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• Não canônicos não são bem conhecidos

• Não canônicos naturais foram descobertos em plantas com funções fisiológicas 

diversificadas

• Vem sendo utilizados como biomateriais e produtos farmacêuticos

Podem ser incorporados em peptídeos, proteínas e enzimas

• Utilização de biotecnologia para criação de bio-moléculas artificiais 

ncAAs naturais e artificiais 

informações conhecidas

via metabolica

característica

aplicações práticas

potenciais aplicações

Abstract



Introdução

Rogers e Suga, 2015

Os aminoácidos não canônicos (ncAAs) são uma classe de aminoácidos 

que são encontrados na natureza e não são incorporados às proteínas 

naturais

 Apresentam diversas funções fisiológicas (maioria regulatória)

 Alguns ncAAs em plantas atuam como metabólitos secundários para proteção contra pragas

antibacteriano, anti-inflamatório, anti-tumorais e anti-hipertensivos     

 A maioria dos ncAAs são os precursores, análogos ou intermediários metabólicos de aminoácidos 

canônicos (cAAS)

1. Introdução





O desenvolvimento de vias biosintéticas para produção de ncAAs requer uma compreensão completa de 

informações metabólicas 

Engenharia metabólicaBiocombustíveis                                                                                  Saponinas
(McAndrew et al., 2011)                                                                                                                (Biazzi et al., 2015)

Artemisinina Flavonoides
(Keasling, 2012)                                                                                                                      (Ma et al.,2017)

Opioides
(Galanie et al., 2015)



Possível incorporação de ncAAs em peptídeos, proteínas ou enzimas “sintéticas”

O desenvolvimento de vias biosintéticas para produção de ncAAs requer uma compreensão completa de 

informações metabólicas 



Plantas microrganismos 

• Presentes no estado 

LIVRE

• Alguns incorporados

Polipeptídeos

síntese de peptídeos não-

ribossômicos

2. Aminoácidos naturais não canônicos



● Produzidas em resposta a ameaças externas para preservar as funções fisiológicas 

normais das plantas.

● Exemplo:

Festuca arizonica

Festuca rubra

gramíneas

L- m- tirosina Toxina

Inibe espécies 

competitivas que 

perturbam o crescimento

2.1 Aminoácidos naturais não canônicos em plantas



● Combate de ameaças de animais:

Papilionoideae

(leguminosa)

L-canavanina

• Paralisia muscular

• Lúpus eritematoso 

sistêmico



● Resistência a pregas:

Mucuna pruriens

(feijão de veludo)

L-3,4-di-hidroxifenilalanina

Aumenta a resistência 

das plantas à infestação 

de pragas

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/velvet-bean
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/velvet-bean


● Toxicidade em humanos:

Lathyrus sativus

β- N -oxalyl-L-α

ácido β-diaminopropiónico (β-ODAP)

• Distúrbio paralítico 

irreversível

• Distúrbios neurobiotico

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/lathyrus


● Efeitos farmacêuticos benéficos:

○ ácidos γ-aminobutíricos 

■ Algas marinhas

● Pressão arterial, tratamento da epilepsia, controle da 

asma e sedação;

○ Teanina

■ Presente na maioria dos tecidos da árvore do chá

● Redução da pressão arterial, alivio do estresse e 

inibição o crescimento do tumor



● Estudos de vias Biossintéticas/ catabólicas de aminoácidos:

Percursores ou intermediários metabólicos

Aminoácidos canônicos 

2.2 Aminoácidos naturais não canônicos em animais





● Bactérias:

○ E. colli

■ ácido γ-hidroxiglutâmico

■ ácido amino cítrico

○ Pseudomonas aeruginosa

■ L-etionina

■ ácido L-2,4-diaminobutírico

2. Aminoácidos naturais não canônicos em 

microorganismos



● Fungos:

○ Cogumelos variáveis

■ Ornitina

■ citrulina

○ Penicillium islandicum

■ 3,4-dicloro-L-prolina



Selecionadas através de vias naturais

Varios ncAAs podem ser sintetizados através de vias metabólicas

3. Biossíntese de aminoácidos não canônicos



3. Rede metabólica de aminoácidos não canonicos



Citrulina e ornitina

Arginina

Citrulina:

• Oritina

• fosfato do ácido

aminocarboxílico

• Arginina (óxido 

nítrico sintase)

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/nitric-oxide


Metabolismo da metionina 



● Biossíntese de β-fenilalanina

○ Alcançada com sucesso

■ aplicação de uma fenilalanina aminomutase modificada em conjunto com a via 

natural para a biossíntese de α-fenilalanina

3.2 Engenharia metabólica na biossíntese de ncAA



● Enzimas envolvidas na biossíntese de ncAA

○ Apresentaram novas atividades

Exemplo: 

○ L-metionina γ-liase de cepas de Chlostridium e Pseudomonas

■ catalisar a conversão de L-metionina em metilmercaptano, α-

cetobutirato e amônia

■ catalisar a biossíntese de S-etil-L-cisteína a partir de L-cisteína 

e etanotiol



● Efeito da condições ambientais sobre a atividade enzimática

na biossíntese in vitro de ncAAs:

○ Diferentes isoformas de azatirosina

■ utilizando a tirosina fenol-liase de Citrobacter freundii

■ Sistema reacional

● pH 8,8 a 9,0 e 37 ° C 3-azatirosina

● pH 8,0 a 8,2 e 25 ° C 2-azatirosina



Vias artificiais para biossíntese de ncAAs não naturais

● Exemplo:

○ S -fenil-L-cisteína

■ inibidor eficaz da protease do HIV

● Vias artificiais em cepas microbianas modificadas a partir de 

tiofenol e L- serina

● taxa de conversão molar de 91% ( L -serina para S-fenil-L-cisteína)



● Exemplo:

● P- hidroxifenilglicina

○ Não existem informações sobre etapas específicas e enzimas envolvidas na biossíntese.

● Laminina tem uma estrutura semelhante à lisina com grupos N-

metil adicionais

○ Não há confirmações sobre qual metiltransferase é responsável pela N- metilação da lisina na 

biossíntese da laminina

3.3 ncAA selecionados com informações metabólicas pouco claras



4. Aplicação biotecnológica de aminoácidos não-canônicos 

4.1. Incorporação de ncAAs em macromoléculas engenheiradas e suas aplicações

A incorporação de ncAA em peptídeos, proteínas ou enzimas, tem como objetivo

alterar suas características e proporcionar um melhor desempenho ou uma alternativa

inovadora não encontrada naturalmente

Com o rápido desenvolvimento de técnicas de engenharia de proteínas, é possível

desenvolver novas macromoléculas nas quais os ncAAs são incorporados

Estratégias in vitro e in vivo foram desenvolvidas para a incorporação de ncAAs em

peptídeos



4.1.1. Estratégias in vitro 

Para a incorporação in vitro de ncAAs em peptídeos ou proteínas específicos  incluem 

técnicas de modificação pós-traducional e técnicas de síntese protéica

Síntese de proteínas podem alcançar a incorporação específica do local de ncAAs 

incorporação de ncAAs tóxicos. Um processo in vitro foi desenvolvido para a incorporação de 

canavanina tóxica em peptídeos específicos

Local específico: tRNA com um ncAA para substituir o aminoácido original antes da 

tradução, assim o código genético do AA original foi reprogramado para codificar o ncAA.

Transformando o códon de parada UAG em um códon codificador de ncAA, permitindo 

que os ncAAs fossem incorporados especificamente em proteínas.Com base neste método, foi 

desenvolvido um sistema in vitro com maiores taxas de iniciação de transcrição e tradução para 

amplificação in vitro de péptidos incorporados por ncAA



4.1.2. Estratégias in vivo para incorporar ncAAs em peptídeos, proteínas e enzimas modificados

Incorporação competitiva:

Amplamente utilizada para a incorporação de ncAAs, estabilidade e função de proteínas e enzimas 

objetivas 

Exclusão do fator de liberação (RF1 e RF2):

Afetam o reconhecimento do códon de parada em E. coli. Um knockdown do gene codificador de 

RF1, E. coli modificada continua a tradução para além do códon de terminação UAGonde será 

incorporado um ncAA. estratégia in vivo viável para a incorporação de ncAAs específicos em 

peptídeos ou proteínas nos locais desejados. 

Ravikumar et al., 2015|



Usando papaína para a polimerização  ácido 2-aminoisobutirico (Aib)  Substituindo 

principalmente resíduos de arginina, resultando num aumento em estruturas secundárias 

helicoidais

Hirudina-trombina no tratamento de distúrbios de coagulação foram melhorados devido à 

substituição de  β-naftilalanina 

Uso da ornitina ncAA para substituir um resíduo de arginina específico resultou em 

funções enzimáticas alternativas

4.1.3 Aplicação da incorporação de ncAA em macromoléculas

Tsuchiya e Numata, 2017| Filippis et al., 2002| Stevens et al., 2009 |Yu et al., 2017



4.2.4 Outras aplicações de ncAAs

Os ncAAs não são aplicados apenas na engenharia de proteínas / enzimas, mas 

também no desenvolvimento de novos biomateriais, fármacos e cosméticos

Chip de anticorpo: com base na ligação entre a p-benzoil-L-fenilalanina e a β-ciclodextrina, 

Inibição da proliferação de células cancerígenas : fosfoglicerato desidrogenase (PHGDH) é a 

primeira enzima limitadora de taxa na via de síntese de serina. Quando a atividade da PHGDH é 

inibida, a síntese de serina exógena derivada da glicose é afetada, resultando na inibiçao do 

crescimento.  Triagem de serina para imitar ncAAs para testar se eles atuam como inibidores 

competitivos de PHGDH. 

Cosméticos hidratantes : Por exemplo, L-homoserina, N-hidroxiglicina e N-hidroxiserina exibem 

maior retenção de água do que os aditivos hidratantes como ácido hialurônico, glicerina e ureia, e 

assim esses ncAAs têm potencial para serem aplicados em hidratantes.

Teng et al., 2017| Brofelth et al., 2017| Wang et al., 2017| Arezki et al., 2016



• Ter engenharia de vias sintéticas para ncAAs que possam fornecer ncAAs livres de substratos normais

• Ser compatível com as ncAAs objetivas, em que os ncAAs não inibem a fisiologia da célula sintética

• Expandiram conjuntos de codificação não naturais para a incorporação de ncAAs

Proteínas artificiais ou enzimas que consistem em cAAs e ncAAs fornecerão características inovadoras às 

“células sintéticas” que as células naturais não possuem



Conclusão:

• Tanto ncAAs naturais quanto artificiais têm características promissoras e podem 

ser aplicadas em uma ampla gama de substâncias químicas e materiais 

funcionais. 

• Com biotécnicas avançadas é de esperar que possam desenvolver sinais 

sintéticos, especialmente para os ncAAs derivados de AA, gerando informações 

metabólicas mais claras

• As vias metabólicas atualmente definidas cobrem apenas um número limitado de 

ncAAs e algumas vias conhecidas carecem de informações essenciais sobre as 

principais enzimas envolvidas 

• Estudos futuros são necessários para esclarecer as vias metabólicas e enzimas 

chave de ncAAs
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