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INTRODUÇÃO:

A manipulação genética de microrganismos, associada com os avanços de metodologias de clonagem e

edição de genes para expressão heteróloga, desenvolveram-se como ferramentas altamente vantajosas, uma vez

que a síntese química (ou etapas dela) de fármacos e outros insumos químicos por diversas rotas podem ser

substituídas pela fermentação de microrganismos, e juntamente com as estratégias de mining, constituem

claramente alternativas para a obtenção de novas moléculas, considerando o grande desafio em se encontrar

moléculas inéditas candidatas para introdução no tratamento humano e o combate a resistência de microrganismos

patogênicos aos tratamentos com antibióticos existentes.

A partir destas previsões e avaliando-se cultivos do microrganismo Streptomyces sp. CBMAI 2042

pode-se prever e confirmar a produção de valinomicinas, alpiniamida, indigotina e várias desferrioxaminas. O

sequenciamento da linhagem Streptomyces sp. CBMAI 204216 possibilitou a anotação dos genes e utilizando-se

análise in silico foi feita a atribuição dos clusters envolvidos na biossíntese de metabólitos, além de genes

relacionados a várias enzimas de interesse biotecnológico.1 Em estudos recentes, a análise do genoma associada a

espectrometria de massas, molecular networking e imageamento permitiu confirmar a produção de valinomicina

como o metabólito especializado mais abundante de Streptomyces sp. CBMAI 2042.2 Foram descritas a produção

de 5 análogos estruturais da valinomicina e suas estruturas foram propostas fundamentando-se nos estudos

ortogonais de biossíntese e espectrometria de massas.

Nesse projeto de pesquisa pretende-se identificar corretamente as estruturas dos análogos estruturais da

valinomicina fazendo-se a incorporação de precursores marcados; fazer um estudo estatístico das melhores

condições para produção de valinomicina e análogos em organismo heterólogo; avaliar a promiscuidade dos

módulos e domínios enzimáticos para a incorporação de outros precursores/extensores gerando uma série de

análogos estruturais que possam ser avaliados com relação a atividade biológica (antibiótica, antitumoral e

antiviral).
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METODOLOGIA:

Para o estudo da produção de metabólitos pelos microrganismos do laboratório, serão pré cultivados em

meio Vegetativo n por 48 horas e posteriormente o pré-cultivo transferido para os meios sintéticos (Tabela 1) por

um período de 5-7 dias. Os cultivos serão extraídos com acetato de etila e os extratos resultantes avaliados por

LC-MS. Adicionalmente após o período de 5-7 dias os cultivos serão extraídos com resina Amberlite XAD7HP

(20-60 mesh). A resina será lavada com metanol e os extratos resultantes serão avaliados por LC-MS.

Tabela 1. Meios de cultura utilizados para avaliação da produção de metabólitos.

Meio Composição

V6 Peptona 5 g.L-1, extrato de carne 5 g.L-1, extrato
de levedura 5 g.L-1, glucose 20 g.L-1, caseína

hidrolisada 3 g.L-1, cloreto de sódio 1,5 g.L-1. O
pH será ajustado para 7,5

GYM Extrato de levedura 4 g.L-1, extrato de malte 10 g.L
1, glucose 4 g.L-1. O pH será ajustado para 7,0

A Peptona 4 g, extrato de levedura 2 g, extrato de carne 4

g,  extrato de soja 2 g, maltose 20 g, dextrina 10 g

MP Glicose 10 g, amido solúvel 10 g, peptona 2 g,
extrato de levedura 3 g, soytone 3 g, extrato de

malte 2 g, TES buffer pH 7,2, 25 mM, água Milli
Q q.s.p. 1 L

SFM Extrato de soja 20 g, manitol 20 g, MgCl2 1 M -
conc. final 10mM, água Milli-Q q.s.p. 1 L

GPMY Amido de batata 20 g, extrato de levedura 5g, extrato de

malte  5g, glicerol 20 mL, água Milli-Q q.s.p. 1 L

TSBY TSB 30 g, sacarose 103 g, extrato de levedura 5 g, água

Milli Q q.s.p. 1 L

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Seguindo o cronograma proposto para o projeto, foi realizado o cultivo da linhagem selvagem

CBMAI 2042 nos meios contendo diferentes nutrientes para a avaliação da produção de metabólitos. A

composição dos meios está descrita na Tabela 1. Após a fermentação da linhagem em meios de cultura,

identificados como: V6, GYM, A, MP, SFM, GPMY; foi realizada a extração dos meios com acetato de

etila e resina Amberlite XAD7HP (20-60 mesh), bem como o preparo de amostras para espectrometria de

massas (LC-MS) de alta resolução. Para a identificação da valinomicina, é possível obter seu padrão de

fragmentação caracterizado pelos íons majoritários em relação a clivagem cíclica de suas ligações
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peptídicas. Na Figura 1, é evidenciado a perda de massa 199 Da, que corresponde ao dímero formado por

ácido α D-hidroxi-isovalérico (Hiv) e D-valina (Val), e 171 Da correspondente ao dímero formado por

L-lactato Lac e L-Val, presentes na estrutura da valinomicina.

Figura 1. Identificação de valinomicina por espectrometria de massas, correspondente  ao padrão de
fragmentação da valinomicina do cultivo de Streptomyces sp. CBMAI 2042 em meio A.

Por meio do estudo molecular networking contidos no banco de dados do GNPS (Global Natural

Products Social Molecular Networking), o qual correlaciona compostos e análogos com padrão de

fragmentação semelhantes, foram avaliados o íon precursor de m/z 1128,66 Da e seus análogos estruturais.

Pela via de extração com acetato de etila para os diferentes seis meios de cultivos sintetizados, foi obtido o

molecular networking representado pela Figura 2. Os meios de cultura estão ilustrados pelas respectivas

cores: V6 (azul), GYM (rosa), A (amarelo), MP (verde), SFM (cinza),  GPMY (laranja).

Figura 2. Molecular Networking dos espectros de cultivo Streptomyces, com extração  em
Acetato de Etila.
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Através da análise por GNPS, dentre o conjunto de amostras que passaram pela extração

e fracionamento do extrato bruto de acetato de etila, é possível determinar o meio com melhores

condições nutricionais para o crescimento e a expressão da valinomicina. Sendo assim, o meio A

apresenta  promissoras condições de síntese do metabólito.

A extração com a resina Amberlite XAD7HP (20-60 mesh) revelou que entre o conjunto

de amostras, o meio GYM se mostra o mais promissor para a produção da valinomicina. O

molecular networking dessa extração está ilustrado pela Figura 3.

Figura 3. Molecular Networking dos espectros de cultivo Streptomyces, com extração em resina.

Assim como no trabalho realizado em projeto de doutorado da aluna Renata Sigrist, em

estudo de estratégias de clonagem para caracterização de vias Biosintética de PKS e NRPS em

Streptomyces sp. CBMAI 20423, os dados obtidos por meio do molecular networking permitiram

correlacionar valinomicina m/z 1128,66 Da com seus possíveis análogos estruturais m/z 1100,65

Da, m/z 1114,65 Da e m/z 1142,68 Da. A monstanastatina m/z 741,426 Da e seu análogo m/z 759

Da também foram observados. A motanastantina foi biossintetizada pelo mesmo cluster de genes

responsável pela produção da valinomicina, descrita pela primeira vez no trabalho da aluna

Renata Sigrist3,  sendo observado novamente neste projeto em estudo.
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CONCLUSÕES:

Determinado os melhores meios de cultivos, o meio A com extração em acetato de etila e o meio GYM

com extração em resina, será possível com base nesse estudo estatístico das melhores condições para produção de

valinomicina e seus análogos estruturais em organismo heterólogo conhecer melhor as condições de expressão e

promiscuidade desses metabólitos em relação a suas atividades biológicas, as quais podem vir ser candidatas para

introdução no tratamento humano e o combate a resistência de microrganismos patogênicos aos tratamentos com

antibióticos existentes.
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