permite a análise de fragmentos de íons 

precursores, permitindo a passagem somente de íons com massa/carga específica, seguindo 

com sua fragmentação e posterior detecção dos fragmentos obtidos, o que permite uma 

técnica analítica com alta sensibilidade e especificidade para a detecção de variantes de 

microcistina (NEFFLING; SPOOF; MERILUOTO, 2009). Para a execução das análises, 

realizou-se somente a detecção e composição de microcistinas intracelulares. Foi realizada a 

varredura de íons precursores para o fragmento de m/z 135. Este íon é característico da cadeia 

lateral do Adda, ou seja, é uma via de varredura para microcistinas. A amostra da linhagem 

Microcystis aeruginosa LTPNA08 foi utilizada como controle positivo para produção de 

microcistina (Figuras 22 - 25).  

 

Figura 22 - Cromatograma de varredura de íons precursores de m/z 135 para padrões analíticos de MC-LYR, LR 
e LA. (A) Varredura entre m/z 450-900, região onde aparecem íons duplamente carregados (M+2H)2+; (B) 
Varredura entre m/z 800-1250, região onde aparecem íons protonados (M+H)+. A fração em 13 min no painel B 
não corresponde a uma microcistina 

A 

B 
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Figura 23- Espectros de massas (íons precursores) correspondentes às frações cromatográficas identificados no 
painel B da Figura 20. (A) MC-YR, m/z 1045 (M+H)+; (B) MC-LR, m/z 995 (M+H)+; (C) MC-LA, 
m/z 910 (M+H)+ e 927 (M+NH4)

+ 

 

Figura 24- Cromatograma de varredura de íons precursores de m/z 135 para amostra M. aeruginosa LTPNA08, 
sabidamente produtora de MC-RR e MC-LR. (A) Varredura entre m/z 450-900, região onde aparecem 
íons duplamente carregados (M+2H)2+; (B) Varredura entre m/z 800-1250, região onde aparecem íons 
protonados (M+H)+ 

 

 

Figura 25- Espectros de massas (íons precursores) correspondentes às frações cromatográficas identificadas. (A) 
MC-RR, m/z 519,8 (M+2H)2+; (B) MC-LR, m/z 995(M+H)+ 

A 

B 

C 

A 

B 

A 

B 
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A amostra foi analisada em equipamento ion trap para aquisição de espectros de 

fragmentação, na tentativa de identificar as variantes. As frações correspondentes à 

fragmentação do íon precursor da microcistina (m/z 135) foram obtidas pela varredura dos 

íons do intervalo 800-1250 m/z, com obtenção de ions protonados, correspondentes às 

variantes de microcistina, no intervalo de tempo de aquisição de 7 a 14 minutos, para as 

condições de passagem de gradiente de 35 a 100 % de acetonitrila, no intervalo de tempo de 0 

a 16 minutos (Figuras 26 e 27). Foram encontradas sete variantes de microcistina: MC-LR, 

MC-LL MC-FR, MC-LA, MC-LM, MC-LAba e [D-Asp3]MC-LL (Figuras 28 - 36). A 

variante MC-LR já havia sido identificada anteriormente (FIORE et al., 2009) e essa, 

juntamente com as variantes MC-LL e MC-FR, foram relatadas para a linhagem em análise 

prévia a partir do extrato intracelular (SHISHIDO, 2009), por aparelho de tecnologia Q-TOF 

MS/MS. Visto que a concentração de acetonitrila aumenta com o passar do tempo de 

aquisição das frações, as variantes mais apolares foram obtidas após os 10 minutos de corrida 

(Figuras 37 e 38).  

Os resultados mostraram que MC-LR e MC-LL foram as variantes proporcionalmente 

mais produzidas pela linhagem (Figura 38), e são também as descritas com maior frequência 

pela literatura para a maioria dos gêneros produtores da hepatotoxina (SIVONEN, 2009). A 

variante MC-LR é uma das mais tóxicas e mais estudadas variantes de microcistina (Tabela 

10), com valor DL50 =50, ou seja, 50 µg.kg-1 são necessários para matar 50 % dos animais 

testados e expostos por intoxicação a essa substância (CHORUS; BARTRAM, 1999). Em 

virtude disso, é recomendado que seja realizado o controle da presença dessa toxina em águas 

de consumo, principalmente dessa variante, cuja concentração limite não deve ultrapassar 1 

µg.L-1. A linhagem CENA161 foi isolada de barragem em uma nascente, o que não é 

considerado mais agravante pelo fato de não formar florações, e pelo desenvolvimento lento 

dos talos não proporcionar o surgimento de grandes populações. 
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Figura 26 - Cromatograma de varredura de íons precursores de m/z 135 para amostra CENA161. (A) Varredura 
entre m/z 450-900, região onde aparecem íons duplamente carregados (M+2H)2+; (B) Varredura entre 
m/z 800-1250, região onde aparecem íons protonados (M+H)+. As frações numeradas apresentaram 
valores de m/z no intervalo característico de microcistinas 

 

 

Figura 27- Espectros de massas (íons precursores) correspondentes às frações cromatográficas identificadas na 
Figura 24 B. (A) MC-LR, m/z 995 (M+H)+; (B) possível MC, m/z 1029 (M+H)+; (C) possível MC, m/z 
968 (M+H)+ e 985 (M+NH4)

+; (D) MC-LA, m/z 910 (M+H)+ e 927 (M+NH4)
+; (E) possível MC, m/z 

924 (M+H)+ e 941 (M+NH4)
+; (F) possível MC, m/z 970 (M+H)+ e 987 (M+NH4)

+; (G) possível MC, 
m/z 938 (M+H)+ e 955 (M+NH4)

+; (H) possível MC, m/z 952 (M+H)+ e 969 (M+NH4)
+; (I) composto 

suspeito, m/z 873 (M+H)+ e 890 (M+NH4)
+ 

A 

B 

A 

B 

C 
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Figura 28- Espectro de fragmentação para composto de m/z 995. A fragmentação característica e o tempo de 
retenção semelhante ao do padrão analítico confirmam a identificação como MC-LR 

 

 

Figura 29 - Espectro de fragmentação para composto de m/z 1029. A fragmentação característica indica a 
presença de MC-FR 

 

 

Figura 30- Espectro de fragmentação para composto de m/z 968. A fragmentação é característica para 
microcistinas, mas a variante é desconhecida 
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Figura 31- Espectro de fragmentação para composto de m/z 910. A fragmentação característica e o tempo de 
retenção semelhante ao do padrão analítico confirmam a identificação como MC-LA 

 

 

Figura 32- Espectro de fragmentação para composto de m/z 924. A fragmentação característica indica a presença 
de MC-LAba 

 

 

Figura 33 - Espectro de fragmentação para composto de m/z 970. A fragmentação característica indica a presença 
de MC-LM 
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Figura 34- Espectro de fragmentação para composto de m/z 938. A fragmentação característica indica a presença 
de [D-Asp3]MC-LL 

 

 

Figura 35- Espectro de fragmentação para composto de m/z 952. A fragmentação característica indica a presença 
de MC-LL 
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Figura 36- Espectro de fragmentação para composto de m/z 873. A fragmentação não é característica de 
microcistinas 

 

 

Figura 37- Comparação entre espectros de fragmentação das diferentes microcistinas. O perfil de fragmentação é 
o mesmo para todas variantes apolares 
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Figura 38- Cromatograma em modo negativo de ionização para as microcistinas presentes na amostra CENA161 

 

Tabela 10 - Variantes identificadas durante as análises de espectros de fragmentação (SIVONEN et al., 1999; 
DIEHNELT et al., 2006) 

Variante Toxicidade (DL50) m/z Aminoácidos (X e Y) 

MC-LR 50 995 Leucina, Arginina 

MC-FR 250 1029 Fenilalanina, Arginina 

MC-LA 50 910 Leucina, Alanina 

MC-LAba ND 923 Leucina, Ácido aminobutírico 

MC-LM ND 970 Leucina, Metionina 

[Asp3]MC-LL ND 938 Leucina, Leucina 

MC-LL ND 952 Leucina, Leucina 

ND : não determinado 

 

As variantes MC-LAba e a desmetilada [D-Asp3]MC-LL são pouco descritas pela 

literatura, embora já tenham sido identificadas em análises com duas linhagem da espécie 

Microcystis aeruginosa (GATHERCOLE; THIEL, 1987; DIENHELT et al., 2006), mas não 

foram encontrados registros para linhagens da ordem Nostocales. A variante [D-Asp3]MC-LL 

também foi uma das produzidas em maior proporção pela linhagem CENA161. Essa molécula 

de microcistina sofre uma modificação no aminoácido da posição 3, o qual sofre uma 

desmetilação (remoção de metila) do ácido β-metilaspártico, convertendo-o a ácido 

isoaspártico (SIVONEN; JONES, 1999). Kaasalainen et al. (2012) avaliaram a produção de 

microcistina em uma quantidade de 23 associações de cianolíquenes, e encontraram, dentre 52 

diferentes variantes, três com modificação do aminoácido da posição 3 na molécula: [D-Asp3, 

LR

FR MC desc LA LAba LM

Asp3LL

LL
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DMAdda5]MC-LR (m/z 967), [D-Asp3]MC-RR (m/z 1,024), [D-Asp3, ADMAdda5]MC-RR 

(m/z 1,052), mostrando uma alta diversidade genética para o gene mcyE, que codifica a 

enzima responsável pela incorporação do resíduo de aminoácido nessa posição, e elucidando a 

relação dos líquenes na variabilidade de microcistinas e diversidade cianobacteriana 

encontradas nessa interação. A linhagem australiana Fischerella sp. NQAIF311 produz, 

igualmente à CENA161, as variantes MC-LR, MC-LA e MC-FR, além das variantes que não 

são em comum com as produzidas pela CENA161, MC-LF e [D-Asp3]MC-LR (CIRÉS et al., 

2014). A desmetilação do resíduo de aspartato, na posição 3 da microcistina, além da 

substituição de Dha na posição 7 por um Dhb, foram comprovadas ser influentes na 

toxicidade da molécula da microcistina (SHIMIZU et al., 2014). 

As variantes identificadas para a linhagem deste estudo, por espectrometria de massas, 

estão de acordo com a predição das sequências de estrutura secundária dos domínios de 

adenilação para McyA1, McyB2 e McyE, por serem as mesmas bastante conservadas pelas 

análises comparativas, visto que não foram encontradas modificações na incorporação de 

aminoácidos, especialmente nas posições 1 (McyA1) e 5 (McyE) das variantes de microcistina. 

A resposta para a produção de mais de sete variantes de microcistina pela linhagem 

Fischerella sp. CENA161 pode ser a diferenciação na sequência do domínio de adenilação, 

especialmente do gene mcyC, que desempenha a função de incorporar os aminoácidos nas 

posição 4 da molécula da toxina. Sugere-se a possibilidade de que a sequência de aminoácidos 

dessa região, o sítio ligante e de reconhecimento de aminoácidos para a posição 4 da molécula, 

não seja conservada, ao ponto de as enzimas apresentarem baixa especificidade pelo substrato, 

permitindo o reconhecimento e a incorporação de outros aminoácidos na molécula, inclusive 

com diferenças de polaridade em relação aos frequentemente descritos pela literatura, dando 

origem a outras e novas variantes, conforme relatado também para gêneros Anabaena, 

Planktothrix e Microcystis (SIVONEN et al., 1999; FEWER et al., 2007; CHRISTIANSEN et 

al., 2008; JIANG et al, 2013). Para a linhagem CENA161, que pode apresentar dois análogos 

de aminoácidos possíveis na posição 7 – cujo aminoácido sofre a remoção do grupo metil e 

havendo a alteração da estrutura da molécula do metildiidroxialanina (MDha) para 

dihidroxialanina (Dha), e uma correspondente aos resíduos de L-ser, que são precursores da 

síntese da molécula do Mdha e incorporados na região da molécula na substituição deste. No 

entanto, não foram identificadas variantes com modificações na posição 7 da molécula de 

microcistina para a CENA161. Durante as análises químicas, foi avaliado somente o extrato 
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intracelular, sem investigação da microcistina que as células estariam exportando, portanto, 

não há a confirmação de que não seja produzido. 

4.7 Análises químicas das outras substâncias bioativas 
 

Foi avaliado o perfil de cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) com corrida 

sequencial de 4,5 mL.min-1 durante 40 minutos e gradiente de acetonitrila de 50 a 75 %, com 

um volume de 100 µL da fração apolar (diclorometano), e uma corrida sequencial de 4,5 

mL.min-1 durante 35 minutos e gradiente de acetonitrila de 5 a 50 % da fração polar (metanol 

e água) do extrato intracelular obtido a partir de células liofilizadas cultivadas em condições 

axênicas. Foram observadas 25 frações durante a corrida da fração diclorometano do extrato 

intracelular (Figura 39), sendo quatro frações com amplitude acima de 50 mAU, no intervalo 

de tempo de 20 a 30 minutos de corrida. O tempo de retenção dessas moléculas sugere fraca 

polaridade, já que foram removidas da coluna em uma concentração de acetonitrila em torno 

de 60 %.  

 

Figura 39- Corrida em HPLC de 100 µL da fração apolar (DCM) do extrato intracelular da linhagem CENA161. 
Gradiente de acetonitrila 50 - 75 %, tempo de 40 minutos 
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As frações coletadas durante a corrida de HPLC para a fração hidrofóbica do extrato 

intracelular foram submetidas a novo ensaio para a observação da bioatividade contra bactéria 

e fungo. A avaliação de 300 µL de suspensão das moléculas isoladas mostrou que a fração 

coletada aos 16 minutos de aquisição apresenta uma fraca e bacteriostática atividade contra 

Staphylococcus aureus; a fração coletada aos 24,9 minutos mostrou a mais eficiente atividade 

contra a mesma bactéria, e a fração coletada aos 27,7 minutos mostrou atividade intermediária 

contra Staphylococcus aureus e Candida albicans simultaneamente (Figura 40) 

 

 

Figura 40- Bioensaio realizado com as frações isoladas em corrida de HPLC com a fração apolar (DCM) do 
extrato intracelular da linhagem CENA161 

 

A amostra polar (MeOH + H2O) revelou uma concentração de frações durante os 

primeiros seis minutos de aquisição em HPLC, e, após 20 minutos, outras frações foram 

visualizadas. A separação das moléculas na coluna ocorreu, dessa forma, durante a passagem 

de baixa concentração de acetonitrila (5 – 15 %), e alta concentração de acetato de amônio 

0,1 %, carreando as moléculas mais polares. Após, a lavagem com carreamento de substâncias 

ocorreu no intervalo de 21 a 29 minutos de aquisição, com passagem de maior concentração 

de acetonitrila (35 - 50 %), removendo as moléculas menos polares da coluna. Foi observada 

a fração de microcistina (MCY) com o tempo de aquisição de 21.5 minutos, com boa 

amplitude (aproximadamente 100 mAU) em relação às frações obtidas subsequentemente na 

corrida. A microcistina foi detectada nas condições de acetonitrila / acetato de amônio 0,1 % 

30/70, comprimento de onda UV (DAD) de 220,4 nm e sinal referência de 550 nm (Figura 

41). 
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Figura 41- Corrida em HPLC de 100 µL da fração polar (MeOH + H2O) do extrato intracelular da linhagem 
CENA161. Gradiente de acetonitrila 5 - 50 %, tempo de 40 minutos 

 

Os bioensaios realizados com 300 µL das frações coletadas durante a corrida da 

fração polar do extrato intracelular foram testados contra Straphylococcus aureus e Candida 

albicans e não mostraram bioatividade. Algumas hipóteses podem ser sugeridas, como a forte 

ligação da(s) molécula(s) bioativa(s) com a coluna de sílica utilizada, de forma que esta as 

retenha com alta afinidade, e sejam liberadas somente no posterior processo de lavagem com 

o solvente ou com a lavagem da coluna com isopropanol 100 %. Por outro lado, a etapa pós-

corrida, com tempo de aquisição de 15 minutos, não revelou a aquisição de novas frações 

durante a corrida sequencial constante de acetonitrila 50 %. Ainda, outras propriedades 

bioativas da(s) molécula(s) podem ser inativadas ao longo do processo de extração do 

conteúdo intracelular, como nas etapas subsequentes de evaporação e exposição aos diversos 

solventes e pela passagem pela coluna de sílica, o que justificaria a característica lábil da 

estrutura química.  

A avaliação da estrutura química das moléculas de ambiguina e hapalindol foi 

realizada por Smitka et al. (1992), que aplicaram o extrato intracelular para corrida 

cromatográfica utilizando metanol como eluente, coletando a fração ativa após bioensaio e 

MCY 
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dissolvendo-a novamente em metanol para, enfim, submetê-la novamente, após filtração, em 

coluna cromatográfica com gradiente de 80 a 100 % de metanol para a coleta das frações e 

posterior análise. Raveh e Carmeli (2007) investigaram novas variantes de ambiguina também 

através da fração polar do extrato intracelular. Hillwig, Zhu e Liu (2014) isolaram a fração 

correspondente à variante ambiguina A aos 35 minutos de aquisição, com comprimento UV 

de 280 nm. No comprimento de onda de 310 nm, a fração do isômero cis de indol-isonitrila 

obtida da linhagem F. ambigua UTEX 1903 foi obtida com tempo de aquisição de 8,8 

minutos, enquanto o isômero trans foi detectado aos 13 minutos (MICALLEF et al., 2014). 

Essas metodologias evidenciam a classificação polar das moléculas de ambiguina, o que 

sugere que a bioatividade na fração polar (MeOH + H2O) do extrato intracelular da linhagem 

CENA161 corresponda à molécula de ambiguina. 

As estruturas químicas das moléculas de ambiguina e hapalindol são muito 

semelhantes, pertencem à família química dos alcaloides indois do tipo hapalindol, sendo 

produzidos a partir de precursores de triptofano e geranil pirofosfato (STRATMANN et al., 

1994), e compartilham a estrutura molecular de indol e isonitrila ligados pelos carbonos 10 e 

11 do esqueleto, juntamente com um terpeno. As variantes são produzidas especialmente por 

modificações simples da molécula promovidas pelas enzimas prenil transferases e oxigenases 

(HILLWIG; ZHU; LIU, 2014). Ambiguinas e suas variantes apresentam bioatividade 

antibacteriana, antifúngica e antimalárica (RAVEH; CARMELI 2007), enquanto as variantes 

de hapalindol são bioativas contra fungos (SMITKA et al., 1992). 

Nostopeptolida e suas variantes foram investigadas através da extração intracelular 

utilizando acetonitrila/diclorometano 80/20 e, após evaporação, foi eluído em acetonitrila para 

realização de corrida em HPLC de fase reversa, com operação do UV em comprimento de 

onda de 220 nm, utilizando ácido trifluoroacético 0,02 N em acetonitrila 35 % como eluente 

(GOLAKOTI et al., 2000). As frações coletadas foram evaporadas com posteriores etapas de 

caracterização das variantes. A metodologia de extração intracelular abordada pelos autores 

mostra que as moléculas de nostopeptolida são miscíveis em solventes orgânicos apolares. Foi 

descoberto recentemente o papel antitoxina para esse nanopeptídeo cíclico, que atua como 

inibidor de apoptose de hepatócitos induzida por microcistina e da captação de microcistina 

pelo bloqueio dos transportadores aniônicos orgânicos (LIU et al., 2014). Ainda, cabe a esse 

peptídeo o papel de regulação da diferenciação de hormogônios, filamentos móveis que 

desempenham função especialmente nos processos infecciosos na interação simbiótica de 
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linhagem da espécie Nostoc punctiforme com plantas hospedeiras, promovendo a inibição da 

divisão celular durante o processo de simbiose (LIAIMER et al., 2015). 

Assim, as frações isoladas em HPLC e identificadas durante os bioensaios não 

correspondem aos produtos bioativos sintetizados a partir de partes dos agrupamentos gênicos 

já descritos e anotados nesse trabalho, visto que as moléculas de ambiguinas e hapalindois são 

obtidas a partir da fração polar (metanol + água) do extrato intracelular da linhagem 

CENA161, de onde não foi possível isolar as frações bioativas. No entanto, a elucidação 

dessas moléculas será de grande valia para a complementação da descrição dos agrupamentos 

gênicos que mostraram sua sintenia diferenciada dos agrupamentos já conhecidos. As três 

frações isoladas com atividade antibacteriana e a fração correspondente à atividade simultânea 

contra bactéria e levedura correspondem a outro grupo de antimicrobianos, tratando-se 

possivelmente de moléculas da classe das bacteriocinas. 
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5 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Novo sequenciamento genômico da linhagem CENA161, cultivada em condições 

axênicas, deverá ser realizado com tecnologia ”Single Molecule Real Time, Pacific 

Biosciences” para obtenção de leituras longas que viabilizem o fechamento das lacunas do 

genoma e obtenção de agrupamentos gênicos completos. A caracterização química de novas 

variantes e novas biomoléculas deverá ser realizada por espectrometria de massas e 

ressonância magnética nuclear. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A linhagem Fischerella sp. CENA161 possui em seu genoma o agrupamento gênico 

de biossíntese da microcistina, apresentando os 10 genes (mcyA – mcyJ) envolvidos na 

expressão das enzimas voltadas à síntese de microcistina. A sintenia dos genes não 

corresponde à apresentada pela linhagem Fischerella sp. PCC 9339 e, sim, com a linhagem 

Nostoc sp. 152, havendo o gene mcyJ em substituição ao gene mcyL descrito para essa última 

linhagem. Por outro lado, a maior similaridade das sequências de aminoácidos codificadas 

pelos 10 genes da CENA161 corresponde às sequências da linhagem Fischerella sp. PCC 

9339. Outros agrupamentos gênicos de biossíntese da NRPS/PKS nostopeptolida e do 

alcaloide ambiguina foram identificados no genoma. Assim, à linhagem Fischerella sp. 

CENA161 corresponde ao relato da primeira cianobactéria do gênero, coletada de águas 

brasileiras, a apresentar os três agrupamentos gênicos biossintéticos para as substâncias 

microcistina, ambiguina e nostopeptolida, e o primeiro agrupamento gênico de biossíntese de 

microcistina para o gênero oficialmente descrito na literatura. A linhagem CENA161 está 

produzindo atualmente sete variantes de microcistina, estando o agrupamento gênico de 

biossíntese em funcionalidade também em condições axênicas. Três prováveis novas 

moléculas bioativas – duas com propriedade antibacteriana e uma com propriedade 

antibacteriana e antifúngica simultaneamente – são produzidas por ela, o que a torna uma 

importante fonte de bioprospecção de novas drogas de aplicações diversas nos campos de 

farmacologia e agronomia. Por fim, os agrupamentos gênicos descritos no presente trabalho 

poderão auxiliar em futuras investigações de filogenias e desenhos de oligonucleotídeos 

iniciadores voltados para o monitoramento de qualidade das águas.  
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Apêndice A 

Meios de cultura utilizados durante os experimentos deste trabalho 

BG11 (ALLEN, 1968) 

 Solução estoque g.L-1 mL.L-1 Solução final (g.L-1) 
1 NaNO3 150 10 1,5 
2 K2HPO4 40 1 4.10-2 
3 MgSO4.7H2O 75 1 7,5.10-2 
4 CaCl2.2H2O 36 1 3,6.10-2 
5 Ácido cítrico 6 1 6.10-3 
6 Citrato de amônio férrico 6 1 1.10-3 
7 EDTA.Na2 1 1 1.10-3 
 H3BO3 2,86  2,8.10-3 
 MnCl2.4H2O 1,81  8,1.10-3 
 ZnSO4.7H2O 0,220  2,2.10-3 

8 Na2Mo4.2H2O 0,390 1 3,9.10-3 
 CuSO4.5H2O 0,079  7,9.10-5 
 Co(NO3)2.6H2O 0,049  4,9.10-5 

 

Z8 (KOTAI, 1972) 
 

 Solução estoque g.L-1 mL.L-1 Solução final (g.L-1) 
1 NaNO3 46,70 10 0,46 
2 Ca(NO3)2.4H2O 5,9 10 5,9.10-2 
 MgSO4.7H2O 2,5  2,5.10-2 

3 K2HPO4 3,1 10 3,1.10-2 
 Na2CO3 2,1  2,1.10-2 

4 Solução Fe*  10 2,8.10-3 
 Solução EDTA**    
 Na2WO4.2H2O 0,333  3,3.10-3 
 (NH4)6Mo7O24.4H2O 0,880  8,8.10-3 
 KBr 1,2  1,2.10-2 
 KI 0,83  8,3.10-3 

5 ZnSO4.7H2O 2,87 1 2,8.10-3 
 Cd(NO3)2.4H2O 1,55  1,5.10-3 
 Co(NO3)2.6H2O 1,46  1,4.10-3 
 CuSO4.5H2O 1,25  1,2.10-3 
 NiSO4(NH4)2SO4.6H2O 1,98  1,9.10-3 
 Cr(NO3)3.9H2O 0,41  4,1.10-3 
 V2O5 0,089  8,9.10-4 
 KAl(SO4)2.I2H2O 4,74  4,7.10-3 
 H3BO3 3,1  3,1.10-3 
 MnSO4.H2O 1,6  1,6.10-3 

 

*2,80 g FeCl3.6H2O dissolvidos em100 mL 0.1 N HCl 

** 3,90 g EDTA-Na2 dissolvidos em 100 mL 0.1 N NaOH. 10 mL da solução Fe acrescidos de 9,5 mL da solução de EDTA 
são completados para 1000 mL de H2O. 
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Agar triptona de soja (TSA, HiMedia) 

Reagente Quantidade (g.L-1) 
Digestão pancreática de caseína 15 
Cloreto de sódio 5 
Digestão papaica de farinha de soja 5 
Agar  15 

                               

                                        Ajustar o pH, após a esterilização, para 7.3 ± 0.2  

 

Agar R-2A (SP Labor) 

Reagente  Quantidade (g.L-1) 
Caseína ácida hidrolisada 0.5 
Extrato de levedura 0.5 
Peptona proteose  0.5 
Dextrose  0.5 
Amido solúvel 0.5 
Fosfato dipotássico 0.3 
Sulfato de magnésio 0.024 
Piruvato de sódio 0.3 
Agar  15 

                             

                                        Ajustar o pH, após a esterilização, para 7.2 ± 0.2 
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APÊNDICE B 

Sequências de oligonucleotídeos iniciadores utilizados neste trabalho (sentido 5’ à 3’) 

Gene ribossomal 16S rRNA 

27F1 AGAGTTTGATCCTGCTCAG 

23S30R ACCTAGGCACACAGAGGCGAGG 

 
Região interna do gene do 16S rRNA 

357F CCTACGGGAGGCAGCAG 

357R CTGCTGCCTCCCGTAGG 

704F GTAGSGGTGAAATSCGTAGA 

704R TCTACGSATTTCACCSCTAC 

1114F GCAACGAGCGMRACCC 

1114R GGGTYKCGCTCGTTGC 

 

Fragmento do gene ribossomal 16S rRNA com anelamento na região exclusiva de 
cianobactérias. 

CYA GGGGAATYTTCCGCAATGGG 

781a ATTACCGCGGCTGCTGG 

781b GACTACAGGGGTATCTAATCCCTTT 

 
Fragmento do gene ribossomal 16S rRNA com anelamento na região em comum de Bacteria. 

P1F CCTACGGGAGGCAGCAG 

P2R GACTACTGGGGTATCTAATCCCATT 

 
Vetor de clonagem 

M13F GCCAGGGTTTTCCCAGTCACGA 

M13R GAGCGGATAACAATTTCACACAGG 

 
Genes mcy 

 
OMET-F TTATTCCAAGTTGCTCCCCA 

MSR TGCAGATAACTCCGCAGTTG 

pB9R CCAATCVCTATCTAAACAC 

pB3F CAAAARCARGCAGAAMTTCAGG 

pC1F GGMTKTGGATTYTGCASCATAT 

pC13R CACTTTCTAACCACTGATTTTGCCA 

mcyDF GATCCGATTGAATTAGAAAG 

mcyDR GTATTCCCCAAGATTGCC 

mcyEF2 GAAATTTGTGTAGAAGGTGC 

mcyER4 AATTCTAAAGCCCAAAGACG 

mcyFKf GAACAAGAAKCMCCYAA 

mcyFKr CCAGAAATAWAGGARCGA 

mcyGF GAAATTGGTGCGGGAACTGGAG 

mcyGR TTTGAGCAACAATGATACTTTGCTG 

mcyHKf CAAGAAATMGAACCYATTGC 

mcyHKr AGGCGTTGTTGTTCTCCTA 

mcyIdgenF TGTGCGTTATCCTAMTAA 

mcyIdgenR GGCTTCTCDCCCTGAAGC 

mcyJKf GGYTATTGGMAAGARGAAAC 

mcyJKr GCCATAAACCAMCCYCKATYTC 
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APÊNDICE C 
 

Sequências de nucleotídeos do gene 16S rRNA e dos genes mcy amplificados por PCR a 
partir de DNA da linhagem Fischerella sp. CENA161. 

>CENA161.16S rRNA 
GATGAACGCTGGCGGTATGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGGCTCTTTCGGGGGCAAGTGGCGGACGGGTGAGT

AACGCGTGAGAATCTGGCTCTAGGTTCGGGACAACCACTGGAAACGGTGGCTAATACCGGATGTGCCGAGAGGTG

AAAGGTTAACTGCCTGGAGATGAGCTCGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGGTGTAAGGGACTACCAAGGCGACGAT

CAGTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGT

GGGGAATTTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAATACCGCGTGAGGGAGGAAGGCTCTTGGGTTGTAAAC

CTCTTTTCTCAGGGAATAAGCAAGTGAAGGTACCTGAGGAATCAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGG

TAATACGGAGGATGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCCGTAGGTAGCAGTGTGTGTCTATTGT

TAAAGAGTTTGGCTTAACCAAATAAAGGCGGTAGAAACTACACAGCTAGAGTGCGTTCGGGGCAGAGGGAATTCC

TGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCAGGAAGAACACCGGTGGCGAAAGCGCTCTGCTAGGCCGCAACTGACA

CTGAGGGACGAAAGCTAGGGGAGCGAATGGGATTAGATACCCCAGTAGTCCTAGCCGTAAACGATGGATACTAGG

CGTTGAGAGTATCGACCCTCTCAGTGCCGTAGCTAACGCGTTAAGTATCCCGCCTGGGGAGTACGCACGCAAGTG

TGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAAC

CTTACCAGGGCTTGACATGTCTGGAATCTTGGGGAAACTCAAGAGTGCCTTCGGGAGCCAGAACACAGGTGGTGC

ATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGTACTTAGTTGCC

AGCACTTCGGGTGGGCACTCTAAGGAGACTGCCGGTGACAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCAGCAT

GCCCCTTACGTCCTGGGCTACACACGTACTACAATGCTACGGACAAAGGGCAGCGAGACTGCGAAGTTAAGCAAA

TCTCAGAAACCGTAGCTCAGTTCAGATCGCAGGCTGCAACTCGCCTGCGTGAAGGAGGAATCGCTAGTAATTGCA

GGTCAGCATACTGCAGTGAATTCGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGAAGCTGGTCACGCC

CGAAGTCGTTACCCTAACCATTATTTGGAGGGGGACGCCGAAGGTAGGACTGGTGACTGGGGTGAAGTCGTAACA

AGGTAGCCGTACCGGAAGGTGTGGCTGGATCACCTCCTTTTCAGGGAGACCTGCCCACTCAAGTTACCGAGAACA

ATGTAAAAGTTGGCAAGAGGTAATGAGTTGGTCATCCCAGGTCGGTCGTAGGATAGTAATAAGGCTTTCAAACTA

TAGAAAGGTTCGTGAAATGGGCTATTAGCTCAGGTGGTTAGAGCGCACCCCTGATAAGGGTGAGGTCCCTGGTTC

GAGTCCAGGATGGCCCACCTGAAGAATTTGAGATTGGCGATTTGAGATTTGAGATTGAAGAAACATCAATTCCAA

ATCGCAAATGTAAAAATCGCAAGTTCAGTTTGGGGGTTTAGCTCAGTTGGTAGAGCGCCTGCTTTGCAAGCAGGA

TGTCAGGAGTTCGAGTCTCCTAACCTCCACCTTTAGAAGAAACAAAGGACAAAGTCTAGCACCTGAAAGCAAAAA

AGTCAGACTGCTGGGTATTGTTCCAGCCAGAACCTTGAAAACTGCATAGAGAAGCGAAAGTATGGTAGTCAGTAG

TCAGTGAACAGTTACAGGAATCAAAAATTGATAGCTGGTAACAGAGAACTGAAGACTGAACAGACACGAAAGTGT

AAAGAAGTGGTCAAGCTAATAAGGGCTTGCGGAGGAT 

 

 
>CENA161.mcyA (997pb) 
CTGCCGCCATTATTGGGGTACAGACATCTCACCAGTGGCAATAGACTACATTCAGCAGCAATTGAGTCAACTACA

GCCAGACTTAGATCATGTGAATCTATTGCAACGTGCAGCCGATAATTTTGAGGGTTTAGAGGCACAAGGATTTGA

CACCATTATCCTCAACTCGGTCGTGCAGTACTTCCCCCACATTGATTATTTGTTGCGCGTTTTAGAAGGTGCAGT

GAATGTAGTTGTCCCTGGAGGCTGTATTTTCTTGGGAGATGTACGAAATCTGCAATTACTAGAAGCTTTCCACGC

CTCTGTGGAGTTGCATAAAGCTCCGCCTGAGCTATCTGTAGCCCAGTGGCAACAACGTGTACACAAGCAAATTGC

CCAAGAGAATGAACTACTCATTCACCCAGCCTTCTTTACAGCTATTCAGCAGCGTTTTCCCCAAATTACCCATGT

ACAGATCCAGCTACAGCAAGGTCAGCACCACAACGAACTAACTCAATTTCGCTACAACGTTCTACTGCGTGTGGG

AGCTGCGGGGGATGTTCCCCAGAATGTTCAGTGGTTGGACTGGCAAAACCAACAACTCACATTGTCTGCGGTGCG

ACATCTGCTAGTAGAGACAAAACCTGAAATCATGGGTTTTACACGGATACCAAATGCAAGATTAATAACATCTCT

AAAAAGTGCCGCACTCCTGGAAAATCCCCAGGAATATCAGACAGTCAGCCAATTACATCAACTGATAAATGCGAT

CGCTCCCCAATCAGGAGTCGAACCTGATGACTTTTATGCTCTAGCTGAAGTTTTGTCCTATTCTGTAGTTGTTAC

TTGGTCAGATTCCAGTATATTAGACTACTACGATGTCATTTTTGTGCAACGCCAAAGTCAGGGGCAAGTCCCTGT

GAGAGCGTTTACTCCCAGCAAAAAGCAAACCAAACATGACTGGCGATTTTATACCAACCAACCTTTACAGCCAAG

GTTGAACCGTCAACTCATACCC 
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>CENA161.mcyB (766pb) 
AATACGCTTATAGCACTCTGGCGGAAGTACAAAGGCTGAGTGATGTACCACCAGGAGTCCCCTTATTTGAAAGTT

TGGTGGTGTTTGAGAACTATCCTATGGATAGCTTGTCAGAAGAGCCAAATCAATTATTGCCGATCAGCAAGGTAG

AGAATTTTGAAGAAACAAACTATCCTTTGACTGTGGCAGCAATACCCAAAAAAGAATTACTCATAAAATTTAGTT

ACGATACTAGTCGTTTTACAAACAATACAATTGTGCGGATGGCTGGCCATTTACAGACCTTGTTAACAGCCATTG

TCGCTAATCCCCAGCAGCAGGTAGCTGATCTGCCGCTCTTGACAGAGGTAGAACGACATCAGTTATTAGTAGAGT

GGAACAATACTCAAGCTGACTATCCTCAAGATAAATCAATCCATCAGCTATTTGAAGAACAAGTAGAACGCAACC

CTGATGCGGTAGCTGTTATCTTTGAAAATCAAAAATTAAATTATCAACAATTAAATGAACAAGCCAATCAATTAG

CTCACTATTTGCGAACAAAAGGCGTAGAACCAGAAGTATTGGTAGGAATTTTTGTTGAGCGTTCAATTGAGATGG

TAGTCGGACTACTAGGAATTTTAAAGGCAGGAGGAGCTTATCTACCTTTAGATCCTAGTTATCCAACAGAGCGCT

TGACTCATATGATCTCCGATGCAGCAGTGCCAATTTTACTAACTCAGCAATCTCTGGTAGATTTTTTACCAGCAA

ATCAAGCTGAGGTAGT 

 

 
>CENA161.mcyC(481pb)   
AAGTGAATATTCCAGTGGTTATAATATTAGGCTGGCGATGAGAATTAATGGCAGCTTAGATATTTTGGCATTGAC

AGCAGCTTTCCAACAACTAGTGAGTCGCCACGAAATTTTGCGTACTACTTTTACAAGTGTTGCAGGCAAGATTCA

GCAAATAGTGCATGAAAATTTATCTACAGAAGAGTTAATAAATTTTAAAGATTTAAGAGAAGAAAAAGATGCTGA

GAGCATAGCTGATAGACTAATTCAAGAGTCAGCAAACTCGCGTTTTGATTTGGAGAATTTACCTTTAATGCGAGT

TTTGTTAATACAGATCAAGTCAGAAGATTTTTTGTTTGGCTTGACTATACATCATATTATTGGGGATGCGCGATC

GCTCGATATCCTTTTTCAAGAGTTCGTCACTTTATACTCTGCTTGTACGCAACAACAAACTGCTGCCCTACCTCC

ACTATCATTGCAGTATAAGGATTATGCTGCA 
 
 
>CENA161.mcyD (839pb) 
TATGGCTGCGGTTTTTGGGAAACGTCCCCAAAATCGACCTTTAATTATTGGTTCTGTCAAAACCAATTTAGGACA

TTTAGAAGGAGCAGCTGGAATTGCTGGATTAATCAAAACTGTTTTAGCCTTGCAAAACAATAAAATTCCTCCCCA

TCTTCACTTTCAACAACCCAATCCTCGTTTTGATTGGAGTTCTGATATTTTTGAAGTTCCAGTACATGGAAAAAA

CTGGCATTCTAGTGAACGTCAACGCATTGCAGGAGTCAGTTCTTTTGGATTTAGTGGTACGAATGCTCATGTAAT

TGTAGGAGAAATTGCCGATTATTCTACCCGAAATTTTGATCAAAAATTTTACCTGTTACCACTTTCGGCTCGTTC

CGAAAAATCTCTCCAAGAATTAGCAAAAAATTATCAATCTTCTTTTAATGAATCTGTTAATTTAGCAGATGCGTG

TTTTACTGCTAGCACAGGAAGATCTGTTTTTCGCCATAGATTGTGTATCTTAGCCGAATCAATCACCACAGTTCA

ACAAGCACTTATTGATTTTCAAACAGGTGAGGATTATGAGAATTTAATTACACCAATTTCATCAGAAATTCAGCC

CGATGTCGCTTTCCTATTTTCAGGACAAGGTTCCCAATATTCAGGGATGGGACAAACGCTTTATAATCAAGAACC

CGTTTTTAAAAATACTTTAGATCTTTGTCACCAAATCCTCGAACCAATTTTAGAAACATCACTGTTAGATATAAT

CTTTGAATTGCAAAATAGTGATTTGCTACAACAGACTCAAATTACCCAGCCAGCCTTATTTGCACTTGAATATTC

ACTAGCTAAATTAT 

 

 
>CENA161.mcyE(769pb)  
AGCATTAGCAGCTGGTTATCACAATCTCCCCCAAATCACCAAAGAAAAATTTCAACCAAGCTTTATTAGTGAGGG

AAGAACTCTTTTTAGAACCGGAGATTTAGGTAAACAAATTGCTCCTGGTGTGATTGAATTTATTGGTCGCAAAGA

TAATCAAGTTAAAGTCAATGGTTATCGCATAGACCCAGGAGAAATCGAATATCAACTCAACCGTCATGCTGATAT

TGACAGAGCAATTGTCTTACCTATCGAGGTAGATAATCGAATTCAATTATCTGCTTATTGTCAAACTGCCAAAGA

TATAGAAATTTTTGACATCCGAAAATTTCTCTCTCATGCTTTGCCAGTTTATATGATTCCTAGTTATTTTATTTT

ATTAAAGCAATTTCCTCTCACTAGACATGGAAAAATTGACTGGCGATCGCTCCTTGAACTCCAAGAAACGAGTAA

ATCAACACAGGTAAATTATACAGCACCACGTAATAGTTTAGATTCCAGACTAGTCAATATCTGGGAAAAATTTAT

TAGCAAACGTCCCATCGGTATTTTTGATAATTTTTTTGAAATCGGTGGACACTCTCTGCTACTTTCGCGAGTTGT

AACTCATGTTCATAAAGAATTAAATGTAGTAGTCAAATTGGCTGATTTTTTTAAAGTTCCTACCATCGCCGGATT

AGCAGCTTTAGTATCTCAAGCCCAATATGACTATCAAAAACCCATACCACCAATCACTCAGCAAACATCTTATCC

TATGTCTCATGGACAACGG 

 

 

>CENA161.mcyF (447pb)  
CGTGATTGTTTTCTCACTTCCATCTGCACCTGACCGCACAAGTTCTATTAATAGTGGAAATGAAAGAGAATTTAT

TGATTTCATACAATTGCATTTGGAAACACTCAATAAATTAGTTGATCGGATAGTAATTGGTTGTTGTACAGCACA

TTATGCTCTACCTCATATTCCTGAGCATCTTACTAATAAGGTAATTTCCTTAATTAAAATTGCAGACCAACAACT

GCAAGAACATGATGAACCAGCTATTTTACTAGCAGGTACTGGGACTTATCGTAAAAAATTATTTCACGAAGGTTG

TACTGCTGCTAATCGCATTATTTCTCTATCTGAAAAAGACCAATACTTAATCCATGATATTATCTTTAAAGTACT

AAAACGAGGGCAAGATCCACTGACAATTCTTCCAGATATCGAAGAATTGTTAGATAAATACAAGACTCGCTC 
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>CENA161.mcyG (485pb) 
GAACTACCCATGAAATTCTCAAAGCTTGCACCTCTTACCAAATGATCTACACATTTACTGATATTTCACCATTCT

TTTTAGAGAACGCGAAAGATACCTTTGCTCAATTCCCCTTCATAGAATACAAACTTCTGGACATAGAAAAAAATC

CAGAATTGCAAAATTTTTCACCCAATACCTATGATTTGATTATTGCGGCAAATGTATTGCATTCGACGCGGGATT

TGCAAGCAGAAACATTACCTCACATTCGGAATTTATTGCGTCCTGGCGGACATTTGTTACTTTTAGAACTCACCA

ATCAATCGCGGTGGATTGATTTGATATTTGGCTTGACTCAAGGTTGGTGGCGATTTAGCGATCGCCATTTACGCC

CAGATCATCCGATTATTACAGCATCTACATGGCAATCTATTCTGTTAGAATCAGGTTTTGCTGAAGTTGAATTTA

TTTCTCCTGATCAAAAAATTGGTAGTGCTTTATTC 

 

 
>CENA161.mcyH(1016pb)  
CAGGACTGCTCTGAATTTTGCAGCTACTTTGTTAGAAAAAATCCTGGAAATGACGACTTTTTTAATAATTCTTTG

GTCAATTTCCCAACTGGCTGTAGCTATTCTGCTTGTTTATACAATTATAGGCAATATAATTGCTGTGTACTTGAG

TCAAGAATTAGATAAAATTACTCAAGAGGAACTTGAATTTAAAGCTAATTACACTTACAGCCTGACTCATGTTCG

CAATCACGCCGAATCGATAGCATTTCTTCAAGGAGAAGACCAAGAATTAAATATTATTCAGCGCCGATTTAATAA

TCTGATCAAAAGTTCTGTAAGCAAAATTGAGTGGGAAAAAAATAAAGATATTTTTAACAGGGGATATCGGTCTAT

TATCCAAATATTTCCGTTTGTAATATTCGCACCTGCATATATTCGTGGAGAAATTGATTTCGGACAAGTTAACCA

AGCAGTCATCGCTTGTAGTATGGTTGCTAATGGTTTGGCAGCATTAATAGATGAATTTGGAACTTCTGGACGATT

TTCTAGTTATGTTGAGCGTTTAGCTGAATTTTCAGATGCTTTAGAATCTGTCACTAAACAACCAGAGAATGTAAG

TACGATTAAAACTATTGAAGAAAACCGTCTGGCTTTTGAAAATGTTACTTTACAAACACCAAATTATGAACAAGT

GATCGTCGAAGATTTGTCACTTTCTGTTCAACCAGGCGAAGGTTTATTAATTGTTGGGCCTAGTGGTCGGGGTAA

AAGTTCTTTACTCAGAGCTATTGCTGGTTTGTGGAATGCAGGAACAGGTCGTTTAATGCGACCTCCTAGAGAAGA

TGTTTTGTTTTTACCTCAACGTCCATATATCATTTTGGGAACTTTGCGCGAACAGTTACTTTATCCAAGTACAAA

TCATCAAATGACCGACACACAACTCAAAGATGTTTTACAACAAGTTAACCTTGAAAACGTAGAAACAAAAGGCGG

TGGTTTCGATGCAGAGGTACCTTGGGAGAATATATTATCGT 

 

 
>CENA161.mcyI (756pb)  
ATTAGATGCTCAAGCGATCGCATTAGCCAAAAATTTAAAAGTTATCAGTACATCTGGATTTGGAACTGATGCAAT

TAATATTGCTGCTGCAACAAAACAGGGGATTGTTGTAGTCAACAATCCTGGTTTGTCAACAACCGCTGTTGCTGA

ACACACGATTTGCATGATTTTAGCTTTAGCGAAAAAGCTGACTTTTCTCAATCAGTGTGTCAAAACAGGAAACTA

CCTGATTCGTAATCAGGTACAACCAATGCAACTCGAAGGAAAAACACTTGGAATTGTTGGTTTGGGAAGAATTGG

TAGTGCTGTCGCCCATAAGTGCAGTACAGCATTCCAGATGCGAGTTTTAGCATACGATCCTTACGTCCTGGCTAG

TAAAGCAGAAGCATTGGGTGGAACTTTGGTAAATGATTTAGAATACCTTTTGGCTGAATCCGACTTTGTATCTTT

ACACCCTGAATTAACCGATGAAACCTATGAAATGTTTGCTCTAGAAACTTTTGAAAAAATGAAATCCACTGCTTT

CTTAATCAATACATCTCGTGGGAAGATAGTTCGAGAAAAAGATTTGGTTGTAGCTATCCATGAAAAATTGATCGC

AGGAGCAGCAATAGATGTGTTTGAGCCAGAACCCCCATCTCACGATAATCCTTTGTATGACTTTGACAATGTAAT

TTTGTCACCCCATCTCGCTGGAGTTACACCTGAAGCTGCTATAGCTGCTGCACTTTCCGCAGCTAATCAAATACT

GCAAGT 

 

 
 
>CENA161.mcyJ (650pb) 
TACTTATAACCAAGCTTGTGCTGCTTTAGCTCGTAAATTAGGAGAACTTGCAGAACTTAGTTCTGGGGATCAAGT

TCTAGATGTTGGCTTCGGTTTTGGCGAACAAGATATACTCTGGATACATGAAAATAATGTTGGCTCAATTACTGG

TATTAATACTACGGAATTACAAGTAGAAATTGCTAAAGAAAGAATAGCTAGAGCGGGATTAGCTGAACGAATACA

TCTCCATGTAGGTTCGGCTACAAAAATACCTTTTCCAGAACATTCTTTTGATAAAGTTACAGCTTTAGAATGTGC

TTTTCATTTCAATACTCGTGAGGATTTCTTTGCTGAAGCCTTTCGAGTTTTACGTCCTGGTGGAAAGCTTGCATT

AGCAGATTGTTTACCTAGAGTAGGGCGAGATATTAACTTTTGGCTTCGCATCAATAGTAAAAAAATGTGTATTCC

TTTCGCTAATCAATATAATCAACATACTTATGTTGAAAAACTCAAAAAGCATGGGTTTATAAATATTCAAGCTGT

ATCTATTAGTGAATATGTTTGGCCTGCTATGGTTCATTATTTTGCAAAGGTAGGCAAAGGGGTTAGTAAACATGA

CCTAGTAATTGATCTCCAGAAAGATAATCCAGGAATTGAAGCTTGGTCAA 
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APÊNDICE D 

Sequências completas de aminoácidos Mcy obtidos por sequenciamento genômico da 
linhagem Fischerella sp. CENA161. 

>McyA 

MELKEKNLVAIDYQIRQIKDNQPVTPLFKNVSSNQIEHKNKIINPISTSLHNKIHKLTTNSPVNKLVLYLSTIKV

LILKYTAQEEFVIATGALNQDTSDSLIFSRFDHQQFVIFKDLLQATRSHLQEGYRYQNYDPDGLIETFLARGGNP

ETILDIAFIQQGLCSYSSLLNSFQLVFEIDPQDTSVAVTFPKDAFHTNFIQRMLGHFQQILETVTADPDCELSAI

DILTTAEREQLLTQWNNTAIQYPQDKCIHQLFEEQVEKSPDAIAVVFADQKLQLNEESNQLAHYLQKLGVKPEVM

VGICLERSLDMVVGLLGILKAGGAYVPLDPSYPTERLSYLLEDTAVEVLLTQQSLTELLPRHQATVVSLDTDWQV

IAQESQKNFNSGVEGDNLAYVIYTSGSTGKPKGAMNTHKGISNRLLWMQDTYQLTPSDRILQKTPFSFDVSVWEF

FWPLLAGATLVIAKPQGHQDSAYLIKLIQQQQITTIHFVPSMLRVFLQERDLTNCSCLKRVICSGEALPYELTQS

FFEHFNCELHNLYGPTEAAIDVTYYRCLPQIQQQIVPIGRPITNTQIYILDQYLQPVPVGIAGELHIGGVGLARG

YLNQPELTSQKFISHPFGDGKLYKTGDLARYLPDGNIEYLGRIDHQVKIRGFRIELGEIETVLSQHPAVEQAVVI

AHEAETGNKSLLAYIVQNSQPNNAVEHNQELELFDEQVWQWQMLYNQTYSQANVEPDPIFNIVGWNSSYTGQPIP

AVQMREWLNDKVETILAQQPKRVLEIGCGTGLILFQVAPHCRHYWGTDISPVAIDYIQQQLSQLQPNLDHVNLLQ

RAADNFEGLEAQGFDTIILNSVVQYFPHIDYLLRVLEGAVNVVVPGGCIFLGDVRNLQLLEAFHASVELHKAPPE

LSVAQWQQRVHKQIAQENELLIHPAFFTAIQQRFPQITHVQIQLQQGQHHNELTQFRYNVLLRVGAAGDVPQNVQ

WLDWQNQQLTLSAVRHLLVETKPEIMGFTRIPNARLITSLKSAALLENPQEYQTVSQLHQLINAIAPQSGVEPDD

FYALAEVLSYSVVVTWSDSSILDYYDVIFVQRQSQGQVPVRAFTPSKKQTKHDWRFYTNQPLQPRLNRQLIPQLR

SYLQTLLPEYMMPNAFVLLDAIPLTTNGKIDRRALPSPEQIRLELADTFVAPCTPIEEMLALIWSEVLGIEQVGI

HDNFFELGGDSIRGIQAIAKARQIGFDFSLPQLLQHQTIQELAGLVSRELSSLPIQKTEAFSLISEEQRVNLSKG

VEDAYPLAALQAGMIFHSEYSTNVPIYHDVFTYHIRATLNLQILHTAIKQVVNRHAVLRTSFALTDYQQPLQLVH

LQVDVPLNLDDLSHLSTTDQEVTLDTWIEQEKTRHFDWNVPPLLRFHVHRRTSETFNLTLSFHHSILDGWSVASL

LTELLQQYLYLLGKNVLPLSAPPKIAFRDFVALEQTTVQSQEYREYWQQKLNDITITKLPRWSQSNLTINSWEFS

VPISSGVSQGLKQLSKTAGVPLKSVLLAAHFRVLSLLTNQTDILTGLVSNGRLEDTDGEKVLGLFLNTLPLRLQL

LGGSWIDLVHQTFDIERECLHLRRYPLAELQRTFGGQQLFETAFNFVHFHVYQSIIDVKDLEILGGKFFNQTNFT

LLANFSLHPISSQVELTLKYDANQLGEEQIKMIGGYYREALTAMASQSSELYEYHCLLTDAQQHQLLVKWNNTKA

DHAQNKCLHQLFVEQVECNPDAVAVVFRNQQLTYRQLNEQANQLAHYLQTKGVKPEVLVGICVERSLDMIVGLLG

ILKVGGAYVPLDPAYPTERLEMILADSQVSVLLTQQKLVTRLPENTADVVTLDTDKATISLESQKNPVSQVNPRN

SAYVIYTSGSTGKPKGVVIEHHSSVALLCWAKEVFTSEELAGVLATTSICFDLSVFELFVPLAWGGKVIIAENAL

DLSSIKAAQDITLINTVPSAIAQLLEIQAIPNSVRTINLAGEPLSNQLAQRLYQQENIERVYNLYGPSEDTTYST

FSLVTKGSTQLPSIGRPISNTQIYILNQYLQPVPIGTVGELYIGGEGLARGYFNQPELTSQKFISHPFGDRKLYQ

TGDLARYLPDGNIEFLGRSDNQVKLRGFRIELGEIAAVLETYPQIKQAVVILREDTPENKKLVAYVVTQSQSTNI

SDLRRFLQQKLPDYMTPSAFVYLEALPLTPNGKVNRKMLPVPEVESTREQEFVPPQTANEQILATIWQDVLGVKQ

VSRYDKFFEMGGDSILSIQVVGRARQAGIKITPRQIFQYPSLAELAAVADTTTSILAEQGLVTGVVPLTPIQHWF

FEQNQSQPHHFNQSVLLQISSHLKPELLSQVITKLLEHHDALRLRFNFEEGKWKQISDRISDEIPFQVIDLGQTS

QSQLTQTLEQIATTQQASLNLSTGPLIRVVLFKLGNNQDSRLLIIIHHLAVDGVSWRILLEDLFTAYQQLEQQET

IQLPLKTLAFRDWAIFLQEYGQANIVRSQLDYWLKQPWSELNSLPVDDPTGKQNNSVANAANVSVYLSKEQTRDL

LQKVPSAYNTQINDVLLTALVQTLTQWTEKSTVCIDLEGHGREDLFADVDVSRTVGWFTSIFPVILQLENQNRPG

EALKSIKEQLRAIPQHGIGYGILRYLNQDQEIRSQIAALPPREVSFNYLGQFDQGQLLGVDWKLAAESKGSNQNL

EGHRTYLLDITARVLEEQLQVNWSYSRHVHQHSTVESLAQKYLQSLQTLIDHCLCPEVGGYTPSDFPVADLNQQE

LDEILAEID 

>McyB 

MVAEKSQKSKNVELIYPLSPMQQGMLFHSIYTPDSGVYCTQTLITISASINIVAFQRAWEKVVERYSVLRTLFLW

EKRQQPLQIVRKQVDLPWNYEDWRNFSPKEQQEHLDSLLQTERQTGFQLNQAPLMRCHLIRLSDQTYEFLWNRHH

IILDGWSLPIIYQDVLTFYKSENQGQSCYLPPPRPYQDYIVWLKQQDLSVAENFWRRTLEGFTAPTPLMVDRPLV

HSSGVQPTYQEQEINLSRATTQGLESLGLQYGLTLSTLLQAAWAILLSRYSGEPEVLFGVTVSGRPASLPAVENM

VGLFINTLPLRVSIPSSELIIPWLQKLQQKQAELQEYAYSTLAEVQRLSDVPPGVPLFESLVVFENYPMDSLSEE

PNQLLPISKVENFEETNYPLTVAAIPKKELLIKFSYDTSRFTNNTIVRMAGHLQTLLTAIVANPQQQVADLPLLT
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EVERHQLLVEWNNTQADYPQDKSIHQLFEEQVERNPDAVAVIFEDQELTYQQLNEQANQLAHYLQAKGVEPEVLV

GIFIERSIEMVVGLLGILKAGGAYLPLDPSYPTERLTHMISDAAVPILLTQQCMTTFLIWEDTASKQLL 

MYDNFFDLGGHSLKAIALVSQIQEKLALPFQLKEVFSHPTIAEQAELLTTCASISVPQIPHLSEQETYQTSHAQR

RFFVLQQMDLNNVAYHIVSALKIEGNFDLGAFEKAMQVLIARHESLRTSFVLVNGEPRQRVLANFDFSVGFQDWT

HKPNAESQIIEIIKQYREPFNLEISPLLRSNIYKLSEQKYILFLEIHHIICDGWSMDLLAKECLTYYNYFVKGLQ

PNPEKLPIQYKDYAVWQANILRSEDNRKNLDYWRQKLDNGQIPRVHLPTDFQRPSIKTFNGSHLSWTFKPELVSE

LRGICQQTESTLFMALSAAVKVLLYRYSGQYDIAIGTEIATRNHPQLQSLIGLFLNTLVIRDQIEPKQGYKNLLN

KVRKTVTEAFEHADYPFDILVEELAISREINRTPLFDVLVLLQNFDQPGVIEEIQIESLDLLTPTSKFDLSFVFS

EHNDKLRLDLIYNTDLFQAERMEKCLSYFDELLTEMVVNPSQPICEISLLSPTEIALVKKFIEPIPRLEKRTVIH

DFIDQVKATPDKTSIVYPGEEFSYQELDIITNSWASILNFLGIQKDTICGVMLEGDYRQVLGMLAVFKAGGIYLP

LRLDEPEERFSRMMLKTSPTIVVVNNENLGTVKPRLAILSKPPQILVVTDHEIQQYYQWNGINYQCLPVVASNDE

KPLIMPDADDSNYIMFTSGSTGEPKAILGSHGSLRHFINWEKQEFGINQDWRCLQIAQINFDAYLRETLVTLCSG

GTLYIPNSTDREDSERLLLKLGEWQINLLHTVPSVMRLFLNIGRNLANADQLLKNLRVFVLGGEPLFVKELCEWH

QVFGSQAEFVNIYGASETTFVKHFHRIADPNKITYARVPGGKTLPEAVFAVIDGTRPCAVGEVGEIFVKSPYLTK

GYYQDENLTNSVFVPNPLNYGTDVVYRTGDLGRLLPDLTVEVIGRSDNQIKLNGVRIELAEIEDALAGIDGVKKV

VVIAQKQDESVTITAYYQGDENINYQHISNQLKQVLPIYMQPNYLMQLADFPLLPNGKINRLALPKPEANISQTS

NEITNFNQQEVLLASIWNELLEVDVSDANQSFFELGGNSLKAMRLVSHIRNNFGVTLRLREIFTQNTLKAQALLI

KSRQ 

>McyC 

MIKSLPNQKYYEVSHAQRRMWILHHISEYSSGYNIRLAMRINGSLDILALTAAFQQLVSRHEILRTTFTSVAGKI

QQIVHENLSTEELINFKDLREEKDAESIADRLIQESANSRFDLENLPLMRVLLIQIKSEDFLFGLTIHHIIGDAR

SLDILFQEFVTLYSACTQQQTAALPPLSLQYKDYAAWQNQWLESDEIKEQHHYWCDRFAVQPPILNLPTDFPRPQ

FKSSQAGVYTYDFSQSLSEKLRSFAGQNHTTLFIILLTLFKILLYRYTGQRDLVIGIPISGRNHPDLENQIGFYV

NTLALRTLLPETGTFQEALVEVTNTCLDAYEYSNYPFDKLVSALDLERDLSRNPLFDVMFSLLSQESKAVMKIPG

LVHQEYPLQPRTAQFDLGWSFFEDGKNLKLIIEYETDIFREQTIARMSGHFLQVIQSVLENPHCQLSEINLLTPE

ERDQLLTPLLILRLTY 

MQLARGYLNQPELTNQKFISNPFGQGRLYKTGDLARYLSDGNIEYLGRIDHQVKLRGLRIELGEIESVLDTHPHV

EQTVVVLRTDTSENQRLVAYIVRRDNSLTQSELRQFLQKKLPVYMIPSAFVMLSDLPLNPSGKIDTKQLPPPDEA

SIVESTYLPPRNQTESILANIWQQVLQVSNIGVNDNFFDLGGHSLQAMNLIALIYQELEIEIPLSMIYDKPTVAE

LSEYIIYAQEMNIQPKERPYVVFNQQRNQAVFLFPPALGFATAYANLADYLNDYTIYTFRYIADEASLEKYAELI

DHLTVNQDIKLMGHSAGGFLAMLMAQKLESRDRIVSDVILLDTYRGGREAKQADMSEIKEGVDTFLLNPKRQELR

RYFLDNQKLRDRTYNQVWEYFSFLWHSDIKNLQINGNIHLIRAEGNYDVADDWIQATKGQRINHYAYGLHREMID

PPYLEQNATIINAILNQ 

>McyD 

MDISDNDKSIQTRVFKALNEAKEKLKAVEAKQTEPIAVIGLGCRFGKNISTPESFWSFLKTGGNTLTNIPSDRWN

TSDFYDSDRSKPGKIYISQGGFLDDVSMFDPHFFGIAPREALHIDPQQRLLLEVAYEALENAGMAAPTTRIGKTG

VFIGITNNDYARLISPNEDYSTIGAYHISGNHTNAAAGRISYLLNLNGPSLAVDTACSSSLVAVHLACRSLRAQE

CRQALVGGVNLILTPEVPIALCKNQMLAADGRCKTFDASADGFGIGEGCGVVVLKRLSEALADGDRIWALIRGTA

VNNDGASGGFTVPNGPVQTDLIREALIDARLNADIIDYVEAHGTGTSLGDPIEIKAIADALCVNRSRSQPLLVGS

IKTNLGHLAAAAGISGLIKTVLSIYYSEIPAHLNLQTPNPHINWDSLPINVVTLTRPWTVSNSKMKAAGVSSFGA

SGTNAHVILSEPPQVKFSHKNRFPVLVTLSAKDEERLHLIANNFVDYINKKPKINLNDIAFSLNTGRFHHNQRLA

LLVSNVTSFQKQLRSFTSDHSRETNIIHGEAQGNPKIAFLFHDHQAIFSGIGEDFFVNEPIFHDAFDRCDRLFQN

YFNFSIENLLYNNQNIDNHLSIQPILFALQYAICELWKSWGITPTAVLGTGFGEYLAAQQAGVFSLEDAVKLVAT

RVRLFSNNQNLDQEKVLAFQKVAEKIIYNNPQLTLINSLNGEVASNYVKNAAYWVQNLRQSEHIYQGISLLNKLG

YQIFIETGNQPILTKIDQSNLPNKKILWLCSLAKDGSNEQQIQTVLAELYVRGVDINWQEFHRSRLGQKISLPNS

PFIRKRYWVDSVRKPHHDHSGHPLLGDRFPSPLSSIQYRASVSQHNPAFLAEHQVFGKPIFPGAAFIEMALAATE

GEAVIVENIEFKKALILQDKVDNLQLVINQESFQIYHQVDHNWDVLVAGEIQKLKSIDSIVQNLEQITANSPEQL

EISAFYEIYKKSGVNYGNSFQLINQLQCSQNTAFAQIKLTDNLRLEAKNYHFHPAMLDACFQAIAAILFQQESSV
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TYVPIRIGKFQFFKSPGERIISAVRLTNNSHNLVISDIDIYSEQGELLVSIIGFELKAVQRQEILHNGTQPQSYI

EEWIPLPSLLPDGRDTLLTPNVIKTQVQPQQLEQQLADKLRQYERLLAEMESLSVSYIWEGLKQLNWQPELGQIY

QEQQIAVQGGVVDFYRPLLSRCLAILAEEGILNQQQNGWLLIKEPEIFSSQLQIQHLRSRFPDYLAEINLIERCG

AALANVMRCQIEPLELLFPQGDLNAIASVYSDAAGAKLMNELVAANIRCAVANLPTNRQLRILEIGGGTGSSTAA

ILPHLPQKQIEYVFTDISSSFLTRAKENFSHYPFIKYQTLDIENNPFTQGFLPGSFDIIIAANVLHATADINKTL

ENVRSLMAPNALIVLLESTGARRWVDLTFGLTGGWWLCSQDPLRNGYPLMDTKHWQDLLTNHQFTEINVIEPNKS

QTRNLLRQSVIVAKGNNVCKPVSHELIFADSKENTHNLVTSLQQRGVACSVICPQDINPDHPDDYLSLLQNLLNP

ETREIIYLWPLQEIVGEIYQTVEIFCRRFLFLIQALLQQENPPSLILVTQGSVPAKEITTLTSPAQSSLLGIAFS

LILEHPELNFRAIDVDPHTQDFGEKLFREIYSNTQENRVALRGEQRFCPRLIERKLTDGNINFRQDGYYLVSGGT

GGLGLATARWMIERGARHLVLCSRSGAKAVNTEVLASLQTTNADIKIKDIDIIDAEKLHTLLEECRSQYPVRGIF

HIAGTLDDTILIRLTPESFNHVLAPKVKGTWLLHQLTLNDPLDFFVCYTSAVSLIGSPGQANAAAANAFEDAFTY

YRHAQNLPATAINWGPWSEIGAAVDRNVLERLAAKGYDAIAPDLALQTLEKILFNQILRAGVIAIDWERFPYINQ

NFYQNFLPQGQTKSPTKSNILEQWQAVPIKQRRDLLIRHISLRVSTVLGLSIGEISPQQGFFDLGMDSLTSTELR

NLLQTDFNCSLPATITFRFPNVEALADYILREVLNISEVQISAQKLIPEIPQIQVEKSIPKTPQQQEDPIVIVGM

ACRFPGGANDVESFWKLLEEGKDAVGEIPGDRWDSQAWYHPDPDTPGKIYSPYGAFLDQVDQFDAEFFGIVPREA

VAIDPQQRLLLETSWQALESAGQNPQQLRNSQTGVFVGAMTQDYAQLSYAPEAINAYTGSGTSVSVAAGRLSYVL

GLQGPSMTVDTACSSSLVAVHLAYNALRNGECDIALAGGVNIILTPIISLIESRAHMLAPDGRCKTFDASANGMV

RGEGCGMIVLKRLSQAIKNGDRILARVYGTAVNHDGPSSGLTVPNGDAQEKLLHQALKTAQLKPEQIDYIEAHGT

GTAIGDPIELESMAAVFGKRPQNRPLIIGSVKTNLGHLEGAAGIAGLIKTVLALQNNKIPPHLHFQQPNPRFDWS

SDIFEVPVHGKNWHSSERQRIAGVSSFGFSGTNAHVIVGEIADYSTRNFDQKFYLLPLSARSEKSLQELAKNYQS

SFNESVNLADACFTASTGRSVFRHRLCILAESITTVQQALIDFQTGEDYENLITPISSEIQPDVAFLFSGQGSQY

SGMGQTLYNQEPVFKNTLDLCHQILEPILETSLLDIIFELQNSDLLQQTQITQPALFALEYSLAKLWQSWGIQPS

ALLGHSIGEYVAACLAGVFSLEDGLQLVVQRGRLMGELPQNGAMVAIYADYQTVLDHLNPYKNQVNIAAANGAIN

VISGLSEIVEQLEKTFIEQGYKTRRLAVSHAFHSPLMEAMLDDFAKILSKISFHEPSLKIISNLTGKPIGKEIAT

PDYWLSHIRNTVHFGQGFKYLIDTGYRCFLELGSKPVLLGMARLSYQTKDILWLPSIIPGQNEQAQMYKSLATLF

VNGYSVEWTGVFKPGKRIPLPTYPFQRERYWLSNSQFSIAAIQNNLHPFISDFKKLATGEIIFEGEITSQQPDYL

AEHKVFNKTIFPATGFIEAILAASQKIFTHGLVTIQNVSIHQGLLLSVSPTTLQLIFKTKKSSEYSLEIFSSNSA

KDNWILHVTGEIKPHNQKAPTSISNWSDFKGESIAVPEFYELYQQMGITYGQRFQAIQELRYLGNGSQAQISIDR

SLADQRYCLHPVLIDACLQSIGAAFPEIHGQELHLPYGFSSLELFGNPGSQAETRIFVKSDSNSEMRVDVEVYNQ

QQQLCARFIDLVARRTHPAVLQHLWQESEQNWFYQIQWQYLNSVSNIAHNSSKSWLIFVPSSTVLDQLINLLKQA

GERVITVELGDDYKRRSQDNFVINLSQKSDFQRLYQEAYPSGEFPTGVIFAWENAPVAEYADTVYKSSHAVLNLI

QTITTSWQKLPDLWLVTRNANQILTDASIQPQQYCLWGLGAVINQEYPQMRCVCLDLSPTEEPDEAEFLFQELHS

FSNELRLALRQGNRYGARLVSATIPPAQKQQFVSKEGAYLITGGLGKLGLLLAQWLSKMGASHLVLCSRNIKSLP

EAIASLRQNGTQITVIGADITSAVDIEQIFSRFGVDLPPLRGVIHAAGILDDGLLSNQNWARYENVMRPKVEGTL

LLDRYTRNLSLDFFITFSSAAVILGSPGQSSYAAANSFMDALMQQRQSLGLPGISINWGAWDTENEIEKQRFASW

GIQSMSSDLALKYLSELIMGNVSQGSIIDINWSKFNQVFTINQPFFAEVLITKEDIQSNSAKLLEKLNSLPIDER

AESLIQGIEQILREVTGLSGNNFIPQQTSFLELGLNSLMVLEFKNRLETNLACSLSASIIFDYPNLTSLSTYIRE

EVLATYVDFEVRINTQADDIHPYDSLNEEELTILLNQKLAELDQYGE 

>McyE 

MSQNTDYKKLIATTLTKMEAMQARITELEGRESEPIAVVGMGCRFPGGINSPEAYWNYCLAGLDAIVEVPKSRWD

ISKFYAQEVTPGKMNTRYGGFLQEDITEFDARFFSISAREAMSIDPQQRLLLEVTWEALENANLPPNNLASDRVG

VFIGITSIDHAMTVYKSNYEQIDSFFGTGNALSAAAGRLSYFLNLRGPCMSIDAACASSLVAVHQAIRSLRNYEC

ELALVGGVNLILNPAITINLSQSGMMSPDGRCKTFDAAANGYVRGEGCGVLVLKRLSAAQKKGDRILAVLRGSAV

NHNGAAAGLTVPSGPAQQDLLRQALADARITSEKVGYIEAHGTGTSLGDPIEMNAIAAVYGERSQPLYVGSVKTN

IGHLEAAAGIAGMIKTILALQHGEIPPHLHFQEPNPLVNWQKYNIKIPTQTSPWPDNGAVRIAGVSSFGFSGTNA

HVIVEQAPIAEMPAIKQQLPSHLLTISAHNQIALKELARRFYTRLEFEPEIGDICYSAAIGRSALPERLAIIADT

LPELQQRLAAFADEKTLDNSTFYQRYTGEKQPKIVFLFTGQGACYPGMGEQLYQTQPTFRKYIDQCAAILANHLE

YPLVEILFGDRTDLLNQTAYAQPAIFALEYAIAMLWQSWGITPGLLIGHSVGEYVAACVAGVFSLEAGLALIVKR

GQLMQAAPIGKMASVFADETTVNSLIQNYTNQVAIAAINHPQQIVISGASNGIDEIITNCKNQKIAAQHLSVAGA

FHSPLIEPILDEFETFARRISYNHPQNLLISGIDGQVFKTAPDASYWRQQSRQPVQFLQSLITAINKGYNLFLEV

GSRPILVEQGRRYNDELIWLSSLNRGVDNWQTILSTLGQLYTHGIHFNAENFNADYGYRNIQLPNYPFQRKRFKF

QSYNETSIEKEVITMTQSTISNNQKYQQDIRHQLKSILALLLKENENDIRDDETLLNLGADSIILTDFARKIEEK
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LGIKIKIDQLFTDLQTITEIAQYLANFVKQESLETSVKLANNDSELSNYLWVISQLQPIVIAYILKALAVLGKKL

NRAESWTTENLLQTLPIAPKYYILISRYLKTLEQAGILQNQGNVWTVKNLPTPVDLPAAIENLQQTCPAAKPELE

MLQRCGENLPEVIKGNIDPLELIFPAGSVVHAESIYGASPVSRLMNQRVSEAINDILKSFDLSDRSNQIIEIGGG

TGATSEAILNHLNLSHATYTFTELSPVLLNKARQKFQNQSGLKFHQLDIEKSPVSQGLPAHSYHIVVAANVLHST

RNITETLNHIRELLLPGGYLVLLETVENNSWLDLTFGLTPGWWRFQDKELRVDSPLLSGETWCTVLKSCGFATAD

SFSQKNNISIYNGQELIIACAAEESVSEAPKFIPVAAASSGKEALMMAQLQSLKELKELHEKTIIKQLEVLQSVS

VTPKTETLIIPPSLPQTSKIETVSPPQTSKTDTVKKTGSPNLNPLALKLNENKSLTEKQQAFIRNLQVIYNKKTA

KSKAYSQNSRKSMVDVKPTIDFRMALKEFQYPIVSESAQGAYFRDIDGNDYIDLAMGFGVNFFGHSPDFVLSAIQ

QQMEHGIGLGMQSNIAAETASLISEIAGVERVAFSNTGTEAIMGAIRIARSRTKRPKIAVFAGSYHGTFDGILAR

VGEEPPTAQPLSPGTPLGMVEDVIVLTYGAEESLDIIAAHADNLAAVLVEPVQSRKPDLQPKEFLKQLRKLTQEQ

EIALIFDEIITGFRIAPGGAQEWFDVEADIVVYGKAIGGGLPISMICGKADFLDTIDGGFWSYGDHSHPQTELTA

YGGTFCRHPLALAACRAVLLHLRQQGATIQETVNQLTNRLATEVNQFFQEVGIPIRIVHFGSLFRFEPFGAYSIF

LQPIELPLFYYLLNLKGIYTWEKRVCFLSTSHTNEDIDKVVTAVKEVIIELQQAGFFENAKPPQAKKTEVSDRSD

DEDGRNNLKKQFPTSEAQRQLWLMGELDTNASAAYNVTTSLELHGDLDILSLQEAINEVVNRHEALRTKILAQGE

IQEVVPQIKIDLPLINLTDEKNPETTSFTFRTQFAQKPFDLSTAPLFAAALIRLAPEHHLLSLKTHHIVADGWSL

GVILNEIGKLYSAKIGGATNYLASPMQFQQYLALRQQEAQNPQMLEHRNFWLQTYEGEIPVFELTTDFPRPAVKT

YTGGRESKIIASQLWKNLQTVGRKNQATLFMTMFAAYTAFLQRIFGQDDLVIGIPISGRQIEGSETLVGFCSQFL

PIRIQPDVTTSFVEHLHHTKNTLIAAFKHQNYALEELLSALQLQRDFSRSPLISVSFNMDPSLTLPGFEGLKVSL

PPEPIGYTPFDLGFNFIEVDNDLIVYCNYNTELFKQKTIQQFLTSFEILLEGVIDNVNSLLYQLPLITQIQQQKL

WSELTGETIELPQNITIINDFIAKVNSTPNVPALIVGQTSLTYRELNEQVNRLANYLHQEHRLGAGKAIALMLGR

NQHLIIGILAIFKTGATYVPIDPQYPNSRIDFILKDSGCQVCLTESNLISQLPQNTETICLDKIAHILADFDNDE

PQLQRDYNQIAYILYTSGSTGNPKGVMGRHISILNVIRSLRLTFDLDQHPEWRYIFTAPITHDPSLRNIFLPLSI

GAALYMYEVQHIGDLVEFLQANQINALHTTPSIYREMLNVLAPTETISGVGQKEDETTNRIRQSRSRRVDAKYAK

KEFLKEERNENHPANMQFPISSLKYISAGGEKLDREIAIALRKRFPSAIISNVYGSTETCVGVSQYTIGTNLDTD

VPLGQVFHNNRLFVLDEFNNTVPLHVVGEICVEGAALAAGYHNLPQITKEKFQPSFISEGRTLFRTGDLGKQIAP

GVIEFIGRKDNQVKVNGYRIDPGEIEYQLNRHADIDRAIVLPIEVDNRIQLSAYCQTAKDIEIFDIRKFLSHALP

VYMIPSYFILLKQFPLTRHGKIDWRSLLELQETSKSTQVNYTAPRNSLDSRLVNIWEKFISKRPIGIFDNFFEIG

GHSLLLSRVVTHVHKELNVVVKLADFFKVPTIAGLAALVSQAQYDYQKPIPPITQQTSYPMSHGQRRLWALEFLD

RHHNAYGMPSAYQFNGNLNIAAFETAFQDLIRRHEILRTTFTLIDNQPRQVVHEQMNFALQQIDLTEYAEPERTK

IIAEYVDKNAKTTFDLEMGPLLKVSLLKLNQHSHIILFNMHHIISDGWSAGVLIKDFLTHYHAYGQQNSELPSPL

KIHYKDYSDWQEKQFETSILQAQRDYWLAKLTPLPARLDLPLDYARPAVQNFQGTAVTWKPNQELIKRFEVLIKT

QQASLFMGLVTLVKSFLFCYTEQNEITIGSPIAGRNHPDLEEQIGFYVNTLVLCDRIAADDSFASLLTKVKTTTL

FAYENQEYPFDKLVSDLNVQRDPSRNPIFDIVVVLQNNQNVDLALDGITVNFIEQKIVTSKFDLEFIFLDEAELC

LKLIYNTDIFANERISLIINLLESLLEAVVKSPDTPLLQIPFYRKNSEIEDSNLFGTDFNF 

>McyF 

MNKKLPTLGVLGGMGPVVTAEFFKSIYEHNQFIDNEQEAPNVIVFSLPSAPDRTSSINSGNEREFIDFIQLHLET

LNKLVDRIVIGCCTAHYALPHIPEHLTNKVISLIKIADQQLQEHDEPAILLAGTGTYRKKLFHEGCTAANRIISL

SEKDQYLIHDIIFKVLKRGQDPLTILPDIEELLDKYKTRSYISACTEFHLLTKSLKLNGIDSIKAIDPLTTIAQN

LFQLLEPVIYSINSKSLPEKRKYLKKFKFICNIDFFK 

>McyG 

MDIHRSIKLTKTYLHDQSHDELIQENTCENSMFFGGYLEDNLRILPNLLVDAIKHESKGITYIKNDEAEYFQSYK

DLYKDALVILNGLYKYGLKLGDKVILQIGINQDFIPTLWACFLGGIIPVPLSVAPNYDLENAAVKKLYNVWQILD

KPVILSDCELISNIEKLATQPHLKGLRVVSVNNLRINQNQSNQHLAIIPDFAPRDPALLLFTSGSTGLPKGVMLS

HSNLLSMSAGTVRMNNFTQQEVTLNWMPLDHVGAIVFLGIMAVDLACDQIHVPIELILRQPLKWLDLIQKHQATI

SWAPNFAFSLINQHTEELNHSCYNLSSMKFLVNAGEQVSVKTIRSFLELLEKHQLRDGVIKPAFGMTESCSGITW

SAGLSKDELIEENSFVSLGKPIPGATIRIVDQQNHILPENEIGKLQIKGPSVTEGYYNHPELNQELFQDDGWFTT

GDLGYLHKGELFITGREKQEIIINGINYFAHEIETAIEELEGVAISYTAAFAVFDKNKETDLLIIIFSPELNNFE

QWVRLVREIRSYLTQKIGIAPAHVIPLEADLVPKTSIGKVQKAKLKQDFIQGLFSDRIQKINEYLASDRTKNQTL

PQSETERQIAAVWCEVLQLESVGLHDNFFELGGHSLYLIRVQNQLEKLFRRQIPVAEMFKNSTVATLAYFLTDQS

NSTTDISQKSRQRAENRSRSNHEIHDIAIIGMAGKFPGANNLEIFWENLKNGIETISFFSEAELLESGVEPELFN
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QPNYVKARPILDNVECFDSEFFGYTDREAELLDPQQRLLLQCSWECLENAGYNSHSYQGAIGMFAGASMNTYLIN

NCYPNRGQLDANDELQPFTLDSMGGFQTMVANDKDYLTTRISYKLNLRGPSVNVQTACSTGLVVVHMACQSLLSG

DSDMALAGAASINSPQKIGYLYQEGLIVSPDGHCRAFDAQAEGTIFGSGVGVVLLKRLQDAIADNDHIYAVIKGS

AINNDGGTKLGFTAPGGEGQTSVAAEALAFAGVEADTIGFVEAHGTGTKLGDPIEIDALARAYSTAHQGECALGS

VKTNIGHMQIASGIVGLIKTALALKHQIIPPTLHFQTPNPQIDFSKTPFYINTQAIPWTAKQRDGKELPRRAGVN

SLGIGGVNVHVILEEAPTIIPQQHDNQRPHHLLTLSARTEQGLLDLANSYAEFLENHPETDICDVVFTANTSRVH

FQNRLAVTGSQTGDFITKLRQFEQSDQESIVYAQVDEKQPPKIAFLFTGQGSQYAGMAHQLYQTQPTFRQILDQC

ETIYQELTSQSLLKVIFAHSDISLTYTSYTQPALFVIEVALAQLWHSWGIQPTAILGHSLGEYAAACFAGIFDIE

SGLKLITQRANLIGELPADQGAMAAIFIDQKSVRQVCENQEIKVAIAAINTDQHTVISGKKELIKQLCEYFTNIG

IKVRQLKVSHAFHSPLIEPVCEEFKKTLRKINFAKPQIPIISNLTGEIADDSIVTPEYWIQHLLHTVQFHQGVVS

LQSLGCDTFIEIGPQPVLLGIIQSSISLSNSLSLPSLRSGFSDWEVLLESLGKIYVRGANIDWFGVEQDYQPRRC

ALPTYPFQQSRHWIPLKTQLPTTSESSNIVKMLSQKDTNTLMQTLLETGNYSEGEKQTVSAIVQQLIKLHHQNRD

HGNFEDLLYQVEWLPCALSPDKLQNLEKILINIEADLEEQIQSAQFTGISLAFAEMEELSADFIVKALKDLQLFE

LNTILSPKTSFSETGMKEEYKMLWNHCLKILAKTGVLQKHNADWEIIKEPRQSHPDLIIDNLITQYPNARVELTL

FRRVATNLAAIITGKISPLSILFSQDGQVGATEFYKDTSWAKVLNFTISQTIELLLSNYSPLEPLRILEIGAGTG

GTTHEILKACTSYQMIYTFTDISPFFLENAKDTFAQFPFIEYKLLDIEKNPELQNFSPNTYDLIIAANVLHSTRD

LQAETLPHIRNLLRPGGHLLLLELTNQSRWIDLIFGLTQGWWRFSDRHLRPDHPIITASTWQSILLESGFAEVEF

ISPDQKIGSALFQQSIIVAQNSKQISDISGDWLIFTDRADNLALAIQEQLSKYYGCCAIANPNSSELETWLAVSS

SARGIIYLLDADHSNQYESTLFNRCSYFLNLLQAIKNLPSPPKLFLVTQGGQPFGLERPSFVTQSPLWSMGRVIA

LEEPELWGGMIDLDPHADIAQNTTFLFSGLINSVTEDHLLFRNGQTYIARLVPIESLATKPVIIQAQATYLITGG

IGHLGLQLAHHLVDFGAKHLILTTRRQFPSKAEWELNTEFAEIIQNLKILEQKGVSVEVCQADVGNFEQMSRIFA

NIQKTSYPLRGIFHLAGISGRKARLSDCTLDDLEELFQAKVSGSWNLHQLSLDTQLDYFVLFSSAGAIWGAKEQG

LYDAVNHHMDALAYLRHLEGLPATTLNWALLAGNGIVSQDYEHWLKQIGMNEIPLDKAFQAMDAIIASDKTQILL

ADVDWVQFKNIYQFQGNKSLLEKLGKLQTPVKHVKQSKSQRSFLEDVPPGERRENLLEYIGKEVAKILGIKHIPD

PEQGFIEMGIDSLLSIELKNRLEKGLEIALPATLIFDFPNIRKLIDYLVEQIFAWQVNTTMETTLDVVEVNEDLI

LQELADLEAFLGNS 

>McyH 

MQTEVFHKQNSNNIPIISGFTKFWNYVNAIASPYWYPTDPKGRPFSDVIRSWGMLILLILLIISLVGVTALNSFV

DRYLIDVIVQQKEMSLFAKTLSIYGIGLLLITLLTGFTKFVRKKIALDWYQWLNRRILEKYLSDRAYYKINFRSD

VDNPDQRLSQEIEPIARTALNFAATLLEKILEMTTFLIILWSISQLAVAILLVYTIIGNIIAVYLSQELDKITQE

ELEFKANYTYSLTHVRNHAESIAFFQGEDQELNIIQRRFNNLIKSSVSKIEWEKNKDIFNRGYRSIIQIFPFVIF

APAYIRGEIDFGQVNQAVIACSMFANGLAALIDEFGTSGRFSSYVERLAEFSDALESVTKQPENVSTIKTIEENR

LAFENVTLQTPNYEQVIVEDLSLSVQPGEGLLIVGPSGRGKSSLLRAIAGLWNAGTGRLMRPPREDVLFLPQRPY

IILGTLREQLLYPSTNHQMTDTQLKDVLQQVNLENVETKGGGFDAEVPWENILSLGEQQRLAFARLLITHPRFTI

LDEATSALDLKNEENLYQQLQSTNTTFISVGHRESLFKYHQWVLELSQNSSWRLVSMHDYQLEKV 

>McyI 

MTAIFPQIPTVNIKNHKILLIGRMYHETGEKFLQEYTNVEILKEPTNNQIYDAIQEASGVFVRYPTKLDAQAIAL

AKNLKVISTSGFGTDAINIAAATKQGIVVVNNPGLSTTAVAEHTICMILALAKKLTFLNQCVKTGNYLIRNQVQP

MQLEGKTLGIVGLGRIGSAVAHKCSTAFQMRVLAYDPYVLASKAEALGGTLVNDLEYLLAESDFVSLHPELTDEY

EMFALETFEKMKSTAFLINTSRGKIVREKDLVVAIHEKLIAGAAIDVFEPEPPSHDNPLYDFDNVILSPHLAGVT

PEAAIAAALSAANQILQVLQGKKPPHIVNPEVWQKFPPDLQ 

>McyJ 

MENIGKIPFNDEWRNRWIIIKEFIKNPVQEISFLRDNFQVSELYTGIAKRDPNLHDPNVPQWLNFGYWKEETTYN

QACAALARKLGELAELSSGDQVLDVGFGFGEQDILWIHENNVGSITGINTTELQVEIAKERIARAGLAERIHLHV

GSATKIPFPEHSFDKVTALECAFHFNTREDFFAEAFRVLRPGGKLALADCLPRVGRDINFWLRINSKKMCIPFAN

QYNQHTYVEKLKKHGFINIQAVSISEYVWPAMVHYFAKVGKGVSKHDLVIDLQKDNPGIEAWSRNRGWFMGFDDY

ILFSGEKADNEKI 

 


