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RESUMO
ARAUJO N. C. Estudo estrutural de enzimas relacionadas com a modificação nas posições
C3” e C6’ da biossíntese de gentamicina. 2018. 70 f. Dissertação (Mestrado em
Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, SP, 2018.
Antibióticos antimicrobianos são moléculas capazes de inibir o crescimento de
microrganismos, na maioria, produtos naturais derivados de fungos ou bactérias que bloqueiam
processos cruciais para a sobrevivência de microrganismos. A gentamicina é um
aminoglicosídeo 4,6 bisubstituído que exerce papel importante no tratamento de infecções
graves causadas por bactérias gram-negativas; apresenta uma complexa e pouco entendida rota
de biossíntese. Dessa via, a desidrogenase GenD2 e a aminotransferase GenS2 atuam sobre a
posição C3” da gentamicina A2 produzindo gentamicina X2, e a GenB2 atua na posição C6’
epimerizando a molécula de gentamicina C2a. As enzimas foram purificadas por cromatografia
de afinidade e por exclusão de tamanho, no tampão composto por 50 mM de Tris HCl, 100 mM
de NaCl pH 7,7. Com a intenção de compreender a rota de biossíntese da gentamicina, o
objetivo deste trabalho foi estudar estruturalmente as enzimas GenD2, GenS2 e GenB2 em
complexo com seus cofatores e ligantes. Cristais da enzima GenD2 difrataram, porém não foi
possível determinar sua estrutura, análises biofísicas através de calorimetria de titulação
isotérmica e por gel filtração analítica, puderam confirmar seu cofator, o NAD+, e um estado
oligomérico compatível à um tetrâmero em solução. A enzima GenB2 em complexo com o
cofator PMP e gentamicina X2 difratou a uma resolução de 1,7 Å e foi resolvida por substituição
molecular, na qual foi identificada uma molécula na unidade assimétrica pertencente ao grupo
espacial C 2 2 21. Essa enzima é um homodímero, seu sítio de ligação está na interface entre os
protômeros com contribuições de resíduos de ambas as moléculas. A região onde se encontra o
anel pirimidínico do PMP é carregada positivamente, favorecendo a interação com o cofator. A
cavidade onde se encontra posicionada a gentamicina X2, é bastante ampla e eletronegativa,
por seu substrato ser um aminoglicosídeo. A lisina 227 é o resíduo que realiza a clássica base
de Schiff, presente em enzimas PLP/PMP dependentes, entre o anel pirimidínico do PMP e a
tirosina 124. Os avanços promissores sobre a GenD2 e a compreensão estrutural da GenB2
auxiliam no entendimento da via de biossíntese de gentamicina bem como contribuem para o
crescente entendimento sobre o enovelamento de enzimas PLP dependentes.
Palavras-chave: Produtos naturais. Aminoglicosídeo. Gentamicina. Cristalografia.
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ABSTRACT
ARAUJO, N. C. Structural study of enzymes involved in the modification at the C3” and
C6’ positions of gentamicin C. 2018. 70 f. Master thesis (Microbiology) – Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, SP, 2018.
Antimicrobial antibiotics are molecules capable of inhibiting the growth of microorganisms,
most of them are natural products derived from fungi or bacteria that block some crucial
processes to the survival of microorganisms. Gentamicin is a 4,6 disubstituted aminoglycoside
that plays an important role in the treatment of severe infections caused by gram-negative
bacteria. This aminoglycoside presents a complex and poorly understood biosynthesis route.
From this route, GenD2 dehydrogenase and GenS2 aminotransferase have been identified to
act at C3’ position of gentamicin A2 producing gentamicin X2, and the enzyme GenB2 acts at
the C6” position, epimerizing the gentamicin C2a molecule. These enzymes were purified by
immobilized metal ion affinity and size exclusion chromatography in a buffer composed of 50
mM Tris HCl, 100 mM NaCl pH 7,7. In order to understand the route of gentamicin
biosynthesis, this work aims to study the enzymes GenD2, GenS2 and GenB2 in complex with
their cofactors and ligands. Some crystals of GenD2 diffracted, however it was not possible to
determine its structure. Biophysical analysis by isothermal titration calorimetry and analytical
gel filtration; confirmed NAD+ as its cofactor, and an oligomeric state compatible with a
tetramer in solution. GenB2 crystals in complex with PMP cofactor and gentamicin X2
diffracted at a resolution of 1.7 Å and its structure was resolved by molecular replacement,
which presented one molecule in the asymmetric unit belonging to the space group C 2 2 21.
This enzyme is a homodimer, the binding site is located at the interface between protomers and
residues from both molecules contribute toward the formation of the active site. The region
where the PMP pyrimidine ring is located is positively charged, favoring the interaction with
the cofactor. The active site cavity, where gentamicin X2 is positioned, is a large groove and
predominantly electronegative, compatible with the substrate of the enzyme, which is an
aminoglycoside. Lysine 227 is the key residue that performs the classical Schiff base,
commonly present in PLP/PMP dependent enzymes, between the PMP pyrimidine ring and
tyrosine 124. Promising advances on GenD2 and the structural understanding of GenB2 aids in
the understanding of the gentamicin biosynthetic pathway as well as contribute towards the
knowledge about the folding of PLP dependent enzymes.
Keywords: Natural products. aminoglycosides. gentamicin. crystallography.
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1 INTRODUÇÃO

1.1. Antibióticos antimicrobianos naturais
Os antibióticos antimicrobianos são moléculas capazes de inibir o crescimento de
microrganismos. Estas moléculas podem ser produtos naturais como a penicilina e a
estreptomicina, semissintéticos como amicacina ou cefalosporina, ou também produzidas
sinteticamente pelo ser humano, como as sulfonamidas e quinolonas (ZHANG, 2005). A maior
parte dos antibióticos são produtos naturais derivados de fungos ou bactérias, geralmente esses
compostos são gerados a partir do metabolismo secundário desses microrganismos e foram
selecionados evolutivamente ao longo de milhares de anos em resposta às necessidades e
desafios impostos pelo ambiente. A pressão seletiva sobre os organismos produtores destes
compostos gerou uma gama enorme de moléculas capazes de bloquear alguns processos
cruciais na sobrevivência de microrganismos e essa propriedade é utilizada pelos seres humanos
para o tratamento contra bactérias ou fungos patogênicos. Enquanto milhares de moléculas têm
sido reportadas como tendo propriedades antibióticas, somente uma pequena parcela delas tem
sua eficácia e segurança comprovadas para o tratamento de doenças bacterianas que acometem
os seres humanos. (WALSH, 2003).
Os antibióticos antibacterianos podem ser classificados de diversas maneiras. A
classificação mais comum é aquela que divide as principais classes de antibióticos de acordo
com seus alvos, que podem ser: (1) Parede celular bacteriana, inibindo a sua síntese, ex. βlactâmicos, (2) Ribossomos bacterianos, ex. aminoglicosídeos que bloqueiam a síntese de
proteínas, (3) DNA bacteriano, bloqueando sua replicação e reparo, ex. quinolonas, e (4) Via
de biossíntese de folato, essencial por fornecer unidades monoméricas para a síntese de DNA,
que é bloqueada por sulfas (WALSH, 2003).

1.2. Aminoglicosídeos
Dentre os antibióticos que inibem a síntese proteica bacteriana, encontramos os
aminoglicosídeos, tais como a estreptomicina, canamicina, gentamicina e tobramicina. O
primeiro aminoglicosídeo descoberto foi a estreptomicina, isolada de Streptomyces griseus, em
1944 por Selman Waksman. Esta descoberta causou uma revolução na medicina, haja visto que
esse foi o primeiro agente antibacteriano efetivo para o tratamento da tuberculose. Atualmente,
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a estreptomicina é substituída por fármacos mais eficazes e com menos efeitos colaterais, apesar
de ainda ter importância significativa como antibiótico de segunda linha (ARYA, 2006). Após
esta descoberta, outros aminoglicosídeos foram descritos: neomicina (1949), canamicina
(1957), paromomicina (1959), gentamicina (1963), tobramicina (1967), sisomicina (1970),
butirosina (1971), lividomicina (1971), entre outros (Park, 2012). Entretanto, devido à alta
nefrotoxicidade e ototoxicidade, comum aos aminoglicosídeos, a maioria não foi introduzida
na clínica humana e veterinária.
Diferentemente da maioria dos antibióticos que tem ação no ribossomo bacteriano, os
aminoglicosídeos são bactericidas. O mecanismo de ação destes antibacterianos se dá pela sua
ligação ao RNA 16S da subunidade 30S do ribossomo bacteriano. Essa ligação pode levar ao
bloqueio da síntese proteica ou gerar proteínas não funcionais pela incorporação de
aminoácidos incorretos. Essa ação é o que torna tal classe de antimicrobianos letal para a
bactéria alvo. (Figura 1) (COX, et al., 1964, CHAMBERS, 2003, PARK 2012).

Figura 1. Mecanismo de ação dos aminoglicosídeos
O aminoglicosídeo se liga à subunidade 30S do ribossomo bacteriano podendo: A. bloquear o início da síntese de
proteínas; B. levar a liberação do complexo ribossomal causando uma parada prematura da tradução ou C. levar a
adição de um aminoácido incorreto à proteína.
Fonte: Chambers (2003).

Os aminoglicosídeos são produzidos principalmente por actinomicetos, são produtos do
metabolismo secundário de carboidratos e podem ser descritos quimicamente por apresentarem
um núcleo derivado de um aminociclitol unido a vários outros aminoaçúcares ou
desoxiaçúcares por ligação glicosídica (WALSH, 2003, CHAMBERS, 2003). A combinação
da ligação destas moléculas de açúcares e suas funções resultam na especificidade do fármaco
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ao ribossomo bacteriano, pois sua característica protonada em pH fisiológico contribui para a
ligação à região alvo do ribossomo, que é polianiônica (KUDO; EGUCHI, 2009).
Duas categorias principais de aminoglicosídeos são observadas. A primeira é
representada por antibióticos que possuem o núcleo aminociclitol modificado para estreptidina,
como a estreptomicina, fortimicina A e bluensomicina; e a segunda, por antibióticos que contém
o grupo 2-desoxiestreptamina (2-DOS) tais como a neomicina, canamicina e gentamicina
(WALSH, 2003) (Figura 2). Dentro da segunda categoria, os aminoglicosídeos também podem
ser subdivididos de acordo com a posição das substituições do grupo 2-DOS, podendo ser 4,5bisubstituídos (butirosinas e neomicinas) ou 4,6-bisubstituídos (gentamicinas e tobramicinas).

A

B

estreptidina
2-desoxiestreptamina

Figura 2. Estruturas de aminoglicosídeos apresentando o aminociclitol das duas principais classes.
A. Estreptomicina com seu aminociclitol modificado para estreptamina, B. Gentamicina C1 com seu núcleo
modificado para 2-desoxiestreptamina.

A onipresença e a localização geralmente central dos grupos estreptidina ou 2-DOS na
estrutura de todos os aminoglicosídeos demostram que esses grupos têm um papel fundamental
na atividade biológica, como pôde ser observado pela estrutura cristalográfica da unidade 30S
do ribossomo em complexo com alguns aminoglicosídeos (CARTER, et al., 2000). Além disso,
para corroborar este fato, experimentos medindo a afinidade do composto 2-DOS isoladamente,
sem qualquer decoração de aminoaçúcares, mostraram que há uma ligação na ordem de
micromolar nas alças tipo hairpin do RNA ribossômico de bactérias (LIU, et al., 2004).
Recentemente essa característica dos aminoglicosídeos de causar um erro de leitura do mRNA
tem sido aplicada de forma indireta na terapia gênica; a administração de gentamicina ou
compostos derivados em pacientes com fibrose cística pode causar a supressão, mesmo que
parcial, desta doença genética que afeta predominantemente os pulmões, devido a uma alteração
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no transporte de íons através das membranas das celulares. (AMARAL, 2015, PRAYLE;
SMYTH, 2010), entretanto as bases moleculares que causam esse efeito ainda não foram
completamente elucidadas.
Os genes responsáveis pela biossíntese de aminoglicosídeos geralmente estão
organizados em clusters gênicos, que podem apresentam mais de 40 ORFs (Open Reading
Frame) para a biossíntese de uma única molécula (ARYA, 2006). Recentemente mais de 15
clusters gênicos para aminoglicosídeos foram clonados e analisados (KUDO; EGUCHI, 2009).
Embora esses dados genéticos não sejam suficientes para obter conclusões sobre aspectos
relacionados à produção, os mesmos são cruciais para o entendimento da enzimologia da
biossíntese, resistência aos aminoglicosídeos, regulação, localização genômica e vias de
disseminação entre bactérias (KUDO; EGUCHI, 2009). Além disso, essas informações são
essenciais para a aplicação da biologia sintética ou metabólica para obtenção de novos
aminoglicosídeos que possam ser menos tóxicos se manipulados geneticamente (PARK, et al.,
2011, PARK, et al., 2013).
Estreptomicina, além de ter sido o primeiro aminoglicosídeo descoberto, também foi o
primeiro a ter seu cluster gênico determinado em Streptomyces griseus, o que abriu
oportunidade para a descoberta de vários outros clusters gênicos, incluindo, tobramicina,
canamicina, gentamicina, entre outros (ARYA, 2006, KUDO; EGUCHI, 2009). Entretanto a
bioquímica enzimática relacionada com a biossíntese desses antibióticos não tem acompanhado
a mesma velocidade que a quantidade de informações genéticas obtidas, sendo ainda muito
pouco o conhecimento a respeito desse assunto.

1.3. Gentamicina
A gentamicina foi descrita por Weinstein e colaboradores em 1963 e é produto de
fermentação do actinomiceto Micromonospora echinospora (WEINSTEIN, et al., 1963). É um
antibiótico representante do grupo dos aminoglicosídeos e apresenta em seu núcleo o grupo 2desoxiestreptamina 4,6 bisubstituído. Na posição C4 deste núcleo está ligada uma molécula de
açúcar purpurosamina e na posição C6 um açúcar garosamina (Figura 3) (LLEWELLYN;
SPENCER, 2006). A gentamicina é isolada da bactéria produtora como uma mistura de cinco
componentes C1, C2, C1a, C2a e C2b (YU et al., 2017), e em sua forma terapêutica a
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gentamicina compreende três moléculas, C1, C1a e C2 (Figura 3), que diferem somente no grau
de metilação da posição C6’ do açúcar ligado ao C4 do 2-DOS (PARK, et al., 2008).

Gentamicina C1
purpurosamina

R1 = R2 = CH3

Gentamicina C1a R1 = R2 = H
Gentamicina C2

R1 = CH3, R2 = H

2 - desoxiestreptamina
garosamina

Figura 3. Estrutura química da gentamicina, um aminoglicosídeo 4,6 bisubistituído.
Molécula de gentamicina evidenciando suas três porções: purpurosamina, 2-desoxiestreptamina e garosamina. No
quadro os radicais das gentamicinas C1, C1a e C2, complexo utilizado como fármaco.

Este antibiótico exerce papel importante no tratamento de infecções graves causadas por
bactérias gram-negativas como as dos gêneros Pseudomonas, Proteus e Serratia, e é utilizado
com frequência em combinação com um β-lactâmico contra bactérias resistentes à antibióticos
menos tóxicos (PALOMINO; PACHÓN, 2003). É também empregado no tratamento de
pacientes infectados com bactérias oportunistas que acometem pacientes imunodeprimidos. Seu
uso também é recorrente contra infecções causadas por algumas bactérias gram-positivas, como
as representantes do gênero Staphylococcus (HAINRICHSON et al, 2007). Além disso, a
gentamicina apresenta eficiência em algumas células cancerígenas e em determinadas doenças
hereditárias associadas com a parada de leitura prematura do ribossomo (CUCCARESE, et al.,
2013, HAINRICHSON, et al., 2008, LINDE; KEREM, 2008, WALSH, 2003).
A determinação do cluster gênico para a biossíntese de gentamicina foi realizada
paralelamente por dois grupos de pesquisa que identificaram todos os genes requeridos na via.
(KHAREL, et al., 2004, UNWIN, et al., 2004). A biossíntese de gentamicina apresenta algumas
etapas de reação comuns a outros aminoglicosídeos como canamicina e tobramicina (Figura 4)
(KUDO; EGUCHI, 2009), mas difere por apresentarem várias enzimas únicas responsáveis pela
síntese de seus açúcares pouco usuais.
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Figura 4. Genes relacionados da rota biossintética de aminoglicosídeos.
Clusters gênicos da canamicina (KAN), tobramicina (TOB) e gentamicina (GEN). Circuladas em vermelho estão as
enzimas estudadas no presente trabalho.
Modificado de: ARYA (2006).

Nosso grupo de pesquisa em colaboração com o grupo do Prof. Peter Leadlay da
Universidade de Cambridge, vêm estudando estruturalmente (grupo brasileiro) e
funcionalmente (grupo britânico) várias enzimas responsáveis pela formação de gentamicina e
de seu análogo estrutural sisomicina. Recentemente, o grupo do Prof. Peter Ledlay tem feito
significativo avanço nos passos finais da biossíntese de gentamicina e elucidado a função de
várias transaminases (GUO, et al., 2014), além de identificar as rotas finais para a produção de
gentamicina X2 a partir de gentamicina A (HUANG, et al., 2015). Por outro lado, nosso grupo
determinou a estrutura de uma N-metiltransferase que metila a posição C3” e é relacionada com
o passo final da biossíntese da gentamicina A (BURY et al., 2017).

1.4. Enzimas que atuam na posição C3” da biossíntese de gentamicina
A Gentamicina A2 é um intermediário na biossíntese do complexo C da gentamicina
(PARK, et al., 2008) e dentre as enzimas que participam da via de biossíntese deste
aminoglicosídeo, foi confirmada a atuação das enzimas GenD2 e GenS2 sobre a gentamicina
A2 (Figura 5).
A enzima GenD2 realiza incialmente a oxidação do grupo hidroxil da posição C3”, e a
GenS2 a posterior aminação dessa mesma posição. Essas enzimas exercem contribuições
catalíticas essenciais nas etapas de biossíntese, sendo cruciais para a transformação de
gentamicina A2 em gentamicina X2 (Figura 5). Existem várias evidências de enzimas da
biossíntese de aminoglicosídeos que se apresentam promíscuas ou exercem dupla função
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(HUANG et al., 2007, PARK et al., 2011) porém as enzimas GenD2 e GenS2 parecem ser as
únicas envolvidas nas etapas de oxidação e aminação da posição C3” da gentamicina A2 e não
são requeridas para outras etapas da mesma via. Essas duas enzimas também foram testadas em
relação à sua promiscuidade a substratos de outras vias e foram capazes de oxidar e aminar a
canamicina B e a tobramicina, assim como ocorre na gentamicina A2 (HUANG, et al., 2015).

Figura 5. Via de biossíntese da gentamicina resumida.
A partir e D-glucose-6 fosfato dá se o início da biossíntese do aminoglicosídeo até a formação de (1) – gentamicina
A2, onde atua a enzima GenD2 na posição C3” (evidenciada em amarelo). (2) – 3”-desidro-3”-oxi-gentamicina A2
onde atua a enzima GenS2 na posição em amarelo. (3) – 3”-desidro-3”-amino-gentamicina A2. Após etapas
enzimáticas realizadas por outras enzimas há a formação de (4) – gentamicina X2. (5) – G418.
Modificado de: HUANG et al, (2015).

A enzima GenD2 (Uniprot: Q70KD1) apresenta 341 resíduos de aminoácidos e massa
molecular de 36507.20 Da. Acredita-se que a GenD2 seja uma desidrogenase NAD dependente,
com significante identidade com Sis12, KanD2 e TobD2 da biossíntese de sisomicina,
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canamicina e tobramicina respectivamente. A função desta enzima tem sido validada tanto in
vitro quanto in vivo por HUANG et al, (2015). A mesma atua na oxidação da posição C3” da
gentamicina A2 possibilitando a posterior atuação da enzima GenS2. A GenD2 apresenta
aproximadamente 27% de identidade em 77% de cobertura com a oxidoredutase dependente de
NAD de Desulfitobacterium hafniense (Código PDB: 3DB2), depositada no Protein Data Bank,
que teve sua estrutura tridimensional determinada por consórcio de biologia estrutural e não
apresenta função definida até o presente momento (Figura 6).
Estruturalmente enzimas desidrogenases NAD dependentes apresentam enovelamento
do tipo Rossmann fold, possuem uma região de ligação com a coenzima conservada em várias
outras proteínas da mesma família. Esse tipo de enovelamento caracteriza-se por conter uma
série de α-hélices e fitas-β alternadas. (EVENTOFF; ROSSMANN, 1976, HANUKOGLU,
2015). É o único motivo β α β α β que se liga a um mononucleotídeo (BOTTONS, 2002).

Figura 6. Alinhamento de sequências entre GenD2 e uma oxidoredutase de Desulfitobacterium hafniense, código PDB: 3DB2.
Foi utilizado o programa ESPript 3. Os resíduos em branco emoldurados em vermelho são resíduos idênticos; os
resíduos em preto com fundo amarelo são diferentes, porém apresentam a mesma propriedade química,
apresentando mais de 70% de similaridade; e os não emoldurados são diferentes.

A enzima GenS2 tem ação de aminotransferase, como o nome já sugere, essa enzima
transfere um grupo amina para a posição do carbono 3” da gentamicina A2, a mesma posição
da anterior atuação da enzima GenD2 na etapa de formação da gentamicina X2. A enzima
GenS2 (Uniprot: Q70KD4) apresenta 418 resíduos de aminoácidos e massa molecular de
46794.25 Da. GenS2 é predita ser uma aminotransferase dependente de PLP com alta
identidade à Sis15, KanS2 e TobS2 das vias de biossíntese de sisomicina, canamicina e
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tobramicina respectivamente. GenS2 apresenta identidade de 34% em 93% de cobertura com a
com a enzima BtrR (Código PDB: 2C7T), uma aminotransferase da biossíntese de butirosina,
um outro aminoglicosídeo que teve sua estrutura resolvida (POPOVIC, et al., 2006) (Figura 7).
Enzimas PLP (Piridoxal-5’-fosfato) dependentes podem catalisar uma diversidade de
reações e são alvos de intenso estudo por este motivo. Estruturalmente, proteínas que têm como
coenzima a forma ativa da vitamina B6 (PLP) podem pertencer a uma das cinco principais
classes que representam os enovelamentos mais comuns, e a maioria dessas enzimas
atuamcomo dímeros. Apenas as do tipo I são bem caracterizadas, portanto informações
estruturais acerca de variadas enzimas PLP dependentes contribuirão para o melhor
entendimento dos outros grupos (SCHNEIDER et al., 2000, ELIOT; KIRSCH, 2004).

Figura 7. Alinhamento entre GenS2 e uma aminotransferase de butirosina, código PDB: 2C7T.
Foi utilizado o programa ESPript 3. Os resíduos em branco emoldurados em vermelho são resíduos idênticos; os
resíduos em preto com fundo amarelo são diferentes, porém apresentam a mesma propriedade química,
apresentando mais de 70% de similaridade; e os não emoldurados são diferentes.

1.4. Enzimas que atuam na posição C6’ da biossíntese de gentamicina
Estudos apontam que a gentamicina A2 é o primeiro pseudo-trissacarídeo precursor do
complexo gentamicina C (PARK, et al., 2008, GUO, et al., 2014). Após a ação de algumas
enzimas, dentre elas GenD2 e GenS2, há a formação de gentamicina X2 que será o substrato
precursor para duas vias biossintéticas paralelas. Em um dos ramos, há a formação final das
gentamicinas C1a e C2b, por outro lado, a gentamicina X2 pode ser metilada na posição C6’
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pela GenK gerando G418, que é substrato para outra possível rota da mesma via biossintética
e que, ao final, gerará as gentamicinas C1, C2 e C2a (GUO, et al., 2014, YU Y et al. 2017)
(Figura 8). Essa etapa da via onde o G418 é o substrato precursor, ainda não está muito bem
compreendida com relação à ordem e a função de algumas das enzimas desta etapa. Através de
estudos de deleção gênica e verificação por espectrometria de massas, foi identificado que a
enzima GenB2, PLP dependente, age na posição C6’ da gentamicina C2a como uma epimerase
sendo capaz de catalisar a conversão estereoquímica para a formação de gentamicina C2 (Figura
8).

...

X2

G418

6’- DOG

Gentamicina C1a
Gentamicina C2b

JI-20B

C1

C2

C2a
GenB2

Figura 8. Continuação da via de biossíntese de gentamicina previamente mostrada na figura 5. A imagem mostra um dos ramos
finais da via de biossíntese de gentamicina a partir da gentamicina X2.
A partir da gentamicina X2 se separam dois ramos, um formará as gentamicinas C1a e C2b e o outro ramo as
gentamicinas C2a, C2 e C1, todas evidenciadas em azul. A enzima GenB2 atua nas gentamicinas C2a e C2.
Modificado de: GUO et al, (2014).

27

Esse ramo da via de biossíntese de gentamicina ainda não está completamente elucidado
e a posição de atuação de quatro enzimas PLP dependentes (GenB1, GenB2, GenB3 e GenB4)
está sendo desvendada a partir de estudos funcionais deletérios (GUO, et al., 2014 e dados não
publicados do grupo do Prof. Peter Leadlay, Universidade de Cambridge, UK). Aparentemente,
apenas a GenB2 tem função de epimerase. Há também um baixo nível de promiscuidade das
outras enzimas GenB em substituir a GenB1 na aminação do composto 6’desidro-oxi-G418,
mas ainda não se sabe como e se a GenB2 poderia atuar nesta etapa. A informação estrutural
destas enzimas acrescentará informação aos estudos funcionais e contribuirá para o
entendimento total da etapa final de biossíntese dos principais componentes do complexo
clínico da gentamicina.
Essas proteínas também têm sido estudadas em conjunto com o grupo de pesquisa do
Prof. Peter F. Leadlay. Os protocolos para expressão heteróloga e para purificação, bem como
a condição de cristalização da enzima GenB2 foram enviados para que pudéssemos reproduzilos em nosso laboratório.
A enzima GenB2 (Uniprot: Q70KE6) apresenta 414 resíduos de aminoácidos e massa
molecular de 44589.40 Da. Acredita-se que a GenB2 seja uma epimerase aminotransferase PLP
dependente, apresentando baixa similaridade com as enzimas Sis5 e GenB1.
GenB2 apresenta identidade de 29% em 83% de cobertura com uma isomerase de
Thermus thermophilus (Código PDB: 2E7U), sem função biológica definida (Figura 9).
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Figura 9. Alinhamento entre GenB2 e uma isomerase de Thermus thermophilus, código PDB: 2E7U.
Foi utilizado o programa ESPript 3. Os resíduos em branco emoldurados em vermelho são resíduos idênticos; os
resíduos em preto com fundo amarelo são diferentes, porém apresentam a mesma propriedade química,
apresentando mais de 70% de similaridade; e os não emoldurados são diferentes.
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5 CONCLUSÃO

Apesar de muitas tentativas, não foi possível obtenção de cristais da enzima GenS2.
Foi determinada a estrutura da enzima GenD2 em complexo com seu cofator NAD+, a
2,4 Å, foi comprovada ser um tetrâmero com quatro moléculas de NAD+ por tetrâmero e sua
seletividade pelo cofator nicotinamida adenina dinucleotídeo. A enzima apresenta dois
domínios, um rico em fitas-β que realizará a ligação ao outro protômero e outro com o
enovelamento Rossmann Fold que mantem o padrão de lisinas conservadas onde se liga o
cofator.
A enzima GenB2 em complexo com o cofator piridoxamina-5’-fosfato e com a
gentamicina X2 foi resolvida com a resolução de 1,7 Å, foi observada ser um homodímero
obrigatório, com dois sítios ativos e resíduos de ambos os protômeros interagindo com os
ligantes. A gentamicina X2 se encontrou posicionada em um largo bolsão catalítico carregado
negativamente. Os avanços obtidos na caracterização de seu sítio ativo contribuem para o
entendimento da atividade da enzima uma vez que foi localizado seu sítio ativo e sua interação
com um substrato bastante semelhante ao substrato natural da enzima.
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