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1. Introdução 

 Produtos naturais (PNs) são compostos orgânicos de baixa massa molecular produzidos através 

de vias metabólicas secundárias de organismos vivos. Os metabólitos secundários (SM) fazem parte do 

metabolismo de fungos, plantas e bactérias e não estão diretamente envolvidos em processos 

metabólicos celulares primários, como crescimento, reprodução e obtenção de energia.1 Eles atuam 

como fatores de virulência de patógenos, defesa contra invasores, comunicação e como resposta a 

estresses abióticos, como temperatura, pH e falta de nutrientes.2 Os PNs foram selecionados 

evolutivamente durante bilhões de anos para atender às necessidades biológicas de microorganismos e 

plantas, o que explica sua alta eficácia no combate à doenças infecciosas.3 Muitos agentes farmacêuticos 

importantes foram encontrados através do screening de PNs produzidos por plantas e microorganismos, 

como a vincristina, o paclitaxel e a homoharringtonina, empregados em tratamento de câncer, e 

antibióticos, como a estreptomicina, penicilina e tetraciclina.4-7  

 Fungos tem uma grande capacidade de produzir SM, produzidos através de PKSs (policetídeo 

sintases) e NRPSs (peptídeo sintetases não-ribossomais) presentes em agrupamentos de genes 

especializados, denominados clusters gênicos biossintéticos.2 O ascomiceto Penicillium brasilianum, 

estudado neste projeto, possui um grande arsenal de metabólitos secundários já descritos e 

caracterizados na literatura. No total, já foram encontrados 40 metabólitos diferentes produzidos pelo 

fungo, incluindo meroterpenos, alcaloides tremorgênicos, como verruculogenina e verruculogenina-TR2 

e dicetopiperazinas, como as brasiliamidas A a F.8 

 Duas cepas diferentes do fungo P. brasilianum, uma isolada como endofítica de Melia azedarach 

LaBioMMi-136 e uma outra cepa MG-11, isolada do solo, têm sido estudadas no nosso grupo. Em 

estudos preliminares, notou-se que apenas a MG-11 é capaz de causar sintomas de infecção em cebolas 

(Allium cepa L.). Nossa hipótese é que a diferença comportamental das duas cepas frente ao mesmo 
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hospedeiro provavelmente está relacionada aos diferentes metabólitos secundários produzidos por cada 

uma, o que regula a interação bioquímica dos fungos com a planta. Entre os diferentes SM produzidos 

por cada cepa, análises de LC-HRMS/MS identificaram o íon, produzido apenas pela LaBioMMi 136, 

de m/z 596.3084, que corresponde ao ciclodepsipeptídeo JBIR-113 (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Estrutura química do ciclodepsipeptídeo JBIR-113, com as duas unidades de ácido L-pipecólico 

destacadas em azul na molécula. O cromatograma mostra que o íon de m/z 596 está presente apenas na cepa 

LaBioMMi 136. 

 

 O JBIR-113 apresenta em sua estrutura duas unidades do aminoácido não-proteinogênico ácido 

L-pipecólico, uma molécula incomum em metabólitos fúngicos terrestres.9 Já foi reportado que o ácido 

L-pipecólico atua como um importante modulador de resistência sistêmica adquirida em plantas.10 

Acredita-se que a cepa endofítica de P. brasilianum consiga colonizar a planta sem causar sintomas de 

infecção capturando o ácido L-pipecólico produzido por ela e o utilizando na biossíntese de JBIR-113. 

 A biossíntese de ciclodepsipeptídeos se dá por clusters gênicos biossintéticos com NRPS de 

múltiplos domínios de adenilação.11 No genoma da cepa LaBioMMi-136 foi encontrado um cluster com 

um gene que codifica uma NRPS com 6 domínios de adenilação e alguns genes que codificam enzimas 

responsáveis pela biossíntese de precursores do ciclodepsipeptídeo, dentre eles, destaca-se o gene que 

codifica a lisina ciclodeaminase (LCD), a qual catalisa a conversão de L-lisina em ácido L-pipecólico. 

Uma estratégia para elucidar o papel desta enzima na biossíntese do JBIR-113 é através da deleção do 

gene que codifica a enzima LCD. A comparação dos perfis metabólicos do fungo selvagem e mutante irá 

mostrar se a biossíntese do ciclodepsipeptídeo foi afetada pela mutação.    

 A deleção gênica em P. brasilianum LaBioMMi-136 não tem como único objetivo investigar o 

papel da enzima LCD na biossíntese de JBIR-113. Em culturas de laboratório, muitos microorganismos 

produzem menos metabólitos especializados do que seus genomas sugerem.12 Isso acontece porque 
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alguns clusters gênicos biossintéticos não são expressos em condições padrão de laboratório, visto que 

estes compostos não são essenciais para a sobrevivência do organismo e sua produção pode representar 

um gasto energético.12 A manipulação genética é uma das principais abordagens para a ativação de 

clusters gênicos biossintéticos silenciados e pode revelar moléculas inéditas produzidas pelo fungo.12  

 Este projeto, recentemente iniciado, tem como objetivo deletar o gene que codifica a lisina 

ciclodeaminase do genoma de P. brasilianum LaBioMMi-136 a fim de elucidar o papel da enzima na 

biossíntese do ciclodepsipeptídeo JBIR-113 e ativar clusters gênicos biossintéticos silenciados. Assim, 

serão avaliados comparativamente os perfis metabólicos do fungo antes e após a deleção gênica e serão 

adicionados derivados de precursores de JBIR-113 e de ácido L-pipecólico no meio de cultivo das 

linhagens mutante e selvagem em busca por diversidade estrutural de ciclodepsipeptídeos e outros 

produtos naturais.  

 

2. Metodologia 

  

 2.1. Cultivo de P. brasilianum LaBioMMi 136 

  

 A cepa LaBioMMi-136 de P. brasilianum foi retirada da micoteca do laboratório LaBioQuiMi 

do Instituto de Química da Unicamp e cultivada em meio esterilizado de batata-dextrose-ágar (BDA) em 

placa de Petri em estufa à 25°C durante 7 dias. A partir destas placas foram preparadas suspensões de 

conídios através da raspagem da superfície dos micélios com alça de Drigalski e água destilada 

esterilizada. A suspensão foi armazenada em tubos Falcon na geladeira e os conídios foram 

quantificados utilizando a câmara de Neubauer.  

 

 2.2. Extração do DNA genômico de P. brasilianum LaBioMMi 136 

 

 Para a extração de DNA genômico foram inoculados 107 conídios do fungo em meio batata- 

dextrose (BD). Os meios com os conídios foram deixados sob agitação de 150 rpm por 72h à 25°C em 

frascos Erlenmeyer de 250 mL. Em seguida, o material foi filtrado à vácuo, macerado em nitrogênio 

líquido com o auxílio de almofariz e pistilo e pesou-se cerca de 100 mg. O conteúdo foi tratado com 500 

𝜇𝐿 de tampão de extração (200 mM Tris-HCl pH 8.5; 25 mM EDTA, 250 mM NaCl, 0.5% SDS (m/v)) e 

500 𝜇𝐿 de fenol:clorofórmio (1:1), agitado com vortex por 10 minutos e centrifugado a 13000 rpm por 

15 minutos. A fase aquosa foi transferida para um novo tubo, onde foi adicionado mais 500 𝜇𝐿 de 

clorofórmio e a mistura foi centrifugada por mais 5 minutos. A nova fase aquosa foi transferida para um 

novo tubo com 500 𝜇𝐿 de isopropanol e armazenada por uma hora no freezer a -20°C. Após isto, o 

material foi centrifugado por 10 minutos à 13000 rpm e obteve-se um “pellet” de DNA. O sobrenadante 
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foi descartado e o pellet foi lavado com 500 𝜇𝐿 de etanol 70% e centrifugado à 13000 rpm por 5 

minutos. O etanol foi descartado e o precipitado foi ressupenso em 300 𝜇𝐿 água Milli-Q esterilizada.  

 As amostras foram armazenadas na geladeira à 8°C e a qualidade dos DNAs extraídos foi 

verificada através de gel de agarose 1%.   

 

3. Resultados e Discussão 

 

 3.1. Extração do DNA genômico de P. brasilianum LaBioMMi 136 

 

 Um dos passos para a construção do cassete de deleção do mutante ∆lcd de P. brasilianum 

LaBioMMi 136 é a amplificação das regiões flanqueadoras 5’ e 3’ do gene lcd por PCR. Para isso, é 

necessário extrair o DNA genômico da linhagem selvagem que servirá como molde para as reações de 

PCR. Após a extração, a qualidade do gel extraído foi verificada em eletroforese em gel de agarose 1% a 

120V a fim de garantir que não houve degradação das cadeias de DNA. 

 A Figura 2 mostra uma foto do gel, indicando que não houve degradação dos DNAs extraídos e 

que estes possuem qualidade suficiente para uso como molde nas reações de PCR. Além disso, o 

material foi quantificado em espectrofotômetro UV-Vis e obteve-se concentrações de em torno de 1000 

ng/𝜇L de DNA, que será diluída para as reações de PCR. 

 

 

Figura 2. Gel de agarose 1% com os produtos da extração de DNA de P. brasilianum LaBioMMi 136. 

 

4. Conclusão  

 

 A busca por novas moléculas com atividade biológica se mostra cada vez mais urgente e na 

natureza ainda existem muitos compostos a serem descobertos. A ativação de clusters silenciados pode 

promover a produção de novos produtos naturais desconhecidos e contribuir para a descoberta de novas 

moléculas com atividade biológica. O fungo Penicillium brasilianum possui um alto potencial 
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biossintético ainda inexplorado, o que reforça a importância de estratégias para a prospecção de produtos 

naturais produzidos por ele.  

 Neste projeto iniciado em abril de 2022, foi realizada a extração de DNA da linhagem de P. 

brasilianum que será usada como template para a mutação genética. Os próximos passos são as 

amplificações das regiões flanqueadoras do gene lcd e do marcador auxotrófico por PCR, a 

recombinação in vivo em S. cerevisiae e a comparação dos perfis metabólicos das linhagens selvagem e 

mutante. 
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