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No presente artigo, descrevem-se os mecanismos de síntese (ribossomal e não ribossomal) dos 
antibióticos peptídicos naturais, e as possíveis estratégias de manipulação destes compostos com 
vista ao seu melhoramento e síntese in vivo. 
 
Introdução 
Os antibióticos têm uma aplicação vasta na 
medicina, na agropecuária, na indústria 
alimentar e representam um setor importante 
da indústria farmacêutica. 
 
São conhecidos cerca de 130 antibióticos 
produzidos fermentativamente e 50 
produzidos semi-sinteticamente que são 
usados clinicamente para combater doenças 
infecciosas (Adrio & Demain, 2010). Apesar 
disso, face ao crescente aparecimento de 
bactérias multirresistentes, principalmente no 
ambiente hospitalar, a descoberta e 
desenvolvimento de novos antibióticos é, 
ainda atualmente, uma prioridade. 
 
A abordagem mais tradicional para encontrar 
novos antibióticos baseia-se no isolamento de 
novos organismos produtores nos seus 
habitats naturais mais comuns. Alguns 
avanços têm sido feitos neste campo que 
resultam da combinação de tecnologias 
complementares, tais como a descoberta de 
novos produtos naturais por técnicas de 
rastreio em grande escala (high throughput) 
associadas a técnicas genéticas (fusão de 
protoplastos, engenharia metabólica, 
recombinação genética, biossíntese 
combinatória, genome mining, entre outras) 
(Velásquez & van der Donk, 2011). Para além 
disso, o contínuo aumento do número de 
sequências de genomas e de metagenomas 
nas bases de dados tem contribuído 
significativamente para a descoberta de novos 
péptidos bioativos (Velásquez & van der 
Donk, 2011). 
 
Este artigo irá focar apenas os antibióticos 
peptídicos naturalmente sintetizados por 
bactérias e as manipulações passíveis de 
serem efetuadas nalguns desses organismos 
e/ou nos antibióticos por eles produzidos, com 

vista ao melhoramento das estirpes e/ou dos 
seus produtos, competindo assim com o 
processo de evolução natural da descoberta 
de novos antibióticos (Baltz, 2006). 
 
Antibióticos peptídicos 
Os péptidos antimicrobianos representam um 
grande e diverso grupo de produtos naturais 
bioativos, com uma vasta aplicação na 
medicina e agropecuária sendo, por isso, 
tema de relevante investigação. Podem ser 
classificados em diferentes grupos de acordo 
com o seu mecanismo de síntese. 
 
Alguns antibióticos peptídicos são 
sintetizados por um mecanismo ribossomal, 
constituindo uma importante parte dos 
metabolitos secundários sintetizados por 
bactérias e fungos. Os lantibióticos são 
exemplo deste tipo de péptidos. São 
moléculas de pequeno tamanho (19-38 
aminoácidos) produzidas por bactérias de 
Gram positivo e caracterizadas por possuírem 
aminoácidos pouco comuns na sua estrutura, 
os quais são introduzidos por modificações 
pós-traducionais (MPT). São exemplo destes 
lantibióticos, a nisina, a subtilisina e a 
lichenicidina, entre outros (Caetano et al., 

2011, Willey & van der Donk, 2007). 
 
Outros péptidos com atividade antibacteriana 
são sintetizados por um mecanismo não 
ribossomal (NRP). Destes, são exemplo as 
gramicidinas, as polimixinas, as bacitracinas, 
os glicopéptidos (vancomicina), entre outros. 
Maioritariamente, estes péptidos não 
ribossomais são produzidos por 
microrganismos do solo, de Gram positivo, 
como Streptomyces e Bacillus, e também por 
fungos filamentosos (Adrio & Demain, 2010; 
Osbourn, 2010). 
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Embora muitos péptidos antibacterianos 
sejam já conhecidos e aplicados há décadas, 
muitos outros estão descritos na literatura 
como estando ainda em fase de investigação 
podendo, potencialmente, vir a ser 
desenvolvidos como novos antibióticos e 
constituindo uma alternativa aos compostos 
atualmente utilizados na clínica e contra os 
quais os microrganismos desenvolveram 
resistência. 
 
Péptidos de síntese ribossomal: 
lantibióticos 
Em contraste com os antibióticos peptídicos 
clássicos, tal como a bacitracina e a 
gramicidina, os lantibióticos são sintetizados 
no ribossoma a partir de péptidos precursores 
que sofrem modificações pós-traducionais 
(Willey & van der Donk, 2007). Constituem um 
grupo de péptidos antimicrobianos, 
produzidos por microrganismos Gram 
positivos, que são ativos principalmente 
contra bactérias de Gram positivo (Knerr & 
vander Donk, 2012). Os lantibióticos são 
estruturalmente definidos pela presença de 
aminoácidos pouco comuns, como a 
lantionina (Lan) e b-metil lantionina (MeLan). 
São sintetizados como precursores inativos e 
sofrem MPT para se tornarem totalmente 
ativos. Após modificação, o péptido é 
exportado para o meio extracelular e a sua 
sequência líder é removida, originando o 
lantibiótico ativo (Willey & van der Donk, 
2007). 
 
Os lantibióticos são lantipéptidos com 
atividade antimicrobiana. Podem ser divididos 
em duas classes (Classe I e II) considerando 
as diferenças na via de maturação do péptido. 
No que se refere à organização dos genes 
responsáveis pela biossíntese do lantibiótico, 
à semelhança da maioria dos genes de vias 
biossintéticas bacterianas, estes encontram-
se agrupados em clusters podendo a ordem 
dos genes, a complexidade e a organização 
transcricional dos vários clusters variar (Knerr 
& van der Donk, 2012). Há um gene estrutural 
(lanA) para lantibióticos que codifica o pré-
péptido. As modificações – lantionina (Lan), b-
metil lantionina (MeLan) – são introduzidas 
por uma enzima biossintética (LanM) ou pela 
combinação de uma desidratase (LanB) e de 
uma ciclase (LanC). Muitos dos clusters 
também possuem um sistema de transporte 
dependente de ATP (ABC), codificado pelo 

gene lanT, responsável pela exportação do 

produto maduro ou do produto após 
modificação pós-traducional ainda ligado à 
sequência líder. Para que exibam a sua 
atividade, todos os lantibióticos sofrem a 
remoção proteolítica da sequência líder, etapa 
levada a cabo pelo produto do gene lanP se 
este estiver presente no cluster biossintético, 
ou por uma protease celular. Adicionalmente, 
muitos clusters possuem ainda os genes 
lanEFG e lanI que estão implicados na 
imunidade da bactéria produtora. Em alguns 
clusters biossintéticos estão ainda codificadas 

proteínas reguladoras (LanK e R) (Willey & 
van der Donk, 2007). 
 
Péptidos de síntese não ribossomal 
Os péptidos não ribossomais de origem 
microbiana apresentam algumas 
características particulares: i) geralmente 
possuem entre 3 e 15 aminoácidos; ii) 
possuem uma grande diversidade estrutural, 
que resulta da incorporação de aminoácidos 
não proteinogénicos (aminoácidos na 
configuração D- e N-metilados) e da adição de 
grupos hidroxilo e carboxilo, o que lhes 
permite ligarem-se a diferentes alvos 
biológicos; iii) apresentam variações no 
esqueleto da cadeia peptídica que resulta em 
estruturas lineares, cíclicas ou cíclicas 
ramificadas; este esqueleto da cadeia 
polipeptídica pode ainda sofrer modificações 
adicionais por ação das enzimas que os 
sintetizam e que incluem metilação, acilação, 
glicosilação e formação de anéis 
heterocíclicos; iv) os monómeros pouco 
comuns bem como as modificações a que 
estão sujeitos, tornam-nos extremamente 
resistentes ao ataque por proteases; v) o 
conteúdo geralmente elevado em resíduos 
hidrofóbicos e a incorporação de longas 
cadeias de ácidos gordos, permite-lhes 
atravessar ou penetrar as membranas 
biológicas (Finking & Marahiel, 2004). 
 
Em contraste com a sua diversidade 
estrutural, a síntese dos péptidos não 
ribossomais é catalisada por enzimas 
designadas por péptido sintetases não 
ribossomais (NRPSs) cuja estrutura é 
bastante conservada (Finking & Marahiel, 
2004). 
 
A natureza modular da síntese destes 
péptidos permite a sua manipulação, 
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alterando artificialmente a proteína molde. 
Pela combinação dos módulos envolvidos na 
síntese de um produto e através de uma 
abordagem combinatorial, é possível obter 
uma significativa diversidade química do 
esqueleto de aminoácidos que constituem o 
péptido, o que permite gerar péptidos 
diferentes (Giessen & Marahiel, 2012). 
 
Mecanismo de síntese não ribossomal 
Os péptidos não ribossomais são, na sua 
maioria, sintetizados por grandes complexos 
proteicos multifuncionais, designados por 
péptido sintetases não ribossomais (Finking & 
Marahiel, 2004). A sequência do péptido final 
é codificada na estrutura modular da respetiva 
NRPS. Assim, cada módulo é responsável 
pela ativação e incorporação de um único 
resíduo de substrato do produto peptídico final 
e, por isso, determina a sequência do péptido. 
Uma vez concluída a biossíntese, o péptido é 
libertado da enzima. 
 
A formação de um péptido por uma NRPS 
envolve uma série de etapas que são 
catalisadas pela ação coordenada de três 
domínios catalíticos principais: 
i) o domínio de adenilação (A) que é o módulo 
básico que faz o reconhecimento específico e 
a ativação, dependente de ATP, de um 
aminoácido, formando um adenilato amino 
acilado intermediário. Este liga-se 
covalentemente a um cofator da proteína 
transportadora do péptido (PCP); 
ii) o domínio de condensação (C) é 
responsável pela formação da ligação 
peptídica entre os dois aminoácidos de 
módulos adjacentes. Um módulo contendo 
estes três domínios (A, PCP e C) pode ser 
descrito como o módulo mínimo para a 
elongação e é responsável pela ativação e 
condensação de um determinado aminoácido. 
A diversidade estrutural dos produtos da 
NRPSs é ainda maior devido à presença de 
domínios opcionais que catalisam 
modificações do substrato, tais como a 
epimerização (domínio E) que catalisa a 
conversão dos L-aminoácidos em isómeros D, 
a heterociclização e a N-metilação. Para 
péptidos lineares do tipo A, o número de 
módulos presentes indica o número de 
aminoácidos que serão incorporados no 
péptido (Finking & Marahiel, 2004). 
O domínio de adenilação é considerado um 
dos mais importantes em cada módulo, uma 

vez que reconhece e ativa o resíduo 
apropriado, usando ATP como fonte de 
energia, num processo análogo ao da 
ativação dos aminoácidos durante o processo 
de síntese ribossomal. Contudo, neste 
processo de síntese não ribossomal, o 
“código” baseia-se em interações proteína-
proteína (Challis & Naismith, 2004). 
 
Dada a estrutura desta “linha de montagem” e 
a arquitetura destes domínios catalíticos 
independentes, as NRPSs são 
particularmente adequadas para a construção 
de enzimas híbridas que permitem obter 
novos compostos, sintetizados por um 
mecanismo não ribossomal. 
 
O conhecimento do modo como estes 
domínios de adenilação reconhecem os seus 
substratos é fundamental para a manipulação 
destes complexos enzimáticos (Giessen & 
Marahiel, 2012; Ming-Chen, et al. 2012). 
 
Bioengenharia de péptidos 
Várias são as estratégias descritas para 
bioengenharia de antibióticos peptídicos. 
Após identificação, um novo lantibiótico pode 
ser melhorado por mutagénese, 
nomeadamente, no que refere à sua 
estabilidade, eficácia e espetro de atividade 
(Bierbaum & Sahl, 2009;  Knerr & van der 
Donk, 2012). 
 
Para realizar estudos de engenharia 
molecular e de biossíntese combinatória de 
antibióticos, vários aspetos estratégicos e 
técnicos devem ser abordados. Um dos 
fatores mais importante é, sem dúvida, a 
seleção do antibiótico passível de ser 
alterado/modificado. Os aspetos técnicos 
incluem: i) clonagem e determinação da 
sequência nucleotídica dos genes 
biossintéticos do antibiótico que, geralmente, 
estão presentes em clusters; ii) seleção e 
aplicação de metodologias eficazes na 
engenharia da via biossintética/ modificação 
do péptido; iii) seleção e desenvolvimento de 
metodologias de transferência de genes 
apropriadas, de vetores de expressão 
adequados e de metodologias para a 
manutenção e expressão dos genes 
biossintéticos modificados e iv) seleção de 
enzimas apropriadas para facilitar a produção 
das moléculas híbridas (Ming-Chen, et al. 

2012). 
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Manipulação genética de lantibióticos 
Devido à sua origem ribossomal, a engenharia 
genética dos lantibióticos é de grande 
interesse, permitindo a modificação da 
estrutura dos péptidos naturalmente 
sintetizados de forma a melhorar as suas 
características terapêuticas e farmacológicas 
(Knerr & van der Donk, 2012). 
 
Na natureza, a produção de lantibióticos inclui 
a síntese de um precursor a partir dos 20 
aminoácidos comuns, seguida de MPT que 
resultam na formação de aminoácidos pouco 
comuns (Lan e/ou Melan) e formação de 
ligações químicas que lhes conferem uma 
estrutura policíclica (Willey & van der Donk, 
2007). Estas MPT são realizadas por enzimas 
que seletivamente processam os grupos das 
cadeias laterais de alguns resíduos 
específicos do péptido (Knerr & van der Donk, 
2012). Assim, a diversidade química e 
estrutural destes compostos resulta apenas 
destas modificações estando descritas várias 
metodologias que permitem a síntese de 
variantes destes compostos por esta via. Os 
sistemas mais simples envolvem a expressão 
in vivo do gene estrutural modificado num 
organismo produtor, diferente do original, em 
cis, por substituição do gene estrutural, ou em 
trans, por complementação com uma cópia 
inativada do gene original (Bierbaum & Sahl, 
2009). Estes sistemas foram descritos para 
vários lantibióticos como, por exemplo, a 
nisina, subtilina (Willey & van der Donk, 2007) 
e mersacidina (Appleyard et al., 2009). Outros 
sistemas envolvem a mutagénese dirigida 
do(s) gene(s) estruturais do péptido. Para 
além da mutagénese dos lantibióticos, a 
análise in silico pode contribuir com 
informação relevante sobre quais os 
ambientes a serem explorados para procura 
de microrganismos produtores de novos 
lantibióticos (Knerr & van der Donk, 2012). 
 
Mais recentemente, as enzimas biossintéticas 
estão a ser igualmente exploradas para 
modificação in vitro do péptido bioativo, 
nomeadamente, através da introdução de 
aminoácidos não proteinogénicos. Em 
princípio, qualquer variante melhorada 
produzida in vitro poderá ser produzida in vivo. 
Recentemente, esta abordagem foi utilizada 
para a síntese in vivo de lantibióticos 
congéneres da lichenicidina (Oldach, et 
al.,2012). 

A biossíntese combinatória apresenta-se 
também como estratégia possível de adotar 
na modificação de lantibióticos. Esta 
estratégia consiste na formação de estruturas 
quiméricas, em que genes estruturais e as 
sequências líder de lantibióticos de diferentes 
classes (e.g. classe I e classe II) são fundidos, 
abrindo perspetivas para a produção e 
engenharia de novos péptidos 
antimicrobianos in vivo (Knerr & van der Donk, 
2012). 
 
Manipulação genética de péptido 
sintetases 
A biossíntese combinatória é uma das 
estratégias utilizadas nas NRPSs e que 
envolve tecnologias de manipulação e 
recombinação do sistema biossintético não 
ribossomal de um ou mais organismos 
produtores. Para tal, os genes biossintéticos 
devem ser identificados e as respetivas 
sequências nucleotídicas determinadas / 
conhecidas. Para o sucesso do 
desenvolvimento de novos péptidos, é 
essencial a identificação dos módulos 
funcionais envolvidos na ativação do 
substrato, ou seja, os alvos para a 
modificação e alteração da especificidade do 
substrato. Uma vez conhecidos os genes 
biossintéticos, virtualmente todos os tipos de 
manipulações podem ser efetuadas, 
nomeadamente: i) a combinação com outros 
genes da via de síntese, ii) deleções e 
disrupções, iii) mutagénese dirigida, iv) 
melhoramento de promotores e/ou v) 
transferência para hospedeiros heterólogos 
(Giessen & Marahiel, 2012; Ming-Chen, et al. 

2012). 
 
Os genes alterados podem ser introduzidos 
por recombinação homóloga no local alvo do 
operão biossintético do antibiótico, o que 
resulta na alteração programada da 
sequência final do péptido. Após as 
manipulações genéticas e a seleção dos 
transformantes, de acordo com a sua 
bioatividade, os péptidos alterados produzidos 
pelas sintetases modificadas são extraídos 
dos meios de cultura das diferentes estirpes e 
analisados por espectrometria de massa. 
 
Considerações finais 
A identificação de péptidos com atividade 
antibiótica e a sua posterior modificação, por 
engenharia genética, com objetivo de 
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melhorar e/ou aumentar a sua atividade, é 
cada vez mais frequente e é, por si, um 
desenvolvimento importante, tendo em conta 
o rápido aparecimento de bactérias 
multirresistentes que, cada vez mais, limita a 
utilização de antibióticos comercialmente 
disponíveis. 
 
Diversas metodologias podem ser aplicadas 
para modificação de péptidos existentes. 
Abordagens como, por exemplo, a 
mutagénese, a biologia sintética e a 
biossíntese combinatória abrem novas 
perspetivas de síntese e descoberta de novos 
antimicrobianos. 
 
No que se refere aos lantibióticos e às 
possíveis estratégias de bioengenharia, a 
combinação de manipulações genéticas e 
metodologias de semi-síntese permitem 
aumentar ainda mais a diversidade estrutural 
destes péptidos, o que seria impraticável 
apenas por métodos sintéticos. Algumas das 
modificações já introduzidas nos clusters de 
genes de lantibióticos resultaram em 
compostos melhorados no que refere à 
atividade, solubilidade, estabilidade e 
resistência a proteases. Assim, a investigação 
continuada nestes compostos levará à 
“criação” de variantes melhoradas de novos 
lantibióticos ou de lantibióticos já conhecidos, 
e continuará a mostrar as capacidades únicas 
destes péptidos no combate a bactérias 
multirresistentes. 

Dada a organização modular e a 
colinearidade gene/proteína das NRPSs, 
estas enzimas são alvos promissores para 
biossíntese combinatória e, 
consequentemente, síntese de novos 
antibióticos. São conhecidos mais de 100 
tipos de módulos diferentes, o que aumenta, 
teoricamente, o número de enzimas que 
podem ser “construídas” a partir destes 
módulos. Espera-se, assim, que um grande 
número de enzimas multimodulares, eficazes 
e funcionais, possam ser construídas de novo, 
utilizando, como parte integrante, módulos e 
domínios naturais já conhecidos e bem 
caracterizados. 
 
Vários estudos bioquímicos efetuados com 
estas enzimas modulares têm fornecido 
informação relevante sobre as combinações 
mais eficazes e têm estabelecido regras sobre 
a especificidade do substrato e de ligação de 
domínios, contribuindo para os estudos de 
engenharia dos genes biossintéticos das 
NRPSs e para a produção de novos péptidos 
in vivo. Assim, é possível reprogramar a 

especificidade dos aminoácidos destes 
complexos multi enzimáticos. Os avanços no 
conhecimento destes sistemas enzimáticos 
poderão vir a colocar a biossíntese 
combinatória de péptidos não ribossomais 
numa das principais vias de desenvolvimento 
e descoberta de novos fármacos.
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