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RESUMO

Embora amplamente inexplorados, os oceanos, com seus ecossistemas únicos, habitados por

uma grande variedade de espécies, incluindo um número importante de animais peçonhentos e

venenosos,  são  conjuntamente  reconhecidos  como  um  potencial  reservatório  ainda

inexplorado de enzimas e de toxinas candidatos para produtos de alto valor em aplicações

industriais, biotecnológicas ou biomédicas. No presente trabalho de pesquisa, um zoantídeo

marinho colonial da espécie  Protopalythoa variabilis (filo Cnidaria), que habita os recifes

brasileiros,  foi  investigado  em  relação  ao  seu  conteúdo  de  peptídeos  biológica-  e

farmacologicamente ativos de veneno e de enzimas de interesse biotecnológico. Com essa

finalidade, após obtenção do holotranscriptoma de P. variabilis por RNA-Seq, os transcritos

poliadenilados foram identificados e caracterizados por métodos de bioinformática. As toxinas

codificadas foram investigadas por similaridade, através de comparação dos “contigs” contra

sequências de proteínas conhecidas de toxinas animais; em seguida, tais sequências preditas

foram validadas pela presença de domínios estruturais característicos, além de inferência por

similaridade com famílias de toxinas. Para identificar as atividades catalíticas expressas no

holotranscriptoma,  todos  os  transcritos  do  holobionte  foram inicialmente  anotados  contra

quatro bancos de dados de sequências de proteínas de organismos eucarióticos e procarióticos,

seguido por busca de ontologia de gene, de atividades enzimáticas e das vias metabólicas

associadas. Adicionalmente, enzimas multifuncionais e enzimas com atividades parcialmente

caracterizadas foram identificadas por meio de “scripts” escritos especificamente nesse fim.

Como um todo,  a análise do holotranscriptoma revelou 12 famílias  de toxinas peptídicas,

incluindo uma classe de neurotoxina descritas unicamente em anthozoa, e duas novas toxinas

descritas pela primeira vez numa espécie de cnidários: uma neurotoxina do tipo “three-finger”

(3FTx),  e  um peptídeo ativo  sobre  membranas  do  tipo  helofensina.  No que  concerne  ao

potencial enzimático desse cnidário, 771 atividades enzimáticas, tais como para o tratamento

de doenças metabólicas ou preparação de produtos químicos finos, foram encontradas em

adição a pelo menos treze enzimas caracterizadas como multifuncionais e 694 sequências com

atividades  parcialmente  caracterizadas  distribuídas  em  23  sub-subclasses.  Esse  estudo,

portanto,  inédito  demonstra  que  o  antozoário  P.  variabilis contém  vários  precursores  de

toxinas  com sequências  únicas  e  centenas  de  atividades  enzimáticas  potenciais,  os  quais

podem  ser  purificados  ou  clonados  para  aplicação  em  diversas  áreas  da  biotecnologia

industrial e farmacêutica. 



Palavras-chave: Protopalythoa  variabilis.  Cnidaria.  Enzimas  terapêuticas.  Enzimas

industriais. Toxinas peptídicas.  Bioprospecção. Aplicação biotecnológica.  Desenvolvimento

de insumos terapêuticos. Peptídeos bioativos. 



ABSTRACT

Although largely unexplored,  the oceans, with its  unique ecosystems inhabited by a large

variety  of  species,  including  a  significant  number  of  venomous  animals,  is  collectively

recognized as a potential unexplored reservoir of enzymes and toxins candidates for high-

value  in  industrial,  biotech  or  biomedical  applications.  In  the  present  study,  a  marine

zoantharian of the species  Protopalythoa variabilis, which inhabits the Brazilian reefs, was

investigated in relation to its content of biologically and pharmacologically active peptides of

venom and enzymes of biotechnological interest. For this purpose, after obtaining the holo-

transcritome of P. variabilis by RNA-Seq, the polyadenylated transcripts were identified and

characterized by bioinformatics methods. The putative toxins were investigated by similarity,

by comparison of the contigs against known proteic sequences of animal toxins; then such

predicted sequences were validated by the presence of characteristic structural domains, as

well  as by similarity  inference with families  of toxins.  To identify the catalytic  activities

expressed in the holo-transcriptome, all transcripts of the holobiont were initially annotated

against  four  databases  of  proteic  sequences  from  eukaryotic  and  prokaryotic  organisms,

followed  by  search  of  gene  ontology,  enzymatic  activities  and  metabolic  pathways.  In

addition, multifunctional enzymes and enzymes with partially characterized activities were

predicted  using  scripts  specifically  written  for  this  purpose.  As  a  whole,  the  holo-

transcriptome analysis revealed 12 toxin families, including a neurotoxin only described in

anthozoan, and two new toxin families which were for the first time described in a cnidarian

species:  a  three-finger  neurotoxin  (3FTx),  and  a  helophensin-like  peptide  active  on

membranes. Concerning the enzymatic potential of this cnidarian, 771 enzymatic activities,

such as used in the treatment of metabolic diseases or in the preparation of fine chemicals,

were found in addition to at least thirteen enzymes characterized as multifunctional and 694

sequences with partially characterized activities distributed in 23 sub-subclasses. This study

thus demonstrates that  P. variabilis contains several toxin precursors with unique sequences

and hundreds of potential enzymatic activities, which can be purified or cloned for application

in diverse fields of the industrial and pharmaceutical biotechnology. 

Keywords: Protopalythoa  variabilis.  Cnidaria.  Therapeutic  enzymes.  Industrial  enzymes.

Peptide  toxins.  Bioprospection.  Biotechnological  application.  Development  of  therapeutic

leads. Bioactive peptides. 



RÉSUMÉ

Bien que largement inexploré, l'océan, avec ses écosystèmes uniques habités par une grande

variété d'espèces, y compris un nombre important d'animaux venimeux, est reconnu comme

un réservoir potentiel inexploité d'enzymes et de toxines pouvant donner des produits à forte

valeur ajoutée dans des applications industrielles, biotechnologiques ou biomédicales. Dans

ce travail de recherche, un zoantharia marin colonial de l'espèce Protopalythoa variabilis, qui

habite les récifs brésiliens, a été étudié pour définir sa teneur en peptides biologiquement et

pharmacologiquement actifs de venin et en enzymes d'intérêts biotechnologiques. Pour cela,

après l'obtention de l'holotranscriptome de P. variabilis par RNA-Seq, les ARN polyadénylés

ont  été  identifiés  et  caractérisés  par  bioinformatiques.  Les  toxines  ont  été  étudiées  par

similarité, par comparaison des contigs contre des séquences connues de protéines de toxines

animales; ensuite validées par la présence de domaines structuraux caractéristiques, ainsi que

par  inférence  de  similarité  avec  les  familles  de  toxines.  Pour  identifier  les  activités

catalytiques exprimées dans holotranscriptome, tous les contigs de l'holobionte ont d'abord été

annotés  par  comparaison  avec  quatre  banques  de  séquences  de  protéines  d'organismes

eucaryotes et  procaryotes,  suivi  par  la  recherche de gene ontology,  ainsi  que les activités

enzymatiques et les voies métaboliques associées. En outre, les enzymes multifonctionnelles

et les enzymes avec des activités partiellement caractérisées ont été recherchées à travers des

scripts écrits spécialement dans ce but. L'analyse de l'holotranscriptome a révélé 12 familles

de toxines peptidiques, y compris une classe de neurotoxines décrite uniquement chez les

anthozoaires,  et  deux  nouvelles  toxines  décrites  pour  la  première  fois  chez  une  espèce

cnidaire: une three-finger neurotoxine (3FTx) et un peptide actif sur des membranes de type

helofensin.  En  ce  qui  concerne  le  potentiel  enzymatique  de  ce  cnidaire,  771  activitées

enzimatiques,  tel  que  pour  le  traitement  de  maladies  métaboliques  ou  la  préparation  de

produits  de  chimie  fine,  ont  été  trouvés  en  plus  d'au  moins  treize  enzymes  caractérisées

comme multifonctionnelles et  694 séquences avec des activités partiellement caractérisées

réparties  en  23  sous-sousclasses.  Cette  étude  démontre  ainsi  que  P.  variabilis contient

plusieurs  précurseurs  de  toxines  avec  des  séquences  uniques  et  des  centaines  d'activités

enzymatiques potentielles, qui peuvent être purifiées ou clonées pour être appliquées dans

diverses catégories de biotechnologies industrielles. 



Mots-clés: Protopalythoa variabilis. Enzymes thérapeutiques. Enzymes industrielles. Toxines

peptidiques.  Bioprospection.  Application  biotechnologique.  Développement  de  leads

thérapeutiques. Peptides bioactifs. 
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1 INTRODUÇÃO

O uso de enzimas e toxinas polipeptídicas pela humanidade tem uma longa história

(Fig.  1).  Tradicionalmente,  os  metabólitos  provenientes  de  extratos  vegetais  foram

intuitivamente  utilizados  como  corantes,  fragrâncias  ou  como  agentes  terapêuticos,  nesse

caso,  por  suas  propriedades  medicinais.  Além disso,  na  medicina  tradicional,  venenos  de

serpentes na China e na Índia antigas, e veneno de abelha, no antigo Egito, foram usados por

milhares de anos com o objetivo de tratar, entre diversas enfermidades, a dor nas articulações.

Em paralelo, o potencial biocatalítico de microorganismos tem sido empregado desde a antiga

civilização humana para produzir alimentos fermentados, com propriedades organolépticas de

preservação  melhoradas,  com  o  primeiro  relatado  de  aplicação  na  produção  de  bebidas

alcoólicas pelos sumérios (no atual Iraque e Kuwait), já em 6000 a.C. Na modernidade, a

história  das  enzimas  industriais  começou  no final  do  século  XIX.  A primeira  preparação

enzimática documentada utilizada para fins industriais  remonta a 1874, quando o químico

dinamarquês Christian Hansen, fundador da empresa Chr. Hansen A/S, fabricou a quimosina

do estômago dos bezerros para a produção de queijo (CHR. HANSEN, [S.d.]). Logo depois,

em  1894,  a  enzima  digestiva  Taka-Diastase,  a  primeira  enzima  comercial  de  origem

microbiana, foi isolada de Aspergillus oryzae pelo químico japonês Jōkichi Takamine (JAPAN

PATENT OFFICE, [S.d.]), para a produção de fermentado de soja, como o shōyu (molho de

soja). As enzimas industriais tornaram-se populares, com o uso de uma protease bacteriana em

um novo detergente, Bio 40, em 1959 pelo químico suíço Dr. Jaag, que abre o caminho das

enzimas em detergente para roupa (CRUTZEN; DOUGLASS, 1999). Desde o início dos anos

80, com a introdução da primeira insulina recombinante (Humulin®) para o tratamento do

diabetes, logo seguida pela primeira enzima terapêutica recombinante, alteplase (Activase®),

um ativador de plasminogênio tecidual utilizado no tratamento de ataques cardíacos (ambos

aprovados  pela  Food  and  Drug  Administration  em  1982  e  1987,  respectivamente

(DRUGS@FDA,  [S.d.],  [S.d.]),  produtos  biotecnológicos  transformaram  a  indústria

farmacêutica, com um uso crescente de enzimas terapêuticas, proteínas e peptídeos, incluindo

peptídeos  e  polipeptídeos  de  origem  do  veneno.  A toxinologia  experimental  moderna  é

considerada ter surgido na Itália, no século XVII, com os trabalhos do cientista Francesco

Redi,  ao  estudar  veneno  de  víbora.  No  entanto,  enquanto  vários  trabalhos  publicados,

particularmente no final do século XIX e início do século XX, relatavam a especificidade e

eficiência do veneno de abelhas para tratar a febre reumática, apenas em meados do século 20

e,  posteriormente,  estudos  abrangentes  sobre  veneno  animal  foram  iniciados,  como



13

medicamento,  culminando posteriormente com o desenvolvimento e a  primeira  aprovação

(1981) de um produto terapêutico derivado de toxina, o captopril (Capoten®), um inibidor da

enzima  conversora  da  angiotensina  (ACE),  que  se  trata  de  um  peptidomimético  de  um

pentapeptídeo isolado do veneno da serpente brasileiro  Bothrops jararaca, utilizado para o

tratamento da hipertensão  (DRUGS@FDA, [S.d.]). Com o surgimento e a consolidação da

biologia celular  e  molecular  através  dos avanços tecnológicos,  o estudo e a  compreensão

funcional de genes e proteínas, in vivo, levaram à descoberta de metabólitos e biopolímeros,

resolvendo seus papéis e funções, além de permitirem seus respectivos usos, em biotecnologia

médica  e  farmacêutica,  bem  como  em  clínica.  Como  consequência,  esses  compostos,

derivados  de  plantas,  bem  como  de  micro-organismos  e  animais,  foram  -  desde  suas

respectivas  caracterizações  -  e  têm  sido  utilizados  para  diversos  fins,  como  produtos

farmacêuticos, biocatalisadores,  energética, agroquímicos,  cosméticos,  aditivos alimentares,

entre outros. 

Enquanto os extratos contendo lipídios e/ou carboidratos são usados geralmente como

uma fonte direta ou para material de partida para transformação posterior, como biomateriais

ou, ainda, como ingredientes de uma dada formulação, a maioria dos compostos orgânicos e

dos polipeptídios usados em biotecnologia são intrinsecamente bioativos, com uma principal

exceção dos peptídeos utilizados na produção de biomateriais à base de peptídeos, tais como

polipeptídeos  anticongelante,  tipo  seda  ou  elastina,  entre  outros  (BANG  e  colab.,  2013;

CHOW e colab., 2008; KOWALCZYK e colab., 2014). Ainda que a produção de metabólitos

secundários com alto valor, seja tecnicamente viável, através da preparação em cultura de

células em suspensão em larga escala e em biorreatores, de células ou organismos selvagens

ou  via  expressão  heteróloga  dos  genes  de  uma  rota  biossintética  em uma  célula  ou  um

microrganismo vetor,  o custo e/ou a necessidade da elucidação da via metabólica figuram

como um grande desafio, o que impõe uma certa limitação na produção industrial. Apesar de

que alguns desses compostos possam ser sintetizados quimicamente, a maioria deles são ainda

e necessariamente obtidas de plantas, devido à complexidade de suas estruturas químicas e

aos  intricados  caminhos  biossintéticos  de  seus  respectivos  produtos  finais.  Como

consequência,  existem apenas  alguns exemplos bem-sucedidos  de produção de compostos

secundários em nível industrial. Em contraste, a busca por polipeptídios de interesse, seguida

da  identificação  e  isolamento  de  um único  gene  ou  grupo  de  genes  que  codificam  tais

polipeptídios de interesse, tornam a produção industrial mais prática e passível de controle,
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melhorando  as  condições  de  biossíntese,  bem  como  o  rendimento  desses  metabolitos

secundários. 

Em resposta às necessidades atuais e futuras do mercado, bem como em relação às

preocupações  ecológicas  e  sustentáveis  de qualquer  ramo da produção industrial,  há uma

crescente demanda por novos produtos alternativos de natureza proteica e bioativos. Na busca

de proteínas úteis com aplicações biotecnológicas e industriais, os pesquisadores, ao redor do

mundo, começaram a explorar a biodiversidade marinha. O oceano, com seus ecossistemas

distintos,  é  considerado  um  reservatório  vasto  e  amplamente  inexplorado  para  novos

biocatalizadores, que são relevantes para os processos industriais atuais e futuros, bem como,

como  fonte  para  descoberta  e  isolamento  de  polipeptídios  bioativos,  especialmente  de

secreções tóxicas, visando o desenvolvimento de potenciais biofármacos. 

Objetivo geral 

Apresentar  o  potencial  biotecnológico  dos  repertórios  enzimáticos  e  tóxicos  do

holobionte coralíneo, Protopalythoa variabilis, que habita áreas recifais do litoral brasileiro. 

Objetivos específicos 

- Estudar,  em nível  molecular,  o  holo-transcriptoma  do  coral  P.  variabilis,  através  da

análise  e  da  anotação  dos  transcritos  expressos,  incluindo  informações  básicas  da

comunidade do holobionte; 

- Preparar uma lista referencial das enzimas expressas, encontradas no holobionte de  P.

variabilis,  com ênfase  em biocatalisadores  com potencial  em aplicações  industriais  e

farmacêuticas;

-  Identificar  e  caracterizar  estruturalmente  e/ou  funcionalmente,  toxinas  peptídicas

expressas no transcriptoma de P. variabilis, destacando suas semelhanças, diferenças ou

singularidade, em relação às toxinas já conhecidas.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Enzimas e toxinas polipeptídicas em biotecnologia: aplicações e mercado

2.1.1 Aplicações das enzimas e toxinas polipeptídicas

Os polipeptídios estão presentes em nossa vida cotidiana de muitas maneiras, mesmo

sem que muitas vezes os percebemos, visto que processos naturais e/ou industriais para a

fabricação de um gama de produtos de consumo, são dependentes deles, inclusive de uma

maneira crescente, na atualidade (Fig. 1). Esse mercado de proteínas em constante demanda é

geralmente classificado, por foco de aplicação, tanto nesse quanto em outros trabalhos, em

dois grupos que compreendem as proteínas terapêuticas e as enzimas industriais. 

2.1.1.1 Enzimas nos vários setores industriais

As enzimas são muito atraentes para fins industriais, bem como para a preparação de

produtos  de  uso  doméstico,  pois  oferecem  vários  benefícios  em  relação  aos  processos

químicos tradicionais. Embora possam não somente diminuir o custo de fabricação e reduzir o

consumo de energia, aumentam também a qualidade do produto, bem como limitam a geração

de resíduos e contaminantes ambientais. De fato, como biocatalizadores, as enzimas são: (i)

altamente  seletivas  e  eficientes  na  conversão  de  substrato  a  produto,  com  uma  taxa  de

conversão extremamente rápida, em comparação com uma extrapolada velocidade de reação

de  bilhões  de  anos  que  ocorreria  sem  enzima  (LEWIS;  WOLFENDEN,  2008);  (ii)  são

capazes  de  realizar  reações  químicas  que  são difíceis  de  serem processadas  por  métodos

químicos convencionais, como conversões enantioselectivas ou regioselectivas; (iii) atuam em

condições suaves, de temperatura e pressão, e na presença de solventes não-orgânicos; assim

atuam  com  reagentes  comparativamente  atóxicos,  como  geralmente  ocorre  em reações  à

temperatura ambiente em meio aquoso. 

A quiralidade é particularmente uma importante propriedade das moléculas na maioria

das indústrias de produtos químicos finos, especialmente na síntese de drogas pela indústria

farmacêutica (PATEL, 2013), visto que as moléculas quirais são seletivamente envolvidas em

diversos  processos  biológicos.  Como  resultado,  em  muitos  casos,  as  misturas  racêmicas

apresentam eficácia desigual e, às vezes, podem desencadear efeitos tóxicos ou secundários
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indesejáveis em comparação com fármacos enantioméricos únicos (RAT’KO; STEFAN-VAN

STADEN, 2004; SMITH, Silas W., 2009). No entanto, a separação quiral do enantiômero de

interesse ou a inversão quiral do enantiômero indesejável (NGUYEN e colab., 2006), seguida

de um método de validação  (CALCATERRA; D’ACQUARICA, 2018), continua sendo um

método  caro  e  complicado  de  aplicar  na  prática  devido  às  propriedades  físico-químicas

idênticas de ambos estereoisômeros. Em relação à importância crucial do enantiômero único

em muitos produtos finais ou como intermediários chave para uma ampla variedade de síntese

(FDA, 1992; ZHANG, Zhi-Jun e colab., 2016), a síntese enantioselectiva natural e eficiente,

devido  à  capacidade  de  resolução  por  algumas  enzimas,  tem se  tornado  muito  atraentes

(KISUKURI; ANDRADE, 2015; PIASECKI e colab., 2011). Industrialmente, as enzimas têm

também  sido  aplicadas  com  sucesso  na  formulação  de  detergentes,  contribuindo  para  a

redução do uso de surfactantes e em alternativa ao uso de fosfatos (“water softening”) ou de

alvejantes à base de cloro; na substituição de ácidos fortes nas indústrias do amido, ou ainda

de álcalis, de agentes oxidantes ou de pedras (abrasivos) nas indústrias têxteis; na redução do

sulfeto nas indústrias têxteis e de couro; na diminuição do uso de tratamentos químicos e de

resíduos  dos  efluentes  durante  os  processos  de  produção.  Vários  outros  exemplos  de

aplicações gerais de enzimas podem ser encontrados na área de alimentos para humanos ou

animais, de produtos químicos finos, de biocombustíveis e biomassa, de farmacêuticos, entre

outras indústrias. As "enzimas especializadas" definem um segmento das enzimas industriais

que incluem enzimas utilizadas para reações de propósito especial em produção de produtos

químicos finos de baixo volume e alto valor agregado, principalmente aplicadas à produção

de  produtos  farmacêuticos,  na  pesquisa  e  desenvolvimento  em  biotecnologia,  e  como

biocatalisadores especializados.  Além disso,  o constante  progresso no desenvolvimento de

enzimas imobilizadas permite novas oportunidades, particularmente em medicina clínica e/ou

indústrias biotecnológicas, não somente no rastreio de metabólitos, poluentes ou subprodutos

da doença com o desenvolvimento de biorreatores, “biochips” e dispositivos de biossensor, ou

produção de compostos quirais (ALI KHAN; ALZOHAIRY, 2010; ASANOMI e colab., 2011;

DAS e colab., 2016; KISUKURI; ANDRADE, 2015), mas também em processos industriais

atuais,  facilitando  a  recuperação  das  enzimas  para  um novo  reprocessamento  como,  por

exemplo, na indústria de corantes e no tratamento dos seus poluentes (BILAL e colab., 2017).

De escala industrial,  o benefício das enzimas imobilizadas nem sempre está relacionado à

redução de custos na recuperação e reutilização de enzimas, mas na melhoria e simplificação

da estabilidade operacional e da pureza dos processos contínuos (DICOSIMO e colab., 2013).
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2.1.1.2 As toxinas polipeptídicas entre as proteínas terapêuticas e enzimas 

Proteínas terapêuticas (naturais ou recombinantes), assim chamados “biológicos”, têm

várias  vantagens  em relação  às  drogas  (compostos  orgânicos)  de  baixa  massa  molecular

(“moléculas pequenas”), devido à sua alta especificidade e seletividade, que as tornam menos

propensas a interferir com demais processos celulares que não são os alvos terapêuticos, de

modo que causam potencialmente menores efeitos adversos. Os fármacos proteicos incluem,

de um modo geral,  todos os polipeptídios bioativos  com interesses  farmacêuticos,  que se

encontram  comercialmente  disponíveis  ou  que  figuram  como  produtos  promissores  em

desenvolvimento. Assim, compreendem os anticorpos monoclonais, mas também incluem os

fatores de coagulação, os agentes trombolíticos, as citocinas, os peptídeos antimicrobianos

(PERUMAL SAMY e  colab.,  2017),  as  vacinas  peptídicas  (SKWARCZYNSKI;  TOTH,

2016),  os  antídotos  baseados  em peptídeos  contra  os  venenos  ou  as  toxinas  de  animais

peçonhentos  (KOMIVES  e  colab.,  2017).  Importante,  as  enzimas  terapêuticas,  que

globalmente, movimentam um mercado farmacêutico exclusivo, são utilizadas, entre outras

aplicações,  para  tratar  deficiências  enzimáticas  (SOLOMON;  MURO,  2017),  em  terapia

enzimática  no  tratamento  de  câncer  (KUMAR  e  colab.,  2014),  ou  ainda  utilizadas  em

diagnósticos clínicos, como na composição de imunoensaios e em biossensores, para detectar

alterações  na  concentração de  um substrato  como indicador  de  distúrbios  fisiológicos  ou

patológicos (SCHONI, 2005). No caso dos venenos de animais, esses são interessantes pelo

fato  de  serem  uma  mistura  complexa,  comumente  rica  em  ambos  peptídeos  bioativos  e

enzimas, que cooperativa- ou sinergicamente interferem com processos metabólicos vitais,

comprometendo a homeostase e a integridade corporal. Por sua natureza, através de vários

milhares  de  anos  de  evolução  biológica  e  estrutural,  as  toxinas  de  veneno  se  tornaram

moléculas estáveis e de ação rápida com uma potência alta e seletiva para seus alvos celulares

e  moleculares  in  vivo.  Enquanto  eles  exercem seu  papel  tóxico,  como  um todo,  quando

isolados  e  usados  como  um  composto  único  na  concentração  apropriada,  os  peptídeos

derivados de veneno têm sido empregados como drogas, ferramentas farmacológicas ou de

pesquisa.  Por  exemplo,  em  saúde,  a  exploração  da  composição  de  veneno  conduziu  à

descoberta  e  desenvolvimento,  em  1960,  a  partir  do  veneno  de  serpente,  do  fármaco

batroxobina, uma serina-protease semelhante à trombina, o qual tem um efeito anticoagulante

mediado  pela  depleção  de  fibrinogênio  do  sangue,  portanto  se  tratando  de  um  agente

desfibrinolítico  (STOCKER; BARLOW, 1976). Esse, seguido por outros desenvolvimentos,

que culminaram em várias drogas e insumos para diagnósticos clínicos, derivados de toxinas
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de venenos de animais  (TAKACS; NATHAN, 2014). A pesquisa com toxinas de veneno se

intensificou  e  outros  peptídeos  de  veneno  recentemente  descobertos,  por  exemplo,

demonstram atividades antibacterianas e antifúngicas e podem ser considerados potenciais

drogas anti-infecciosas (DE MELO e colab., 2015; WANG, Yongjun e colab., 2016). De fato,

em pesquisa básica e clínica, baseado na observação de que várias toxinas de veneno atuam

num determinado canal iônico ou receptor celular, peptídeos isolados têm sido usados como

ferramentas efetivas para se analisar a função desses sobre tipos especificos de proteínas de

membrana e canais, ou ainda utilizados em estudos de determinada via de sinalização celular

(DEÁK e colab., 2009; VULFIUS e colab., 2017). Embora um pouco diferente do seu papel

na pesquisa e na indústria farmacêutica, peptídeos encontrados em venenos podem também

ser, interessantemente, usado como inseticidas com consequência indireta na saúde geral da

população e meio ambiente, reduzindo custos operacionais e uso de pesticidas sintéticos. De

fato, na agricultura, o uso generalizado de inseticidas químicos para controlar as pragas de

artrópodes fez com que a atenção e a preocupação com o meio ambiente e à saúde humana

fossem  aumentadas.  Os  peptídeos  de  veneno  são  atualmente  considerados  como  fontes

potenciais de bioinseticidas ecológicos. De fato, o uso excessivo das δ-endotoxinas inseticidas

(ou  Bt),  da  bactéria  Bacillus  thuringiensis,  em  pulverizações  ou  expressas  por  culturas

geneticamente  modificadas,  induziu  resistência  em múltiplas  pragas  e  exorta  a  encontrar

controles  alternativos.  Várias  sequências  peptídicas  provenientes  do  veneno  de  aranha

envolvem toxicidade positiva, isso é, causam paralisia ou letalidade em uma grande variedade

de insetos, mas não são adicionalmente tóxicos para os vertebrados (BENDE e colab., 2015;

WINDLEY e colab.,  2017).  De fato,  um novo biopesticida (Spear®),  baseado em κ- e ω-

hexatoxin-Hv1a, peptídeos inseticidas do veneno da aranha Hadronyche versuta (FLETCHER

e colab.,  1997),  é  descrito  como  altamente  termoestável  graças  ao  seu  motivo  estrutural

chamado de “nó de cisteína inibitório” (inhibitory cysteine knott, ICK ou knottin domain)

interno  (HERZIG;  KING,  2015),  que  além  de  ser  eficaz  contra  pragas  prejudiciais,  é

inofensivo para insetos que são benéficos à natureza, como é o caso das abelhas - essas se

encontrando em declínio, vítimas de distúrbio do colapso das colônias (DCC) devido ao uso

de pesticidas químicos (NAKASU e colab., 2014). 

2.1.2 O mercado de enzimas e peptídeos

O  mercado  global  de  polipeptídios  -  como  peptídeos  farmacêuticos,  enzimas

terapêuticas  e  biocatalisadores  industriais  –  se  encontra  globalmente  crescendo  de  uma
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maneira constante, mesmo durante períodos de crise econômica mundial, como ocorrida entre

os anos de 2007 e 2008  (BCC RESEARCH, 2008a, b). A demanda na América do Norte,

Europa  Ocidental  e  Japão  foi  relativamente  alta  e  estável,  devido  tanto  à  pesquisa  e

desenvolvimento  que  à  grande  e  diversificada  base  infraestrutura  industrial  estabelecida

nesses  mercados  regionais,  enquanto  os  mercados  emergentes  da  Ásia-Pacífico,  Europa

Oriental,  América  Latina,  África  e  as  regiões  do  Oriente  Médio  classificam-se  como  os

mercados de mais rápido crescimento. 

Um relatório publicado recentemente,  datado de 2017  (BCC RESEARCH, 2017b),

afirma que o mercado global de enzimas industriais atingiu um valor de US $ 4,9 bilhões em

2015 (Fig. 2), com alimentos e bebidas contando com quase uma quarta parte do mercado

global (Fig. 3). Entre todos os segmentos de mercado combinados, as hidrolases constituem a

principal classe de enzimas com a maior participação, representando mais de 46% em 2015

(GVR, 2016), devido à sua alta demanda na indústria alimentícia e de bebidas, em particular.

As  atuais  aplicações  industriais  englobam  todas  as  classes  de  enzimas  em  uma  faixa

considerável de processos industriais, como resultado da atratividade de suas propriedades

biocatalíticas,  que  são  efetivas  para  substituir  os  métodos  convencionais  baseados  em

substâncias químicas, resultantes de suas características especiais, bem como o seu potencial

para facilitar ou permitir transformações (Anexo A). Durante os últimos anos, tem ocorrido

uma mudança  de  tendência  mercadológica  para  a  incorporação de enzimas  especiais,  em

virtude da crescente expansão das suas aplicações e otimizações relativas ao rendimento e às

propriedades  de reação catalítica,  particularmente no processamento de produtos químicos

finos e drogas farmacêuticas puras. De fato, as enzimas aplicadas aos mercados de química

fina e de pesquisa,  mesmo produzidas em poucas quantidades, são produtos de alto valor

agregado. No entanto, em certos setores, investimentos são menos substanciais e se dão de

maneira  mais  lenta.  Esse  é  o  caso  de  enzimas  de  uso  industrial  no  tratamento  de  águas

residuais  da  indústria  de  papel  e  celulose,  que  pelo  fato  de  não  atrair  financiamentos

suficientes, em razão da falta de atenção do público e dos investidores, em comparação a

outros setores mais atrativos, como os mercados de bioetanol ou farmacêuticos, carecem da

otimização  e  do  desenvolvimento  de  biocatalisadores  para  uma  produção  rentável  e

sustentável. 
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Fig.  2.  Mercado  global  dos  polipeptídios  terapêuticos,  das  enzimas  industriais,  e  da

biotecnologia marinha em 2015 com valores projetadas até 2021. O valor para "enzimas industriais"

abrange o mercado global geral de enzimas industriais. As "proteínas e peptídeos terapêuticos" representam o

mercado global de drogas proteicas, incluindo o segmento de anticorpos monoclonais terapêuticos (não discutido

aqui) que detém cerca de 40% de participação de mercado. O valor da "biotecnologia marinha" é mostrado como

indicação do peso dos produtos de biotecnologia marinha no mercado, pois não inclui apenas o segmento de

proteínas e péptideos, mas também outras substâncias bioativas e biomateriais. Síntese de (BCC RESEARCH,

2016, 2017b; GII, 2017). (figura criada por JE Morlighem) 

Fig. 3.  Participação no mercado de enzimas industriais e peptídeos terapêuticos em 2015.

Síntese de (BCC RESEARCH, 2015, 2016, 2017a; GVR, 2016, 2017). (figura criada por JE Morlighem) 

As proteínas terapêuticas se converteram em um importante segmento do mercado

global no setor de saúde, atingindo US $ 174,7 bilhões em 2015 (BCC RESEARCH, 2016)

(Fig.  2),  montante  equivalente  ao  faturamento  de  dois  terços  dos  quinze  melhores
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medicamentos comercializados em 2016  (GEN, 2017) e um terço dos novos medicamentos

que  foram  aprovados  pela  Food  and  Drug  Administration  (FDA)  nos  EUA,  em  2017,

destacando a importância e a origem protéica dos novos produtos terapêuticos (FDA, 2017).

Embora  o  segmento  de  drogas  derivadas  de  anticorpos  monoclonais  seja  o  principal  em

termos de receita e uma das áreas de maior crescimento neste mercado, outras classes de

polipeptídios  também  são  importantes  e  atingem  uma  participação  de  mercado  não

negligenciável (Fig. 3), totalizando 147 registros em terapêutica e em diagnóstico, no mercado

americano,  visto  até  o  final  de  2017 (excluindo anticorpos  monoclonais  -  77  aprovados)

(Anexo  B).  Embora  a  maioria  destes  produtos  com  base  em  proteínas  e  peptídeos  seja

proveniente ou derivada de sequências humanas, a despeito da tolerância esperada e do efeito

biológico específico, uma terceira origem compreende uma diversidade de organismos, usado

geralmente para resolver a baixa estabilidade ou especificidade da versão humana ou com

vistas  a  encontrar  uma  determinada  atividade  naturalmente  ausente  em  humanos.  As

propriedades  farmacológicas  das  toxinas  de  venenos,  como  resultado  de  sua  evolução

molecular e papel biológico primário - para alcançar e produzir efeitos potentes em seus alvos

específicos  -  torna-os  como uma fonte  atraente,  particularmente,  para  o  desenvolvimento

terapêutico. Atualmente, vários produtos derivados de componentes de diversos venenos, com

aplicações práticas que vão dos insumos clínicos e diagnósticos ao controle de pragas, estão

disponíveis no mercado (Tab. 1), junto ao “pipeline” de candidatos para o desenvolvimento de

drogas  e  de  produtos  para  ensaios  clínicos  (ClinicalTrial  identifiers:  NCT01112722,

NCT01341431, NCT01585259, NCT01922466, NCT02101632, NCT03270735) e pesquisas

aplicadas  em  andamento  (CAMARGO  e  colab.,  2017;  CHASSAGNON  e  colab.,  2017;

CHEN  e  colab.,  2017;  JIMENEZ  e  colab.,  2018;  RADY e  colab.,  2017;  ROBINSON;

SAFAVI-HEMAMI, 2017; WANG, Ying e colab., 2017). 

Nome genérico 
(nome da marca) 

Situação
Indicação / 
Aplicação 

Alvo 
molecular

Mecanismo de 
ação 

Origem Tamanho

Terapêuticos 

captopril 
(Capoten®)

aprovação da FDA / 1981 
(NDA: 018343)

hipertensão; 
insuficiência cardíaca

ACE inibidor Bothrops jararaca mimético 

eptifibatide 
(Integrilin®)

aprovação da FDA / 1998 
(NDA: 020718)

síndrome coronariana
aguda 

GPIIb/IIIa antagonista Sistrurus miliarius 7 AA

tirofiban 
(Aggrastat®)

aprovação da FDA / 1998 
(NDA: 020912)

síndrome coronariana
aguda 

GPIIb/IIIa antagonista Echis carinatus mimético

lepirudin 
(Refludan®)

aprovação da FDA / 1998 
(NDA: 020807)

anticoagulação na 
trombocitopenia 
associada à heparina 

trombina inibidor Hirudo medicinalis 65 AA

bivalirudin 
(Angiomax®)

aprovação da FDA / 2000 
(NDA: 020873)

anticoagulante para 
angina instável 

trombina inibidor reversível Hirudo medicinalis 20 AA
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desirudin 
(Iprivask®)

aprovação da FDA / 2003 
(NDA: 021271)

trombose venosa 
profunda 

trombina inibidor Hirudo medicinalis 65 AA

ziconotide 
(Prialt®)

aprovação da FDA / 2004 
(NDA: 021060)

dor crônica severa CaV2.2 antagonista Conus magus 25 AA

exenatide 
(Byetta®)

aprovação da FDA / 2005 
(NDA: 021773)

diabetes mellitus tipo 
2

receptor 
GLP-1 

agonista
Heloderma 
suspectum 

39 AA

lixisenatide 
(Adlyxin™)

aprovação da FDA / 2016 
(NDA: 208471)

diabetes mellitus tipo 
2

receptor 
GLP-1 

agonista
Heloderma 
suspectum 

44 AA

batroxobin 
(Defibrase®)

aprovação da WHO
sangramento 
perioperatório

fibrinogêni
o 

clivagem do alvo Bothrops atrox 231 AA

dalazatide / ShK-
186

fase 1 / 2015 concluída 
(CTI: NCT02435342)

psoríase em placa KV1.3 inibidor
Stichodactyla 
helianthus 

35 AA

SOR-C13
fase 1 / 2016 concluída 
(CTI: NCT01578564)

câncer TRPV6 inibidor Blarina brevicauda 13 AA

cenderitide / CD-
NP

fase 2 / 2017 concluída 
(CTI: NCT02603614)

insuficiência cardíaca
receptor de 
peptídeo 
natriurético 

agonista
Dendroaspis 
angusticeps 

15 AA

chlorotoxin / BLZ-
100 (Tumor 
Paint®)

fase 1 / 2017 ativa 
(CTI: NCT02462629)

visualizar tumores 
sólidas durante 
cirurgia

MMP2 ligação
Leiurus 
quinquestriatus 
hebraeus 

36 AA

ancrod 
(Viprinex™)

aprovação da WHO; 
fase 2 / 2017 ativa 
(CTI: NCT01621256)

perda auditiva súbita; 
acidente vascular 
cerebral isquêmico

fibrinogêni
o 

clivagem do alvo
Calloselasma 
rhodostoma 

234 AA

Diagnóstico e Pesquisa 

botrocetin 
(Botrocetin®)

comercializado 
(www.pentapharm.com)

determinação do 
tempo de agregação 
plaquetária

fator von 
Willebrand 
(vWF)

induz ligação do 
vWF à plaqueta 

Bothrops neuwiedi 258 AA

ativador de 
proteína C 
(Protac®)

comercializado 
(www.pentapharm.com)

determinação dos 
níveis de proteína C e
S 

proteína C clivagem do alvo
Agkistrodon 
contortrix 

231 AA

Reptilase® Time
comercializado 
(www.pentapharm.com)

detectar 
polimerização de 
fibrinogênio

fibrinogêni
o 

clivagem do alvo Bothrops atrox 231 AA

RVV-X 
(CRYOcheck LA 
Check™/Sure™)

comercializado 
(precisionbiologic.com)

detecção de 
anticoagulante lúpico

fator X clivagem do alvo
Daboia/Vipera 
russelii 

683 AA

metaloproteinase 
de zinco ecarin 
(Ecarin)

comercializado 
(www.pentapharm.com)

determinação do 
nível de protrombina

protrombin
a

clivagem do alvo Echis carinatus 426 AA

Agricultura 

Hv1a 
(Spear®-T/O)

comercializado 
(www.vestaron.com)

inseticida inofensivo 
para insetos

CaV de 
inseto

bloqueador Hadronyche versuta 37 AA

Tab.  1.  Produtos desenvolvidos a partir de proteínas de veneno animal. Para  maior  clareza,

apenas um nome de marca é fornecido como exemplo (entre parênteses). A lista inclui apenas medicamentos já

aprovados ou com ensaios clínicos recentes (nos últimos 3 anos). Os organismos marinhos são escritos de cor

azul.  ACE: enzima conversora da angiotensina;  CaV:  canal  de cálcio dependente de voltagem; KV:  canal  de

potássio dependente de voltagem; TRPV: transient receptor potential vanilloid calcium channel; GLP: peptídeo

semelhante a glucagon; GPIIb/IIIa: fibrinogen-binding glycoprotein IIb/IIIa (αIIbβ3); MMP: metaloproteinase

matriz; FDA: US Food and Drug Administration; WHO: World Health Organization; NDA: FDA New Drug

Application  (https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm);  CTI:  ClinicalTrials.gov  Identifier

(https://clinicaltrials.gov/ct2/home). (tabela criada por JE Morlighem) 
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2.1.3 Por que buscar novas enzimas e toxinas polipeptídicas?

Embora  que,  tanto  os  fármacos  proteicos  quanto  as  enzimas  industriais  atuais,  já

estejam com usos bem estabelecidos, ainda assim existe, em certas áreas, uma demanda cada

vez  maior  de  novas  possibilidades  para  responder  às  necessidades  atuais  e  futuras:

especificamente,  como alternativas  "ecológicas"  para a  síntese química e  para substâncias

químicas atualmente utilizadas; como uma substituição de moléculas terapêuticas e terapias

ineficientes ou mesmo aumentar o arsenal de compostos antimicrobianos; bem como obter

enzimas com novas características particulares ou como terapêuticas para o tratamento de

doenças denominadas órfãs (desprovidas de medicação específica). 

Os fatores-chave esperados e que incitam a descoberta e o desenvolvimento de futuros

biocatalisadores e novas tecnologias enzimáticas incluem a disponibilidade de: (1) enzimas

adequadas,  a  fim  de  aumentar  a  eficiência  de  custos  e  produtividade  de  reações  não-

otimizadas pelas enzimas atuais; (2) enzimas apropriadas como substituintes para compostos

petroquímicos em reações ainda não enzimáticas; (3) enzimas distintivas que abrem novas

perspectivas industriais para reações ainda não pensadas e, finalmente; (4) o surgimento de

novo papel atraente para enzimas multifuncionais. A demanda e a necessidade de processos

enzimáticos  ecológicos  adequados  para  contornar  a  necessidade  de  processos  químicos

agressivos que empregam solventes orgânicos ou catalisadores tóxicos de metais pesados, é

impulsionada pelo fato de que as reações catalisadas são frequentemente prosseguidas em

condições aquosas moderadas e neutras. No entanto, nem todas as enzimas, que porventura

tenham todas as propriedades desejadas  ao mesmo tempo que a atividade catalítica ideal,

serão adequadas para uso industrial, em virtude de que as condições industriais podem ser

bem  diferentes  das  encontradas  em  seu  ambiente  natural,  particularmente  em  relação  à

temperatura, ao pH ou às concentrações do substrato. Portanto, a necessidade de expandir a

disponibilidade de tecnologias sustentáveis exclusivas, duradouras condições industriais em

química “verde” para a produção de substâncias e insumos químicos, continua a ser de ênfase

real. Outra área de interesse, refere-se ao previsto Pico do Petróleo (evento após o qual, cedo

ou tarde, a produção de petróleo começará a diminuir), em paralelo à necessidade de redução

do impacto ambiental da indústria petrolífera, assim que a poluição dos produtos derivados do

petróleo, induzir a necessidade não apenas de fontes sustentáveis de combustível não fóssil,

mas também - e ainda mais importante - de buscar biopolímeros alternativos, mais ecológicos,

e seus bioprecursores para substituir os petroquímicos. Para essa finalidade, são necessárias
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misturas  complexas  de  celulases,  hemicelulases  e  ligninases,  desde  o  uso  de  materiais

lignocelulósicos residuais para reduzir os custos na produção de biocombustíveis e bioetanol

(BERLIN e colab., 2007; DE SOUZA e colab., 2013; HU e colab., 2011; JEREMIC e colab.,

2014), mas o rastreio de atividades enzimáticas capazes de despolimerizar completamente a

biomassa remanescente - a biomassa da planta não degradável - será necessário para melhorar

a produção de bioetanol (HIMMEL e colab., 2007; MCCANN; CARPITA, 2015). Além disso,

a depleção das reservas de petróleo faz também que seja desejável o desenvolvimento de uma

abordagem enzimática para a produção de uma variedade de biopolímeros valiosos e/ou seus

bioprecursores  para  substituir  seus  equivalentes  derivados  de  petróleo,  como  compostos

aromáticos ou olefinas, ou ainda criar novos biomateriais com propriedades substancialmente

diferentes  (MATSUMOTO;  TAGUCHI,  2013;  TSUGE e  colab.,  2016).  Grandes  áreas  de

pesquisa direcionadas para a descoberta e aplicações de novas atividades enzimáticas a fim de

resolver os problemas ambientais estão em andamento. No futuro próximo, também se espera

que as enzimas desempenharão um papel importante para limpar (remediar) a atual ou limitar

a  futura  poluição  assim  que  os  resíduos  domésticos,  tais  como  o  uso  do  alto  potencial

degradativo das enzimas para digerir plásticos  (WEI; ZIMMERMANN, 2017; YOSHIDA e

colab., 2016) ou atuar sobre outros poluentes recalcitrantes específicos ou resíduos perigosos.

Além disso, os biocatalizadores estão envolvidos na solução de geração de energia a partir de

resíduos  (PEPLOW, 2017), na reciclagem de elementos limitados ou raros (metais), ou ainda

utilizados no sequestro de CO2 (ARESTA e colab., 2016; SHI e colab., 2015). As enzimas

multifuncionais prometem ser candidatos ideais em algumas aplicações industriais, onde são

necessárias várias reações enzimáticas laterais e sequenciais ou uma ampla especificidade de

substrato.  Isto  se  torna  especialmente  verdadeiro  na  sacarificação  de  amido,  celulose  ou

hemicelulose  a  partir  da  biomassa  lignocelulósica,  desde  a  descoberta  de  várias  enzimas

multifuncionais possuindo duas a três atividades de O-glicosidases (EC 3.2.1.-) que poderiam

torná-las potencialmente úteis  na produção de biocombustíveis (BAO, Lei e colab.,  2012;

CHANG e colab., 2011; LIU, Ge e colab., 2016; RASHAMUSE e colab., 2013). No entanto,

a mineração de enzimas multifuncionais pode ser desafiadora, pois, em muitos casos, apenas

uma das atividades, ou atividades previstas, é detectada por métodos de seleção baseados em

atividades catalíticas ou baseados em homologia estrutural, levando a identificação errônea de

que a enzima em questão possuiria uma função única. Em uma abordagem diferente, além de

usar enzimas de modo individual, a engenharia metabólica combina enzimas heterólogas em

caminhos  metabólicos  completos,  tanto  in  vivo (geralmente  células  microbianas  como de

plantas) quanto in vitro (isto é, sem células) (FISHER e colab., 2014; GUO, Weihua e colab.,
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2017;  JIN; CATE, 2017;  PRÖSCHEL e colab.,  2015; TATSIS;  O’CONNOR, 2016).  Essa

engenharia metabólica pode levar à otimização ou modificação de, geralmente, uma síntese

do metabolito secundário (NARCROSS e colab., 2016; TATSIS; O’CONNOR, 2016; TSUGE

e colab., 2016), a reconstituição de uma via completa em um hospedeiro heterólogo (GUO,

Lei e colab., 2016; TATSIS; O’CONNOR, 2016), ou a criação de uma via metabólica sintética

totalmente nova para a biossíntese de produtos naturais ou não naturais (MIYAHISA e colab.,

2005; WALTHER e colab., 2017). 

Além das enzimas industriais, necessidades únicas e perspectivas atraentes justificam

e norteiam as futuras descobertas e o desenvolvimento de novos medicamentos à base de

proteínas e peptídeos. Outro importante aspecto se refere à melhoria de proteínas terapêuticas

existentes,  de  modo  a  aumentar  a  baixa  atividade  ou  prolongar  a  meia-vida  terapêutica,

através  de uma melhor  estabilidade,  mas também uma diminuição ou exclusão potenciais

efeitos colaterais. Por exemplo, o tratamento de leucemia linfoide aguda (LLA) - um câncer

que acomete crianças e que resulta na produção excessiva de leucócitos imaturos - se tornou

mais eficaz pela inclusão de L-asparaginase isolada de Escherichia coli (nativa ou em forma

PEGilada)  ou,  mais  recentemente,  de  Erwinia  Chrysanthemi,  nas  formulações  atuais

disponíveis comercialmente. No entanto, suas prescrições médicas vêm com severos efeitos

colaterais indesejáveis (ANDRADE e colab., 2014) à medida que os pacientes desenvolvem

toxicidade clínica principalmente devido à especificidade da L-asparaginase para um segundo

substrato; ou uma inativação silenciosa da enzima, especialmente da L-asparaginase nativa de

E. coli. Vários ensaios clínicos completos e ativos visam superar essas questões modificando

a formulação ou a dosagem da enzima, mas uma fonte alternativa poderia fornecer uma L-

aspariginase menos tóxica e imunogênica. De acordo com a Organização Europeia para as

Doenças Raras (EURORDIS), estima-se que existe mais de 6000 doenças raras (EURORDIS,

[S.d.]), afetando milhões de pacientes no mundo todo. No entanto, embora durante os últimos

anos, várias redes e estruturas internacionais foram criadas com o objetivo de promover o

tratamento  de  pacientes  de  doenças  raras  com um direito  à  equidade  no  cuidado,  há  no

mercado  uma  crença  (negativa)  que  garante  o  tratamento  de  uma  doença  individual  e  a

geração  de  um  bom  retorno  financeiro,  tornando  difícil  a  atração  de  investimentos  em

pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Brooks et al.  defende que desde então que

algumas  doenças  raras  compartilham  alguns  caminhos  bioquímicos  comuns,  devido  ao

elevado número, de modo que podem ser agrupadas com base em nessas rotas moleculares,

tornando o processo de desenvolvimento de medicamentos e testes clínicos mais eficientes
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(BROOKS  e  colab.,  2014).  Um  exemplo  ilustrativo  é  o  sistema  do  complemento  que

orquestra várias funções biológicas e,  como resultado,  está associado a uma variedade de

doenças raras envolvendo inflamação (REIS e colab., 2015). Entre os candidatos terapêuticos

complementares  com  potencial  para  tratar  doenças  raras  é  o  fármaco  eculizumab,  um

anticorpo  monoclonal  que  inibe  a  clivagem de  C5.  Eculizumab  é  comercializado  para  o

tratamento da hemoglobinúria paroxística noturna e da síndrome urêmica hemolítica atípica

(aprovada em 2007 e 2011 pela FDA, respectivamente) e recebeu, em 2017, a aprovação da

FDA para  uso  como  medicamento  órfão  no  tratamento  da  miastenia  grave  generalizada,

enquanto atualmente se encontra em ensaios clínicos contra outras doenças raras, tais como a

neuromielite  óptica  (fase  3  em  2017,  Identificador  ClinicalTrial:  NCT01892345)  e  a

glomerulonefrite  membranoproliferativa  (fase  2  em  2017,  Identificador  ClinicalTrial:

NCT02093533). As perspectivas de uso de peptídeos bioativos e proteínas de veneno animal

como fonte  de  novos  agentes  terapêuticos  e  antiproliferativos,  cosméticos  e  inseticidas  é

promissor enquanto desafiador ao mesmo tempo (PENNINGTON e colab., 2017; PERUMAL

SAMY e colab., 2017). Os fármacos peptídicos à base de toxina têm recentemente mostrado

diversas  desvantagens,  particularmente,  durante  a  fase  de  desenvolvimento,  com  alguns

candidatos falhando em ensaios clínicos por efeitos colaterais ou toxicidade (por exemplo,

Xen2174 ou leconotida, originados do gastrópode marinho Conus) ou mesmo falta de eficácia

(por exemplo, ACV1 originado do gastrópode marinho  Conus), embora apenas um número

muito pequeno de toxinas peptídicas estimadas foi estudado até agora, mesmo incluindo os

venenos mais notórios como de  Conus e de aranha  (KING, 2011) e inúmeros venenos que

ainda  não foram explorados,  o  que  mantém milhões  de  moléculas  de  potencial  interesse

intocadas. Além disso, olhando para frente, o futuro da terapêutica com peptídeos e proteínas

recombinantes provavelmente seguirá duas tendências: um conceito é considerado a mudança

esperada no uso dos pontos fortes de peptídeos bioativos que ocorrem naturalmente, incluindo

peptídeos cíclicos ou conjuntos selecionados de região proteica como ponto de partida para

fármacos de peptídeos modificados com potencial clínico aumentado, enquanto o outro é o

uso de peptídeo como medicamento que leva a produzir  peptidomiméticos, sobre proteína

recombinante nativa ou peptídeo sintético (BRUNO e colab., 2013; CRAIK e colab., 2013). A

segunda rota para o desenvolvimento deve desafiar a dominância do mercado de anticorpos

monoclonais como, consequência da primeira tendência, a descoberta ou engenharia de novos

“scaffolds” de proteínas e peptídeos, especialmente de veneno (KING, 2011; ROBINSON e

colab., 2017), poderia mediar propriedades e oferecer várias vantagens clínicas em relação aos

anticorpos (CARTER, 2011). 
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2.1.4 Previsão do mercado

A demanda global por fármacos polipeptídicos (incluindo anticorpos monoclonais) e

enzimas industriais deverá crescer até 2021 para um valor estimado de US $ 266,6 e US $ 6,3

bilhões, respectivamente (Fig. 2). O mercado atual de drogas proteicas e enzimas industriais

já estabelecidas se manterá estável ou mostrará uma taxa de crescimento leve, mas crescendo

em  regiões  de  mercados  emergentes,  especialmente  em  países  do  bloco  BRICS.  Como

referido  acima,  a  demanda por  enzimas especiais  para  uso na  crescente  proeminência  de

indústrias "verdes" e práticas de produção sustentável prevê estimular o desenvolvimento de

novas  tecnologias  e  o  surgimento  de  novos  mercados.  Outros  setores,  tais  como  o  de

farmacêutica,  o  de  biotecnologia  e  o  de  diagnóstico,  também  deverão  impulsionar  a

incorporação  de  enzimas  especiais.  O  lançamento  de  enzimas  multifuncionais  e  enzimas

imobilizadas é projetado para permear o mercado global de enzimas ao longo do período de

previsão,  já  que o desenvolvimento comercial  em outras áreas de aplicação, bem como a

aplicação em larga escala estão se expandindo. No momento, a análise das tendências atuais

revela que as proteínas terapêuticas recombinantes atualmente comercializadas, especialmente

em  respeito  aos  anticorpos  monoclonais,  deverão  continuar  a  dominar  o  mercado

farmacêutico. No entanto, os próximos anos podem testemunhar uma mudança nas tendências

para a adoção de peptídeos naturais ou baseados em proteínas, para preencher o fosso entre

pequenas  moléculas  e  drogas  biológicas  atuais,  potencialmente  combinando  vantagens  de

ambas as classes  de compostos e  da classe intermediária  de peptídeos.  Enquanto isso,  as

oportunidades  na  terapia  de  reposição  enzimática  para  tratar  doenças  raras  causadas  por

deficiências enzimáticas são passíveis de orientar o crescimento para o mercado de enzimas

farmacêuticas. 

Entretanto, uma observação deve ser feita sobre as projeções globais para ambas as

enzimas industriais e as drogas proteicas; ainda que sejam positivas, existem alguns fatores

que podem restringir o crescimento do mercado e devem ser levados em consideração. As

projeções  de  crescimento  e  receita  do  mercado  de  enzimas  de  biocombustíveis  são

provavelmente as mais inconsistentes, já que os pesquisadores de mercado não chegam a um

consenso  sobre  uma  tendência  que  testemunha  um  aumento  ou  uma  desaceleração  nos

próximos anos. De fato, enquanto os biocombustíveis de primeira geração criam críticas para

o deslocamento de culturas alimentares na fabricação de etanol, a produção sustentável de

biocombustíveis  de  segunda  geração  com  base  na  biomassa  vegetal  ainda  suscita

preocupações com uma competição com terras disponíveis para produção de alimentos e é
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desafiada bem como por alternativas competitivas,  como veículos elétricos,  que poderiam

afetar  o  mercado  de  biocombustíveis.  Apesar  de  um  aumento  da  demanda  de  enzimas

especiais  nos  últimos  anos,  fatores  plausíveis  que  restringem o  crescimento  do  mercado

incluem a  dificuldade  de  descobrir  novos  biocatalizadores,  com a  atividade  desejada  em

condições industriais, e preocupações de segurança, devido a contaminantes após operações

finais de polimento para enzimas usadas em aplicações médicas. A terapêutica de polipeptídio

recombinante vem frequentemente com o trade-off entre seu alto grau de especificidade e

potência,  resultando em uma toxicidade  potencialmente  mais  baixa,  ainda que com baixa

biodisponibilidade oral, permeabilidade da membrana e estabilidade metabólica. Além disso,

no  caso  dos  fármacos  polipeptídicos  proveniente  de  venenos  animais,  enquanto  a

disponibilidade dos recursos naturais é enorme, ainda é difícil encontrar um novo precursor

que resultaria em um “block buster”, sem o surgimento de novas estratégias de triagem. Essa

visão geral, com alguns exemplos que destacam certos desafios potenciais para o futuro, deve

ser tornado em consideração como uma oportunidade para a descoberta e o desenvolvimento

de novas atividades enzimáticas, de biocatalizadores e de polipeptídios bioativos. 

2.2 Bioprospecção de novos biocatalisadores e polipeptídios de veneno

A demanda por enzimas e polipeptídios propositalmente modificados para atender aos

requisitos industriais, ou para atenuar os atributos não desejados ou inesperados, bem como

para  atividades  inteiramente  novas,  depende  tanto  do  desenvolvimento  de  proteínas

"melhoradas" quanto da exploração da biodiversidade natural. A emergência de tecnologias

para engenharia de proteínas adequadas, as quais não podem ser facilmente encontradas na

natureza, já foram aplicadas com sucesso por meio do uso de desenho racional (FEI e colab.,

2013; IGAWA e colab., 2010) e por evolução dirigida (JONES e colab., 2008), bem como por

modificação estrutural tal como em proteínas de fusão  (CINES e colab., 2008; WALKER e

colab., 2015) e produção de quimeras (YAMAMOTO e colab., 2006), possivelmente visando

à preparação de enzimas ou peptídeos multifuncionais (FOSGERAU, K. e colab., 2013; RIZK

e colab., 2015). Ainda, a fusão de peptídeos penetrantes de células ou conjugados de fármacos

ou domínios que direcionam ao alvo as substâncias terapêuticas e/ou prolongam a meia-vida

(BAO, Weike e colab., 2013; BARON e colab., 2015; FU, Ailing e colab., 2012) (referir-se

(FOSGERAU, Keld; HOFFMANN, 2015; LI;  CIRINO, 2014; PACKER; LIU, 2015) para

revisões  mais  extensas).  O  aproveitamento  dos  recursos  naturais,  para  encontrar  novos

biocatalizadores ou polipeptídios bioativos que exibem as propriedades desejadas, tem sido
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facilitado com o advento das ciências “ômicas”. Para esse avanço, as principais abordagens

tecnológicas  de  triagem  e  investigação  incluem  a  metagenômica,  a  transcriptômica,  e  a

proteômica. Cada uma dessas abordagens possui diversas vantagens e desvantagens (Tab. 2) e

podem ser combinados para aumentar o potencial de descoberta na exploração e identificação

de novos alvos (GÜLLERT e colab., 2016; HANEY e colab., 2014; KIRSCH e colab., 2012;

ROKYTA; WARD, 2017). 

Metagenômica Transcriptômica Proteômica

alvo principal enzimas enzimas & polipetideos proteínas de veneno & péptidos

vantagens - Detecta enzimas apenas para as
condições de atividade desejadas e
especificidade do substrato

-  Identifica  novas  enzimas  ou
atividades catalíticas, mesmo sem
semelhança  com  qualquer
sequência / estrutura anotada

- Ideal também para enzimas não
expressas  no  organismo  no
momento da amostragem

- Pode revelar “operon” completo

-  Obtenção  de  um  conjunto
completo  de  sequências  de
transcrição que codificam enzimas
e polipeptídios

-  Pode  prever  uma  via  de
biossíntese total ou parcial

- Relativamente simples, rápido, e
mais barato

- “snapshot” da amostra, no tempo
e  no  espaço  da  coleta  e
metabolismo

-  Pode  identificar  modificações
pós-traducional

-  Permite  obter  algumas
informações estruturais

-  Detecta  peptídeos  não
ribossomais (NRP)

- “snapshot” da amostra, no tempo
e no espaço

desvantagens -  Pode  faltar  algumas  atividades
devido  ao  efeito  "hospedeiro
diferente  -  efeito  diferente",
incapacidade  de  expressar
corretamente  genes  de
microorganismos  eucarióticos  ou
produtos de genes que são tóxicos
para o hospedeiro

-  Ambos  construção  de  uma
biblioteca  metagenômica  e  o
screening  pode  ser  laboriosa  e
demorada

-  uma  única  atividade  por
screening

-  A  anotação  é  dependente  de
sequências  corretamente anotadas
previamente existentes em bancos
de  dados  (risco  de  falso-positivo
ou falso-negativo, incapacidade de
anotar corretamente transcritos de
novas espécies ou não estudadas,
difíceis  de  distinguir  com
paralogs)

-  Sequências  dos  transcritos  não
representam  diretamente  as
proteínas  ou  peptídeos  maduros
(difíceis  de  prever  clivagens,
ligações  dissulfeto  ou
modificações pós-traducionais)

- Gene que codifica uma proteína
ou um peptídeo de interesse pode
não ser expresso no momento da
amostragem

-  Necessário  validar
experimentalmente  a  atividade
prevista

-  As  sequências  peptídicas  são
muitas  vezes  ambíguas  devido  a
resíduos isobáricos

-  Pode  ser  difícil  com  misturas
heterogêneas  para  detectar
peptídeos menores ou proteínas de
baixa abundância

-  Necessita  confirmação
experimental do alvo molecular

Tab. 2. Resumo das técnicas atuais de “screening” para divulgar enzimas e peptídeos 

bioativos, baseado em tecnologias “ômicas”: suas vantagens e desvantagens. (tabela criada por JE 

Morlighem) 
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2.2.1 Metagenômica funcional para “screening” da atividade enzimática

A metagenômica funcional foi o primeiro ensaio baseado em atividade que surgiu para

a exploração de toda a comunidade microbiana a partir de uma amostra ambiental, contendo

uma  grande  variedade  de  micróbios  que  não  poderiam  ser  cultivados  em  condições

laboratoriais  comuns  e  que  foi,  então,  aplicada  majoritariamente  para  a  descoberta  de

atividades enzimáticas. Essa abordagem de “screening” fenotípico permite a descoberta de

enzimas desconhecidas que exibem as atividades relevantes, que nem sempre são previsíveis a

partir  de sequências de genes,  devido à exposição,  no próprio habitat  aos nutrientes,  seus

componentes químicos ou os poluentes presentes e, desse modo, possuem as propriedades

desejadas predefinidas dos respectivos ecossistemas que as amostras provêm, condicionando

todas  as  características  do  microbioma,  como  condições  físico-químicas  extremas.  Este

método consiste em i) a preparação de bibliotecas de metagenômica, construídas a partir de

fragmentos isolados de DNA de amostras microbianas ambientais, ii) a expressão heteróloga

em  um  hospedeiro  microbiano,  mais  comumente  Escherichia  coli,  e  iii)  a  seleção  e

identificação do(s)  clone(s)  exibindo a  atividade  desejada.  Uma variedade de técnicas  de

“high throughput screening”, foi desenvolvida para, detectando as atividades, identificar o

produto  de  expressão  do gene  clonado  com a  capacidade,  por  exemplo,  de  hidrolisar  ou

modificar um substrato específico. O ensaio à base de ágar, suplementado com um substrato

alvo  cromogênico  ou  insolúvel  para  fornecer  um  rastreio  visual  simples  de  enzimas

hidrolíticas, é, de modo abrangente, o procedimento mais comum em uso atual (ALVAREZ e

colab., 2013; BIVER e colab., 2013; GLOGAUER e colab., 2011; SCHALLMEY e colab.,

2011; VERMA e colab., 2013). Outras técnicas de “screening” incluem a amplificação das

variantes genéticas de genes já conhecidos que codificam a(s) enzima(s) de interesse com

primers de PCR específicos, a utilização de cromatografia de camada fina de alto desempenho

(HPTLC), hospedeiro de substituição que transporta uma mutação letal sob condição desejada

que é superado apenas por clones que abrigam um gene que confere a atividade requerida, ou

medida direta da atividade enzimática de extratos de células hospedeiras (CHEEMA e colab.,

2012; RABAUSCH e colab., 2013; SIMON e colab., 2009; SUENAGA e colab., 2007). Um

método  alternativo  designado  expressão  de  gene  induzida  pelo  produto  (PIGEX

(UCHIYAMA;  MIYAZAKI,  2010),  derivado  do  SIGEX  (UCHIYAMA e  colab.,  2005)),

provoca a  expressão  de um gene repórter  fluorescente na presença do produto  da reação

catalítica  desejada,  foi  combinado  com classificação  de  células  ativada  por  fluorescência

(FACS)  para  isolar  uma  α-amilase  de  uma  biblioteca  metagenômica  de  esterco  de  vaca
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(POOJA e colab., 2015). Além das dificuldades e desafios encontrados durante a construção

da biblioteca (LAM e colab., 2015), um problema importante é o uso generalizado de E. coli

como o hospedeiro da expressão,  o  que impede que uma fração dos genes  clonados seja

expressa  e  analisada  corretamente  devido  às  diferenças  em  todos  os  mecanismos  de

transcrição e tradução entre a biodiversidade microbiana e o hospedeiro substituto, descrito

como o efeito de "hospedeiro diferente - efeito diferente"  (GABOR e colab., 2007). Entre

outras,  tais  diferenças  a  respeito  aos  sinais  de  tradução  ou  ao  viés  de  uso  de  códons,

especialmente em relação aos códons de iniciação em que GUG e UUG podem ser menos

eficientemente  reconhecidos  em  E.  coli.  Outra  preocupação,  diz  respeito  à  diferença  na

maquinaria de dobramento das proteínas, resultando em enzimas mal enoveladas e inativas.

Como  último  exemplo,  a  falta  de  processamento  pós-transcricional  está  relacionada  à

dificuldade observada na expressão de genes eucarióticos em E. coli, particularmente devido à

presença  de  introns,  enfatizando  a  importância  de  diversificar  a  escolha  dos  sistemas  de

triagem do hospedeiro (UFARTÉ e colab., 2015). 

Bibliotecas construídas com amostras tomadas a partir de pastagens, até o deserto do

Vale da Morte, do gelo de glaciares, de sedimentos marinhos, de microbiomas de animais, ou

ainda de meio contaminado  (CHEEMA e colab.,  2012; GONG e colab.,  2013; NACKE e

colab., 2012; NEVEU e colab., 2011; PENG e colab., 2014; SIMON e colab., 2009) permitem

a descoberta de várias enzimas com atividades ou propriedades particulares que são passíveis

de cumprir a demanda por novos biocatalizadores em uma variedade de aplicações industriais,

incluindo β-glicosidases halotolerantes, celulases ácidas, serina proteases estáveis em meio

oxidante, xilanases estáveis a variação de pH, amilases ativas no frio, pectinases termostáticas

ou uma polimerase de ADN I psicrofílica  (BIVER e colab., 2013; DUAN e colab., 2009;

GONG e colab., 2013; LECLEIR e colab., 2007; SHARMA e colab., 2010; SIMON e colab.,

2009; SINGH e colab., 2012) (ver  (BASHIR e colab., 2014; COUGHLAN e colab., 2015;

STEELE e  colab.,  2009) para  mais  exemplos).  Recentemente,  foram identificadas  novas

enzimas com atividade de β-galactosidase, com aplicações em diversas indústrias que vão

desde produção de alimentos ou bioetanol até diagnóstico, embora sua função não tenha sido

previsível a partir de sequências de genes (CHENG e colab., 2017). Embora menos utilizado,

de forma semelhante ao ensaio baseado em atividade, aplicado para o “screening” de uma

atividade enzimática específica, uma abordagem baseada em afinidade pode ser usada com

sucesso para capturar a partir de uma amostra que se liga a um alvo ou substrato de interesse

(RIVERA-TORRES e colab., 2016). 
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2.2.2 Transcriptômica para seleção de sequência de enzimas e polipeptídios

Em  vez  de  detectar  um  único  componente  ou  atividade,  a  transcriptômica,  uma

abordagem baseada em sequência expressa, permite a predição das sequências de proteínas e

peptídeos do perfil de expressão do gene inteiro de uma amostra variando na faixa de uma

única célula até um holobionte inteiro (hospedeiro mais seus simbiontes). O sequenciamento

de  todos  os  RNAs  (RNA-Seq)  é  o  método  de  escolha  para  o  sequenciamento  do

transcriptoma,  onde  os  RNAs,  isolados  da  amostra,  são  preparados  e  submetidos  a

sequenciamento de nova geração (NGS). Para a montagem do transcriptoma, os dados brutos

de sequenciamento podem ser mapeados sobre um genoma de referência quando disponível,

ou  montados  usando  uma  abordagem  in  silico de  montagem  de  novo,  como  geralmente

acontece ao analisar novas amostras de habitat com biodiversidade desconhecida. O último

passo antes de outros estudos, a anotação funcional dos transcritos montados é realizada por

busca de similaridade de sequência em relação a sequências já caracterizadas em um banco de

dados público ou local. Ao mesmo tempo em que é conveniente e relativamente rápido, a

abordagem de  similaridade  baseada  em sequência  acaba  por  ser  a  principal  limitação  de

transcriptômica. De fato, i) depende da disponibilidade de sequências homólogas altamente

similares no banco de dados para obter uma anotação confiável, já que todas os transcritos

que codificam para novas sequências de proteínas não serão encontradas; e ii) mesmo que

exista uma sequência altamente similar, não garante que a predição da função ou da atividade

seja  correta,  pois  poderiam  ter  evoluído  de  forma  diferente  ou  se  originar  de  estruturas

antepassadas  diferentes,  especialmente  quando  as  sequências  são  de  espécies  menos

estudadas, cujas sequências relativas próximas não existem em bases de dados. Além disso,

existe uma advertência importante em relação à dependência intrínseca da transcriptômica ao

perfil  de  expressão  gênica  que  pode  variar  no  mesmo  organismo  ou  entre  congênere

dependendo  da  variedade  de  fatores,  como  sexo,  idade,  tecido  ou  condição  atual  de

amostragem incluindo tempo, geolocalização, fatores físico-químicos externos ou interação

bioma, resultando na presença ou ausência de uma sequência de interesse. 

Artigos de pesquisa recentes demonstraram que a transcriptômica continua a ser uma

abordagem importante  para  a  predição  de enzimas com potencial  biotecnológico,  embora

menos  utilizadas  do  que  a  metagenômica  para  esse  propósito,  como  exemplificado  pela

caracterização das enzimas lignocelulósicas, peroxidase de lignina e peroxidase de manganês

do  fungo  Aspergillus  sydowii (CONG e  colab.,  2017),  um policétido  sintase  (PKS)  com

atividade β-ketosintase, uma L-asparaginase e uma celulase do dinoflagelato  Amphidinium
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carterae (LAURITANO e colab.,  2017),  uma β-glicosidase com uma atividade exo-1,4-β-

xilanase a partir de um microbioma de composto, melhorando o desempenho comercial de um

cocktail  de  enzimas  (MELLO e  colab.,  2017).  No  entanto,  uma força  distintiva  de  uma

abordagem de transcriptômica permanece na capacidade de prever e anotar várias ou todas as

enzimas  envolvidas  em  uma  via  biosintética  de  um  composto  determinado.  Essa

caracterização  permite  i)  a  produção  heteróloga  de  compostos  naturais  por  engenharia

metabólica,  ou seja,  a introdução e expressão dos genes enzimáticos relacionados em um

hospedeiro  substituto,  como,  por  exemplo,  a  produção microbiana  de  (2S)  -pinocembrina

flavonona do periférico bulboso  Ornithogalum caudatum em  E. coli (GUO, Lei  e  colab.,

2016), ou o alcalóide dihidrosanguinarina da planta papoila-dormideira (Papaver somniferum)

na levedura Saccharomyces cerevisiae (FOSSATI e colab., 2014); ou ii) a otimização da via

de  biossíntese  natural  ou  “engenheirada”,  como,  por  exemplo,  para  aumentar  a

disponibilidade  de  um  metabolito  ou  precursor,  especialmente  quando  não  produzido

naturalmente  no  hospedeiro  substituto  (VANDOVA e  colab.,  2017),  ou  para  reduzir  a

acumulação de um produto secundário indesejável levando a uma melhoria de rendimento de

produção  de  10  vezes  (NARCROSS e  colab.,  2016).  Além da  descoberta  de  enzimas,  a

transcriptômica  desempenha  um  papel  importante  na  exploração  da  diversidade  dos

polipeptídios  de  veneno  ainda  não  estudados,  desde  que  requer  apenas  uma  pequena

quantidade de amostra de tecido produtor dos precursores peptídicos para a caracterização

completa  das  toxinas  proteicas,  ao  invés  da  quantidade  tradicionalmente  significativa  de

veneno necessária para purificar cada proteína individual, na abordagem orientada por alvo.

Assim, permitindo facilmente a detecção de um perfil de veneno inteiro, independentemente

de  qualquer  viés  devido  a  uma  atividade  ou  abundância  de  componentes.  Como  tal,

numerosos estudos revelam novos genes de veneno de várias origens animais, destacando seu

potencial  valor  de  candidatos  bioativos  em  pesquisa  ou  desenvolvimento  de  novos

medicamentos (para citar apenas alguns exemplos recentes  (AMORIM e colab., 2017; DE

OLIVEIRA JÚNIOR e colab., 2016; MACRANDER e colab., 2016; MIYASHITA e colab.,

2017; SIM; WHEELER, 2016; XU; WANG, 2016)). 

2.2.3 Proteômica no “screening” de estrutura enzimática e peptídica

As abordagens proteômicas têm sido usadas para a descoberta de novas proteínas e

peptídeos de interesse biotecnológico, principalmente tendo venenos animais como origem e

que venham sendo pouco ou nada estudados. Duas características específicas da proteômica a
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torna  uma  nova  ferramenta  proeminente  na  descoberta  de  enzimas  e  peptídeos:  i)  a

determinação  do  polipéptido  nas  suas  formas  maduras,  incluindo  modificações  pós-

traducional  associadas  completas  (PTMs –  como modificações  na  cadeia  lateral,  ligações

dissulfureto, clivagens), e, ii) permitem a descoberta de peptídeos não ribossomais (NRPs)

que não são facilmente detetados através de metagenômica ou transcriptômica. Um fluxo de

trabalho típico para a análise global de toxinas polipeptídicas de uma dada amostra de veneno

envolve  a  preparação  de  amostras  e  a  separação  de  péptidos  antes  da  análise  por

espectrometria de massa, a fim de resolver de novo as sequências e estruturas das proteínas e

dos peptídeos. Geralmente, as amostras são tratadas inicialmente com um agente de redução,

seguida de alquilação das cisteínas, completado com etapas adicionais de digestão de proteína

por proteases específicas, geralmente tripsina, particularmente no caso de venenos ricos em

proteínas, enquanto são omitidos para venenos ricos em péptidos. Os péptidos são separados

por  cromatografia  líquida  de  alta  performance  (HPLC)  e  submetidos  à  análise  de

espectrometria de massa in tandem (MS/MS) onde, após os primeiros espectros de massa, os

íons  peptídicos  selecionados são sequencialmente isolados e  adicionalmente fragmentados

usando um dos métodos de dissociação de íons para gerar o espectro MS/MS dos fragmentos

de íons. Algumas tecnologias baseadas em MS foram especialmente desenvolvidas para a

elucidação das estruturas de pontes dissulfetos ou de PTMs particulares, como acetilação e

metilação,  ubiquitinação,  epimerização  de  L-a-D-aminoácidos  (KE  e  colab.,  2016;

ROBINSON e colab., 2017), mas também para NRPs, como peptídeos cíclicos  (CRAIK e

colab., 2013). No entanto, mesmo a respeito ao avanço atual, a identificação de PTM continua

a ser uma tarefa difícil e algumas técnicas são relativamente pesadas e pouco triviais. 

Embora as abordagens metagenômicas ou transcriptômicas ainda sejam amplamente

utilizadas  de  uma  maneira  individual  para  a  descoberta  de  proteínas  e  polipéptidos,  a

proteômica é geralmente combinada com a análise do transcriptoma, a fim de que se possa

fornecer uma identificação mais precisa do repertório de toxinas peptídicas. Particularmente,

o  uso  de  proteômica  em sinergia  com transcriptômica  ajuda  a  resolver  ambiguidades  do

sequenciamento  de novo,  p.ex.  devido a aminoácidos isobáricos leucina e  isoleucina,  que

possuem massas idênticas, sendo resolvidos apenas pesquisando o transcrito correspondente

que codifica a sequência peptídica. A estratégia combinada de proteômica-transcriptômica já

foi empregada para a descoberta de toxinas de veneno de peptídeos de diversas bibliotecas de

genes e proteínas (DEGUELDRE e colab., 2017; MADIO e colab., 2017; OLDRATI e colab.,

2017; ROKYTA; WARD, 2017; WHITELAW e colab., 2016; XIE e colab., 2016) bem como

para descoberta enzimática (STURMBERGER e colab., 2016). Poucas abordagens fazem uso
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somente de proteômica na identificação de componentes de novos venenos ou descoberta de

peptídeos e, ainda quando esse é o caso, são aplicadas para organismos filogeneticamente bem

relacionados, como foi o caso com a caracterização de um novo glicopeptideo semelhante a

uma  toxina  da  anêmona  do  mar  Stichodactyla  duerdeni (CASSOLI  e  colab.,  2013).

Evidentemente,  algumas  limitações  também  comprometem  essa  técnica,  particularmente

quanto à detecção de péptidos menores ou proteínas pouco abundantes, em função do limite

da técnica (ROKYTA; WARD, 2017), porém, quando a caracterização de um alvo específico

de péptido bioativo permanece ineficaz, a introdução de novas técnicas de proteômica tem

forçado esses limites de caracterização efetiva (ROBINSON e colab., 2017). 

2.3 Perspectiva de espécies marinhas como fonte de moléculas de polipéptidos

Novas  enzimas  e  toxinas  foram  isoladas  e  purificadas  predominantemente  de

microorganismos terrestres, plantas e animais, devido não somente ao acesso conveniente, a

disponibilidade e/ou reprodução dos  organismos fonte,  mas também pela facilidade de se

"pesquisar o que podemos ver e encontrar". Habitada por um número previsto de um a dois

milhões de espécies eucarióticas e cerca de duas mil espécies procarióticas  (APPELTANS e

colab.,  2012;  MORA  e  colab.,  2011),  a  vida  próspera  nos  oceanos,  que,  cobrindo

aproximadamente 71% da superfície da Terra, abrigam um enorme conjunto de recursos de

biodiversidade virtualmente inexplorados. A diversidade microbiana marinha engloba os três

domínios da vida, atingindo uma abundância de 105 células por milímetro de água do mar

para 109 células por grama de sedimentos de superfície, considerando unicamente as bactérias

(AMARAL-ZETTLER e  colab.,  2010),  onde a  grande  maioria  ainda  não foi  identificada

(MORA e colab., 2011). Além disso, uma quantidade maciça destes organismos unicelulares

se encontra em relações simbióticas, especialmente com os invertebrados marinhos, fazendo

associações  únicas,  denominadas  de  holobiontes,  com  rotas  metabólicas  complexas  e

complementes,  em  relação  à  síntese  de  metabolitos  e  proteínas  bioativas  e  polipéptidos

incomuns.  De todos  os  35 filos  animais,  31 têm representantes  marinhos  registrados  nos

oceanos, incluindo 12 filos encontrados exclusivamente na água do mar (GOULLETQUER e

colab.,  2014),  incluindo  várias  espécies  venenosas  -  de  serpentes  marinhas  e  peixes  a

moluscos  (Conus,  polvo,  lulas),  cnidários  (anêmonas  do  mar,  medusas,  hidras,  corais)  e

equinodermos  (ouriços  marinhos  e  estrelas  do  mar).  A grande  maioria  dessas  espécies

venenosas representa um recurso inexplorado de toxinas polipeptídicas, particularmente em

relação aos peixes com 2000 a 3000 espécies presumidamente venenosas (SMITH, W. Leo e
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colab.,  2016;  SMITH, William Leo;  WHEELER, 2006).  De acordo com a  quantidade de

artigos dedicados aos venenos disponíveis no banco de dados PubMed, até hoje, cerca de 45%

dos estudos de pesquisa lidam com toxinas de apenas quatro grupos de animais terrestres, isto

é, serpentes, escorpiões, abelhas e aranhas. No entanto, enquanto os recursos significativos

dos organismos marinhos apresentam uma capacidade considerável de enzimas e polipéptidos

biologicamente  e/ou  farmacologicamente  ativos,  como toxinas,  com potenciais  aplicações

biotecnológicas valiosas e, portanto, um crescente interesse em sua exploração, as atividades

de pesquisa marinha realmente começaram a ganhar impulso apenas há cerca de quinze anos

com o advento da metagenômica moderna e abordagens transcriptômicas para analisar uma

microbiota  de  amostra  marinha  completa,  onde  estima-se  que  menos  de  0,1%  dos

microorganismos sejam cultiváveis  (AMANN e colab., 1995), e abordagens de proteômica

facilitando os estudos de péptidos e polipéptidos. Consequentemente, o número de projetos

em pesquisa marinha está a ponto de igualar, em números de dados, aos estudos publicados

com  os  seus  homólogos  de  habitats  terrestres  e,  baseado  na  geolocalização  das  atuais

BioSamples  em  andamento  para  metagenômica  e  transcriptômica,  verifica-se  uma  forte

tendência de inversão em favor de novos resultados e descobertas provenientes de amostras

marinhas (Fig. 4). 
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Fig.  4.  Tendência  geral  dos  estudos  metagenômicos,  transcriptômicos  e  proteômicos  até

janeiro de 2018. A análise foi feita para estudos de metagenômica, transcriptômica e proteômica pesquisando

[metagenom*], [(meta)trancriptom*], or [(meta)proteom*], respectivamente (cada um, excluindo amostras ou

estudos relacionados ao humano).  Informações disponíveis,  até o dia 31 de janeiro de 2018 - a respeito do

método de análise, coordenadas de amostragem, caracterização enzimática / toxina - foram coletadas das bases

de  dados  NCBI  PubMed  e  BioSample  (www.ncbi.nlm.nih.gov)  e  de  artigos  de  pesquisa  disponíveis
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gratuitamente. Os scripts para processamento de dados, mineração de dados e traçado de mapas foram escritos

em Python, usando o Matplotlib Basemap Toolkit e ArcGIS "World Physical Map" (fornecido pelo Serviço de

Parque Nacional dos EUA). (figura criada por JE Morlighem) 

Os  ambientes  marinhos  apresentam  condições  extremas  que  são  inexistentes  em

habitats terrestres. Embora a salinidade seja elevada, mas bastante uniforme, outros fatores

relacionados ao habitat, como pressão e temperatura, podem variar muito, com alguns habitats

submetidos a níveis muito altos de substâncias químicas, inclusive contaminantes poluentes,

fazendo com que os organismos se adaptem para sobreviver, crescer e reproduzir. Estes vários

ecossistemas  constituem  um  reservatório  natural  para  comunidades  que  possuem

biocatalisadores  com características  potencialmente  únicas  para  fins  industriais,  incluindo

halotolerância, hipertermostabilidade ou adaptação a frio, estabilidade ao pH, barofilicidade e

novas  propriedades  biocatalíticas.  Como  tal,  alguns  exemplos  de  biocatalisadores  com

aplicações industriais potenciais, isoladas de bactérias e dinoflagelados coletados de planos de

maré  e  ambientes  costeiros,  abrangem  esterases,  fucoidanases,  quitinases  termostáveis  e

tolerantes a álcalis, policétido sintases, ou atividade de lipase alcalina adaptada a frio (JEON e

colab., 2012; KIM, Eun-Young e colab., 2009; KIM, Woo Jung e colab., 2015; KIMURA e

colab., 2015; MAKHDOUMI e colab., 2015). As amostras de água do mar de oceano aberto

permitem a caracterização a partir de suas comunidades microbianas de atividades de alcano

hidroxilase,  superóxido  dismutase,  bem  como  uma  enzima  multifuncional  que  possui

atividades  de amílase,  protease,  agarase e  carragenase  (LIU,  Ge e colab.,  2016;  PARK e

colab.,  2014;  WANG,  Liping  e  colab.,  2010;  WANG,  Quan-Fu  e  colab.,  2016).  Outros

exemplos compreendem as enzimas isoladas de microorganismos, em locais de ventilação

hidrotermais, tais como de proteobactérias ou seus bacteriófagos, desses incluindo atividades

de endonuclease, esterase, arabinopiranosidase e alginato-liase (INOUE; ANRAKU e colab.,

2016; PLACIDO e colab., 2015; ZHANG, Likui e colab., 2016). Mesmo em águas profundas

e  sedimentos,  que  representam  os  habitats  marinhos  os  mais  inexplorados,  várias  novas

enzimas foram isoladas, como fitase adaptada a frio, esterase, metaloprotease M12, celulase

ativa no frio (SHAO e colab., 2015; YU e colab., 2015; ZENG e colab., 2006; ZHANG, Yi e

colab., 2017). No entanto, uma outra fonte valiosa para screening continua sendo os animais

marinhos  e  as  algas  com  a  diversidade  de  microbiomas  associada.  Na  verdade,  foram

relatadas várias enzimas interessantes, de esponjas, algas, cnidários, crustáceos, peixes e de ou

outros animais com sua microbiota associada  (BORCHERT e colab., 2016; CRISTÓBAL e

colab., 2008; DE SANTI e colab., 2016; DEL-CID e colab., 2014; FU, Xiao Ting e colab.,
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2008; INOUE; SATOH e colab., 2016; IRWIN e colab., 2003; ITOI e colab., 2007; LARIO e

colab., 2015; LE GOFF e colab., 2016; LIAO e colab., 2017; LIPOWICZ e colab., 2013;

OTERO e colab., 2017; THAPA e colab., 2016; ZHU; NING, 2016). 

Por outro lado, os venenos extensamente estudados de  Conus continuam sendo uma

exceção na paisagem dos peptídeos bioativos de venenos marinhos, já que a identificação e

caracterização  de  toxinas  isoladas  de  outros  animais  marinhos  foram  escassas  ou  até

inexploradas para uma grande maioria de espécies. Os venenos de Conus são compostos de

uma  biblioteca  complexa  de  pequenos  peptídeos  bioativos,  ricos  em  pontes  dissulfetos,

geralmente denominados conotoxinas, e que possuem grande potencial de serem convertidos

em drogas,  já  que  atuam principalmente  sobre  os  canais  iônicos  e  receptores  do  sistema

nervoso (GAO  e  colab.,  2017;  ROBINSON;  NORTON,  2014) e  sobre  outros  alvos

moleculares não neurais, como os que provavelmente atuam peptídeos tipo insulina de veneno

recentemente descoberto (SAFAVI-HEMAMI e colab., 2015). Outro exemplo interessante de

uma espécie de molusco marinho, trata de um glicopéptido com atividade anticancerígena,

chamado toxina PSG, isolada de  Sepia pharaonis (KARTHIK e colab., 2017). Apenas um

pequeno número das cerca de 10 mil espécies que formaram o filo Cnidaria teve seu arsenal

de  peptídeos  estudado.  No  entanto,  várias  toxinas  peptídicas  derivadas  de  veneno,

principalmente isoladas  de anêmona do mar,  mostram perspectivas  promissoras,  como no

tratamento de doenças auto-imunes ou epilepsia mioclônica grave da infância (síndrome de

Dravet), bem como agentes analgésicos e anti-inflamatórios, entre outros  (BERIO; PIAZZI,

2015;  LOGASHINA e colab.,  2017;  MONASTYRNAYA e colab.,  2016;  SHEN e colab.,

2017). As hidrostatinas, uma classe de péptidos com aplicação potencial no tratamento de

doenças  inflamatórias,  foram isoladas de serpentes  marinhas  (WANG, Ningyuan e colab.,

2016; WU e colab., 2017). Em peixes, alguns peptídeos com atividade antimicrobiana foram

identificados (HOUYVET e colab., 2018; NSRELDEN e colab., 2017), e o TnP, um péptido

sintético derivado do veneno, foi testado no modelo de esclerose múltipla em camundongos

(KOMEGAE e colab., 2017). No entanto, muito pouco se sabe sobre componentes de veneno

de peixe, embora seja esperado que de 7 a 9% de todas as espécies de peixes sejam venenosas

(SMITH, W. Leo e colab., 2016), que representam uma considerável diversidade de novas

toxinas.  De fato,  o  peixe-gato  e  a  ardência,  tiveram pelo  menos  entre  15  e  18 proteínas

putativas de toxina identificadas (BAUMANN e colab., 2014; XIE e colab., 2016), enquanto

em outro  estudo,  há  relatos  de  cerca  de  50  péptidos  extraídos  do  veneno de  peixe-gato

(ZIEGMAN;  ALEWOOD,  2015),  e  que  o  peixe  escorpião  tem  oito  proteínas  toxinas

identificadas da glândula de veneno, dentre as 200 manchas de proteína reveladas por SDS-
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PAGE bidimensional  (CAMPOS e colab.,  2016). Como tal,  se esta quantidade permanece

relativamente  constante  entre  todas  as  espécies  de  peixes,  uma estimativa  aproximada de

100.000 a 600.000 componentes proteináceos poderia estar disponível no veneno de peixes,

em uma faixa semelhante aos venenos de Conus (KING, 2011). 

Apesar  dessas  evidências,  tanto  em  estudos  publicados  como  em  aplicações  de

patentes,  que  demonstraria  o  imenso  potencial  de  aplicações  industriais  de  vários

biocatalisadores marinhos, apenas alguns deles foram ou estão sendo comercializados. Em

pesquisa, as enzimas marinhas completam as ferramentas de biologia molecular disponíveis

como as DNA polimerases termoestáveis, utilizadas em técnicas baseadas em PCR, isoladas

de  arqueias  encontradas  em  ambientes  de  ventilação  hidrotermal  (Deep  Vent®  DNA

Polymerase  -  NEB  M0258  e  Pfu DNA Polymerase  -  Promega  M7741),  mas  também

luciferases  marinhas,  cujas  enzimas  que  codificam  genes  são  usadas  como  repórteres

bioluminescentes, isoladas de um cnidário (Renilla Luciferase - Promega E2810) ou crustáceo

(Gaussia Luciferase - NEB E3300 e Cypridina Luciferase - NEB E3309), bem como várias

enzimas de restrição produzidas por bactérias marinhas. 

Apenas um peptídeo derivado de veneno de Conus magus está atualmente no mercado,

para tratamento de dor crônica (ziconotida, Prialt®), e outro peptídeo derivado do veneno da

anêmona  Stichodactyla helianthus para melhorar lesões cutâneas psoríacas (dalazatide) teve

recentemente  um  estudo  clínico  de  fase  1  concluido  (Tab.  1).  No  entanto,  as  toxinas

proteináceas  marinhas  ainda  são  vistas  como importantes  fontes  potenciais  de  compostos

bioativos  ou  fármacos.  Além  disso,  um  estudo  de  2012  encontrou  98  conotoxinas  com

potencial  terapêutico  (ESSACK e  colab.,  2012) com 243 patentes  autorizadas  para  2017

(GAO  e  colab.,  2017).  Em  relação  aos  péptidos  marinhos  não  venenosos,  brentuximab

vedotin (Adcetris®) é um anticorpo conjugado com um péptido isolado da lebre do mar para

o tratamento do linfoma aprovado pela FDA em 2011, e a plitidepsina (Aplidin®), um péptido

cíclico, isolado do “esguicho do mar”, que se encontra atualmente sob ensaios clínicos de fase

2 e 3 (ClinicalTrial identifiers: NCT03070964, NCT01102426). 

Embora  a  biotecnologia  marinha  ainda  seja  um  mercado  recente,  totalizando  3,8

bilhões em 2015, espera-se que globalmente atinja a cifra de 5,5 bilhões de dólares até 2021

(GII, 2017) (Fig. 2), impulsionado em parte pelo aumento da demanda e pela aparição de

novas aplicações de enzimas derivadas do mar. À medida que novas enzimas e polipeptídios

bioativos com potencial comercial sejam descobertos e caracterizados, o campo e o mercado

de biotecnologia marinha continuarão a se expandir. Embora as enzimas marinhas possam
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exibir várias atividades interessantes aplicáveis em uma ampla gama de aplicações industriais,

pode-se esperar a crescente importância do screening de enzimas envolvidas na síntese de

biopolímeros ou metabolitos secundários, particularmente no que diz respeito a sínteses de

peptídeo  não  ribossomal  ou  síntese  de  policetídeos.  A descoberta  de  novas  sintetases  de

peptídeo não ribossomal ou de sintetases de policetídeos pode levar a caminhos biossintéticos

únicos para produzir peptídeo não ribossomal que não são naturais, ademais de compostos

policetídeos,  aumentando  suas  já  diversas  propriedades  como  antibióticos,  antitumorais,

imunossupressores,  inseticidas  e  biossurfactantes,  dentre  outros.  Conjuntamente,  espera-se

que o aumento de péptidos marinhos que entram no estágio de desenvolvimento do produto

ou  sejam  avaliados  em  ensaios  clínicos  conduza  investimentos  estáveis  e  contribuições

significativas  para  a  pesquisa  no  setor  de  biotecnologia  marinha.  Como  o  exemplo

anteriormente citado da insulina de veneno recentemente descoberta demonstra, os venenos

marinhos  eventualmente  contêm  atividades  inesperadas  que  precisam  ser  levadas  em

consideração quando do resultado de suas respectivas triagens e caracterizações. Enquanto as

esponjas e os dinoflagelados são tradicionalmente considerados como supridores (fontes) de

novos péptidos, o filo Cnidaria é conhecido pela capacidade de produzir venenos poderosos,

responsáveis por mais envenenamento do que qualquer outro filo marinho, mas ainda são em

grande parte  desconhecidos e  seus polipeptideos  pouco ou nada caracterizados.  Além das

potentes  enzimas  de  veneno,  neurotoxinas  proteicas  e  toxinas  formadoras  de  poros,  os

cnidários e sua microbiota associada continuam a ser uma importante fonte de enzimas e

compostos proteicos bioativos pouco aproveitados para potenciais aplicações biotecnológicas.

2.4 O cnidário Protopalythoa variabilis na costa brasileira

2.4.1 O filo Cnidaria

Os cnidários, do grego knidē para urtiga, são um antigo clado de animais que formam

o maior e mais diversificado grupo de invertebrados aquáticos exclusivamente venenosos,

com a maior parte sendo de espécies marinhas. O filo Cnidaria inclui cerca de 11 mil espécies

em cinco classes  (APPELTANS e colab., 2012; KAYAL e colab., 2013; ZAPATA e colab.,

2015): Anthozoa (anêmonas do mar, corais e penas marinhas), Cubozoa (vespas marinhas),

Hydrozoa  (hidras,  hidromedusas  e  caravela-portuguesa),  Scyphozoa  (águas-vivas),  e

Staurozoa  (medusas  sésseis),  sendo  que  essas  quatro  últimas  classes  formam  o  grupo
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Medusozoa (Fig. 5). Por terem uma morfologia e uma complexidade corporal relativamente

simples, que consiste em duas camadas celulares, todos os cnidários são carnívoros e estão

unidos pela presença de uma célula especializada chamada cnidócito usada para captura ativa

de  presas.  Os  cnidócitos,  também  comumente  chamados  de  nematócitos,  contêm  uma

organela grande e complexa eversível,  o cnidocisto que consiste em uma forma cilíndrica

anexada a uma linha longa, em forma de arpão, que descarrega e injeta seu conteúdo tóxico

no corpo da presa, predadores ou organismos concorrentes que entram em contato com os

cnidários e, em particular, seus tentáculos (BECKMANN; ÖZBEK, 2012; OZBEK e colab.,

2009).  As  toxinas  de  cnidários  foram  estudadas  principalmente  na  grande  maioria  das

anêmonas do mar (Anthozoa, Actiniaria), com alguns outros exemplos em medusas como as

dos  gêneros  Hydra (Hydrozoa,  Anthoathecata),  Aurelia (Scyphozoa,  Semaeostomeae),  e

Chironex (Cubozoa, Chirodropida) (JOUIAEI e colab., 2015). Nesses cnidários, a composição

do coquetel  venenoso é uma mistura de péptidos, proteínas e enzimas,  incluindo potentes

neurotoxinas, toxinas formadoras de poros, atividades lipolíticas e proteolíticas, entre outras

(BADRÉ,  2014;  BRINKMAN;  BURNELL,  2009;  FRAZÃO  e  colab.,  2012;  JOUIAEI  e

colab.,  2015).  Estima-se  que  a  complexidade  do  sistema  do  veneno  de  cnidário  possa

representar cerca de 100 componentes para cada espécie, sendo atualmente não mais do que

apenas 1% elucidado para as espécies melhores estudadas (FRAZÃO e colab., 2012). 
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Fig.  5.  Cladograma  simplificado  do  filo  Cnidaria.  Uma  das  hipóteses  filogenéticas  atualmente

propostas,  devido  que  as  relações  filogenéticas  entre  linhagens  cnidárias  principais  permanecem  incertas

(KAYAL e colab., 2013; ZAPATA e colab., 2015). Para melhor entendimento, somente as linhagens dos táxons

terminais mencionados no texto são mostradas. Foto de Protopalythoa variabilis de Liany Figuerêdo de Andrade

Melo. Todas as outras fotos de  (“Wikimedia Commons”, [S.d.]; ZAPATA e colab., 2015).  (figura

criada por JE Morlighem) 

2.4.2 Protopalythoa variabilis

Este estudo se concentra no coral sessile macio  Protopalythoa variabilis (cnidaria,

anthozoa, hexacorallia, zhoantaria; Duerden, 1898) (Fig. 5), que habita as águas rasas dos

recifes de corais tropicais que se extende ao longo do Golfo do México e do Caribe até o

ponto mais ao sul da costa brasileira (BOSCOLO; SILVEIRA, 2005; FAUTIN; DALY, 2009;

RABELO e colab., 2013). O coral P. variabilis é um congenero do gênero Palythoa, no qual,

foi reportado, em 1971, a presença da palytoxina - uma das substâncias não-proteicas mais

tóxica conhecidas, ainda que sua presença parece ser restrita tão somente a algumas espécies

(ARATAKE e colab., 2016). A espécie  P. variabilis forma colônias parcialmente embutidas
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em uma esteira grossa e se torna um importante componente bentônico dos ambientes recifais

de corais  no Nordeste do Brasil.  Os pólipos,  com uma altura de cerca de 15 milímetros,

possuem discos orais largos e achatados, rodeados por tentáculos na margem externa utilizada

para a captura de presas de zooplâncton vivo, particularmente crustáceos pequenos ou ovos

invertebrados. 

Os  estudos e  os  esforços  de  bioprospecção não foram uniformemente  distribuídos

entre os táxons de cnídarios, com a grande maioria restrita ao grupo das anêmonas marinhas

(Anthozoa,  Actiniaria),  mas  particularmente  as  espécies  de  anêmona  do  mar  estrela

(Nematostella vectensis). Uma pesquisa nos bancos de dados do NCBI mostra que até o final

de 2014, o gênero Nematostella já possuía um projeto de sequenciamento do genoma, com 47

737 sequências de nucleotídeos e 50 705 sequências de proteínas arquivadas, enquanto ambos

os gêneros Protopalythoa e Palythoa, estreitamente relacionados, não apresentavam nenhum

projeto de sequenciação do genoma, e apenas 1 419 nucleotídeos (considerando que 1 400

deles são parciais) e 556 sequências de proteínas arquivadas. Como tal, pouco se sabia sobre

as várias enzimas expressas em P. variabilis microbiota associada, que constitui o holobionte,

antes  da  realização  do  presente  projeto.  De  fato,  várias  algas  e  microorganismos

endosimbióticos constituídos por bactérias,  arqueas, fungos,  vírus e protistas,  incluindo as

algas  dinoflageladas  Symbiodinium,  formam uma  simbiose  complexa  com  P.  variabilis e

possuem  vias  metabólicas  específicas  ou  complementares  envolvidas  na  produção  de

moléculas biologicamente ativas  (PIEL, 2011). Em conjunto, a identificação dos repertórios

de  toxinas  e  de  enzimas  expressos  em  P.  variabilis vem  elucidar  e  destacar  candidatos

potenciais não negligenciáveis de interesse biotecnológico, quer sejam enzimas ou peptídeos

bioativos. 
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3 BIOINFORMÁTICA APLICADA AO ESTUDO TRANSCRIPTÔMICO 

Devido às diferenças estruturais inerentes entre as enzimas e as toxinas peptídicas, as

estratégias de análise computacional do holotranscriptoma de Protopalythoa variabilis foram

adaptadas de acordo com cada classe - enzimas ou toxinas - a ser investigada. 

Toxinas peptídicas

O  pipeline implementado  para  a  busca  das  toxinas  peptídicas  putativas  entre  os

transcritos de  P. variabilis (Fig.  6), consistiu numa pré-seleção  que reduziu para 1,3 % o

número  de  transcritos  a  analisar,  a  fim  de  acelerar  o  processo  de  validação  baseada  no

domínio da família de toxina. A pré-seleção em si foi realizada usando o programa blastx do

pacote BLAST+ (“Basic Local Alignment Search Tool”) para poder buscar os transcritos,

cujos  produtos  preditos,  apresentassem  similaridade  com  toxinas  protéicas  animais

conhecidas. As duas etapas seguintes de seleção das proteínas preditas foram, então, baseadas

na validação do domínio da família de toxina nesses produtos preditos. A primeira etapa de

seleção se baseou nos perfis HMM (“hidden Markov model”) dos domínios de famílias de

toxinas obtidos do banco de dados Pfam (pfam.xfam.org), a fim de certificar suas respectivas

presenças nas sequências preditas das proteínas pré-selecionadas. Para cada sequência predita,

essa busca foi realizada em conjunto com os programas blastp do pacote BLAST+ (usando

a sequência consenso do perfil HMM gerada com o programa hmmemit do pacote HMMER)

e  hmmsearch do  pacote  HMMER  (usando  diretamente  o  perfil  HMM),  ambos  sendo

complementares na detecção dos domínios nos casos os mais difíceis. Na segunda etapa, a

inferência  de  similaridade  foi  baseada  nas  regiões  do  domínio  característico  da  toxina,

comparando as sequências de toxinas preditas de  P. variabilis com as sequências de todas

famílias  de  proteínas  no  banco  de  dados  que  possuíam o  mesmo domínio.  Desse  modo,

alinhamentos  múltiplos  dos  domínios  foram feitos  com o programa  muscle ou  kalign,

dependendo da  qualidade  do  alinhamento  do domínio,  sendo que  o programa MEGA foi

usado para a predição do melhor modelo ML (máxima verossimilhança) e, em seguida, a

geração de árvores filogenéticas ML, fixando o teste de “bootstrap” em 500 repetições para

medir  o  grau de  suporte  dos  nós.  As sequências  preditas  de  P. variabilis relacionadas  às

toxinas foram, então,  alinhadas individualmente com a sequência de toxina mais próxima

filogeneticamente, que possuía uma estrutura canônica (arquivo PDB), a fim de poder criar
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seu modelo estrutural baseado em modelagem por homologia com o programa MODELLER.

No caso dos peptídeos sem nenhuma estrutura conhecida, o serviço PEP-FOLD foi usado. 

Fig. 6. Pipeline de bioinformática utilizado pela busca de toxinas peptídicas. (figura criada por

JE Morlighem) 

Enzimas multifuncionais e com caraterização parcial (número EC incompleto)

Para  a  busca  de  atividades  enzimáticas  preditas,  três  pipelines diferentes  foram

desenvolvidos, seja procurando (1) por todas as atividades catalíticas presentes no holobionte

de  P. variabilis,  (2) unicamente pelas enzimas que apresentassem duas ou mais atividades

catalíticas  na  mesma molécula ou (3)  enzimas com número EC (“Enzyme Commission”)

incompleto, isto é, com atividades parcialmente caracterizadas. 

A primeira estratégia, utilizada para a predição de todas atividades catalíticas a partir

do transcriptoma (Fig. 7), foi baseada: (i) na anotação de todos os transcritos contra os bancos

de dados de sequências tanto eucarióticas quanto procarióticas e (ii) na anotação dos próprios

domínios e da ontologia gênica respectiva, a fim de classificá-los com base nos números EC e
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nas vias metabólicas correspondentes. A integração de quatro bancos de dados na anotação

dos transcritos de P. variabilis foi motivado pela presença e/ou descrição mais específica das

sequências  presentes  em  cada  um  desses  bancos  de  dados.  Assim,  cada  transcrito  foi

comparado contra os quatro bancos de dados usando o programa blastx do pacote BLAST+,

e a melhor anotação foi selecionada para ser submetida ao programa Blast2GO nas etapas

subsequentes da anotação funcional. Antes das etapas de mapeamento dos números EC e das

vias KEGG, as anotações de ontologia gênica (GO) foram simplificadas usando uma versão

menos complexa dos GOs (i.e., a GO-slim) para facilitar o resumo e o tratamento dos vários

GOs obtidos. 

Fig.  7.  Pipeline  de  bioinformática  utilizado pela  busca das  atividades  enzimáticas.  (figura

criada por JE Morlighem) 

Para a identificação das enzimas multifuncionais putativas, uma estratégia orientada

especificamente  foi  desenvolvida  em  script  em  Python  (Fig.  8),  que  consistiu  de  um

“pipeline” de cinco etapas, que aplicou os serviços externos e validados existentes (tais como

o  InterProScan  e  o  KEGG  Enzyme).  O  BLASTx  inicial  foi  executado  com  a  opção

culling_limit com uma valor 1, para manter apenas os hits de maior pontuação que não
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seriam “envelopados”, simplificando o “output” e facilitando sua análise e interpretação. Cada

sequência proteica predita com dois hits de BLAST foi submetida ao serviço InterProScan

para adquirir as anotações GOs correspondentes, a fim de determinar tanto os números EC

quanto as vias metabólicas associadas; esses baseados nos mapeamentos ec2go e kegg2go do

Gene Ontology Consortium (geneontology.org). Finalmente, as sequências proteicas preditas,

mapeadas  com  duas  atividades  catalíticas,  tiveram  seus  prováveis  substratos  e  produtos

determinados  por  uma  busca  no  banco  de  dados  “KEGG  Enzyme”

(www.genome.jp/kegg/annotation/enzyme.html). 

Fig.  8.  Pipeline de bioinformática utilizado pela busca de enzimas multifuncionais.  (figura

criada por JE Morlighem) 

Para  a  busca  e  a  análise  de  enzimas  preditas  com  número  EC  parcialmente

caracterizado,  outro “script” foi especificamente escrito (Fig. 9). Na primeira etapa, houve a

extração da tabela de resumo, da anotação gerada durante a análise do Blast2GO, de todos os

nomes dos transcritos contendo um número EC parcial. A segunda e a terceira etapa rodaram

em paralelo para fazer a predição da sequência proteica das enzimas; essas etapas consistindo

na tradução dos ORFs (fase de leitura aberta) e na submissãoao serviço InterProScan para

mapear os GOs correspondentes e dos números EC associados. Uma sequência predita foi
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considerada válida, quando da presença de um domínio catalítico correspondente ao mesmo

EC parcial. Para realizar a análise da distância (filogenética molecular), observada entre as

sequências  preditas,  do  holo-transcriptoma  de  P.  variabilis e  das  sequências  de  enzimas

conhecidas dos bancos de dados, as coleções disponíveis de sequências correspondentes a

cada  EC  de  interesse  foram  recuperados  do  banco  de  dados  BRENDA (www.brenda-

enzymes.org),  removendo  as  sequências  com  um  comprimento  menor  ou  maior  de  dois

desvios  padrão  da  população.  O alinhamento  de  múltiplas  sequências  foi  feito  usando  o

programa  kalign,  e  a  análise  foi  computada  com o programa MEGA usando o  método

Neighbor-Joining e o método p-distance. 

Fig.  9.  Pipeline  de  bioinformática  utilizado  pela  busca  de  enzimas  com  atividades

parcialmente caracterizadas. (figura criada por JE Morlighem) 
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4 REPERTÓRIO DE TOXINAS

The Transcriptome of the Zoanthid Protopalythoa variabilis (Cnidaria, Anthozoa) Predicts a

Basal Repertoire of Toxin-like and Venom-Auxiliary Polypeptides. 
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Figure  2.  Cladogram  depiction  of  the  P.  variabilis predicted  sequences  related  to  cysteine

dioxygenase (EC:1.13.11.20) members.



89

Figure 3. Cladogram depiction of the P. variabilis predicted sequences related to carboxypeptidase

A, B, A2, and U (EC:3.4.17.1, 2, 15, and 20) members.
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Table 2. List of predicted enzymes with incomplete Enzyme Commission numbers. 
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6 DISCUSSÃO

A investigação molecular  do  zoantídeo  colonial  Protopalythoa variabilis,  da  costa

brasileira, através da análise da expressão dos seus transcritos permitiu elucidar os repertórios

de toxinas peptídicas, no seu respectivo transcriptoma, e de sequências putativas de enzimas

no  holo-transcriptoma.  Desse  modo,  foi  possível  desvendar  e  predizer  a  presença  de  16

membros de doze famílias de toxinas e identificar 771 atividades catalíticas completas, 694

sequências com atividades parcialmente caracterizadas distribuídas em 23 sub-subclasses, e

treze enzimas multifuncionais. Assim, o presente estudo é a primeira descrição aprofundada

das proteínas bioativas expressas por este holobionte cnidário, que pode, em última análise,

ser de potencial interesse biotecnológico. Das doze famílias de toxinas putativas encontradas

em P. variabilis, oito delas já foram relatadas em cnidários, duas delas foram descobertas no

mesmo período de realização desse estudo, em água-viva e anêmonas do mar (BRINKMAN e

colab.,  2015;  LIU,  Guoyan  e  colab.,  2015),  enquanto  duas  famílias,  aqui  descobertas,

permaneciam desconhecidas  em Cnidaria,  até  o  momento.  Um dos  produtos  preditos  da

transcrição e expressão gênica corresponde à sequência de um peptídeo neurotóxico descrito

apenas  em Anthozoa,  até  recentemente,  o  que possibilita  caracterizar  uma nova classe de

toxinas com estrutura única. Ademais, uma diversidade de enzimas especializadas preditas foi

identificada,  incluindo atividades  (catalíticas)  que  raramente  haviam sido  identificada,  até

agora,  embora se sabia ser de relevância industrial,  como as transaminases.  Ainda que as

enzimas  preditas  identificadas  no  cnidário  P.  variabilis possam  compartilhar  muitas

propriedades estruturais com as enzimas atualmente em uso, originárias principalmente de

fontes  terrestres  ou  microbianas,  elas  também  podem  apresentar  mudanças  sutís,  porém

distintas, em suas atividades enzimáticas e propriedades físico-químicas, devido à sua relação

de evolução distante e o ambiente marinho em que atuam, o que as tornam valiosas para

catálise e aplicações biomédicas. 

Embora tenhamos explorado os biocatalisadores e as toxinas proteicas do cnidário P.

variabilis visando  identificar  o  seu  potencial  em  biotecnologia  marinha,  os  métodos  de

triagem de alto  rendimento empregados atualmente  possuem certas  limitações  de  técnica,

particularmente no que diz respeito à descoberta de atividades desconhecidas ou sequências

proteicas e gênicas não anotadas, que se anotadas estariam disponíveis em bancos de dados

públicos,  facilitando  a  busca  e  a  comparação  de  organismos  não-modelos.  Quanto  às

perspectivas  futuras,  seria  necessário  continuar  a  investigação  das  espécies  previamente
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analisadas,  a  medida  que  novos  métodos  e/ou  abordagens  multidisciplinares  sejam

desenvolvidos. Na verdade,  embora mais da metade dos transcritos não corresponderam a

nenhuma sequência  conhecida  e  várias  enzimas  preditas  não  puderam ter  suas  atividades

completamente  caracterizadas,  não  se  descarta  que  outras  toxinas  e  enzimas  possam  ser

reveladas, em conformidade com as abordagens escolhidas. Além disso, não se descarta a

importância da análise funcional dos peptídeos e enzimas e, nesse aspecto, seria importante

realizar estudos adicionais sobre o peptídeo neurotóxico de Anthozoa, a fim de caracterizar

completamente essa nova classe de toxina peptídica marinha. Em paralelo a esse estudo, de

uma única toxina em particular, seria frutífero empreender uma investigação mais geral sobre

a hierarquização das atividades funcionais dos peptídeos e enzimas, mesmo que várias dessas

sejam  de  funções  conhecidas,  visto  que  o  filo  Cnidaria  compreende  uma  das  linhagens

animais mais antigas do planeta e dos oceanos. 

Além  disso,  os  esforços  de  bioprospecção,  visando  a  descoberta  de  enzimas

inteiramente novas, com atividade catalítica e propriedades físico-químicas melhoradas, bem

como  de  péptidos  bioativos  com  relevância  industrial  ou  farmacêutica,  têm  aumentado

continuamente, em paralelo a  uma um mercado em crescimento que demanda inovação em

todos os setores biotecnológicos. Embora, a despeito de que várias enzimas já são utilizadas e

fazem parte de vários bioprocessos comerciais, assim mesmo esses biocatalizadores aplicados

representam uma porcentagem muito pequena de todas as possíveis atividades enzimáticas, a

descobrir e a melhorar, através por meio de iniciativas adicionais de bioprospecção, incluído

bioprospecção  via  bioinformática.  Além  disso,  de  todas  as  enzimas  identificadas,  que

potencialmente atingiram o status de “comercial”, em sua grande maioria requer a melhoria

das  reações  catalíticas  já  conhecidas,  em  total  contraste  do  que  se  espera  de  reações

enzimáticas  totalmente  novas,  com  apenas  alguns  poucos  exemplos  de  enzimas

verdadeiramente “novas”.  Portanto,  o  significado de “novas” enzimas é,  aqui  e  em geral,

amplo, incluindo não somente novas sequências e estruturas enzimáticas, mas também nova

atividade  catalítica,  melhor  estabilidade  reacional,  preferência  e/ou  promiscuidade  de

substratos, entre outras características e propriedades “novas”. 

No  que  se  refere  à  imensa  diversidade  de  péptidos  e  proteínas  de  veneno,  esses

constituem repertórios  de  atividades  complexas  e  plataformas  moleculares  com potencial

significativo para a  inovação de drogas do futuro ou biofármacos. No entanto, também tem

sido verificado que,  em vez de seu desenvolvimento direto como agentes terapêuticos,  as

toxinas peptídicas têm sido aplicadas como ferramentas moleculares e farmacêuticas, a fim

gerar  novos  insumos  terapêuticos  (ROBINSON  e  colab.,  2017).  Nesse  sentido,  os
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ecossistemas  oceânicos  são  atraentes  para  pesquisa  e  são  também  reconhecidos  como

reservatórios e uma fronteira químico-biológica amplamente inexplorados, mas abundantes,

inclusive de compostos proteináceos potencialmente valiosos para as diferentes especialidades

da Biotecnologia. No entanto, as mudanças climáticas já afetam os ecossistemas terrestres e

em particular os ecossistemas marinhos, mais sensíveis em relação ao aumento da acidez,

fluxo de  matéria  e  propagação de  microrganismo deletéria  fauna e  flora  marinhos,  como

evidenciado  por  eventos  de  branqueamento  mássico  de  corais.  Esse  e  outros  fenômenos,

resultantes das mudanças climáticas, poderá acarretar na perda de biodiversidade juntamente

com  seus  associados  compostos  únicos.  Assim,  (1)  os  estudos  focando  em  espécies

desconhecidas  ou  que  não  sejam “fashion”,  (2)  o  desenvolvimento  contínuo  de  técnicas

robustas  de  triagem,  (3)  a  facilitação  da  transição  do  estado  de  “caracterização”  para  a

“produção”  de  proteínas  e  péptidos  bioativos  promissores,  e  (4)  a  sustentabilidade  dos

habitats, são todos desafios e ações que devem ser considerados como incentivos para futuras

pesquisas e produtos comercializáveis,  no sentido de promover a biotecnologia marinha e

conservação. 
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7 CONCLUSÃO

Esse estudo investigativo se dedicou a reconhecer e demonstrar que os organismos

marinhos pouco conhecidos,  como o zoantídeo  Protopalythoa variabilis,  figurariam como

recursos e fontes únicas para a identificação e obtenção de enzimas e toxinas polipeptídicas,

cujas  estruturas,  atividades  e  propriedades  intrínsecas  únicas  podem  encontrar  usos  em

diversos setores da Biotecnologia Industrial e Farmacêutica. Apesar dos recentes e crescentes

esforços para se estudar animais marinhos, com exceção de poucas espécies de cnidários,

ditos  modelos,  preferencialmente  investigadas,  as  outras  espécies  do  filo  raramente  são

investigadas e dados experimentais obtidos. O holobionte do cnidário  P. variabilis, além de

ser praticamente nada estudado em nível molecular, foi escolhido devido ao conhecimento

popular que indica o uso, por pescadores, da secreção mucosa de espécies parentais (gênero

Palythoa) tem sido usada por pescadores como agente cicatrizante e analgésico tópico, além

de que há evidências acumuladas sobre o papel de enzimas específicas e de rotas metabólicos

sintéticas de produtos naturais dos seus respectivos simbiontes. Desse modo, a abordagem de

sequenciamento  integral  do  transcriptôma e  da  montagem  de novo dos  transcritos  (genes

expressos)  de  P.  variabilis,  bem  como  dos  transcritos  de  sua  comunidade  de  espécies

simbióticas associada, revelou um repertório de diversas enzimas e um coquetel de toxinas de

famílias  variadas  que  se  eram  praticamente  desconhecidos  em  sua  totalidade,  antes  do

presente  estudo.  A divergência  estrutural  (e  preditivamente  funcional)  exibida  por  essas

sequências identificadas no holo-transcriptoma, mesmo que, às vezes, somente um ou poucos

resíduos estejam modificados, nos domínios dessas toxinas peptídicas ou nos sítios catalíticos

dessas  enzimas  marinha,  o  que  seria  bastante  sugestivo  e  suficiente  para  modificar

determinadas características físico-químicas, catalíticas e de especificidade ao alvo molecular

ou ao substrato e, consequentemente, servirem para o desenvolvimento de novos e potenciais

insumos  biotecnológicos e biofarmacêuticos. 
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ANEXO A - VISÃO GERAL DE APLICAÇÕES DE ENZIMAS

Industry Enzyme Application

animal feed keratinase
production of keratin-based dietary protein 
supplement

phytase enhanced digestibility
protease enhanced digestibility
xylanase enhanced digestibility
β-glucanase enhanced digestibility

cosmetics catalase antioxidant properties 

endoglycosidase teeth and gum tissue care
glucose oxidase hair and skin conditiong agent
laccase hair dye
lipase prevent or treat skin rash
papain teeth and gum tissue care
peroxidase skin care (free radical protection)
protease skin care (superficial exfoliation)
superoxide dismutase skin care (free radical protection), antimicrobial

detergent amylase carbohydrate stain removal 

cellulase color clarification, antiredeposition
cutinase triglyceride removal 
lipase lipid stain removal
mannosidase / mannanase mannan stain removal
pectate lyase fruit and vegetable stain removal
protease protein stain removal

food and beverage acetolactate decarboxylase
reducing maturation time of fermented beverages, 
flavor

aminopeptidase cheese ripening, mashing
amylase bread softness, flour adjustment, beverage preparation
catalase chesse processing
cellulase fruit liquefaction 
glucose oxidase dough strengthening, oxygen removal from beverages
laccase lactose removal,beverage clarification and flavor
limoninase debittering

lipase
cheese ripening and flavor, dough stability and 
conditioning

lipoxygenase dough strengthening, bread whitening
lysozyme preservation
naringinase debittering
pectinase / pectin 
methylesterase

depectinization of fruit-based products

protease
milk processing and flavor, dough preparation, limit 
haze formation

proteinase cheese ripening
pullulanase improve saccharification process
transglutaminase viscoelastic properties modification
xylanase dough conditioning
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β-glucanase mashing

leather and textile amylase desizing

catalase bleach termination
cellulase denim finishing, cotton softening
collagenase wool finishing
Cutinase cotton scouring, synthetic fiber modification
laccase bleaching
ligninase wool finishing
lipase denim finishing, degreasing
nitrile hydratase surface modification of synthetic fibres
pectate lyase bioscouring
peroxidase excess dye removal

protease
silk degumming, fiber removal, dehairing, soaking, 
bating

organic synthesis and 
polymer

acylase synthesis of penicillin

acyltransferase synthesis of polyhydroxyalkanoate (PHA) precursor
alcohol dehydrogenase synthesis of primary alcohols
glucose oxidase polymerization of anilines
glycosyl tranferase synthesis of oligosaccharides
haloalkane dehalogenase herbicide synthesis

laccase
polymerization of phenolic compounds and vinyl 
polymes

lipase
ester synthesis, lipid modification, enantionmer 
resolution, acylation of carbohydrates, 
polycondensation, polymerization of lactones, …

nitrilase synthesis of carboxylic acids
nitrile hydratase synthesis of acrylamide

protease
synthesis of peptides, peptide isosteres, 
glycoconjugates

transglutaminase polymerization of protein and polypeptide
tyrosinase polymerization of lignin and chitosan 

pulp and paper amylase
modification of starch of coated paper, deinking, 
drainage

cellulase fiber modification, delignification

laccase 
delignification, bleaching, lipophilic extractives 
removal

lipase pitch control, contaminant reduction
protease biofilm removal
xylanase bleach boosting

biomass conversion amylase saccharification

amyloglucosidase saccharification

cellobiose phosphorylase
lignocellulose processing, degradadation of 
lignocellulosic biomass

cyclodextrin-
glycosyltransferase

cyclodextrin production

glucose isomerase glucose to fructose conversion
lipase biodiesel production
phospholipase oil degumming
protease increase fermentation rate
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pullulanase saccharification
xylanase viscosity reduction

waste management and 
bioremediation

amidase degradation of nitriles and amides containing wastes

amylase biotransformation of solid food wastes
amyloglucosidase biotransformation of solid food wastes
cutinase degradation of polycaprolactone and plastic wastes

keratinase
degradation of hair, feather, and collagen in sewage 
system

laccase degradation of phenolic compounds
lignin peroxidase degradation of chlorinated aromatic compounds
lipase degradation of crude oils

manganese peroxidase
degradation of phenolic compounds and chlorinated 
compounds

nitrile hydratase degradation of nitriles in waste

(tabela criada por JE Morlighem)
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ANEXO B - INSUMOS PROTEÍCOS APROVADOS PELA FDA

drug name FDA approval

generic brand year NDA indication / application product origin when not human

Peptides (up to 50 AA)

corticotropin Acthar 1950 007504 diagnosis of adrenocortical insufficiency

bacitracin Cortisporin 1957 050168 dermatose with secondary infection bacterium (Bacillus subtilis)

polymyxin B Cortisporin 1957 050168 dermatose with secondary infection bacterium (Bacillus polymyxa)

glucagon Glucagon 1960 012122 hypoglycemia 

colistin Coly-Mycin S 1962 050356 bacterial infection
bacterium (Paenibacillus 
polymyxa)

dactinomycin Cosmegen 1964 050682 chemotherapy
bacterium (Streptomyces 
parvullus)

vancomycin Vancocin 1964 060180 bacterial infection
bacterium (Amycolatopsis 
orientalis)

cosyntropin Cortrosyn 1970 016750 diagnosis of adrenocortical insufficiency

bleomycin Blenoxane 1973 050443 carcinoma, Hodgkin’s disease
bacterium (Streptomyces 
verticillus)

pentagastrin Peptavlon 1974 017048
diagnosis of gastric acid secretory 
dysfunction

[engineered]

protirelin Thypinone 1976 017638 diagnosis of the pituitary gland dysfunction

sincalide Kinevac 1976 017697
diagnosis of the gallbladder and pancreas 
dysfunctions

calcitonin Calcimar 1978 017808
Paget’s disease, hypercalcemia, 
osteoporosis

fish (Salmo)

desmopressin DDAVP 1978 017922 central diabetes insipidus

oxytocin Syntocinon 1980 018245 vaginal delivery

gonadorelin Factrel 1982 018123 diagnosis of the pituitary gland dysfunction

cyclosporine Sandimmune 1983 050573 organ transplant rejection fungus (Beauveria nivea)

enalapril Vasotec 1985 018998 hypertension, heart failure Captopril derivative   [TOXIN]

leuprolide Lupron 1985 019010 prostatic cancer

lisinopril Prinivil 1987 019558
hypertension, heart failure, acute 
myocardial infarction 

Captopril derivative   [TOXIN]

octreotide Sandostatin 1988 019667 acromegaly, tumors

goserelin Zoladex 1989 019726
prostatic cancer breast cancer, 
endometriosis

nafarelin Synarel 1990 019886 central precocious puberty (CPP)

sermorelin Geref 1990 019863 dwarfism

histrelin Supprelin 1991 019836 central precocious puberty (CPP)

corticorelin Acthrel 1996 020162 ACTH-dependent Cushing’s syndrome ovine

glatiramer Copaxone 1996 020622 multiple sclerosis [engineered]

eptifibatide Integrilin 1998 020718 acute coronary syndrome
snake (Sistrurus miliarius)   
[TOXIN]

depreotide NeoTect 1999 021012 diagnosis of lung cancer [engineered]

ganirelix Ganirelix 1999 021057
premature Luteinizing Hormone (LH) 
surges

quinupristin, 
dalfopristin

Synercid 1999 050747 bacterial infection
bacterium (Streptomyces 
pristinaespiralis)

bivalirudin Angiomax 2000 020873 anticoagulant for unstable angina
medicinal leech (Hirudo 
medicinalis)   [TOXIN]

cetrorelix Cetrotide 2000 021197
premature Luteinizing Hormone (LH) 
surges

triptorelin Trelstar 2000 020715 prostatic cancer

caspofungin Cancidas 2001 021227 fungus infection fungus (Glarea lozoyensis)

nesiritide Natrecor 2001 020920 acutely decompensated heart failure
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secretin SecreFlo 2002 021136
diagnosis of pancreatic dysfunction and 
gastrinoma

porcine

teriparatide Forteo 2002 021318 osteoporosis

abarelix Plenaxis 2003 021320 prostatic cancer [engineered]

bortezomib Velcade 2003 021602 multiple myeloma [engineered]

daptomycin Cubicin 2003 021572 skin infection, bloodstream infection
bacterium (Streptomyces 
roseosporus)

enfuvirtide Fuzeon 2003 021481 HIV-1 infection virus (HIV)

secretin Chirhoclin 2004 021256
diagnosis of pancreatic dysfunction and 
gastrinoma

ziconotide Prialt 2004 021060 severe chronic pain
cone snail (Conus magus)   
[TOXIN]

exenatide Byetta 2005 021773 type 2 diabetes mellitus
Gila monster (Heloderma 
suspectum)   [TOXIN]

micafungin Mycamine 2005 021506 fungus infection fungus (Coleophama empedri)

anidulafungin Eraxis 2006 021632 fungus infection fungus (Aspergillus nidulans)

lanreotide Somatuline 2007 022074 acromegaly

degarelix Firmagon 2008 022201 prostatic cancer [engineered]

romiplostim Nplate 2008 125268 immune thrombocytopenic purpura (ITP) [engineered]

romidepsin Istodax 2009 022393 cutaneous T-cell lymphoma (CTCL)
bacterium (Chromobacterium 
violaceum)

telavancin Vibativ 2009 022110
skin infection (cSSSI) caused by Gram-
positive bacteria

bacterium (Amycolatopsis 
orientalis)

liraglutide Victoza 2010 022341 type 2 diabetes mellitus

tesamorelin Egrifta 2010 022505 lipodystrophy

icatibant Firazyr 2011 022150 hereditary angioedema (HAE) [engineered]

carfilzomib Kyprolis 2012 202714 myeloma bacterium (Actinomycete)

linaclotide Linzess 2012 202811 chronic idiopathic constipation (CIC)

pasireotide Signifor 2012 200677 Cushing’s disease

peginesatide Omontys 2012 202799 anemia [engineered]

teduglutide Gattex Kit 2012 203441 short bowel syndrome (SBS)

teduglutide Gattex 2012 203441 short bowel syndrome (SBS)

dalbavancin Dalvance 2014 021883 skin infection
bacterium (Amycolatopsis 
orientalis)

dulaglutide Trulicity 2014 125469 type 2 diabetes

oritavancin Orbactiv 2014 206334 skin infection
bacterium (Amycolatopsis 
orientalis)

lixisenatide Adlyxin 2016 208471 improve glycemic control
Gila monster (Heloderma 
suspectum)   [TOXIN]

abaloparatide Tymlos 2017 208743 osteoporosis

etelcalcetide Parsabiv 2017 208325 secondary hyperparathyroidism [engineered]

macimorelin Macrilen 2017 205598 growth hormone deficiency

plecanatide Trulance 2017 208745 chronic idiopathic constipation (CIC)

semaglutide Ozempic 2017 209637 type 2 diabetes mellitus 

lypressin Diapid ? 016755 central diabetes insipidus porcine

Proteins (non-catalytic)

insulin 
beef/pork

Protamine 
zinc & Iletin I

1966 017932 type 1 diabetes, type 2 diabetes bovine/porcine

chorionic 
gonadotropin

Follutein 1974 017056 cryptorchidism, induction of ovulation

menotropins Pergonal 1975 017646
ovulation induction, multiple follicular 
development

albumin Jeanatope 1976 017836
determination of total blood and plasma 
volume

somatropin Asellacrin 1976 017726 growth failure, Turner Syndrome
insulin 
human

Humulin 1982 018780 type 1 diabetes, type 2 diabetes

interferon Intron A 1986 103132 chronic hepatitis C, cancer
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alfa-2b

urofollitropin Metrodin 1986 019415
ovulation induction, multiple follicular 
development

epoetin alfa Epogen 1989 103234 anemia

interferon 
alfa-n3

AlferonN 
Injection

1989 103158 chronic hepatitis C, cancer

filgrastim Neupogen 1991 103353
febrile neutropenia in patients with non-
myeloid malignancies

sargramostim Leukine 1991 103362
acute myelogenous leukemia (AML), 
myeloid recovery

aldesleukin Proleukin 1992 103293 metastatic renal cell carcinoma (RCC)

aprotinin Trasylol 1993 020304 blood loss bovine
interferon 
beta-1b

Betaseron 1993 103471 relapsing forms of multiple sclerosis 

interferon 
beta-1a

Avonex 1996 103628 relapsing forms of multiple sclerosis 

becaplermin Regranex 1997 103691 lower extremity diabetic neuropathic ulcer
follitropin 
beta

Follistim 1997 020582
ovulation induction, multiple follicular 
development

etanercept Enbrel 1998 103795 arthritis

lepirudin Refludan 1998 020807
anticoagulation in heparin-associated 
thrombocytopenia

medicinal leech (Hirudo 
medicinalis)   [TOXIN]

thyrotropin 
alfa

Thyrogen 1998 020898 serum thyroglobulin testing

interferon 
gamma-1b

Actimmune 1999 103836
chronic granulomatous disease (CGD), 
severe malignant osteopetrosis (SMO) 

choriogonado
tropin alfa

Ovidrel 2000 021149
ovulation induction, multiple follicular 
development

anakinra Kineret 2001 103950
rheumatoid arthritis (RA), cryopyrin-
associated periodic syndromes (CAPS)

darbepoetin 
alfa

Aranesp 2001 103951 anemia

egfilgrastim Neulasta 2002 125031
febrile neutropenia in patients with non-
myeloid malignancies

interferon 
alfa-2a

Pegasys 2002 103964 chronic hepatitis C

desirudin Iprivask 2003 021271 deep vein thrombosis
medicinal leech (Hirudo 
medicinalis)   [TOXIN]

pegvisomant Somavert 2003 021106 acromegaly

lutropin alfa Luveris 2004 021322 follicular development

palifermin Kepivance 2004 125103 hematologic malignancies

abatacept Orencia 2005 125118 arthritis

mecasermin Increlex 2005 021839 growth failure in children

pramlintide Symlin 2005 021332 type 1 diabetes, type 2 diabetes

epoetin beta Micera 2007 125164 anemia

rilonacept Arcalyst 2008 125249
cryopyrin-sssociated periodic syndromes 
(CAPS)

ecallantide Kalbitor 2009 125277 hereditar angioedema (HAE)

aflibercept Eylea 2011 125387 age-related macular degeneration (AMD) 

belatacept Nulojix 2011 125288
prevent acute rejection for kidney 
transplant

albiglutide Tanzeum 2014 125431 type 2 diabetes 

metreleptin Myalept 2014 125390 leptin deficiency 
parathyroid 
hormone

Natpara 2015 125511 hypoparathyroidism 

Enzymes

hyaluronidase Wydase 1950 006343
increase the dispersion and absorption of 
other drugs 

bovine

collagenase Santyl 1965 101995 debridement, Dupuytren’s contracture
bacterium (Clostridium 
histolyticum)
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asparaginase Elspar 1978 101063 acute lymphoblastic leukemia (ALL) bacterium (Escherichia coli)

urokinase Kinlytic 1978 021846 pulmonary emboli

chymopapain Chymodiactin 1982 018663 sciatica plant (Carica papaya)

alteplase Activase 1987 103172 stroke, myocardial infarction

pegademase Adagen 1990 019818
severe combined immunodeficiency 
disease (SCID)

bovine

alglucerase Ceredase 1991 020057 Gaucher disease type 1

botulinum 
toxin type A

Botox 1991 103000
overactive bladder (OAB), headache, 
cervical dystonia, blepharospasm, 
hyperhidrosis, cosmetic

bacterium (Clostridium 
botulinum)   [TOXIN]

dornase alfa Pulmozyme 1993 103532 cystic fibrosis

imiglucerase Cerezyme 1994 020367 Gaucher disease type 1

pancrelipase Cotazym 1996 020580 exocrine pancreatic insufficiency porcine

reteplase Retavase 1998 103786 myocardial infarction

sacrosidase Sucraid 1998 020772
congenital sucrase-isomaltase deficiency 
(CSID)

yeast (Saccharomyces 
cerevisiae)

denileukin 
diftitox

Ontak 1999 103767 cutaneous T-cell lymphoma
bacterium (Corynebacterium 
diphtheriae)   [TOXIN]

botulinum 
toxin type B

Myobloc 2000 103846 cervical dystonia
bacterium (Clostridium 
botulinum)   [TOXIN]

tenecteplase TNKase 2000 103909 myocardial infarction

rasburicase Elitek 2002 103946 elevated plasma uric acid levels fungus (Aspergillus flavus)
agalsidase 
beta

Fabrazyme 2003 103979 Fabry disease

laronidase Aldurazyme 2003 125058 mucopolysaccharidosis I (MPS I)

galsulfase Naglazyme 2005 125117 mucopolysaccharidosis VI (MPS VI)
alglucosidase 
alfa

Myozyme 2006 125141 Pompe disease (GAA deficiency)

idursulfase Elaprase 2006 125151
Hunter syndrome (Mucopolysaccharidosis 
II, MPS II)

pegloticase Krystexxa 2010 125293 chronic gout mammalian
velaglucerase
alfa

VPRIV 2010 022575 Gaucher disease type 1

asparaginase Erwinaze 2011 125359 acute lymphoblastic leukemia (ALL) 
bacterium (Erwinia 
chrysanthemi)

glucarpidase Voraxaze 2012 125327
toxic levels of methotrexate (kidney 
failure)

bacterium (Pseudomonas)

ocriplasmin Jetrea 2012 125422
symptomatic vitreomacular adhesion 
(VMA) 

taliglucerase 
alfa

Elelyso 2012 022458 Gaucher disease 

elosulfase 
alfa

Vimizim 2014 125460
mucopolysaccharidosis type IVA (Morquio 
A syndrome) 

asfotase alfa Strensiq 2015 125513 hypophosphatasia (HPP)
sebelipase 
alfa

Kanuma 2015 125561 lysosomal acid lipase (LAL) deficiency 

cerliponase 
alfa

Brineura 2017 761052 Batten disease

vestronidase 
alfa 

Mepsevii 2017 761047
mucopolysaccharidosis type VII (MPS VII
- Sly syndrome) 

Por simplicidade, apenas um nome de marca, geralmente é fornecida a primeira versão de um medicamento

(outras  variações,  como a substituição de aminoácidos,  a  PEGuilação,  ou a  mudança na formulação ou no

método de produção, são voluntariamente não relatadas nesta lista). O limite de tamanho de péptido / proteína de

50 resíduos é estimado com base na sequência ativa. Um medicamento é rotulado como "engineered" quando sua

sequência ou estrutura não é originária de uma fonte natural. (tabela criada por JE Morlighem)
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ANEXO C - ARTIGO SUPLEMENTAR 1

Identification  of  long  non-coding  RNAs  in  two  anthozoan  species  and  their  possible

implications for coral bleaching. 

[Publicado] Impact Factor (5-year): 4.8 / Qualis CAPES (Biotecnologia 2013-2016): A1

DOI: 10.1038/s41598-017-02561-y
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ANEXO D - ARTIGO SUPLEMENTAR 2

Cell-penetrating peptides (CPPs): From delivery of nucleic acids and antigens to transduction

of engineered nucleases for application in transgenesis. 

[Publicado] Impact Factor (5-year): 2.9 / Qualis CAPES (Biotecnologia 2013-2016): B1

DOI: 10.1016/j.jbiotec.2017.05.002
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ANEXO E - ARTIGO SUPLEMENTAR 3

The  dinoponeratoxin  peptides  from the  giant  ant  Dinoponera  quadriceps  display  in  vitro

antitrypanosomal activity. 

[Publicado] Impact Factor (2016): 3.3 / Qualis CAPES (Biotecnologia 2013-2016): B1

DOI: 10.1515/hsz-2017-0198
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ANEXO F - ARTIGO SUPLEMENTAR 4

Novel  Kunitz-like  peptides  discovered  in  the  zoanthid  Palythoa  caribaeorum through

transcriptome sequencing. 

[Publicado] Impact Factor (2016): 4.3 / Qualis CAPES (Biotecnologia 2013-2016): A1
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