
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO



________________________________________________________Introdução 2

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Doenças parasitárias 

 

 Certas parasitoses estão entre as mais prevalentes doenças do 

mundo, atingindo milhões de pessoas. A prevenção destas doenças 

depende de medidas ecológicas, sanitárias, assim como emprego de 

fármacos antiparasitários eficazes e seguros (Frayha et al., 1997). 

A eficácia dos fármacos depende do conhecimento detalhado do ciclo 

de vida, metabolismo e biologia em geral dos parasitas. No passado, 

homens eram tratados com produtos extraídos de plantas, por administração 

exclusivamente oral, pois se acreditava que o sítio das infecções fosse o 

trato intestinal. Os avanços dos conhecimentos anatômicos, bioquímicos e 

estudos fisiológicos, e o entendimento de quase todos os ciclos de vida dos 

parasitas no homem, permitem atualmente que se realize o processo de 

planejamento de fármacos de maneira mais racional, com ênfase no 

mecanismo de ação (Frayha et al., 1997), visando atingir diretamente os 

alvos específicos e essenciais dos parasitas. 

 

 

Doença de Chagas 

 

A doença de Chagas é causada pelo protozoário flagelado 

Trypanosoma cruzi, parasita da ordem Kinetoplastida, o qual é transmitido 

para o hospedeiro humano pelas fezes do inseto vetor hematófago, sendo o 

principal triatomíneo, o Triatoma infestans, conhecido popularmente como 
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“barbeiro”. A Doença de Chagas afeta aproximadamente 16-18 milhões de 

pessoas, principalmente nas Américas do Sul e Central, onde cerca de 25% 

da população encontra-se em risco de contrair a doença (Gürtler et al., 

2003), constituindo um sério problema de saúde pública. A doença também 

ocorre nas regiões metropolitanas dos Estados Unidos, devido ao fluxo de 

imigrantes da América Central (WHO, 2003). 

A transmissão da doença ocorre principalmente por três mecanismos: 

através das picadas do barbeiro, por transfusão de sangue contaminado e 

por transmissão congênita (WHO, 2003).  

O controle do inseto vetor nas áreas endêmicas tem levado a uma 

eliminação da transmissão por picadas do inseto. Atualmente, a transmissão 

congênita e a transfusão sanguínea são as principais causas de transmissão 

da doença. A transmissão congênita é a mais preocupante devido aos 

efeitos colaterais causados nas mães e bebês pelos medicamentos 

disponíveis (Gürtler et al., 2003). As complicações mais severas em 

decorrência da doença causam cerca de 45.000 mortes por ano (WHO, 

2003). 

Desde a descoberta da doença pelo médico sanitarista Carlos 

Chagas, em 1909, até os dias atuais, foram realizadas inúmeras tentativas 

de tratamento, sem obter, entretanto, um medicamento totalmente eficaz. 

Muitas substâncias naturais e sintéticas apresentaram atividade tripanocida 

(Croft et al., 2003; Oliveira et al., 2003; Urbina et al., 2003; Vieira et al., 2001; 

Tomazela et al., 2000; Weiss et al., 2000; Rodriguez et al., 1998; Cerecetto 

et al., 1998; Khabnadideh et al., 2000; Sepúvelda-Boza & Cassels, 1996), 
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mas estão longe de tornarem-se um fármaco aprovado em todos os testes 

clínicos. Além disso, extratos e frações de produtos naturais também 

apresentaram-se ativos sugerindo futura investigação de seus componentes 

(Freitas et al., 2002; Garcia-Silva, 2002; Mafezoli et al., 2000; Bastos et al., 

1999; Moideen et al., 1999; Berger et al., 1998; Freiburghaus et al., 1996). 

Apesar disso, nenhum fármaco tornou-se disponível para o tratamento da 

doença desde 1970 quando foram introduzidos os dois fármacos atuais no 

mercado (Croft, 1999; Coura & Castro, 2002).  

Os fármacos disponíveis atualmente para o controle da doença, 

benzonidazol (tabela 1, p. 4) e nifurtimox (tabela 1, p. 4), apresentam baixa 

eficiência e fortes efeitos colaterais (Stoppani, 1999), como, anorexia, 

distúrbios gastrintestinais, neuropatias e erupções cutâneas (Berger et al., 

1998). Além de eficácia variável, toxicidade, precauções para uso parenteral 

prolongado e resistência do parasita (Croft, 1999); devido a todos estes 

fatores, no Brasil o nifurtimox não é mais comercializado.  

Murta e colaboradores (1998), sugerem que a resistência natural do 

T. cruzi a derivados nitroeterocíclicos pode ser um fator importante para 

explicar a baixa taxa de cura em pacientes chagásicos. O aparecimento de 

resistência torna imprescindível a descoberta de novos protótipos de origem 

natural (Newman et al., 2000), semi-sintética ou sintética, além da 

viabilização do uso da biologia molecular para caracterizar a susceptibilidade 

das cepas infectantes às substâncias em questão (Murta et al., 1998). 
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Tabela 1. Estruturas dos dois fármacos atuais contra a Doença de Chagas e 

do único agente quimioprofilático encontrado no mercado 

 

Estrutura química Fármaco 

N+N
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Cl-
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Benzonidazol 

 

Para o tratamento de alguns casos de doença de Chagas têm sido 

utilizados fármacos antifúngicos da classe dos azóis, entre eles cetoconazol, 

miconazol, econazol e itraconazol (Stoppani, 1999; Urbina, 1999). O 

mecanismo de ação envolve inibição da enzima C14∆24(25) - esterol 

metiltransferase, interrompendo a síntese de esteróides, importantes para 

manutenção da integridade da membrana celular (Stoppani, 1999; Urbina, 

1999). Para a eliminação do parasita do sangue contaminado em bancos de 

sangue a única substância utilizada como agente quimioprofilático é a violeta 

de genciana (tabela 1, p. 4), adicionada na concentração de 250 µg/mL no 

sangue estocado, o que resulta em 100% de eliminação das formas 

infectantes (DoCampo & Schmuñis, 1997). Porém, seu uso também é 

limitado pelos efeitos colaterais e pela cor transferida à pele e à urina dos 

pacientes transfundidos. 
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 O desenvolvimento de fármacos mais efetivos e menos tóxicos 

requer o total conhecimento do ciclo de vida e metabolismo do T. cruzi. O 

ciclo de vida do parasita é complexo, envolvendo vários estágios distintos de 

desenvolvimento nos diversos hospedeiros. No hospedeiro mamífero o T. 

cruzi multiplica-se intracelularmente nas formas amastigotas, as quais são 

aflageladas, destituídas de movimento, e agrupam-se formando os 

chamados ninhos parasitários no interior dos tecidos. Subsequentemente, o 

parasita é liberado na corrente sanguínea na forma tripomastigota (figura 1, 

p. 6). As formas tripomastigotas são flageladas, não se dividem e podem 

infectar outras células do hospedeiro ou serem ingeridas pelo inseto vetor. 

No lúmen intestinal do inseto, os tripomastigotas diferenciam-se em 

epimastigotas, formas que se multiplicam nos invertebrados. Na porção final 

do intestino do inseto, o reto, os epimastigotas diferenciam-se novamente 

em formas tripomastigotas, que são eliminadas nas fezes do inseto. Estas 

formas infectivas podem alcançar a corrente sanguínea dos vertebrados 

através de descontinuidades na pele e membranas mucosas, penetrando 

posteriormente nas células para completar seu ciclo biológico (Burleigh & 

Andrews, 1995; Brener, 1973; Tyler & Engman, 2001). 

Uma extensa distribuição da forma intracelular amastigota de T. cruzi 

nos tecidos e células, durante a fase aguda e crônica da doença de Chagas, 

é a mais difícil etapa para um fármaco específico, comparada com a 

Leishmaniose onde as formas amastigotas estão restritas aos macrófagos e 

com a doença do Sono (T. brucei) que na fase aguda causa alterações 

mesoencefálicas reversíveis (Croft ,1999). 
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Figura 1. Formas tripomastigotas de T. cruzi (fonte: http://dart.if.sc.usp.br)  

 

T. cruzi, apresenta grande variedade nas propriedades biológicas de 

suas cepas, a cepa Y causa baixa parasitemia e alta mortalidade em ratos 

(Martinez-Diaz et al., 2001). Ensaios in vivo com nifurtimox e benznidazol 

mostraram que a cepa Y é mais sensível do que a cepa Bolívia. Portanto, a 

cepa Y é um bom candidato para triagem primária de novos agentes 

tripanocidas (Martinez-Diaz et al., 2001). 

Para o desenvolvimento de fármacos mais seletivos e eficazes é cada 

vez mais importante a seleção do alvo terapêutico, o que permite uma busca 

racional por agentes que provoquem a resposta desejada específica para o 

controle da doença. O maior foco para descoberta de novos fármacos 

antichagásicos durante as duas ultimas décadas tem sido a identificação e 

caracterização bioquímica e molecular dos alvos (Croft, 1999). 

No caso da doença de Chagas vários processos bioquímicos têm sido 

apontados como alvos terapêuticos potenciais (Rodriguez, 2001; DoCampo, 

2001), entre eles: a enzima tripanotiona redutase (Salmon et al., 1998), 
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enzimas envolvidas na importação e interconversão de purinas (Fairlamb, 

1999), metabolismo de folato e pteridina (Fairlamb, 1999), biossíntese de 

RNA mensageiro (Fairlamb, 1999), biossíntese de lipídios, transialidase 

(Fairlamb, 1999), diidrofolato redutase (Zuccotto et al., 1999), cisteína 

proteases (Sajid et al., 2002; Roush et al., 1998; McGrath et al., 1995), prolil-

endopeptidase (Vendeville et al., 1999), enzimas do glicossomo, envolvidas 

no metabolismo energético, destacando-se a gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase (Souza et al., 1998), e bloqueio da diferenciação celular do 

parasita (Rodrigues et al., 1996, Urbina et al., 1993).  

Nos parasitas da família Trypanosomatidae a glicólise ocorre no 

interior de uma organela específica, o glicossomo (Opperdoes & Borst, 1977) 

(figura 2, p. 8). As formas infectantes de T. cruzi (tripomastigotas) são 

altamente dependentes da via glicolítica para a produção de ATP (Engel et 

al., 1987), uma vez que não apresentam o ciclo do ácido tricarboxílico 

funcional (Opperdoes, 1987). Esta alta dependência da glicólise como fonte 

de energia torna as enzimas glicolíticas alvos atrativos para o desenho de 

fármacos tripanocidas. 

A gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase-GAPDH (figura 3, p.9) é uma 

enzima glicolítica que catalisa a fosforilação oxidativa de gliceraldeído-3-

fosfato em 1,3-difosfoglicerato, na presença de fosfato inorgânico e NAD+ 

como coenzima, conforme mostrado na figura 2 (p.8). Esta enzima foi 

descrita em T. cruzi por Kendall e colaboradores em 1988 e está depositada 

no Enzyme Commission sob EC 1.2.1.12 (http://us.expasy.org/enzyme). A 

determinação da estrutura tridimensional da enzima GAPDH de T. cruzi 
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revelou diferenças estruturais importantes com relação à enzima homóloga 

humana, principalmente no sítio de ligação do cofator NAD+ e no sítio ativo 

(Souza et al., 1998), regiões promissoras para o desenho de novos 

inibidores específicos, que não apresentem afinidade pela enzima humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK-hexoquinase, PGI-fosfoglicose isomerase, PFK-6-fosfofrutoquinase, ALDO-frutose 
bifosfato aldolase, GDH-glicerol 3-fosfato desidrogenase, GK-glicerol quinase, TIM-triose 
fosfato isomerase, GAPDH-gliceraldeído-3- fosfato desidrogenase, PGK-3-fosfoglicerato 
quinase  

Figura 2. Metabolismo da glicose e do glicerol no glicossomo 

 

Resultados ainda não publicados mostram atividade de produtos 

naturais polares de origem vegetal na inibição da enzima GAPDH e na lise 

da forma tripomastigota em ensaios realizados in vitro (Placeres Neto, 2000). 

Além disso, foi demonstrado que a inibição da GAPDH promove 

efetivamente inibição da via glicolítica em T. brucei (Bakker et al., 1999) e 

que deficiências superiores a 95% desta enzima nos eritrócitos não causam 
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quaisquer sintomas clínicos (Schuster & Holzhütter, 1995). Estes dados 

contribuem para a validação da enzima GAPDH como um alvo atraente para 

o desenho de novos fármacos antichagásicos. Vários metabólitos 

secundários de plantas têm apresentado inibição satisfatória desta enzima, 

com destaque para os flavonóides (Tomazela et al., 2000) e cumarinas 

(Vieira et al., 2001).  

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura da enzima nativa gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

glicossomal de Trypanosoma cruzi  (fonte: http://dart.if.sc.usp.br) 

 

 Leishmaniose 

 

A Leishmaniose é causada por espécies do protozoário flagelado do 

gênero Leishmania, família tripanosomatidae e ordem dos Kinetoplastidas. 

Leishmaniose visceral, a mais grave, é causada por L. donovani e pode 

manifestar-se de outras formas como a mucocutânea e cutânea que também 

apresentam graves conseqüências (Anvisa, 2003; WHO, 2003). 

Aproximadamente 400.000 novos casos de leishmaniose são 

detectados anualmente dentre a população humana. Estima-se que 350 

milhões de habitantes estejam em risco de infecção no Mundo (WHO, 2003).  

           Os hospedeiros principais das diversas espécies de Leishmania são 
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os mamíferos, incluindo a população humana e a transmissão ocorre pela 

picada da fêmea do inseto Lutzomia longipalpis (Anvisa, 2003). 

O ciclo evolutivo dessas espécies é caracterizado por apresentar 

duas formas: a amastigota, que é obrigatoriamente parasita intracelular em 

vertebrados, e a forma promastigota, que se desenvolve no tubo digestivo 

dos vetores invertebrados (Anvisa, 2003). 

Entre os fármacos disponíveis, encontram-se o alopurinol, que tem 

sido explorado clinicamente no tratamento da leishmaniose cutânea (Martinez 

et al., 1992). Os antimoniais pentavalentes, como o antimoniato de 

meglumina (Glucantine) e o estibogluconato de sódio (Pentostan) formam a 

"primeira-linha" de fármacos no tratamento das leishmanioses (McGreevy et 

al., 1986). Uma "segunda-linha" de fármacos é empregada no tratamento de 

leishmaniose visceral (anfotericina B). Toxicidade severa, incluindo 

hipotensão e colapso, podem seguir à aplicação de pentamidina, a qual 

também pode acarretar tromboflebite local, náusea, vômitos e anemia 

(Berman, 1997). Estas características indesejáveis, aliadas ao aparecimento 

de formas resistentes de Leishmania, (Geary et al., 1989) têm aumentado a 

necessidade de novos fármacos leishmanicidas mais eficazes e menos 

tóxicos. 

Substâncias naturais e sintéticas apresentaram atividade 

leishmanicida (Kayser et al., 2000; Weiss et al., 2000; Khabnadideh et al., 

2000), mas estão longe de tornar-se um fármaco, por isso nenhum 

medicamento tornou-se disponível para o tratamento da doença nos últimos 

anos. Miltefosina, um análogo de fosfolipídeos também chamado 
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hexadecilfosfocolina, vem mudando este quadro desde 1999 quando 

apresentou-se efetivo e tolerante contra Leshmaniose visceral. Na fase II 

dos testes clínicos mostrou-se muito promissor como futuro fármaco, 

podendo ser administrado via oral (Burton, 2003). Além disso, miltefosina 

teve sucesso na fase III dos testes clínicos em março de 2002, direcionando 

as pesquisas para uma nova classe de antiprotozoários. Toxicidade e 

teratogênicidade ainda são problemas a serem solucionados (Croft et al., 

2003), mas a eficácia é semelhante e os efeitos colaterais menores em 

relação aos fármacos atuais (Olliaro, et al., 2003). 

Além das espécies que infectam mamíferos, doze espécies de 

Leishmania foram isoladas de lagartos. Estudos recentes têm demonstrado 

que as sauroleishmanias formam um grupo monofilético (derivado de uma 

única espécie primordial) com o sub-gênero Leishmania (L. (L.) tropica, L (L.) 

donovani e L. (L.) mexicana) (Croan et al., 1996). Este fato faz de L. 

tarentolae um interessante objeto de estudo na busca de novas substâncias 

leishmanicidas, uma vez que não é patogênica.  

As diversas espécies do gênero Leishmania utilizam três 

fosforribosil-transferases (PRTases) na reciclagem dos purino-nucleotídeos 

(via de salvação de purinas): adenina-fosforribosil-transferase (APRT), 

hipoxantina-guanina-fosforribosil-transferase (HGPRT) e xantina-

fosforribosil-transferase (XPRT), em distinção aos hospedeiros mamíferos, 

os quais não possuem a XPRTase (Ullman et al., 1995). Ao contrário dos 

hospedeiros mamíferos estes organismos não possuem uma via de síntese 
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de purinas de novo, mostrando a dependência dos Kinetoplastidas em geral, 

e das Leishmanias em particular desta via de recuperação. 

         As enzimas APRT (figura 4, p. 12), HGPRT e XPRT são indispensáveis 

para a recuperação de purinas na forma infestante do parasita e, portanto 

um potencial alvo para o desenvolvimento de novas formas de quimioterapia 

anti-leishmaniótica. A enzima APRT foi descrita em L. donovani, o principal 

causador de Leishmania, por Tuttle & Krenitsky em 1980 e está depositada 

no Enzyme Commission sob EC 2.4.2.7 (http://us.expasy.org/enzyme). 

          A via de recuperação dos purino-nucleotídeos está representada na 

figura 5 (p.13). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estrutura da enzima adenina-fosforribosil-transferase (APRT), da 

via de recuperação de purinas de L. tarentolae  (http://dart.if.sc.usp.br) 

 

 

Características únicas das PRTases em Leishmania e Trypanosoma 

constituem a base para a susceptibilidade desses microrganismos a análogos 

de purino-nucleotídios (Ullman et al., 1995). Destaca-se o análogo alopurinol 

(4-hidroxipirazol-[3,4] pirimidina), utilizado extensivamente no tratamento de 

hiperuricemia (ácido úrico sangüíneo elevado) e artrite aguda (gota) em seres 

humanos (Palella et al., 1989). 
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APRT- adenina-fosforribosil-transferase; HGPRT- hipoxantina-guanina-fosforribosil-
transferase; XPRT- xantina-foforribosil transferase;PRPP- 5'-fosforribosil-1-pirofosfato; 
AMP- adenosina monofosfato; ADP-adenosina 5`difosfato; ATP-adenosina 5`trifosfato; 
GMP-guanosina 5`-monofosfato; GDP- guanosina 5`difosfato; GTP- guanosina 5`-
trifosfato; XMP-xantina; IMP- inosinato monofosfato 

Figura 5. Via de recuperação e interconverção de purinas, em células 
de mamíferos.  

 

1.2. Produtos naturais como fontes para protótipos de novos fármacos 

 

Os metabólitos naturais são divididos em metabólitos primários, 

essenciais para o crescimento e desenvolvimento do organismo (Demain, 

2000), e metabólitos secundários, que não são necessários no consumo 

via de síntese de novo
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intracelular (Williams, et al., 1989) mas acredita-se apresentarem funções 

específicas para o organismo.  

Interações entre espécies do ecossistema são determinadas por 

muitos fatores, incluindo a capacidade de secretarem substâncias que 

afetam o desenvolvimento de outras espécies (Medentsev & Akimenko, 

1996; Macias et al., 2000). A evolução do metabolismo secundário é 

adaptativa às mudanças do ambiente natural (Demain, 1999).  

Plantas, organismos marinhos e microrganismos produzem o maior 

arsenal de diversidade estrutural em substâncias químicas, portanto 

possuem um grande potencial biológico (Petsko, 1996). Os produtos naturais 

continuam a ser procurados pelas indústrias agroquímica e farmacêutica 

como fontes de novas substâncias ativas, apesar de todo avanço no 

planejamento racional de fármacos, síntese química e química combinatória 

(Harvey, 2000; Verdine,1996).  

Existem várias explicações de porque as fontes naturais produzem 

metabólitos secundários. Segundo Williams e colaboradores, 1989, o 

metabolismo secundário natural está sob pressão da seleção natural que 

inclui mudanças nutricionais, infecções e competição (Strohl, 2000). 

Os produtos naturais desempenham quatro papéis na medicina 

moderna (Robbers et al., 1996; Demain, 1999): i) fornecem um grande 

número de fármacos úteis, para os quais a síntese comercial é difícil ou 

inviável (ex: morfina, vincristina, vinblastina, taxol); ii) podem servir de 

compostos básicos que são modificados para aumentar a atividade ou 

diminuir a toxicidade (ex: hidromorfona a partir de morfina, ácido 
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acetilsalicílico a partir de salicina); iii) constituem protótipos ou modelos para 

fármacos sintéticos que possuem atividades fisiológicas similares às 

originais (ex: propoxifeno a partir de morfina); iv) alguns produtos naturais 

sem atividade podem ser modificados por métodos químicos ou biológicos 

para a produção de fármacos potentes, que não são obtidos facilmente por 

outros métodos (ex: obtenção de taxol a partir de bacatina III). 

 A descoberta da penicilina despertou grande interesse no isolamento 

e identificação de metabólitos secundários produzidos por fungos com 

atividade antibiótica. Na literatura existem vários relatos de substâncias 

bioativas isoladas de fungos, com destaque para as várias classes de 

antibióticos (Newman, 2000; Ferezou et al., 1979), redutores de colesterol 

(Newman, 2000; Demain, 1999; Göhrt & Zeeck, 1992), antitumorais 

(Newman, 2000), antifúngicos, imunossupressores (Demain, 1999), 

antiprotozoários (Fuska et al., 1972) entre outros. 

Cerca de 100.000 metabólitos secundários com peso molecular 

inferior a 2.500 Daltons têm sido caracterizados e em sua maioria  são 

produzidos por plantas e microrganismos. Destes, aproximadamente 50.000 

são produzidos por microrganismos e dos 12.000 antibióticos conhecidos até 

1995, 22% são oriundos de fungos filamentosos. A diversidade de 

microrganismos é enorme e apenas uma pequena gama de bactérias e 

fungos tem sido cultivada e explorada para produção de metabólitos 

secundários (Demain, 1999). Como exemplo, sabe-se que apenas 5% 

(69.000) do total do número de espécies de fungos foram descritas e destas 

apenas 16% (11.500) tem sido cultivadas e estudadas (Pearce, 1997). 
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Todos os fatores apresentados indicam que os produtos naturais, 

especialmente os produzidos por fungos, são uma potencial fonte de novas 

substâncias químicas, podendo transformar-se em promissores protótipos 

bioativos. 

 

1.3. Obtenção de metabólitos secundários de fungos via processos 

fermentativos 

  

A biotecnologia é uma área de investigação que explora sistemas 

biológicos, sejam eles microbianos ou de culturas de tecidos vegetais e 

animais visando a obtenção de produtos de interesse industrial.  

Uma das vantagens de trabalhar com microrganismos é a 

possibilidade de controlar os processos operacionais de maneira 

relativamente simples, pois apresentam rápido crescimento, menor custo e 

espaço se comparados com plantas ou cultura de células. 

O crescimento populacional tende a aumentar a procura por alimentos 

e fármacos no mundo, valorizando a utilização dos processos fermentativos 

(Bennett, 1998), o que faz da microbiologia ciência fundamental nas 

industrias farmacêutica, alimentícia e química (Demain, 2000). 

A notável presença dos fungos na antiga e moderna biotecnologia 

está associada a grande capacidade de metabolizar e excretar substâncias. 

Atualmente, muitos fungos são usados nos processos biotecnológicos em 

indústrias do mundo todo. 
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Durante os processos fermentativos para a obtenção de metabólitos 

secundários de fungos, existem duas fases distintas. A primeira é a 

tropofase, fase de crescimento da massa micelial partindo de conídios, que 

são esporos exógenos assexuados resultantes das extremidades das hifas 

férteis (Silveira, 1995). Estas estruturas celulares têm a função de servir 

como fator de dispersão ou sobrevivência do fungo (Griffin, 1994). A 

segunda é a idiofase, fase onde o crescimento é interrompido e o fungo 

começa a produzir os metabólitos secundários. Estas duas fases dependem 

diretamente do ambiente nutricional presente na cultura (Demain, 2000) e 

podem afetar quali e quantitativamente o metabolismo destes organismos. 

A transformação química de compostos orgânicos, produzidos por 

microrganismos pelo processo de fermentação, é otimizada em condições 

laboratoriais controladas e pela excreção de certa quantidade de metabólitos 

secundários possivelmente ativos, para fora da célula (Gaden, 2000).  

 

1.4. Gênero Penicillium 

 

Penicillium é considerado um gênero universal de fungos, encontrado 

em todo planeta. A maioria das espécies é saprófita e comumente ou 

ocasionalmente encontradas no solo, vegetais podres, sementes e grãos 

(Pitt, 1994). Há mais de 20 anos tem se estudado a taxonomia e 

classificação das espécies do gênero Penicillium com base em dados 

morfológicos e químicos (Larsen et al., 2000). Estes fungos raramente têm 
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sido relatados como agentes etiológicos de micoses em humanos, sendo 

considerados patógenos oportunistas (Guglielminetti et al., 2000). 

Fungos do gênero Penicillium pertencem à família Trichocomaceae e 

ao filo Ascomicota. Esta divisão é caracterizada morfologicamente por hifas 

septadas e reprodução assexuada através de propágulos denominados 

conídios (Alexopoulos & Blackwell, 1996).  

De espécies de Penicillium já foram isoladas diversas classes de 

metabólitos secundários, alguns exemplos encontram-se na tabela 2 (p.18). 

 

Tabela 2. Metabólitos secundários isolados de espécies de Penicillium 

Estrutura Classe Referência 

N

HN

H

H

O

1  

         alcalóide        Grabley et al.,1992 

N
H

HN

NH

H
N

O

O
2  

alcalóide 
dicetopiperazínico 

Kozlovsky et al.,2000 

N
H

HN

NH

O

O

3

 

alcalóide 

dicetopiperazínico 
Sörensen et al., 1999 

N

N
NH

R2

R1

NH2

O

O

O4 R1,R2= bH, bH
5 R2,R2= aH, bH
           ou bH, aH  

alcalóide Larsen et al., 1999a 
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H
N

OOH

H

O

6

OH
MeO

MeO  

alcalóide Larsen et al., 1999b 

   

N

N NH

O

O

7  

benzodiazepinico Larsen et al., 2000 

N

N

N

NH

O
8

O

 

benzodiazepinico Larsen et al., 2000 

O

MeO

OH R
  9  R=OH
 10 R=H  

benzopirano Malmstrom et al., 2000 

HOOC

COOH

H

11  

ácido carboxílico Malmstrom et al., 2000 

O

O OH O

O

12  

lactona macrocíclica 
Mayer, 1993; Grabley et al., 

1992 

O

MeO
O

OOHO

O
OMe

OHOHO

13

 

naftoquinona 
Medentsev & Akimenko, 1996; 

Stack et al., 1977 

O

O

OOHO

O
OMe

OOHO

14

O
MeO

 

naftoquinona 
Medentsev & Akimenko, 1998; 

Stack et al., 1977 
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OH O

O

OH

OH

O

O OH

OH

O

OH

15

 

naftoquinona 
Medentsev & Akimenko, 1998; 

Stack et al., 1977 

O

O

R2

R1

H

19 R1=OH; R2 = H
20 R1=H; R2 = OH

6

 

terpenóide            Macías et al., 2000 

O

O
21

O

O

 

terpenóide Macías et al., 2000 

22

HO

MeO

 

esteróide Kosemura et al., 1997 

O

OMe

OO

23

MeO O

OMeMeO

 

pirona Stefano et al., 1999 

O

N
H

OH O

NH2

O

H
N

N

O

O

H
R24  R = OH                 

25  R = H

6
H

O NH2

 

peptídeo Shigemori et al., 1991 

O O

OOH

HO

26

OH

 
isocumarina Lai et al., 1991 

O

OOH

HO

OH OHHO

27  
isocumarina Lai et al., 1991 

 

O gênero Penicillium é muito conhecido por produzir uma variedade 

de metabólitos secundários bioativos (Macías et al., 2000). Segundo uma 
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revisão feita por Pearce em 1997, muitas atividades biológicas estão 

comprovadas. 

A decarestrictina B (12) apresenta atividade anti-hiperlipêmica (Mayer, 

1993; Grabley et al., 1992) e redutora de colesterol (Göhrt & Zeeck,1992). 

Naftoquinonas isoladas de fungos apresentaram atividade contra 

bactérias, fungos, leveduras e células tumorais (Medentsev & Akimenko, 

1996). Naftoquinonas isoladas de plantas apresentam atividades 

antiparasitárias: a 3,3’-bijuglona (16) em várias espécies de Leishmania 

(Kayser et al., 2000); a 2-(1-hidroxietil) nafto [2,3-b] furan-4,9-diona (17) em 

Plasmodium falciparum (Weiss et al., 2000) e algumas naftoquinonas, 

destacando a β- lapachona (18) em Trypanosoma cruzi (De Moura, et al., 

2001; Weiss et al., 2000). 

 

 

 

  

 Vermiculina, isolada de P. viridicatum, também apresentou atividade 

antiprotozoária, incluindo T. cruzi e L. brasilienses (Fuska et al., 1972). 

Dados mais antigos já demonstravam o potencial antiprotozoário de 

espécies de Penicillium. Segundo Nemec e colaboradores, 1969, 60% das 

22 espécies testadas apresentaram atividade biológica contra parasitas. 

Algumas classes de metabólitos secundários, isolados de Penicillium, 

foram citadas para demonstrar a diversidade estrutural e atividades 

O

O

OH

 

O

O

O
17

O

O

18
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biológicas encontradas neste gênero, o que ilustra o potencial de espécies 

de Penicillium, incluindo atividade antiparasitária. 

 

1.5. Penicillium verrucosum 

 

P. verrucosum (figura 6, p. 23) é comumente encontrado em cereais 

estocados em regiões de clima temperado. Como característica geral, 

produz micotoxinas e vários metabólitos secundários. 

O fungo P. verrucosum Dierck apresenta como características 

principais: colônias de crescimento lento em meio de malte, à temperatura 

de 25°C, colônia radialmente sulcada, velutinosa; micélio branco; 

conidiogênese moderada de cor verde acinzentada. Conidióforos 

triverticilados, com estipes rugosas; métulas medindo de 12,3 a 20,5 µm de 

comprimento; fiálides ampulhiformes, com 7,4 a 10,7 µm de comprimento; 

conídios variando de sub-globosos a elipsoidais, medindo 3,3 - 3,7 X 3,3 µm, 

lisos, formando cadeias desordenadas. Estes dados foram obtidos do 

relatório técnico de identificação de espécies fornecido pela Fundação 

Tropical de Pesquisas e Tecnologia “André Tosello” emitido em junho de 

1998.     

Compostos voláteis foram encontrados em culturas de fungos 

crescidos em diferentes meios de cultura contendo substratos de cereais. 

Isolou-se de P. verrucosum 2-metil-1-propanol em meio contendo trigo e 1-

octeno-3-ol, estireno, 2-(1-pentil)-furano, 2-(1-furil)-pentanal, 2-etil-5-metil-

fenol em meio contendo cevada (Magan & Evans, 2000). 

 



________________________________________________________Introdução 24

 

 

Figura 6. P. verrucosum. A - colônia em meio semi-sólido, B - conidióforos 
(fonte: http://www.edae.gr/myco3.html) 

 

 

P. verrucosum é conhecido por produzir diversas classes de 

metabólitos secundários (tabela 3, p. 23), incluindo as substâncias 4, 5 e 7 já 

apresentadas.  

 

Tabela 3. Metabólitos secundários isolados de P. verrucosum 

Estrutura Classe Referência 

OO

HO

OH O

28  

ácido carboxílico 
(micotoxina) 

 Reinhard & Zimmerli, 1999; 

Pitt, 1994 

O

N
H

O
OH

OH O

O

Cl
29

 

ácido carboxílico 

(micotoxina) 

 Reinhard & Zimmerli, 1999; 

Pitt, 1994 

HO O

OMe

HO

30  

ácido carboxílico Larsen et al., 1998a 

A B 
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N
H

NH

31

O

O
 

benzodiazepínico Larsen et al., 1999a 

N

N
NH

NH2

O

O

O

H

H

32

 

alcalóide 

quinazolidínico 
Larsen et al., 1999a 

N
H

N NH

O

N
N
H

O

33

 

alcalóide 

dicetopiperazínico 
Musuku et al. 1994 

N
Ac

N

NH

34

O

O

 

alcalóide 

dicetopiperazínico 
Hodge et al., 1988 

N
H

N

O

O

O

H

Me

R

35 R=H 
36 R=OH  

benzodiazepínico Hodge et al., 1988 

N
H

N

N
N
H

37

O

O

 

alcalóide 

dicetopiperazínico 
Hodge et al., 1988 
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N
H

N

NMe

38

O

O

H
NN

MeN

O

O

H

H

 

alcalóide 

dicetopiperazínico 

Hodge et al., 1988; Barrow & 

Sedlock, 1994 

N NH

O

N
N
H

O

N

O
39

 

alcalóide 

dicetopiperazínico 
Musuku et al., 1994 

N

H
N O

40

 

benzodiazepínico Bringmann & Mader, 1995 

O O

OMe

OH 41  

pirona Rahbaek et al., 2003 

 

Verrucolona, ou ácido arabenóico (30) é um metabólito secundário 

que funciona como marcador químico para esta espécie de Penicillium 

(Larsen et al., 1998).  

Roquefortine C (33), isolada de P. verrucosum (Musuku et al., 1994), 

apresentou inibição enzimática significativa do citocromo P450 de células de 

mamíferos (Aninat et al, 2001) e não foi considerada citotóxica (Larsen et al., 
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2002). Além disso, em estudos mais recentes quatro α-pironas análogas à 

substância (41) foram isoladas de P. verrucosum (Rahbaek et al., 2003). 

P. verrucosum, cultivado em meio de cultura acrescido de 

benzodiazepinico e glicina biossintetizou estrutura benzodiazepínica (40), 

muito similar ao diazepan e nordiazepan, já conhecidos (Bringmann & 

Mader, 1995) 

Esclerotigenina (7) foi produzida por seis diferentes espécies de 

Penicillium, a qual apresenta atividade inseticida. Além da esclerotigenina, P. 

verrucosum apresentou um típico perfil de metabólitos secundários para a 

espécie (Larsen et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


