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RESUMO 

SILVA, E. O. Estudos sobre o metabolismo microbiano de naftoquinonas e 
avaliação da citotoxicidade dos metabólitos obtidos. 2014. 187f. Tese (Doutorado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2014. 
 
Muitas naftoquinonas como o lapachol, podem ser encontradas em plantas da família 
Bignoniaceae e são conhecidas por desempenharem diversas atividades biológicas, 
acompanhadas, entretanto, por efeitos indesejáveis. A atividade citotóxica apresentada 
pelas naftoquinonas está relacionada ao aparecimento de espécies reativas de oxigênio 
in vivo que causam severo estresse oxidativo no interior das células. O isolapachol e a 
atovaquona são análogos estruturais do lapachol, sendo que a atovaquona é 
comercializada como fármaco para o tratamento de malária e certos tipos de pneumonia. 
Devido ao grande potencial biológico apresentado pelas naftoquinonas, várias tentativas 
no sentido de obtenção de derivados desprovidos de efeitos colaterais vêm sendo 
realizadas. Além disso, a determinação da segurança e eficácia dos fármacos está 
intimamente ligada ao estudo da formação de derivados in vivo por ocasião do 
metabolismo. A utilização de fungos filamentosos na predição do metabolismo que os 
fármacos sofreriam após administração oral, bem como de bactérias do trato 
gastrointestinal, pode contribuir substancialmente para a elucidação da rota metabólica 
de fármacos fornecendo informações sobre a geração de substâncias 
farmacologicamente ativas, inativas ou tóxicas e ainda sobre a produção de substâncias 
capazes de inibir a biotransformação de outros fármacos. Estudos de biotransformação 
também podem contribuir para a obtenção de novos esqueletos químicos. Dessa forma, 
o presente trabalho relata estudos do metabolismo microbiano do lapachol e do seu sal 
de potássio por bactérias do trato gastrointestinal e fungos filamentosos, além da 
correlação desses com as reações que ocorrem quando o isolapachol e a atovaquona são 
utilizados como substratos para os mesmos micro-organismos. Os experimentos de 
biotransformação utilizando lapachol e seu sal de potássio foram conduzidos por até dez 
dias, em diferentes meios de cultura, empregando-se quatro linhagens de bactérias 
presentes no trato gastrointestinal, além de 11 linhagens de fungos filamentosos. Foram 
obtidos sete metabólitos, sendo dois inéditos e dois anteriormente detectados em 
estudos sobre o metabolismo do lapachol em mamíferos. Durante a realização dos 
experimentos com o fungo filamentoso Aspergillus brasiliensis verificou-se a 
capacidade desse fungo em mimetizar uma reação muito importante em química 
orgânica, conhecida como oxidação de Hooker. As condições mais promissoras para a 
biotransformação do lapachol foram utilizadas nos estudos com a atovaquona e o 
isolapachol. A biotransformação da atovaquona possibilitou, pela primeira vez, a 
caracterização estrutural de um metabólito desse fármaco. Já os estudos realizados com 
o isolapachol permitiram inferências sobre a especificidade enzimática apresentada 
pelos micro-organismos avaliados. Todos os metabólitos obtidos foram submetidos aos 
ensaios de citotoxicidade frente a linhagens celulares normais e tumorais, o que 
possibilitou obter conclusões sobre a relação estrutura-atividade e sobre a citotoxicidade 
seletiva apresentada pelos metabólitos. Destaca-se o resultado obtido com um dos 
metabólitos do lapachol, α-xiloidona, o qual se mostrou mais tóxico para a linhagem 
tumoral que o lapachol e não apresentou toxicidade frente à linhagem normal. O 
metabólito obtido a partir da biotransformação da atovaquona apresentou maior 
toxicidade não seletiva que a substância de partida. 
Palavras-chave: Naftoquinona, Biotransformação, Citotoxicidade. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Quinonas 

As quinonas são classificadas quimicamente em benzoquinona, 1,4- e 1,2-

naftoquinona, e antraquinona (Figura 1). Esses compostos representam um grande 

grupo de substâncias presentes em muitas famílias de plantas, fungos, bactérias, e 

também no reino animal: em artrópodes (antraquinonas em insetos) e em equinodermas 

(quinonas isoprenoídicas em ouriços do mar) (MARTINEZ e BENITO, 2005; LEMOS 

et al., 2007).  
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Figura 1. Classificação química das quinonas. 
 

Entre os fármacos utilizados no tratamento do câncer, as naftoquinonas 

constituem o grupo mais importante (TONHOLO et al., 1998). Assim, por exemplo, 

entre os fármacos quimioterápicos mais utilizados estão doxorrubicina, mitomicina e 

mitoxantrona, os quais possuem anel quinoidial em sua estrutura química (Figura 2) 

(SALUSTIANO et al., 2009; KOVACIC e SOMANATHAN, 2011).  
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Figura 2. Estrutura química dos fármacos quimioterápicos detentores de anel 
quinona. 
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O principal mecanismo proposto para a citotoxicidade apresentada pelas 

quinonas está relacionado ao estresse oxidativo causado por esses compostos, mas a 

capacidade de alquilação de nucleófilos celulares também apresenta correlação com tais 

efeitos biológicos (GOULART et al., 2004). Uma característica notável da química das 

quinonas é a sua facilidade em sofrer redução, transformando-se na forma reativa, 

chamada de semiquinona (Figura 3). A semiquinona, in vivo, é capaz de transferir um 

elétron a lipídeos, proteínas ou DNA, causando o aparecimento das espécies reativas de 

oxigênio. Tais espécies causam severo estresse oxidativo no interior das células a partir 

da formação de macromoléculas oxidadas (CRAWFORD et al., 1997; KOYAMA et al., 

2001; DA SILVA JÚNIOR et al., 2009a).  
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Figura 3. Formação de semiquinona após análogo da β-lapachona ter sido 
irradiado na presença de doador de hidrogênio (Fonte: NETTO-FERREIRA et al., 
2010). 

 

Muitas naftoquinonas bioativas, como o lapachol, são encontradas em plantas 

típicas da América do Sul, principalmente em árvores da família Bignoniaceae, podendo 
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representar cerca de 3-7% da composição em massa do caule dessas espécies 

(CASTELLANOS et al., 2009; AUCÉLIO et al., 2013). As atividades biológicas do 

lapachol vêm sendo estudadas desde o início de 1960, incluindo atividades contra 

Mycobacterium tuberculosis e outros micro-organismos (EYONG et al., 2012), 

atividade anti-inflamatória (LANDA et al., 2013), moluscicida (SILVA et al., 2005), 

antimalárica (KAPADIA et al., 2001), atividade contra Trypanossoma cruzi (SALAS et 

al., 2008), entre outras. As pesquisas relacionadas às bioatividades apresentadas pelo 

lapachol continuam até os dias atuais. Recentemente, os efeitos gastroprotetores do 

lapachol foram comprovados (THEODULOZ et al., 2012), bem como seu potencial 

antidepressivo (EYONG et al., 2013a).  

Embora o lapachol tenha sido licenciado no Brasil para ser usado na prática 

clínica como fármaco carcinostático (DA SILVA JÚNIOR et al., 2009b), e vários 

estudos relacionados às suas propriedades anti-câncer tenham sido reportados, 

observou-se que altas doses de lapachol eram necessárias para a obtenção da eficácia 

terapêutica, resultando em muitos efeitos colaterais aos pacientes (SUNASSEE et al., 

2013). Estudos clínicos de fase I foram desenvolvidos com o lapachol e revelaram sua 

atividade anticoagulante como efeito colateral, devido à sua similaridade estrutural com 

a vitamina K (Figura 4) (MAEDA et al., 2008). Por esse motivo, o uso do lapachol 

como coadjuvante no tratamento de alguns tipos de câncer foi suspenso (HUSSAIN et 

al., 2007).  
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Figura 4. Semelhanças estruturais existentes entre lapachol e vitamina K. 
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A partir de então, muitos pesquisadores começaram a desenvolver estudos com 

os derivados do lapachol objetivando estabelecer relações de estrutura-atividade e a 

obtenção de derivados bioativos, porém desprovidos de efeitos indesejáveis (CAMARA 

et al., 2001; PARRILHA et al., 2012; KANDIOLLER et al., 2013). Em 2009, uma 

importante naftoquinona derivada do lapachol, a β-lapachona, foi submetida a estudos 

clínicos de fase II como fármaco antitumoral (DA SILVA JÚNIOR et al., 2009a). 

O lapachol também está estruturalmente relacionado à atovaquona (Figura 5), a 

qual apresenta ampla atividade contra diferentes espécies de Plasmodium, Pneumocystis 

e Toxoplasma (ROLAN et al., 1997). A atovaquona foi descoberta após 50 anos de 

pesquisas e é amplamente usada nos Estados Unidos, em combinação com proguanil 

(Malarone®), no tratamento e quimioprofilaxia da malária (NIXON et al., 2013).  

Plasmodium falciparum, parasita que causa a malária em humanos, possui alta 

capacidade de mutação e desenvolve rapidamente resistência contra os fármacos 

antimaláricos clássicos (ANDRADE-NETO et al., 2004; KESSL et al., 2007). 

Atovaquona é um análogo lipofílico do lapachol, um importante componente da 

transferência de elétrons nas mitocôndrias (EL HAGE et al., 2009). Sua atividade 

antimalárica é seletiva e está relacionada com a interferência no transporte de elétrons 

nas mitocôndrias do parasita, especificamente no complexo citocromo c redutase, 

resultando em colapso mitocondrial (ZHOU et al., 2009). Após ser administrada, a 

atovaquona liga-se 99,9 % às proteínas plasmáticas (EL HAGE et al., 2009). Assim, 

diversos estudos focados na obtenção de derivados da atovaquona que apresentem 

melhor biodisponibilidade vêm sendo desenvolvidos (BARAMEE et al., 2006; EL 

HAGE et al., 2009; ZHOU et al., 2009). 

 



Introdução  
 

5 
 

O

O

OH
O

O

OH

Cl

H

H1
2

O

O

OH

3
 

Figura 5. Estruturas químicas do lapachol (1), atovaquona (2) e isolapachol (3). 
 

Outro importante análogo estrutural do lapachol é o isolapachol (Figura 5). 

Diversos estudos empregando o isolapachol na busca por derivados bioativos estão 

relatados, principalmente na busca por fármacos larvicidas e moluscidas. A toxicidade 

apresentada pelos derivados solúveis (sais de potássio) do lapachol e do isolapachol em 

diferentes estágios do ciclo de vida de Schistosoma mansoni foi avaliada por Lima e 

colaboradores. Ambos compostos mostraram significantes atividades contra formas 

adultas, cercárias e ovos. Quando o ensaio foi realizado com ovos de Artemia salina 

Leach, o sal de potássio do isolapachol mostrou-se altamente tóxico, enquanto o sal de 

potássio do lapachol não mostrou atividade (LIMA et al., 2002). As atividades do 

isolapachol contra Leishmania amazonensis e Leishmania braziliensis também são 

conhecidas (LIMA et al., 2004). 

 

1.2 Biotransformação 

Processos de biotransformação são utilizados pela humanidade há milhares de 

anos. Dados históricos apontam que a primeira biotransformação “verdadeira” ocorreu 

na antiga Babilônia com a transformação de etanol em ácido acético (vinagre) catalisada 

por Acetobacter (LERESCHE e MEYER, 2006). 

Biotransformações são definidas como o uso de sistemas biológicos para realizar 

transformações químicas em substâncias que não constituem seus substratos naturais 

(HANSON, 1995). São também definidas como reações químicas catalisadas por 
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células microbianas (em crescimento ou em repouso) ou por enzimas isoladas de micro-

organismos (PERVAIZ et al., 2013). 

Os processos de biotransformação apresentam inúmeras vantagens quando 

comparados aos correspondentes métodos químicos (QI-HE et al., 2009), sendo 

economicamente e ecologicamente competitivos (HUISMAN et al., 2002). Além disso, 

a utilização das enzimas microbianas possibilita reações quimio-, régio- e 

enantioseletivas (MA et al., 2011).  

Adicionalmente, algumas reações que não são possíveis de serem realizadas por 

processos químicos tradicionais são facilmente obtidas com as transformações 

microbianas (GARCÍA-GRANADOS et al., 2004). Entre as diferentes transformações 

catalisadas por esses sistemas enzimáticos, a hidroxilação régio e enantioseletiva de 

carbonos não ativados é particularmente interessante, já que tal transformação é 

dificilmente obtida a partir dos métodos químicos clássicos (GHOUMARI et al., 2006). 

A enantiosseletividade observada em muitas biotransformações propicia a 

obtenção de produtos enantiomericamente puros a partir de misturas racêmicas 

(resolução de misturas racêmicas). As reações de biotransformação podem ser 

conduzidas em temperatura amena e em condições normais de temperatura e pressão e, 

na maioria dos casos, não há necessidade de proteger grupos funcionais (PATEL, 2002). 

Embora algumas enzimas importantes, como as que catalisam as reações de 

hidroxilação, já tenham sido isoladas, a utilização de organismos vivos nas reações de 

biotransformação ainda é a técnica mais utilizada (GARCÍA-GRANADOS et al., 2004). 

Em reações de redução, por exemplo, a maioria das enzimas requer cofatores como 

[NAD(H)] e [NADP(H)]. Em organismos vivos a regeneração desses cofatores ocorre 

naturalmente por processos metabólicos, tornando o método mais econômico e mais 
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eficiente (FABER, 1997). Além disso, há muitos sistemas enzimáticos difíceis de serem 

obtidos em uma forma isolada estável (HANSON, 1995). 

Dessa forma, as transformações químicas catalisadas por micro-organismos são 

úteis na investigação acerca da obtenção de compostos bioativos, detentores de 

estruturas inéditas, que poderão ser empregados no desenvolvimento de novos 

fármacos. Além disso, as transformações microbianas podem ser empregadas na 

elucidação das reações que um fármaco sofrerá in vivo após ser administrado por via 

oral. 

Um importante fator na avaliação da segurança e eficácia dos fármacos é o 

conhecimento sobre seu metabolismo, que pode ser avaliado empregando-se os micro-

organismos. A realização de estudos sobre o metabolismo in vivo apresenta muitas 

desvantagens como o custo com os modelos animais, as questões éticas e as diferenças 

entre as espécies. Além disso, a toxicidade apresentada por muitos compostos limita a 

quantidade que pode ser administrada e, portanto pequenas quantidades de metabólitos 

podem ser isoladas. A expressão das enzimas da família do citrocromo P450 humanas 

pode ser reproduzida com sucesso em sistemas utilizando biotransformações fúngicas, 

possibilitando assim muitos estudos sobre o metabolismo dos fármacos (MA, WU e 

GUO, 2006; ASHA e VIDYAVATHI, 2009). 

A biotransformação de fármacos é geralmente considerada no processo de 

desintoxicação, formando metabólitos mais polares, os quais podem ser facilmente 

excretados. Entretanto, os processos de biotransformação podem também levar à 

formação de metabólitos detentores de maior atividade farmacológica ou mais tóxicos 

que a substância de origem. Assim, processos capazes de gerar metabólitos com 

atividade farmacológica significativa ou menor toxicidade, quando comparados à 
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molécula original, deveriam ser explorados durante a descoberta de novos fármacos 

(PERVAIZ et al., 2013). 

A estratégia descrita acima foi utilizada na descoberta da ezetimiba, um inibidor 

da absorção do colesterol. Nesse estudo, um metabólito 30 vezes mais potente que a 

molécula de origem foi obtido (FURA, 2006). 

As capacidades hidrolíticas e redutivas dos micro-organismos, especialmente 

fungos, têm sido bastante relatadas e usadas nas reações. Em relação às reações de 

oxidação, as hidroxilações nas posições 11α ou 11β de esteróides são reações clássicas 

catalisadas tanto por micro-organismos quanto por mamíferos, as quais mostram as 

semelhanças existentes entre as enzimas monooxigenases de ambos os sistemas 

(VENISETTY e CIDDI, 2003). Assim, por exemplo, conhece-se a capacidade de 

fungos filamentosos em catalisar a biotransformação de progesterona a 11α-hidroxi-

progesterona (KHATTAB e ABD-EL SALAM, 2012). 

L-homofenilalanina é extensivamente usada na indústria farmacêutica como 

precursor para a produção de fármacos inibidores da enzima conversora da angiotensina 

(ECA), os quais possuem significantes aplicações clínicas no tratamento da hipertensão 

(Figura 6). Vários métodos químicos vêm sendo relatados para a síntese de                  

L-homofenilalanina. Entretanto, a necessidade de métodos complexos, altos custos e a 

poluição ambiental implicados em tal síntese, fazem com que o método de escolha para 

a produção de L-homofenilalanina seja a utilização da biocatálise utilizando as enzimas 

hidantoinase e carbamoilase para a biotransformação do ácido 

homofenilalanilcarbamoílico (AHMAD, OH e SHUKOR, 2009).  
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Figura 6. Exemplos de fármacos inibidores da ECA provenientes da L-
homofenilalanina (Fonte: AHMAD, OH e SHUKOR, 2009). 
 
 

Quando se analisa os dados disponíveis na literatura acerca dos estudos sobre a 

biotransformação de naftoquinonas, observa-se que há reduzido número de publicações. 

Nesse sentido, a naftoquinona INO5042 (Figura 7) foi utilizada como substrato para 

uma série de fungos e bactérias. Duas linhagens de Streptomyces, S. platensis e S. 

cinnamonesis, foram ativas na biotransformação e catalisaram o rompimento do anel 

quinona (FOSSE et al., 2004).  
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Figura 7. Biotransformação da naftoquinona INO5042 por duas linhagens de 
Streptomyces (Fonte: FOSSE et al., 2004). 
 
 

A transformação bacteriana da naftoquinona chiquonina foi investigada 

utilizando bactérias intestinais humanas. No total, 24 anaeróbios foram avaliados e 

Bacteroides fragilis subsp. thetaotus mostrou a habilidade de transformar 

extensivamente tal naftoquinona (Figura 8) (MESELHY et al., 1994). 
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Figura 8. Biotransformação da chiconina por Bacteroides fragilis subsp. 
thetaotus (Fonte: MESELHY et al., 1994). 
 
 

Em 2003, Venisetty e Ciddi publicaram uma revisão acerca das semelhanças 

existentes entre o metabolismo dos xenobióticos realizado por mamíferos e por fungos 

filamentosos, além de apontarem as vantagens implicadas na utilização de modelos 

S. platensis 

S. cinnamonesis INO5042  
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microbianos para a predição do metabolismo, o que contribui para o desenvolvimento 

de novos fármacos. Na Tabela 1 estão apresentadas algumas das comparações realizadas 

por tais pesquisadores. 

 

Tabela 1. Comparação entre os metabólitos de mamíferos com os microbianos 
de alguns produtos naturais (Fonte: VENISETTY e CIDDI, 2003). 
 

Produto 
natural 

Atividade 
farmacológica 

Micro-organismo/reação Metabólito detectado em 
mamífero 

Testosterona Hormônio sexual Mucor griseocynamus 
ATCC 1207 
14α-OH testosterona, 
14α-OH androst-4-ene-
3,17-diona 
 
Thamnostylum piriforme 
ATCC 8992 
14α-OH progesterona, 
9α-OH testosterona 
 
Botrytis cineria 
7β,17β-diidroxiandrostan-
3-ona 

2α-Hidroxitestosterona 
 
16α-Hidroxitestosterona 
 
12-Hidroxitestosterona 

Progesterona Hormônio sexual Thamnostylum piriforme 
ATCC 8992 
14α-OH progesterona, 
9α-OH progesterona 
 
Mucor griseocyanus 
ATCC 1207 
14α-OH progesterona, 
7 α,14α, di-OH 
progesterona, 
6β, 14α-OH progesterona 
 

5α-androstane-3α-17β-diol 
 
3α-OH-5α-pregnanae-20-
ona 
 
3α,17α-diOH-5α-pregnane-
20-ona 
 
3α,6α-diOH-5α-pregnane-
20-ona 

Camptotecina Antitumoral Aspergillus sp. 
10-Hidroxicamptotecina 
 

10-Hidroxicamptotecina 
 
Diidroxicamptotecina 
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Tabela 1. Continuação 

Produto 
natural 

Atividade 
farmacológica 

Micro-organismo/reação Metabólito detectado em 
mamífero 

Artemisinina Antimalárico Nocardia corallina ATCC 
19070 
Desoxiartemisinina 
 
Penicillium chrysogenum 
ATCC 4480 
3α-OH desoxiartemisinina 
 

3α-OHdesoxiartemisinina 
Diidroartemisinina 
Desoxiartemisinina 

Taxol 
(Paclitaxel) 

Antitumoral Nocardioides albus 
13-deacilpaclitaxel 

6α-OH paclitaxel 
3-OH paclitaxel 
13-deacilpalitaxel 

Cafeína Estimulante do 
Sistema Nervoso 
Central 

Pseudomonas putida 
Teobromina 
3-desmetil cafeína 
 
Pencillium roqueforti 
Degradação do anel 
imidazol 

1-metilxantina 
1-metil ácido úrico 
(degradação do anel 
imidazol) 

Lapachol Antitumoral, 
antibiótico 

Curvularia lunata 
Deidro-α-lapachona 
 
Beauvaria bassiana 
Lomatiol 
Ácido lomático 
Acetato de lomatiol 

Lomatiol 
Ácido lomático 
Formação de glicuronídeo 
 

 
 
 

1.3 Fungos filamentosos 

Os fungos são os sistemas celulares mais frequentemente estudados para a 

aplicação nas reações de biotransformação (MA et al., 2011), pois estes possuem 

enzimas capazes de catalisar grande variedade de reações, tais como: hidroxilação, 

oxidação, redução, epoxidação, O-desmetilação, O-desalquilação, O-metilação, 

glicosilação, entre outras (SRISILAM e VEERESHAM, 2003).  

Em 1974, Smith e Rosazza foram os primeiros a propor o uso dos fungos como 

modelo para o metabolismo dos mamíferos. O metabolismo dos xenobióticos em 

mamíferos ocorre principalmente no fígado, onde as enzimas ali presentes promovem 
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reações que aumentam a polaridade dos produtos facilitando a excreção. Os metabólitos 

obtidos usando fungos filamentosos são similares àqueles obtidos em reações de fase I 

(funcionalização) ou fase II (conjugação) catalisadas pelas enzimas do fígado 

(KUTRZEBA et al., 2009). 

Entre os fungos filamentosos, os Mucorales são amplamente espalhados na 

natureza e compõe a maior ordem dentro dos Zigomicetos, englobando importantes 

gêneros como Absidia, Mucor e Rhizopus. Estes são micro-organismos de rápido 

crescimento e o micélio é descrito como “semelhante ao algodão”. Durante a 

reprodução assexual há formação de esporos nos esporangióforos e, na reprodução 

sexual, aparecem os zigósporos (HOLLMANN et al., 2008). Algumas espécies de 

Mucor são muito usadas em biotecnologia devido à produção de enzimas com alta 

atividade proteolítica e lipolítica (MA et al., 2011).  

O dimorfismo é uma característica relativamente comum apresentada por 

diversos fungos que ora apresentam-se sob a forma leveduriforme, ora sob a forma 

filamentosa (LÜBBEHÜSEN, NIELSEN e MCINTYRE, 2003). O dimorfismo que 

aparece nos Mucorales é um processo de diferenciação que envolve uma série de 

eventos, nos quais estímulos internos são recebidos por sensores celulares e produzem 

como reposta alterações morfológicas nas células. O estabelecimento de ambiente 

microaerófilo causa alterações no potencial redox das células, provocando a transição da 

forma micelial para leveduriforme (RUIZ-HERRERA, 1993). Sabe-se que sob baixos 

níveis de glicose ou dióxido de carbono, ou ambos, o desenvolvimento sob a forma de 

hifas é predominante; por outro lado, sob altos níveis, ocorre eliciação do 

desenvolvimento sob a forma de leveduras (BARTNICKI-GARCIA, 1968).  

Dentre os fungos filamentosos empregados nos estudos de biotransformação, o 

gênero Mucor é um dos mais empregados. Quando Mucor circinelloides f. griseo-
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cyanus IFO 4563 foi utilizado na biotransformação do antibiótico claritromicina (Figura 

9A), um derivado 14-R-hidroxilado foi obtido, sendo que tal transformação reduziu a 

atividade antimicrobiana in vitro (SASAKI et al., 1988). O agente citotóxico 

daunomicina (Figura 9B) foi biotransformado por Mucor spinosus de forma similar ao 

que ocorre no metabolismo de mamíferos: o grupo carbonílico da posição C-13 foi 

reduzido à hidroxila (MARSHALL et al., 1978). Mucor circinelloides AS 3.3421, foi 

capaz de hidroxilar ondansetrona (Figura 9C), um antagonista de receptores 5-

hidroxitriptamina, na posição C-1 (DUAN et al., 2006). A gastrodina (Figura 9D), 

produto natural com diversas atividades neurológicas, foi completamente metabolizada 

por Mucor spinosus 3.3450, com a formação do álcool p-hidroxibenzílico (ZHAN et al., 

2001). A biotransformação do agente neuroléptico risperidona (Figura 9E) por Mucor 

rouxii NRRL 1894 mostrou ser enentiosseletiva com a formação de um metabólito ativo 

quiral (JESUS et al., 2011). O albendazol (Figura 9F) é um agente anti-helmíntico de 

amplo espectro. Sua biotransformação por Mucor roxii NRRL 1894 mostrou ser uma 

excelente alternativa na obtenção de enatiômeros com bons rendimentos (HILÁRIO et 

al., 2012). Os exemplos descritos anteriormente mostram quão grande é a versatilidade 

dos fungos filamentosos do gênero Mucor em realizar transformações químicas nos 

substratos. 
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Figura 9. Diferentes fármacos empregados nas biotransformações catalisadas 
por Mucor sp. 

 

Fungos do gênero Aspergillus também são amplamente utilizados em 

biotecnologia para a produção de ingredientes alimentares ou farmacêuticos, além de 

enzimas industriais. Tais fungos exibem grande versatilidade metabólica, 

desenvolvendo-se em uma ampla quantidade de substratos e sob diferentes condições 

ambientais. Estes são capazes de degradar diferentes compostos graças às suas enzimas 

que realizam reações como oxidações, hidroxilações e desmetilações (PEL et al., 2007).  
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Um estudo empregando Aspergillus niger na biotransformação do ácido ent-

pimaradienóico foi recentemente relatado. Nesse trabalho, os autores obtiveram quatro 

derivados, cujas principais reações ocorridas foram hidroxilações, desidrogenações e 

migrações das insaturações. Um dos metabólitos obtidos, metil 7α-hidroxi ent-pimara-

8(14),15-dien-19-oato (Figura 10), apresentou eficiente atividade antiespasmódica 

(SEVERIANO et al., 2013). 

COOH
H

COOCH3
H OH

1 2

A. niger

 

Figura 10. Transformação de ácido ent-pimaradienóico (1) em metil 7α-hidroxi 
ent-pimara-8(14),15-dien-19-oato (2) por A. niger (Fonte: SEVERIANO et al., 2013). 
 
 

Em relação ao gênero Botrytis, a espécie mais conhecida é a cinerea (STAATS, 

VAN BAARLEN e VAN KAN, 2005). O mofo cinzento ocasionado pelo fungo B. 

cinerea (Persoon) é uma fitopatogenia bastante comum e observada em pelo menos 235 

plantas, principalmente dicotiledôneas e monocotiledôneas não gramináceas (JARVIS, 

1977). A infecção causada por este fungo na planta hospedeira é intermediada por 

numerosas enzimas extracelulares e metabólitos secundários, tendo cada um destes um 

papel importante durante o processo de infecção (ELAD, MALATHRAKIS e DIK, 

2004; COLLADO, SÁNCHES e HANSON, 2007). Diversos metabólitos secundários 

obtidos de processos fermentativos de B. cinerea apresentaram atividade fitotóxica e 

apoptótica (COLLADO et al., 2000).  

As atividades antifúngicas dos sesquiterpenos patchoulol, ginsenol, cedrol e 

globulol frente a B. cinerea são conhecidas. Quando tais sesquiterpenos foram 

biotransformados por B. cinerea, ocorreu a diminuição do efeito inibitório, sugerindo a 
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associação do mecanismo de desintoxicação usado por aquele fungo ao processo de 

biotransformação. As principais reações catalisadas por B. cinerea nos sesquiterpenos 

avaliados foram hidroxilações (ALEU et al., 2001). 

Os fungos filamentosos também podem ser empregados na predição do 

metabolismo in vivo de fármacos. Vários estudos vêm demonstrando que espécies de 

Cunninghamella possuem sistema enzimático análogo ao do citocromo P450 de 

mamíferos. Tratam-se de fungos filamentosos encontrados no solo e em plantas, 

principalmente em zonas subtropicais e na região do Mediterrâneo. O gênero contém 14 

espécies, sendo Cunninghamella elegans, Cunninghamella echinulata e 

Cunninghamella bertholletiae as mais comuns (ASHA e VIDYAVATHI, 2009).  

A existência do citocromo P450 foi proposta em 1970, sendo provavelmente a 

forma usada por micro-organismos primitivos em processos de detoxificação. O estudo 

do sistema P450 de fungos filamentosos é de grande interesse acadêmico, pois oferece 

possibilidades no entendimento sobre a participação do citocromo P450 humano no 

metabolismo de xenobióticos (papel na farmacologia e toxicologia). Além disso, o 

citocromo P450 de micro-organismos é capaz de catalisar uma grande quantidade de 

reações, exercendo papel chave na produção de produtos naturais, em processos de 

biorremediação e biocatálise, bem como funcionando como alvo de alguns fármacos. 

Muitas bactérias são desprovidas do citocromo P450, como por exemplo, Escherichia 

coli, enquanto outras o possuem em quantidade bastante reduzida, como os micro-

organismos probióticos (KELLY e KELLY, 2013). 

 

1.4 Bactérias lácticas 

As bactérias lácticas também são conhecidas como probióticas, sendo definidas 

como suplementos microbianos vivos capazes de gerar benefícios à saúde do hospedeiro 
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quando ingeridos em quantidade apropriada (FAO/WHO, 2002). Em condições 

fisiológicas normais, tais bactérias não se encontram no estômago, dadas as suas 

condições de acidez (HAEBERLIN e FRIEND, 1992; FAIGLE, 1993). O número de 

micro-organismos aumenta gradualmente ao longo do intestino delgado e encontra a sua 

expressão máxima em torno da válvula ileocecal (FAIGLE, 1993).  

Atualmente são conhecidas mais de 800 espécies de bactérias que habitam o 

cólon e entre estas estão Bifidobacterium sp. e Lactobacillus sp. (VAN DER MOOTER 

e KINGET, 1995; BACKHED et al., 2005). São notáveis suas capacidades de 

metabolizar fármacos e outros xenobióticos (YANG, CHU e FIX, 2002), como por 

exemplo omeprazol, digoxina, clonazepam, insulina e prontosil (SOUSA et al., 2008). 

Além disso, estudos sobre processo de detoxificação utilizando bactérias probióticas 

também vêm sendo realizados (YOUNG et al., 2007; GUAN et al., 2009; MECA, 

RITIENI e MAÑES, 2012). Quando os fármacos entram em contato com a microbiota 

gastrointestinal, eles podem tornar-se farmacologicamente ativos, inativos ou tóxicos 

(BASIT e LACEY, 2001). As enzimas microbianas transformam compostos exógenos 

em substâncias benéficas, como no caso dos fitoestrógenos (RAIMONDI et al., 2009) 

ou prejudiciais (derivados tóxicos, mutagênicos ou carcinogênicos). Dessa forma, a 

ação da microbiota sobre fármacos deveria integrar os procedimentos para 

desenvolvimento de novos medicamentos no mundo todo (SOUSA et al., 2008).  

Estudos empregando as enzimas produzidas pelas bactérias intestinais humanas 

vêm sendo realizados. Assim, em estudos empregando lignanas glicosiladas, reações de 

desglicosilação e desmetilação foram observadas (CLAVEL et al., 2006). Quando o 

metabolismo de aminas aromáticas carcinogênicas foi investigado, metabólitos 

hidroxilados atóxicos foram obtidos (VANHAECKE et al., 2008). Várias doenças 

inflamatórias afetam o intestino e o tratamento utilizando pró-fármacos é uma 
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abordagem útil. O sucesso do tratamento é garantido pela ação das enzimas produzidas 

pelos micro-organismos do trato gastrointestinal que liberam o fármaco ativo (YANG, 

CHU e FIX, 2002). 

Em contraste com a predominância do metabolismo oxidativo e conjugativo que 

ocorre na mucosa do fígado e do intestino, o metabolismo bacteriano é composto, em 

grande parte, por degradação hidrolítica e redutora com um grande potencial para a 

ativação metabólica e desintoxicação de xenobióticos (ILETT et al., 1990). 

Micro-organismos do gênero Bifidobacterium exercem muitos efeitos benéficos 

no hospedeiro e estão sendo cada vez mais utilizados em alimentos funcionais e 

produtos farmacêuticos (RAIMONDI et al., 2009).  

O gênero Lactobacillus distribui-se por vários nichos ecológicos, constituindo 

importante parte da microbiota dos tratos intestinal e genital do homem e de animais 

superiores. Sua distribuição é afetada por vários fatores ambientais como pH, 

disponibilidade de oxigênio, quantidade de substrato, presença de secreções e interações 

bacterianas. Raramente estão associados a casos de infecção gastrointestinal e 

extraintestinal, sendo considerados micro-organismos não-patogênicos capazes de 

promover a saúde do trato gastrointestinal e geniturinário humano (GOMES e 

MALCATA, 1999). 
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5. CONCLUSÕES 

As análises dos resultados obtidos permitiram tecer inúmeras conclusões e 

observações que podem ser agregadas ao conhecimento sobre o metabolismo in vitro de 

diferentes naftoquinonas. 

Os ensaios de concentração inibitória mínima foram cruciais ao permitir a 

utilização das concentrações máximas dos substratos, sem comprometer a viabilidade de 

cada micro-organismo. Outro fator que se mostrou importante para o sucesso das 

reações de biotransformação foi a padronização do crescimento dos micro-organismos, 

o que possibilitou a adição dos substratos na fase estacionária de crescimento, na qual as 

enzimas produzidas apresentam, em geral, menor especificidade. 

As reações de biotransformação do lapachol não foram influenciadas pela 

solubilidade do substrato no meio aquoso, nem pelo tempo de cultivo ou pela 

composição do meio de cultura. Tais observações mostram que a expressão das enzimas 

dos micro-organismos avaliados não foi influenciada por nenhuma dessas variáveis. 

Foram observadas também algumas coincidências na atividade enzimática de 

alguns fungos filamentosos, pois muitos deles metabolizaram o lapachol de forma 

semelhante, produzindo metabólitos idênticos, porém com rendimentos variáveis. A 

comparação desses metabólitos com os detectados no metabolismo de mamíferos 

mostrou o potencial de vários desses fungos em mimetizar o metabolismo catalisado 

pelas enzimas do citocromo P450 de mamíferos. 

Durante a realização de estágio no exterior, verificou-se que fungos filamentosos 

pertencentes ao mesmo gênero e espécie, porém de linhagens diferentes, 

biotransformaram o lapachol da mesma maneira. 

Objetivando-se avaliar o metabolismo intestinal in vitro do lapachol e de seu sal 

de potássio, bactérias do trato gastrointestinal humano foram também utilizadas nos 
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estudos de biotransformação. A bactéria E. coli não foi capaz de metabolizar nenhum 

dos substratos. L. acidophulus e Bifidobacterium sp. foram empregados em culturas 

isoladas e também em culturas mistas com S. salivarius subsp. thermophilus, 

metabolizando o lapachol de forma diferente. Não foram observadas alterações no perfil 

metabólico quando a solubilidade do substrato ou o tempo de cultivo foram alterados. 

Esses últimos resultados mostraram que há algumas semelhanças entre os sistemas 

enzimáticos dos fungos filamentosos e das bactérias lácticas aqui avaliadas, uma vez 

que ocorreram semelhanças em alguns estudos.  

Cinco metabólitos do lapachol foram isolados e suas estruturas químicas foram 

determinadas, sendo um deles nunca relatado na literatura. Os mesmos metabólitos 

foram submetidos aos ensaios de citotoxicidade frente a células tumorais e normais. 

Conclusões acerca da relação estrutura-atividade podem ser inferidas devido a 

observação de que a manutenção dos grupos cetônicos do anel quinona foi 

indispensável para o aparecimento das atividades citotóxicas. Atividade citotóxica mais 

proeminente contra células tumorais do que a exibida pelo lapachol foi observada para 

um dos metabólitos fruto da ciclização oxidativa da cadeia alifática. 

A biotransformação do lapachol por A. brasiliensis foi estudada mais 

profundamente, com a determinação da cinética de produção dos metabólitos. Esse 

estudo possibilitou o isolamento de dois outros metabólitos e a conclusão que o fungo 

A. brasiliensis é capaz de transformar o lapachol da mesma forma que a oxidação de 

Hooker, uma importante reação em química orgânica. 

Quando se analisa a literatura sobre os estudos de farmacocinética empregando a 

atovaquona, observa-se que nunca nenhum metabólito foi detectado e/ou identificado. 

No trabalho aqui descrito, foi possível isolar e determinar a estrutura química de um 

metabólito, cujos espectros de RMN revelaram alterações no anel quinona com 
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formação de um grupamento ácido carboxílico. A determinação da estrutura química 

desse metabólito pode contribuir na elucidação do metabolismo que a atovaquona pode 

estar sofrendo in vivo. As atividades citotóxicas frente a células tumorais e normais 

mostraram que as alterações estruturais aumentaram não-seletivamente a citotoxicidade 

desse metabólito em comparação com a apresentada pela atovaquona. 

Quando o isolapachol foi empregado nos estudos de biotransformação, foram 

feitas conclusões acerca da especificidade enzimática apresentada pelos fungos 

filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal. Nenhuma bactéria biotransformou o 

isolapachol. Todos os fungos filamentosos avaliados metabolizaram o isolapachol e 

produziram o mesmo metabólito verificado quando o lapachol foi empregado como 

substrato. Todas as biotransformações do isolapachol apresentaram menor rendimento 

na obtenção dos metabólitos, em comparação com os mesmos experimentos realizados 

usando lapachol, exceto quando A. brasiliensis foi empregado. Tais observações 

revelam que alterações na posição da instauração da cadeia alifática de tais 

naftoquinonas implicam em inibições enzimáticas.  

Finalmente, observou-se quão importante são os experimentos de 

biotransformação utilizando micro-organismos para a predição do metabolismo dos 

xenobióticos, bem como para a obtenção de novos esqueletos químicos e/ou moléculas 

biologicamente ativas. 
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