
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cultura mista, manipulação química e genética de 

 micro-organismos: estratégias para a diversificação do 

metabolismo secundário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernanda Oliveira das Chagas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versão corrigida da Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Farmacêuticas em 24/04/2014. A versão original encontra-

se disponível na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP 

 
 
 

Ribeirão Preto 
2014 



 i 

RESUMO 
 

CHAGAS, F. O. Cultura mista, manipulação química e genética de micro-organismos: 
estratégias para a diversificação do metabolismo secundário. 2014. 339p. Tese. 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2014. 
 
Recentes estudos genômicos têm mostrado que vários fungos e bactérias possuem um 
potencial biossintético superior à quantidade de metabólitos secundários já isolados desses 
micro-organismos. A descoberta de produtos naturais inéditos e bioativos é limitada pela 
impossibilidade dos micro-organismos expressarem todas as suas rotas biossintéticas em 
laboratório. Assim, estratégias alternativas para induzir a produção de produtos naturais 
microbianos são necessárias. A utilização de culturas mistas de micro-organismos é uma 
estratégia que vem sendo recentemente utilizada, na tentativa de mimetizar condições mais 
naturais de crescimento. Além disso, a adição de moduladores químicos e epigenéticos às 
culturas microbianas também pode potencialmente estimular a produção de compostos de 
interesse, seja por ativar mecanismos celulares em resposta à condição de estresse, ou por 
alterar a taxa de transcrição de certos genes, em função de mudanças no grau de 
enovelamento da cromatina. Alternativamente, a indução de certos genes, e até mesmo a 
diversificação do metabolismo secundário, podem ser conseguidos através de engenharia 
genética, pela manipulação direta de genes de interesse. A linhagem endofítica Alternaria 
tenuissima SS77, selecionada para os experimentos de modulação química e epigenética, 
teve seu metabolismo secundário alterado após o tratamento com diferentes moduladores. 
Provavelmente, o efeito observado ocorreu em função de uma eliciação inespecífica dos 
diferentes moduladores. Além disso, o cultivo misto desse fungo com o fungo endofítico 
Nigrospora sphaerica SS67, isolada da mesma planta hospedeira (Smallanthus sonchifolius), 
levou ao isolamento de dois novos policetídeos, da classe das perilenequinonas, juntamente 
com um já relatado na literatura científica. Para realizar os cultivos microbianos mistos, 
envolvendo uma linhagem bacteriana e uma fúngica, três linhagens de actinobactérias e 
cinco de fungos, todos endofíticos da planta Lychnophora ericoides, foram selecionadas. 
Alterações no perfil metabólico da cultura mista de Phomopsis sp FLe6 com Streptomyces 
albospinus RLe7 foram as mais evidentes e por isso a maioria das investigações foram 
focadas nessa cultura mista. Várias condições de cultivo foram testadas e diferentes 
resultados foram obtidos. Em alguns casos, o desenvolvimento da linhagem fúngica foi 
inibido pela bacteriana, e em outros, foi observado o inverso. Da mesma forma, houve 
acentuada inibição da produção de alguns metabólitos secundários na presença da linhagem 
desafiadora, mas também foi verificada a eliciação de outros. Os extratos das culturas 
simples desses micro-organismos também apresentaram relativas alterações nos perfis 
metabólicos em função das condições de cultivo. Os metabólitos produzidos pelo fungo 
Phomopsis sp FLe6 e pela actinobactéria Streptomyces albospinus RLe7 foram isolados e 
caracterizados. Os resultados mostram que as interações entre os micro-organismos 
endofíticos são bastante complexas, estando sujeitas a ação de diversos fatores externos 
que muitas vezes não podem ser pré-determinados. Por isso, estabelecer um cultivo misto 
adequado, do ponto de vista da eliciação da produção de metabólitos secundários, pode 
requerer uma série de tentativas. Ainda assim, os resultados almejados podem ser 
conseguidos utilizando essa estratégia. Diferentemente das linhagens endofíticas, 
manipuladas quimicamente através de diferentes estratégias, a linhagem sequenciada de 
Fusarium heterosporum ATCC 74349, foi manipulada geneticamente para a construção de 
um gene biossintético híbrido pks-nrps, contendo a porção nrps do gene híbrido da 
equisetina e um pks críptico de Aspergillus fumigatus. Era esperado que a linhagem 
hibridizada fosse capaz de produzir o metabólito secundário geneticamente planejado, 
entretanto, após seu cultivo, esse produto não foi detectado nos extratos, e as possíveis 
razões são discutidas. Ainda que os resultados esperados não tenham sido obtidos, estudos 
que contribuam para a ampliação do entendimento das megassintases fúngicas são de 
extrema valia. 
Palavras-chave: biossíntese de produtos naturais, culturas mistas de endofíticos, engenharia 
genética de fungos filamentosos, metabolismo secundário, modulação química e epigenética. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL  

 

Desafios na descoberta de produtos naturais 

 

Produtos naturais microbianos ainda representam uma excelente fonte de 

estruturas líderes para a descoberta de fármacos (WALSH; FISCHBACH, 2010; 

GROSS, 2009; HERTWECK, 2009; CRAGG; NEWMAN, 2013). No entanto, a alta 

taxa de redescoberta de metabólitos secundários conhecidos é um problema 

crônico na química de produtos naturais, evidenciando que novas abordagens 

são necessárias para aumentar a probabilidade de encontrar estruturas bioativas 

inéditas (GROSS, 2009; SCHERLACH; HERTWECK, 2009; ZERIKLY; CHALLIS, 

2009; OH, 2007). 

Os avanços no conhecimento da genômica microbiana tem favorecido o 

entendimento dos princípios que regem a biossíntese de produtos naturais, 

fornecendo alternativas promissoras para a descoberta e engenharia de novas 

entidades químicas (SCHERLACH; HERTWECK, 2009). Os programas recentes 

de sequenciamento genômico total revelaram que o potencial biossintético de um 

micro-organismo não tem sido amplamente explorado (FISCH et al., 2009; 

HERTWECK, 2009; SCHNEIDER; MISIEK; HOFFMEISTER, 2008). De fato, o 

número de genes que codificam enzimas biossintéticas em várias bactérias e 

fungos é claramente superior à quantidade de metabólitos conhecidos oriundos 

desses micro-organismos (HERTWECK, 2009; HOFFMEISTER; KELLER, 2007). 

A actinobactéria Streptomyces coelicolor foi um dos primeiros micro-organismos 

com o genoma sequenciado em que esse fato foi reconhecido (BENTLEY et al., 

2002). Similares observações agora têm sido reportadas para uma grande 

diversidade de micro-organismos (GENBANK). Essas evidências representam 

uma forte contestação à idéia de que restam poucos compostos novos a serem 

descobertos a partir de fontes naturais (WALSH; FISCHBACH, 2010; CHALLIS, 

2008). O maior desafio, no entanto, está na forma utilizada para conseguir 

acessá-los.  

 Uma das limitações na descoberta de novos compostos é que muitos 

organismos produtores ainda não são cultiváveis em laboratório (HERTWECK, 

2009). Além disso, a exploração genética através de bioinformática, juntamente 
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com análises de transcriptoma e metaboloma, indicam que a maioria das regiões 

biossintéticas encontradas no genoma de micro-organismos cultiváveis se 

mantém silenciadas ou são pouco expressas na ausência de um estímulo 

particular, como determinados nutrientes, sinais ambientais, compostos 

sinalizadores, ou outros, que na maioria dos casos, são ainda desconhecidos 

(HERTWECK, 2009). Tais regiões biossintéticas são referidas como rotas “órfãs”, 

“silenciosas” ou “enigmáticas” (GROSS, 2009; SCHERLACH; HERTWECK, 

2009).  

 Dentre os métodos que têm sido utilizados para explorar essas rotas 

metabólicas enigmáticas estão as abordagens relacionadas à forma de cultivo e 

as baseadas em biologia molecular, no entanto, ambas apresentam restrições e 

desvantagens (WILLIAMS et al., 2008). Ainda assim, os valiosos estudos 

utilizando essas abordagens têm permitido aprofundar o entendimento da 

fisiologia e genética dos micro-organismos, o que possibilitará à humanidade 

obter cada vez mais avanços, nos diversos campos de interesse, à medida que o 

potencial biossintético microbiano for sendo dominado.  
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2 CAPÍTULO I - Novas estratégias para acessar produtos naturais 

microbianos: culturas mistas de endofíticos, modulação química e 

epigenética de vias biossintéticas 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

2.1.1 Regulação e remodelagem epigenética 

  

 O genoma contém todas as informações necessárias para construir um 

organismo. No entanto, durante a diferenciação e desenvolvimento, adicionais 

informações epigenéticas determinam o estado funcional de células e tecidos 

(LOIDL, 2004). Essas informações podem ser introduzidas por metilação do 

nucleotídeo citosina ou por marcações nas proteínas nucleossomais 

denominadas histonas. Há ainda evidências de que há uma inter-relação entre a 

metilação do DNA e as modificações nas histonas (DOBOSY; SELKER, 2001).  

 O processo de metilação das citosinas é importante para a regulação da 

atividade gênica e estabilidade genômica em eucariontes, e tem sido 

correlacionado com silenciamento gênico (LOIDL, 2004). Já as histonas são 

susceptíveis a uma ampla variedade de modificações pós-tradução (GRAESSLE; 

LOIDL; BROSCH, 2001; SHWAB et al., 2007). Uma das mais bem estudadas 

modificações é a acetilação do grupo amino na posição ԑ do resíduo de lisina 

conservado na cauda terminal das histonas H2A, H2B, H3, and H4. A acetilação-

desacetilação de histonas afeta profundamente processos nucleares como 

replicação, reparo e transcrição do DNA, sendo as enzimas histona-

acetiltransferases (HATs) e histona-desacetilases (HDACs) responsáveis por 

esse equilíbrio dinâmico (GRAESSLE; LOIDL; BROSCH, 2001). No geral, a 

hipoacetilação de histonas está associada com silenciamento de genes, 

enquanto que hiperacetilação é mais comumente associada com ativação gênica 

(TRIBUS et al., 2010; SHWAB et al., 2007), podendo haver exceções (DE NADAL 

et al., 2004; ROBYR; KURDISTANI; GRUNSTEIN, 2004; HANSEN et al., 2005). 

A metilação de histonas também é um processo que comumente ocorre e seu 

efeito na cromatina é dependente da quantidade de metilação (mono, di ou tri) e 
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de qual aminoácido sofreu a modificação, podendo resultar em ativação ou 

silenciamento gênico (LAWRENCE et al., 2004).    

  Em contraste à natureza universal do código expresso pelo DNA, a 

linguagem das histonas e sua maquinaria de decodificação diferem entre 

animais, plantas e fungos (LOIDL, 2004) e, apesar do rápido aumento no 

entendimento da regulação epigenética em eucariontes superiores, pouco é 

conhecido sobre seu papel em fungos filamentosos (TRIBUS et al., 2010; 

BROSCH; LOIDL; GRAESSLE, 2008).  

 Nas últimas décadas, as propriedades bioativas, tanto benéficas quanto 

maléficas, dos metabólitos fúngicos têm sido um estímulo para a identificação de 

genes envolvidos em sua biossíntese e regulação (HOFFMEISTER; KELLER, 

2007). A regulação do metabolismo fúngico parece ser dependente dos 

diferentes graus de organização cromossômica dos genes biossintéticos. Embora 

genes eucarióticos envolvidos em rotas metabólicas únicas geralmente estejam 

dispersos no genoma, os genes requeridos para a produção de determinados 

metabólitos secundários, frequentemente estão em clusters, adjacentes entre si 

no cromossomo (SHWAB; KELLER, 2008). Há uma grande probabilidade de que 

estes clusters de genes estejam posicionados em regiões específicas, as quais 

possuem a taxa de transcrição controlada por fatores epigenéticos (SHWAB et 

al., 2007).  

 A descoberta da metiltransferase LaeA, supostamente considerada um 

regulador global da produção de metabólitos secundários em fungos 

(KOSALKOVÁ et al., 2009; PERRIN et al., 2007), inspirou pesquisadores a 

examinarem os mecanismos pelos quais os micro-organismos, restritivamente, 

comandam a produção dos produtos naturais sob condições laboratoriais de 

cultivo (WILLIAMS et al., 2008). A deleção do gene laeA em Penicillium 

chrysogenum resultou em menor produção de penicilina, além de defeitos na 

esporulação e pigmentação, enquanto que a produção de roquefortina C não foi 

alterada (KOSALKOVÁ et al., 2009). Em Aspergillus fumigatus, a deleção desse 

gene levou à diminuição significativa da expressão de metabólitos secundários, 

incluindo algumas toxinas (PERRIN et al., 2007). 

 Em Aspergillus nidulans, a deleção do gene cclA, envolvido no processo 

de metilação de histonas, levou à ativação da expressão de clusters gênicos de 



  Capítulo I – Introdução    5  

 

metabólitos secundários silenciados, o que resultou na produção de 

antraquinonas ativas, tais como monodictifenona, emodina e seus análogos, além 

de dois policetídeos antiosteoporose F9775A e F9775B (BOK et al., 2009). Além 

disso, a deleção do gene hdaA em A. nidulans, que codifica a enzima HDAC, 

levou à ativação transcricional do grupo de genes responsável pela produção de 

esterigmatocistina e penicilina, não afetando, no entanto, a produção de 

terraquinona (SHWAB et al., 2007). O tratamento de diferentes fungos com 

inibidores da enzima HDAC resultou na produção de vários metabólitos que não 

haviam sido identificados nas espécies não tratadas (SHWAB et al., 2007). A 

deleção do gene hdaA em Aspergillus fumigatus levou ao aumento da produção 

de diversos metabótitos secundários, no entanto, houve repressão da produção 

do fator de virulência gliotoxina. Em concordância, linhagens que 

superexpressam esse gene produzem mais gliotoxina que as linhagens 

selvagens (LEE et al., 2009). Utilizando moduladores epigenéticos, Fisch e 

colaboradores (2009) avaliaram a taxa de transcrição de diferentes genes PKS, 

NRPS e híbridos PKS-NRPS do fungo Aspergillus niger, e puderam observar 

aumento, diminuição ou transcrição inalterada de alguns genes, estando de 

acordo com o observado por outros pesquisadores. 

 Na tentativa de acessar rotas de produtos naturais silenciadas e aumentar 

a produção de metabólitos secundários microbianos, Williams e colaboradores 

(2008) suplementaram culturas de fungos com moduladores epigenéticos. Nos 

experimentos iniciais, doze fungos foram tratados com diversos inibidores de 

HDAC e de DNA-metiltransferases. A análise dos perfis metabólicos revelou que 

onze fungos responderam ao tratamento com a produção de novos produtos 

naturais e/ou com acúmulo de metabólitos secundários que já haviam sido 

identificados nas linhagens não tratadas. Além disso, o cultivo de linhagens 

selecionadas em diferentes tipos de meios de cultura confirmou que muitos dos 

novos metabólitos foram exclusivamente obtidos quando os fungos foram 

tratados com moduladores epigenéticos. Posteriormente, duas linhagens foram 

investigadas com mais detalhes. Adição de 5-azacitidina (inibidor de DNA-

metiltransferases) à cultura de Cladosporium cladosporioides estimulou a 

produção de várias oxilipinas, enquanto que o tratamento com ácido 

suberoilanilida hidroxâmico (inibidor de HDAC) resultou em duas novas 
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perilenequinonas, cladocromes F e G (Figura 1), juntamente com quatro outras 

cladocromes conhecidas. A adição de 5-azacitidina à cultura do segundo fungo 

testado, do gênero Diatrype, desencadeou uma significante mudança em seu 

perfil metabólico, resultando na produção de dois novos policetídeos, lunalídeos 

A e B (Figura 1) (WILLIAMS et al., 2008). Em trabalhos realizados pelo mesmo 

grupo, a utilização do ácido suberoilanilida hidroxâmico foi capaz de reestruturar 

radicalmente o metaboloma secundário do fungo Aspergillus niger, possibilitando 

a identificação de nigerona A, produzida exclusivamente quando a cultura foi 

tratada com o inibidor de HDAC (HENRIKSON et al., 2009). 

A manipulação química do fungo Penicillium citreonigrum com o modulador 

epigenético 5-azacitidina levou a profundas mudanças no perfil metabólico do 

gutato produzido sobre a colônia fúngica (WANG et al. 2010). O gutato coletado 

das culturas tratadas foi enriquecido em metabólitos secundários, incluindo seis 

azafilonas, pencolídeo, e dois novos meroterpenos, atlantinonas A e B (Figura 1). 

Com exceção do pencolídeo, os compostos mencionados foram encontrados 

exclusivamente no gutato do fungo tratado. 

O ácido suberoilanilida hidroxâmico foi usado para induzir a biossíntese do 

composto EGM-556, um novo ciclodepsipeptídeo de origem biossintética híbrida 

(Figura 1). O fungo produtor do composto, Microascus sp., juntamente com 

outros onze fungos derivados de sedimentos marinhos, teve o perfil metabólico 

avaliado em presença do referido inibidor de HDAC, e mudanças significativas 

foram observadas nas linhagens tratadas (VERVOORT; DRASKOVIC; CREWS, 

2011). 

O tratamento do fungo entomopatogênico Torrubiella luteorostrata com 

ácido suberoidroxâmico (inibidor de HDAC) levou a significantes mudanças em 

seu perfil metabólico e induziu a produção de três novos análogos prenilados do 

triptofano, luteorídeos A-C (Figura 1) (ASAI; YAMAMOTO; OSHIMA, 2011). O 

mesmo grupo procedeu com a utilização da abordagem epigenética química para 

outros fungos entomopatogênicos. A adição de 5-azacitidina nas culturas de 

Cordyceps indigotica levou ao isolamento de um novo policetídeo aromático 

glicosilado, indigotídeo B (Figura 1) (ASAI et al.,  2012a). O tratamento desse 

fungo com ácido suberoidroxâmico levou ao isolamento de outros análogos, 

indigotídeo C-F, 13-hidróxi-indigotídeo A, e 8-O-metil-indigotídeo B, todos novos 
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(Figura 1) (ASAI; YAMAMOTO; OSHIMA, 2012). A adição concomitante de RG-

108 (inibidor de DNA-metiltransferases) e ácido suberoidroxâmico ao meio de 

cultivo do fungo entomopatogênico Isaria tenuipes elevou significativamente a 

produção de metabólitos secundários pela linhagem e permitiu o isolamento do 

policetídeo tenuipirona (Figura 1), o qual é inédito e contém um sistema 

tetracíclico com componente espirocetal sem precedentes (ASAI et al., 2012b). 

Dois outros compostos já conhecidos, cefalosporolídeo B e F, também foram 

isolados, e os autores sugerem que um deles, cefalosporolídeo B, seria um 

plausível precursor biossintético do composto tenuipirona. O mesmo grupo 

publicou mais um trabalho em que o fungo Chaetomium indicum, após tratamento 

com ácido suberoidroxâmico, teve a produção de alguns policetídeos induzida, e 

acabou levando ao isolamento seis novos compostos, chaetofenol A-F (ASAI et 

al., 2013). A produção desses compostos também foi detectada no controle sem 

tratamento, mas foi estimulada em diferentes graus após o tratamento com o 

inibidor de HDAC, sendo que apenas chaetofenol A, B, C e E (Figura 1) parecem 

realmente ter sido induzidos devido ao tratamento. Os autores ainda verificaram 

um maior grau de acetilaçao em genes possivelmente envolvidos na biossíntese 

desses compostos. 

O tratamento de um fungo endofítico (linhagem S1) isolado da planta 

medicinal Datura stramonium com 5-azacitidina e/ou ácido suberoidroxâmico 

levou à indução na produção de micotoxinas conhecidas, mas que não haviam 

sido produzidas na cultura controle (SUN et al., 2012). A linhagem R1 

(identificada como Fusarium oxysporum) isolada da mesma planta, após o 

tratamento com ácido suberoidroxâmico, produziu dois compostos novos 

derivados do ácido fusárico, ácido 5-butil-6-oxo-1,6-diidropiridina-2-carboxílico e 

ácido 5-(but-9-enil)-6-oxo-1,6-diidropiridina-2-carboxílico (Figura 1) (CHEN et al., 

2013).  

O fungo marinho Leucostoma persoonii também foi tratado com os 

moduladores 5-azacitidina e ácido suberoidroxâmico, o que resultou em elevada 

indução na produção de citosporonas bioativas já conhecidas, juntamente com a 

produção de citosporona R, que não havia sido descrita previamente (Figura 1). 

Nos experimentos, o uso de ambos moduladores foi combinado mas produziu 

resultados inconsistentes. Constatou-se que a adição apenas de ácido 
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suberoidroxâmico nas culturas foi o meio mais efetivo de induzir a produção dos 

compostos bioativos (BEAU et al., 2012).  

O efeito da modulação epigenética com ácido suberoilanilida hidroxâmico 

e 5-azacitidina na produção de compostos orgânicos voláteis pelo fungo 

endofítico Hypoxylon sp. também foi analisado. Após o tratamento, houve 

significantes variações no perfil de voláteis produzidos pelo fungo, com a 

produção de vários compostos que não eram produzidos pela linhagem não 

tratada (UL-HASSAN et al., 2012).  

 Apesar de ainda não estar claro o motivo pelo qual apenas alguns clusters 

de genes são afetados pelas enzimas HDAC e DNA-metiltransferases 

(KOSALKOVÁ et al., 2009; LEE et al., 2009), a regulação da produção de 

metabólitos mediada por essas enzimas provavelmente é um fenômeno 

disseminado em fungos filamentosos, que evoluiu como uma ferramenta para 

permitir a produção de metabólitos secundários sob condições específicas. 

Provavelmente, a regulação epigenética do metabolismo secundário é uma 

eficiente forma dos fungos assegurarem que a produção energeticamente 

desfavorável de determinadas moléculas só ocorrerá quando for vantajosa 

(SHWAB et al., 2007). Assim, o tratamento de fungos com inibidores químicos 

das enzimas HDAC e DNA-metiltransferases pode potencialmente promover o 

aumento da produção de metabólitos de interesse, além de auxiliar na 

identificação de novos produtos naturais que provavelmente não são detectados 

sob condições normais de cultivo.  
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Figura 1. Compostos inéditos produzidos em culturas de micro-organismos tratados com moduladores epigenéticos. 
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2.1.2 Inibidores biossintéticos e eliciadores químicos 

 

 As rotas biossintéticas presentes em micro-organismos e plantas são 

responsáveis pela produção de uma ampla diversidade estrutural de compostos 

químicos. Contudo, a biossíntese de metabólitos secundários em micro-

organismos é estreitamente controlada por mecanismos regulatórios que, 

frequentemente, limitam a descoberta de novos compostos bioativos (MIAO et al., 

2006). Assim, uma possível forma de induzir a produção dessas substâncias é 

suplementar os meios de cultivo com eliciadores químicos ou com inibidores 

biossintéticos específicos de rotas competitivas.  

 Inibidores específicos de vias biossintéticas são comumente utilizados 

para analisar a biossíntese de um metabólito secundário, evidenciando a rota 

biossintética envolvida (HAN; HEIJDEN; VERPOORTE, 2002; SIRCAR; MITRA, 

2009), além de auxiliar na compreensão de sua regulação (NKEMBO et al., 

2006). Isso possibilita uma manipulação adequada das rotas para aumentar a 

produção de determinados metabólitos secundários (SUN et al., 2009). 

Entretanto, a maioria desses estudos biossintéticos tem sido realizada em 

plantas.  

Uma investigação da biossíntese de artemisinina em Artemisia annua  

(TOWLER; WEATHERS, 2007) e do ácido escopadúlcico B em Scoparia dulcis 

(NKEMBO et al., 2006), utilizando inibidores da via 2-C-metil-D-eritritol-4-fosfato 

(MEP) e da via do mevalonato (MVA), forneceram informações acerca dos 

mecanismos de compensação envolvidos na biossíntese de isoprenóides. Os 

inibidores utilizados inibem as etapas de conversão que levariam à formação das 

unidades precursoras IPP (difosfato de isopentenila). Apesar das rotas 

formadoras de IPP, MEP e MVA, estarem compartimentalizadas nos plastídios e 

no citosol, respectivamente, elas podem atuar através de processos cooperativos 

devido à comunicação metabólica. Assim, quando uma das vias é inibida, IPPs 

provenientes da outra são utilizados para complementar a biossíntese de 

compostos pela via inibida, resultando na participação de IPP oriundo de ambas 

as vias na biossíntese de certos isoprenóides. 

 Em Aspergillus glaucus, foi verificado que a inibição da via responsável 

pela produção de uma determinada classe biossintética de compostos pode 
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resultar em aumento da produção de compostos pertencentes à outra classe, 

principalmente quando ambas as vias possuem o mesmo precursor biossintético. 

Isso ocorreu durante a produção de aspergiolídeo A, um composto derivado da 

via dos policetídeos. Tendo em vista que acetil-CoA é um precursor comum à via 

dos policetídeos e do mevalonato, a adição de inibidores específicos da via do 

mevalonato, tais como sinvastatina e citrato, no meio de cultivo de A. glaucus 

resultou em aumento da produção do policetídeo. Além disso, foi verificado que a 

adição de inibidores específicos da via dos policetídeos, como cerulenina e 

iodoacetamida, inibiu completamente a produção de aspergiolídeo A (SUN et al., 

2009). 

 Em estudos com actinobactérias, Craney e colaboradores (2012) testaram 

uma série de compostos capazes de alterar o metabolismo secundário de várias 

espécies de actinobactérias. Foi verificado que as moléculas mais ativas, do 

ponto de vista da capacidade de remodelar o metabolismo secundário das 

bactérias, apresentavam similaridade estrutural ao conhecido agente 

antimicrobiano triclosano, um inibidor da síntese de ácidos graxos. Assim, foi 

hipotetizado que essas moléculas ativas poderiam estar induzindo um aumento 

na produção de alguns policetídeos, e de outros compostos que em algum 

momento da biossíntese dependem do precursor acetil-CoA, devido ao maior 

aporte desse precursor em função da inibição da síntese de ácidos graxos 

(CRANEY et al., 2012; OCHI; OKAMOTO, 2012). Além disso, foi verificado que 

compostos que possuem em sua estrutura porções derivadas de ácidos graxos 

tiveram sua biossíntese inibida após o tratamento. O próprio composto triclosano 

foi testado, e em concentrações sub-inibitórias, ele é capaz de induzir os mesmos 

efeitos no metabolismo secundário observados quando as moléculas similares 

foram utilizadas (CRANEY et al., 2012).  

 O tratamento do fungo Sphaeropsidales sp. com o antifúngico triciclazol, 

um inibidor da síntese de 1,8-diidróxi-naftaleno (DHN)-melanina, levou ao 

isolamento de dois novos bis-naftalenos, esferolona e diidro-esferolona (Figura 

2). Os autores sugerem que tais compostos são produtos da dimerização de um 

intermediário da biossíntese de DHN, o 1,3,8-triidróxi-naftaleno (BODE; ZEECK, 

2000). 
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Figura 2. Compostos inéditos produzidos em culturas de micro-organismos 
tratados com inibidores biossintéticos e eliciadores químicos. 

 

A indução da produção de metabólitos secundários também foi conseguida 

com a utilização de eliciadores químicos diversos, os quais podem agir por 

mecanismos inespecíficos ou ainda não determinados. Experimentos mostraram 

que a adição de um potente inibidor de citoesqueleto, jasplaquinolídeo, em 

culturas do fungo marinho Phomopsis asparagi, resultou na produção de três 

novos análogos de chaetoglobosinas, também inibidores do citoesqueleto (Figura 

2) (CHRISTIAN et al., 2005). 

 O ácido jasmônico também tem sido amplamente utilizado como eliciador 

do metabolismo secundário, sendo capaz de estimular a biossíntese de terpenos, 

alcalóides, flavonóides, e outros compostos fenólicos em plantas (ZHAO; DAVIS; 

VERPOORT, 2005). Geralmente, jasmonatos são compostos produzidos por 

plantas que atuam como reguladores de respostas de defesa (VERGOPOULOU; 

GALANOPOULOU; MARKAKI, 2001), no entanto, há relatos de que jasmonato 

de metila também pode ser produzido por patógenos de plantas (ABDOU et al., 

2010, MIERSCH et al., 1987). Em culturas de Aspergillus parasiticus 

(VERGOPOULOU; GALANOPOULOU; MARKAKI, 2001) e Aspergillus flavus 

(GOODRICH-TANRIKULU; MAHONEY; RODRIGUEZ, 1995), jasmonato de 
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metila afetou a produção de aflatoxinas, podendo atuar, contraditoriamente, como 

promotor ou inibidor da biossíntese. 

 Diferentes compostos como oligossacarídeos, metais pesados, e mesmo 

solventes, têm sido utilizados como eliciadores químicos, levando à indução de 

moléculas de interesse (PETTIT, 2011).  

 Os promissores resultados obtidos em plantas e os poucos relatos 

envolvendo o uso de inibidores biossintéticos específicos em culturas de micro-

organismos sugerem que o uso desses compostos deve ser mais amplamente 

explorado como ferramenta para manipular a produção de metabólitos 

secundários em micro-organismos. Além disso, o uso de eliciadores químicos de 

diferentes naturezas pode afetar inespecificamente a síntese de metabólitos 

secundários através da ativação de rotas biossintéticas silenciadas. 

 

2.1.3 Interações microbianas e culturas mistas 

 

 Em seu habitat natural, os micro-organismos estão em constante 

interação, principalmente em áreas amplamente colonizadas. Sobreviver em um 

ambiente competitivo provavelmente requer estratégias, tais como a produção de 

metabólitos secundários bioativos (KNIGHT et al., 2003; SLATTERY; 

RAJBHANDARI; WESSON, 2001). Assim, grupos de genes potencialmente 

interessantes, responsáveis pela expressão de metabólitos que aumentam a 

competitividade no meio ambiente, podem estar silenciados nas condições não 

naturais de cultivo (PETTIT, 2009). 

 Uma estratégia utilizada para mimetizar o ambiente microbiológico natural 

é cultivar um micro-organismo em presença de outro. Em estudos prévios, a 

utilização de culturas mistas estimulou a produção de metabólitos secundários 

e/ou aumentou a atividade biológica de extratos microbianos (WHITT et al, 2014; 

CHAGAS; DIAS; PUPO, 2013, RATEB et al., 2013; ONAKA et al., 2011; ZUCK; 

SHIPLEY; NEWMAN, 2011; GLAUSER et al., 2009; PARK et al., 2009; PETTIT, 

2009; KUROSAWA et al., 2008; OH et al., 2007; ZHU et al., 2007; ANGELL et al., 

2006; ZHU; LIN, 2006; OH et al., 2005; DEGENKOLB et al., 2002; CUETO et al., 

2001; SLATTERY; RAJBHANDARI; WESSON, 2001).  
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 Evidências de que culturas mistas microbianas podem produzir novas 

moléculas biologicamente relevantes foram encontradas em experimentos em 

que fungos e bactérias originários de minas drenadas foram cultivados juntos. 

Somente em co-cultura com a linhagem bacteriana Sphingomonas sp., o fungo 

Aspergillus fumigatus foi capaz de produzir glionitrina A (Figura 3), uma nova 

dicetopiperazina bissulfeto, com atividade antibiótica e citotóxica (PARK et al., 

2009). Zuck, Shipley e Newman (2011) também analisaram culturas mistas de A. 

fumigatus com vários micro-organismos e encontraram os mais interessantes 

resultados com Streptomyces peucetius. Essa co-cultura induziu o fungo a 

produzir análogos de formil-xantocilinas, incluindo os novos compostos 

fumiformamida e seu análogo di-metóxi-fenil (Figura 3). Rateb e colaboradores 

(2013) mostraram que o fungo A. fumigatus foi capaz de alterar seu metabolismo 

secundário em resposta a estímulos externos, como a adição na cultura de um 

metabólito de quorum sensing, a N-butiril-DL-homoserina lactona, e o co-cultivo 

com uma linhagem de Streptomyces. 

A biossíntese do antibiótico pestalona (Figura 3) pelo fungo Pestalotia sp., 

é um exemplo de indução da expressão de uma rota biossintética em resposta a 

co-cultura com bactéria marinha unicelular (CUETO et al., 2001). Os diterpenos 

libertelenona A-D (Figura 3) também foram produzidos em resposta às interações 

microbianas na co-cultura entre o fungo Libertella sp. e uma bactéria marinha 

unicelular (OH et al., 2005). Curiosamente, a linhagem da bactéria marinha que 

foi capaz de induzir a biossíntese das libertelenonas é a mesma que induziu a 

produção de pestalona nos estudos previamente mencionados. 

A partir de uma mistura de micro-organismos originários de sedimentos 

marinhos foi isolada a piocianina, um pigmento azul com atividade antibiótica que 

não havia sido detectado em culturas puras. Após investigações, foram 

identificadas as duas espécies responsáveis pela produção do antibiótico, sendo 

Pseudomonas aeruginosa a verdadeira produtora e Enterobacter sp. a indutora. 

Foi verificado ainda que a produção de pequenas moléculas pela linhagem 

indutora não é suficiente para ativar a produção do composto pela linhagem 

produtora, sugerindo que a indução necessita de contato célula-célula, ou 

mecanismos mais complexos, como a constante troca de metabólitos entre os 

micro-organismos (ANGELL et al., 2006). 
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O co-cultivo envolvendo o fungo Emericella sp. e a actinobactéria marinha 

Salinispora arenicola levou ao isolamento de dois novos depsipeptídeos cíclicos 

antimicrobianos, emericelamidas A e B (Figura 3). Esses compostos são 

produzidos em baixíssimas quantidades pelo fungo em monocultura, no entanto, 

em co-cultura, os rendimentos foram ampliados em cem vezes (OH et al., 2007). 

Similarmente, aumento na produção do antibiótico istamicina pela bactéria 

marinha Streptomyces tenjimariensis também foi relatado na cultura mista com 

diferentes linhagens de bactéria unicelular marinha (SLATTERY; RAJBHANDARI; 

WESSON, 2001).  

A produção de dois novos depsipeptídeos lineares, subeniatina A e B 

(Figura 3) foi induzida no cultivo misto de duas diferentes linhagens de Fusarium 

spp. (WANG et al., 2013). Ambos os compostos não haviam sido detectados nas 

culturas simples de nenhum dos fungos. Os autores sugerem que tais compostos 

são os precursores biossintéticos das eniatinas A, A1, B e B1, que são os 

compostos majoritários produzidos em culturas simples do fungo Fusarium 

tricinctum. O mesmo grupo co-cultivou o fungo F. tricinctum com a bactéria 

Bacillus subtilis, o que resultou no aumento da produção de compostos 

constitutivos do fungo, incluindo as eniatinas, juntamente com a produção de 

quatro compostos que não eram detectados nas culturas simples (OLA et al., 

2013). Dentre esses compostos, a macrocarpona C, o ácido 2-carboximetilamino-

benzóico e o citreoisocumarinol são novos (Figura 3). Ensaios de concentração 

inibitória mínima mostraram que as eniatinas A1 e B1, que tiveram sua produção 

extraordinariamente aumentada em cultura mista, são bastante ativas contra a 

bactéria B. subtilis utilizada nos co-cultivos, além de outras bactérias. Os 

compostos novos, entretanto, não foram ativos nas concentrações testadas. 

O cultivo misto do fungo Fusarium pallidoroseum com a bactéria 

Saccharopolyspora erythraea levou a produção de três novos análogos da 

equisetina, que foram nomeados N-desmetil-ofiosetina, palidorosetina A e 

palidorosetina B (Figura 3). O composto ofiosetina, já relatado na literatura, foi 

produzido pelo fungo exclusivamente em cultura mista, e a produção de 

equisetina aumentou trinta vezes quando comparada ao controle contendo 

apenas o fungo (WHITT et al., 2014). 



16   Capítulo I – Introdução 

 

Durante o co-cultivo de Acremonium sp. e Mycogone rosea, foi observada 

a formação de novos lipoaminopeptídeos, acremostatinas A-C. Supostamente, 

ambos micro-organismos estão diretamente envolvidos na biossíntese desses 

compostos, sendo que o núcleo peptídico provém de Acremonium sp. enquanto 

que a porção de origem lipídica é oriunda de M. rosea  (DEGENKOLB et al., 

2002). 

Novos antibióticos aminoglicosídeos foram produzidos por Rhodococcus 

fascians quando co-cultivado com Streptomyces padanus. Rodostreptomicina A e 

B (Figura 3) não foram detectadas nas culturas simples das respectivas 

bactérias, e ambos compostos apresentam amplo espectro de ação 

antibacteriana. Possivelmente, a biossíntese foi resultante de rotas biossintéticas 

combinadas dos diferentes micro-organismos, pois existe uma correlação entre a 

produção desses compostos e a presença de DNA de S. padanus em R. fascians 

(KUROSAWA et al., 2008). 

Diferentes linhagens de bactérias produtoras de ácido micólico ao serem 

co-cultivadas com linhagens de Streptomyces sp. foram capazes de alterar o 

metabolismo secundário das actinobactérias em graus variados (ONAKA et al., 

2011). Bactérias da família Corynebacteriaceae induziram a formação de 

pigmentos vermelhos por Streptomyces lividans, sendo que Tsukamurella 

pulmonis induziu a produção de actinorrodina enquanto que Corynebacterium 

glutamicum levou à produção de undecilprodigiosina. Além disso, a co-cultura de 

T. pulmonis com Streptomyces endus levou a produção de um novo antibiótico, a 

alchivemicina A (Figura 3).  

Em experimentos de culturas mistas microbianas, também foi observado 

aumento da produção de toxinas e inibição do desenvolvimento dos micro-

organismos. Quando Fusarium proliferatum foi cultivado em presença de 

Trichoderma spp., ocorreu supressão da proliferação e acentuada diminuição da 

produção da toxina fumonisina B1 por F. proliferatum (ROJO et al., 2007). Em 

cultivo misto, Trichoderma harzianum foi capaz de inibir patógenos de solo e 

plantas (CHOUDARY; REDDY; REDDY, 2007; GAO et al., 2001). Experimentos 

mostraram que a produção de ocratoxina A, uma micotoxina bem conhecida 

produzida por espécies do gênero Penicillium e Aspergillus, foi inibida quando 

Aspergillus carbonarius cresceu em culturas mistas (VALERO et al., 2006). Em 
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contraste, outros relatos indicam que a produção foi significativamente estimulada 

em co-cultura (LEE; MANGAN, 1999). Além disso, houve aumento da produção 

da toxina esterigmatocistina pelo fungo Aspergillus versicolor quando este foi 

cultivado com Penicillium aurantiogriseum ou Aspergillus parasiticus (BOKHARI; 

FLANNIGAN, 1996). 

O co-cultivo de Aspergillus giganteus com vários micro-organismos alterou 

a expressão do gene afp, responsável pela produção de uma proteína 

antifúngica. A presença de Fusarium oxysporum induziu a transcrição, enquanto 

que a cultura mista com Aspergillus niger resultou em supressão desse gene. Os 

experimentos ainda revelaram que a influência do cultivo misto foi extremamente 

dependente da composição do meio (MEYER; STAHL, 2003). Para medir a 

interação fungo-bactéria em nível molecular, Schroeckh e colaboradores (2009) 

cultivaram o fungo Aspergillus nidulans com uma coleção de 58 actinobactérias. 

Através de diferentes experimentos para medir expressão gênica, foi 

demonstrado que distintas interações fungo-bactérias levam à específica ativação 

de genes envolvidos no metabolismo secundário fúngico. Além disso, 

experimentos de diálise e análise por microscopia eletrônica mostraram que a 

interação física íntima da bactéria com o micélio fúngico é requerida para elicitar 

uma resposta específica, dando suporte à hipótese já relatada por muitos autores 

de que não apenas os sinais difusíveis como também o contato físico contribuem 

para a comunicação entre os micro-organismos e a indução de genes 

biossintéticos silenciados. 

A produção de enzimas também pode estar diretamente envolvida na 

interação e competição entre os micro-organismos. Em culturas mistas, micro-

organismos produzem enzimas como proteases, β-1,3-glucanases e quitinases 

que podem ser responsáveis pela degradação das paredes celulares das hifas 

dos micro-organismos competidores (SÁNCHEZ et al., 2007; ALMEIDA et al., 

2007; GUTHRIE; CASTLE, 2006), e atuarem como fatores indutores da produção 

de metabólitos secundários (SHIN et al., 1998). As enzimas fenol-oxidases tais 

como lacase e peroxidase também são conhecidas por estarem envolvidas em 

processos de degradação. Adicionalmente, elas participam da detoxificação de 

compostos xenobióticos como antifúngicos (TSUJIYAMA; MINAMI, 2005). 



18   Capítulo I – Introdução 

 

H
N

O O

R

H
N

O

N
H

O

H
N

O

O

NHO

emericelamida A - R=H

emericelamida B - R=CH3

OH

OH

O

OH

R

libertelenona A - R=H

libertelenona C - R=OH

OH

O

OH

HO

OH

O

OH

O

libertelenona B
libertelenona DO

O

OH

HO

OH

Cl

CH3

Cl

O

O
pestalona

NH

O

O

O

NH

R

marinamida - R=H

éster análogo - R=CH3

N

N

O2N

O

O

OH
S

S

glionitrina A

O

NH

HN

O

O

O

R

fumiformamida - R=HSO3

análogo di-éter - R=CH3

OH

N

R

O

O

O

N

O

OHO

subeniatina A - R=H

subeniatina B - R=CH3

O

O

OH

OH

O

OH

N
H

OH

O

O

HO

OH O

OHOH

macrocarpona C

ácido 2-carboximetilamino-benzóicocitreoisocumarinol

R3

R2

O

N

HO

O

HO

R1

H

H

N-desmetil-ofiosetina - R1=H, R2=H, R3=OH, R4=H

palidorosetina A - R1=CH3, R2=H, R3=H, R4=OH

palidorosetina B - R1=CH3, R2=OH, R3=OH, R4=H

O

HN

NH

NH2

HO

HO

O HN

NH

NH2

OH

O

NH

O OH

O

O

HO

HO

HO NH

6

rodostreptomicina A - 6R

rodostreptomicina B - 6S

O

O

HO

OH

N

O

O

OH

HO
OH

O

alchivemicina A

R4

 

Figura 3. Compostos inéditos isolados de culturas mistas microbianas.  
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Os mecanismos específicos pelos quais as interações entre várias 

espécies induzem a produção de metabólitos secundários ainda não são bem 

definidos, entretanto, o isolamento de várias substâncias inéditas com atividade 

biológica evidenciam que o cultivo misto representa uma estratégia promissora 

na indução da expressão do potencial metabólico total de cada micro-organismo, 

resultando em aumento da diversidade química. Além disso, as culturas mistas 

representam uma ferramenta útil para estudar as interações que ocorrem entre 

os micro-organismos em um dado ecossistema, como por exemplo, os micro-

organismos endofíticos que habitam uma mesma planta hospedeira. 

Os endofíticos são definidos como micro-organismos que colonizam os 

tecidos de uma planta hospedeira, podendo ser encontrados no interior das 

células ou entre elas, sem causar manifestações de doença. A relação fungo 

endofítico-planta hospedeira é caracterizada pelo equilíbrio entre a virulência 

fúngica e a defesa da planta. Se esse balanço for perturbado, a linhagem 

hospedada pode tornar-se patogênica (SAIKKONEN; GUNDEL; HELANDER, 

2013; KUSARI; HERTWECK; SPITELLER, 2012; KOGEL; FRANKEN; 

HUCKELHOVEN, 2006; SCHULZ; BOYLE, 2005; SCHULZ et al., 2012). 

A relação simbiótica de micro-organismos endofíticos com suas plantas 

hospedeiras tem sido estudada, demonstrando as diversas vantagens para 

ambos os organismos envolvidos e sua importância em estimular o potencial 

metabólico das espécies (BORGES et al., 2006; GUNATILAKA, 2006; 

SAIKKONEN et al., 2013). Entretanto, estudos das relações existentes entre os 

micro-organismos endofíticos que colonizam uma mesma planta hospedeira 

ainda são bastante escassos. O primeiro estudo envolvendo cultura mista de 

fungos endofíticos foi realizado na China, e levou à produção de novos análogos 

de 1-isoquinolona, marinamida e seu éster metílico (Figura 3) (ZHU; LIN, 2006), 

além da produção de dicetopiperazinas ciclo-(Phe-Phe) e do ácido 6-metil-

salicílico (ZHU et al., 2007), que não foram produzidos quando os fungos foram 

cultivados individualmente. Nos experimentos realizados por Wang e 

colaboradores (2013), mencionados anteriormente, que levaram à produção dos 

novos depsipeptídeos lineares subeniatinas A e B (Figura 3), as culturas mistas 

foram feitas empregando linhagens de Fusarium spp. que foram isoladas como 

endofíticas, entretanto os autores não citam em nenhum momento esse fato, o 
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que poderia passar despercebido. Em uma publicação anterior, de Watjen e 

colaboradores (2009), é descrito como esses fungos foram isolados e então fica 

claro que todos são endofíticos da planta Aristolochia paucinervis. 

Recentemente nosso grupo publicou um trabalho sobre culturas mistas 

utilizando fungos endofíticos da planta hospedeira Smallanthus sonchifolius 

(CHAGAS; DIAS; PUPO, 2013). Em resposta à presença de Nigrospora 

sphaerica, o fungo Alternaria tenuissima teve a produção de alguns policetídeos 

induzida, incluindo o estenfiperilenol. Os ensaios de atividade biológica revelaram 

que esse composto pode causar efeitos citotóxicos no fungo Nigrospora 

sphaerica enquanto que nenhuma fitotoxicidade na planta hospedeira S. 

sonchifolius pode ser observada, mesmo em concentrações muito superiores 

àquelas tóxicas para o fungo. Isso sugere que os policetídeos produzidos por A. 

tenuissima podem ser importantes nas relações ecológicas endofítico-endofítico e 

endofíticos-planta hospedeira no ambiente natural.         

Assim, o estudo de culturas mistas de micro-organismos endofíticos 

poderá possibilitar a descoberta de novas moléculas biologicamente ativas e 

ainda, fornecer uma valiosa oportunidade para aprofundar o entendimento das 

interações entre os vários endofíticos e sua relação com a planta hospedeira. 

 

 



206    Capítulo I - Conclusões 

 

2.5 CONCLUSÕES 

 

 Várias abordagens diferentes, como culturas mistas microbianas e 

modulação química e epigenética de vias metabólicas, foram utilizadas para 

induzir a produção de metabólitos secundários pelas linhagens de micro-

organismos endofíticos selecionadas, e mesmo com algumas tentativas sem 

sucesso, os objetivos foram atingidos. 

Tanto nos experimentos de modulação como nos de culturas mistas foi 

observado que quando as condições de cultivo são alteradas, os resultados em 

função das estratégias aplicadas são diferentes. Em determinadas condições, os 

moduladores químicos e epigenéticos não foram capazes de remodelar o 

metabolismo secundário do fungo A. tenuissima SS77, enquanto que em outras, 

foram observadas variações significativas nos perfis químicos. O mesmo foi 

verificado nos experimentos de culturas mistas. Algumas condições de 

crescimento favorecem alterações no metabolismo secundário dos micro-

organismos cultivados em mistura, as quais nem sempre podem ser observadas 

simplesmente pela presença de um micro-organismo competidor. Isso indica que 

além da estratégia de indução metabólica utilizada, que é potencialmente eficaz, 

adequações nas condições de cultivo podem ser necessárias para que os 

resultados desejados sejam obtidos. Essa constatação, provavelmente, 

justificaria alguns relatos de notável sucesso paralelamente a outros de 

insucesso utilizando uma mesma estratégia de manipulação. 

Os moduladores químicos e epigenéticos foram utilizados para que 

específicos mecanismos de indução metabólica fossem explorados, entretanto, 

os resultados das análises químicas deixaram evidente que a indução ocorreu 

por mecanismos não específicos, já que uma correlação entre o tipo de 

modulador utilizado e o efeito observado não pôde ser feita. Provavelmente a 

eliciação do metabolismo secundário ocorreu através de mecanismos gerais que 

são ativados em diversas condições de estresse. 

Nos cultivos microbianos mistos, a co-cultura da actinobactéria S. 

albospinus RLe7 com o fungo Phomopsis sp. FLe6 foi a que apresentou 

resultados mais promissores, já que logo nos primeiros experimentos realizados 

foram observadas alterações nos perfis metabólicos desses micro-organismos 

quando cultivados em mistura. Adicionalmente, os cultivos simples e mistos 
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contendo o fungo Phomopsis sp. FLe6 produziram os extratos mais ativos nos 

ensaios citotóxicos frente às células tumorais, indicando que esses micro-

organismos mereciam ser pesquisados mais profundamente. 

Ao se explorar as culturas mistas da actinobactéria S. albospinus RLe7 

com o fungo Phomopsis sp. FLe6 diferentes resultados foram observados sempre 

que alguma condição de cultivo era alterada, devido ao crescimento em mistura. 

Muitos dos compostos isolados e identificados não possuem uma função 

ecológica relatada. Ainda que alguma atividade biológica tenha sido testada, o 

papel dessas moléculas na natureza continua desconhecido. Compreender como 

a produção desses compostos é regulada no ambiente natural auxiliaria na 

adequação de condições para estimular a produção de metabólitos secundários 

pelas linhagens. As chances de sucesso na obtenção de compostos de interesse 

aumentam à medida que estratégias potencialmente eficazes são aplicadas. 

Os micro-organismos endofíticos são reconhecidamente prolíficos, e uma 

diversidade ainda maior de compostos poderá ser acessada se as condições de 

cultivo forem racionalmente manipuladas. 
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3 CAPÍTULO II - Estudo genômico da biossíntese de produtos naturais em 

fungos filamentosos 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

3.1.1 Produtos naturais de fungos filamentosos 

 

Produtos naturais de fungos filamentosos são extremamente importantes 

em vários contextos. Esses compostos podem atuar como agentes mediadores 

de simbiose e patogenicidade, desempenhando importante papel na agricultura, 

medicina e no meio ambiente. 

As infestações de lavouras por fungos geram preocupações em todo o 

mundo, e muitos dos danos causados são devido a produtos naturais como 

aflatoxina, toxina-T, fumonisina, além de outras toxinas e fatores de virulência 

(GALLO; FERRARA; PERRONE, 2013; CRAWFORD et al., 2008; TURGEON; 

BAKER, 2007; ZHU et al., 2006). Em tecidos vivos, foi demonstrado que uma 

enzima híbrida PKS-NRPS (policetídeo sintase-peptídeo sintetase não-

ribossomal) é expressa exclusivamente durante a penetração do fungo 

Magnaporthe grisea em folhas de arroz (Oryza sativa), e provavelmente o seu 

produto, embora ainda não determinado, é reconhecido por cultivares resistentes, 

levando a ativação da resposta de defesa (BOHNERT et al., 2004). Uma enzima 

PKS-NRPS também está envolvida nas interações entre Trichoderma virens e 

raízes de milho, resultando na indução de resposta de defesa da planta 

(MUKHERJEE et al., 2012). 

Fatores de virulência fúngicos em humanos também são relacionados a 

produtos naturais. Dentre vários exemplos, pode-se citar o produto de uma 

enzima peptídeo sintetase não-ribossomal (NRPS), a gliotoxina, que é um agente 

imunossupressor que facilita a infecção letal por fungos em humanos (PERRIN et 

al., 2007).  

Além disso, os fungos desempenham um importante papel na 

biodiversidade da natureza. Muitos fungos são encontrados como endofíticos, os 

quais vivem em simbiose dentro de tecidos vegetais, podendo também habitar 

raízes, como os micorrizos, e até mesmo insetos (ALY; DEBBAB; PROKSCH, 

2011; ZHANG; SONG; TAN, 2006; SCHULZ et al., 2002; LEE et al., 2001; 
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OMACINI et al., 2001). Nesses ambientes, tais micro-organismos expressam 

especificamente alguns genes para a biossíntese de produtos naturais que 

podem não ser expressos em cultivos laboratoriais, causando impacto direto na 

biodiversidade. Como um bom exemplo desse efeito, muitos fungos patógenos 

de humanos, somente durante a infecção, expressam suas rotas de produtos 

naturais que são essenciais no processo de patogenicidade (FOX, HOWLETT, 

2008). 

 

3.1.2 Maquinaria genética para a biossíntese de produtos naturais em 

fungos 

 

A importância dos produtos naturais de origem fúngica em processos 

biológicos inspirou um grande número de estudos biossintéticos com o intuito de 

entender as origens dos produtos naturais. Esses estudos revelaram que os 

genomas fúngicos condificam as enzimas policetídeo sintases (PKS), peptídeo 

sintetases não-ribossomais (NRPS) e possuem genes biossintéticos que em 

alguns casos seguem regras fundamentalmente diferentes daquelas observadas 

em bactérias (CHIANG et al., 2010; DU; LOU, 2010; HERTWECK, 2009; 

McALPINE, 2009; CRAWFORD et al., 2008; SANCHEZ; CHIANG; WANG, 2008). 

Por exemplo, a enzima PKS aromática que leva à aflatoxina contém domínios 

sem precedentes em genes pks conhecidos de bactérias. O domínio tioesterase 

(TE) atua através de uma condensação de Dieckmann (FUJII et al., 2001), e os 

domínios molde para produto (PT) e unidade iniciadora (ST) foram apenas 

identificados mais recentemente (CRAWFORD et al., 2008). 

Além do módulo protéico único, genes fúngicos pks também têm 

características bioquímicas exclusivas. As enzimas PKS redutoras atuam 

iterativamente, com cada sítio ativo sendo usado várias vezes para gerar a 

estrutura final (CHIANG et al., 2010; HERTWECK, 2009). De algum modo, estes 

domínios operam somente em cadeias de determinado tamanho. O mais 

ilustrativo exemplo desse princípio é a mais bem estudada PKS redutora 

responsável pela biossíntese de lovastatina. A enzima lovastatina nonacetídeo 

sintase (LNKS) faz a ligação de uma unidade de acetil-CoA a nove unidades de 

malonil-CoA, seguida de metilação única em uma posição específica, redução e 

eliminação seletivas para gerar o intermediário linear. Esse intermediário reage 
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via Diels-Alder para gerar a estrutura única do anel decalino presente na 

lovastatina (Figura 116) (ASKENAZI et al., 2003; AUCLAIR et al., 2000; 

HENDRICKSON et al., 1999; KENNEDY et al., 1999). O modo pelo qual a enzima 

LNKS controla todas essas etapas régio-seletivas continua completamente 

obscuro. 

 

3.1.3 Biossíntese do composto equisetina pelo fungo Fusarium 

heterosporum 

 

 A equisetina é um produto natural de fungo filamentoso, amplamente ativo, 

que contém em sua estrutura o anel do ácido tetrâmico (Figura 116) (BURKE et 

al., 2000; SINGH et al., 1998). Essa substância serviu como base para o 

planejamento do medicamento raltegravir (MK-0518), um inibidor de HIV-

integrase utilizado clinicamente, e alguns compostos análogos estão sendo 

explorados na agricultura como pesticidas (LI et al., 2000; SINGH et al., 1998) . 

Em 2005, foi reportado o primeiro gene para a enzima ácido tetrâmico sintetase, 

eqiS, o qual é necessário para a biossíntese da equisetina (SIMS et al., 2005). 

Além disso, a rota biossintética completa foi sequenciada e analisada (SIMS; 

SCHMIDT, 2008; SIMS et al., 2005). A enzima EqiS predita é uma proteína 

híbrida PKS-NRPS, e o gene eqiS foi o primeiro gene pertencente à essa classe 

que foi caracterizado. 

 O composto equisetina é estruturalmente relacionado à porção policetídica 

da lovastatina, e também se assemelha a um grande número de metabólitos 

importantes de fungos filamentosos, tais como citocalasinas, pramanicina, 

tenelina, pseurotina, dentre outros (Figura 116) (ELEY et al., 2007; MAIYA et al., 

2007; SCHUMANN; HERTWECK, 2007; DUSPARA et al., 1998; HARRISON; 

HUGHES; RIDDOCH, 1998). Uma intrigante característica que torna essa família 

estrutural atrativa é que provavelmente todas essas substâncias são 

biossintetizadas por enzimas PKS iterativas similares, e apesar disso, essas 

enzimas originam classes estruturais muito diferentes. 
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Figura 116. Produtos naturais estruturalmente relacionados à equisetina. Em 
azul, subunidade de origem policetídica; em vermelho, subunidade derivada de 
aminoácido. 
  

 A biossíntese de produtos naturais em fungos filamentosos ainda é pouco 

estudada em nível genético quando comparado aos produtos naturais de 

bactérias. Apesar dos estudos genéticos, bioquímicos e de bioinformática 

envolvendo a biossíntese desses compostos, ainda não foi possível explicar 

como é gerada a grande diversidade de produtos sintetizados pelas enzimas 

híbridas PKS-NRPS de fungos (FISCH, 2013; CAMPBELL; VEDERAS, 2010; 

COLLEMARE et al., 2008; CRAWFORD et al., 2008; HALO et al., 2008; ZHOU et 

al., 2008; ELEY et al., 2007). Isso torna evidente que uma imensa diversidade 

química de origem fúngica poderá ser obtida se as barreiras científicas da 

manipulação genética de fungos forem superadas.   
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3.5 CONCLUSÕES  

 

 Além da habilidade prática para realizar os experimentos de biologia 

molecular, um alto nível de conhecimento teórico é crucial para que todo o 

planejamento experimental possa ser feito adequadamente. Além disso, a 

disponibilidade de dados e resultados de trabalhos similares ao que se objetiva 

realizar auxiliam bastante no desenvolvimento de um novo projeto, entretanto, 

quando este é muito inovador, a escassez de material para ser consultado é 

grande. Isso aumentou ainda mais a complexidade dos experimentos que foram 

propostos e a possibilidade de não serem obtidos os resultados desejados. 

Apesar dos avanços nos estudos genômicos de micro-organismos, relativamente 

pouco é conhecido e entendido sobre as megassintases fúngicas, que possuem 

uma complexidade mais elevada que as das bactérias, com muitos detalhes 

esperando por ser desvendados. 

 O conhecimento obtido e gerado em investigações aprofundadas dessas 

enzimas pode auxiliar no entendimento de seu funcionamento em nível molecular 

e servir de suporte para pesquisas futuras. Esse conhecimento, atrelado ao 

conhecimento da química envolvida na formação da ampla diversidade de 

compostos gerados por tais enzimas, e ainda, dos fatores que regulam a síntese 

dos metabólitos secundários, poderão permitir que as pesquisas em produtos 

naturais atinjam um grau de desenvolvimento nunca visto antes.   
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4 CONCLUSÃO GERAL 

 

As pesquisas mais recentes em produtos naturais têm focado no estudo 

genômico dos organismos produtores, o que levou à descoberta de vários genes 

crípticos em micro-organismos. Desde então, o interesse em produtos naturais 

tem ganhado um novo estímulo, já que existem vários novos metabólitos 

secundários para serem descobertos de fontes microbianas, e os esforços têm 

sido concentrados em estratégias para acessar tais compostos.  

Manipulações diversas das condições de cultivo, como mudança na 

constituição do meio de cultivo, adição de compostos químicos na cultura, cultivo 

com outras linhagens microbianas, dentre outros, têm sido realizadas para 

mimetizar as condições ambientais de estresse que podem estimular a 

biossíntese de metabólitos secundários pelas linhagens cultivas em condições 

laboratoriais. Nesse trabalho utilizaram-se culturas microbianas mistas e adição 

de moduladores químicos e epigenéticos aos meios de cultivos, e ambas as 

estratégias se mostraram efetivas para diversificar o metabolismo secundário das 

linhagens testadas. 

Além disso, a utilização de técnicas de biologia molecular é uma 

alternativa que vem sendo cada vez mais empregada como ferramenta para a 

expressão de genes crípticos. Os genes biossintéticos que originam produtos 

naturais já conhecidos também têm sido alvo de manipulações genéticas que 

objetivam causar modificações químicas no produto resultante, formando 

produtos geneticamente modificados. Esta metodologia foi empregada nesse 

trabalho, e apesar do produto modificado não ter sido obtido, muito conhecimento 

foi adquirido e está sendo transmitido. 

Todas essas estratégias têm contribuído para aumentar a diversidade de 

metabólitos obtidos a partir de um micro-organismo, e durante esses estudos, 

mais conhecimento a respeito da genética dos micro-organismos, da regulação 

da biossíntese de metabólitos secundários e de seus possíveis papéis ecológico 

tem sido gerado. 

O grande potencial biossintético microbiano atrelado aos avanços nas 

diversas áreas do conhecimento torna os micro-organismos um excitante alvo 

para pesquisa em produtos naturais. Assim, os produtos naturais de diversas 

fontes continuarão sendo o foco de muitas pesquisas por um longo período. 
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