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RESUMO

ROSA,  A.  L.  Aplicação  de  ferramentas  computacionais  e  analíticas  na
construção de bibliotecas de produtos naturais da família Asteraceae.  2018.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto  –  Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2018.

Desde as primeiras civilizações,  o ser  humano se utiliza da diversidade química
encontrada  na  natureza  como  parte  do  seu  desenvolvimento  e  até  mesmo
sobrevivência.  Dentre  os  produtos  naturais,  as  plantas  possuem  destaque  pela
quantidade de candidatos a fármacos que chegam à fase final de estudos clínicos.
Uma  família  de  plantas  de  grande  interesse  é  a  Asteraceae,  cujas  plantas
biossintetizam diferentes tipos de terpenos, poliacetilenos e substâncias fenólicas.
Na  busca  por  novas  substâncias  ativas,  surgem  as  bibliotecas  ou  coleções  de
substâncias, extratos e frações que se tornaram uma das bases para a pesquisa das
propriedades químicas e  biológicas na indústria.  Para  a  análise  e  conhecimento
dessas  bibliotecas  são  utilizadas  técnicas  analíticas  no  estado  da  arte,  como  a
Cromatografia  Líquida  de  Ultra  Eficiência  (do  inglês,  UHPLC),  acoplada  a
Espectrômetros de Massas de Alta Resolução (do inglês, HRMS). Nesse trabalho foi
desenvolvido  um  método  analítico  em  CLAE-EM  utilizando  a  abordagem
metabolômica  da  impressão  digital.  Esse  método  foi  otimizado  utilizando
ferramentas  in  silico  e validado  segundo  padrões  internacionais  para  validação
bioanalítica, mostrando-se linear, seletivo, robusto, preciso e acurado para o que foi
proposto.  Esse método foi  utilizado ao longo do processo de otimização para  a
extração de 244 diferentes espécies de Asteraceae,  após a obtenção da melhor
condição: 20 mg/mL de droga vegetal, proporção de etanol e água de 80% e tempo
de extração de ultrassom de 15 min.  A partir  dessa condição,  foram obtidos os
extratos  e  construída  assim  a  coleção  denominada  AsterLibII.  Cento  e  vinte
substâncias de origem natural isoladas pelo grupo de pesquisa AsterBioChem foram
devidamente organizadas para compor a AsterLibI. As estruturas 2D obtidas a partir
dessas substâncias,  juntamente  com mais  de  8000 estruturas  adicionais  obtidas
pela  conversão de arquivos de levantamento  bibliográfico,  utilizando ferramentas
computacionais, formaram a AsterLibIII. Os dados obtidos pela análise da AsterLibII
por  UHPLC-HRMS mostram a diversidade dos sinais  que representam possíveis
substâncias  em  uma  faixa  de  polaridade  de  alta  a  média-baixa,  não  sendo
facilmente interpretadas relações entre as amostras, devido à baixa sensibilidade de
gráficos de dispersão e da correlação linear necessária para se obter a redução
dimensional  efetiva  por  PCA (Principal  Component  Analysis).  Os  modelos
matemáticos utilizados tanto para a otimização do método analítico como para a
obtenção da melhor  condição para  as  bibliotecas se  mostraram estatisticamente
significativos e forneceram informações sobre as variáveis. Através das ferramentas
analíticas e computacionais utilizadas, foi possível a construção de bibliotecas de
produtos naturais promissoras para estudos biológicos e químicos, incluindo estudos
voltados para modelos de desreplicação.

Palavras-chave: Bibliotecas de produtos naturais, Quimiometria, Asteraceae.
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ABSTRACT

ROSA,  A.  L.  Applying  analytical  and  computational  tools  to  build  natural
products  libraries  from  Asteraceae  family.  2018. Faculdade  de  Ciências
Farmacêuticas  de  Ribeirão  Preto  –  Universidade  de  São  Paulo,  Ribeirão  Preto,
2018.

From the begining, civilizations use the chemical diversity found in nature as part of
their  growing  culture  and  knowledge,  even  to  overcome disease.  Among natural
products, plants are most noticed because of their success in reaching the final stage
of drug discovery. Asteraceae species are of great interest because of the chemical
diversity  and  their  dissemination  in  nature.  The  chemical  compounds  found  in
Asteraceae are terpenes, flavonoids, coumarins, polyacetylenes, benzofurans and
phenylpropanoids. With regard to drug discovery, a new emerging approach is the
construction of libraries, collections of extracts, compounds and fractions, which have
become a fundamental  tool  for  understanding biological  and chemical  properties,
especially in industry. To perform library analysis towards knowledge, state-of-the-art
techniques  used  are  UHPLC  and  HRMS,  mainly  coupled.  In  this  work,  the
development  and  validation  of  an  analytical  methodology  using  the  metabolic
fingerprint  approach  was  carried  out.  After  validation,  the  analytical  method  was
considered  linear,  precise,  robust,  accurate  and  selective  for  the  metabolomics
analysis. The analytical method was applied together with response surface studies
to obtain an efficient extraction condition that allowed to reach most of the chemical
diversity.  After  that,  244  plant  samples  were  extracted  and  AsterLibII  was
constructed.  120  natural  compounds  isolated  by  members  of  the  AsterBioChem
group were duly organized and became AsterLibI.  Then, the 2D structures drawn
from AsterLibI,  along  with  about  8000 2D structures  extracted  and  converted  by
computational means from the bibliographic search, became AsterLibIII.  Graphical
and mathematical analysis was performed on AsterlibII, although it was not easy to
see patterns and continue the investigation of metabolites. This was due to the low
sensitivity of the dispersion plots and the expected linear correlation to obtain a real
dimensional reduction using Principal Component Analysis (PCA). The mathematical
models used to understand the variables in the extraction and development of the
method  showed  statistical  significance  and  they  were  important  to  access
information. Using analytical  and computational tools,  it  was possible to construct
libraries of natural products with great potential for biological and chemical studies,
including dereplication studies.

Keywords: Natural Product Libraries, Chemometrics, Asteraceae.
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1. INTRODUÇÃO

Desde  as  primeiras  civilizações,  o  ser  humano  se  utiliza  da  diversidade

química encontrada na natureza como parte do seu desenvolvimento e até mesmo

sobrevivência. Essa diversidade era utilizada na obtenção de aromas e corantes, no

combate aos insetos e ervas daninhas e na cura de doenças (NEWMAN; CRAGG,

2016;  ZHANEL  et  al.,  2002).  Ainda  assim,  com  todas  as  aplicações  e  o

conhecimento  desenvolvido  em consequência,  a  diversidade  que  conhecemos é

considerada a camada mais superficial de milhares de anos de evolução (CRAGG;

NEWMAN, 2013; LI; VEDERAS, 2009). 

Ao longo da história, as fontes de origem natural, tais como plantas e micro-

organismos,  possibilitaram a descoberta de inúmeros fármacos, fosse através do

isolamento  de  substâncias  ativas  ou  pela  obtenção  de  derivados  e  análogos

(HARVEY, 2008; NEWMAN; CRAGG, 2016; PASCOLUTTI; QUINN, 2014). Exemplos

do sucesso da utilização dessas fontes podem ser demonstrados por  antibióticos

como a penicilina, tetraciclina e a eritromicina, fármacos utilizados no combate à

malária como a quinina e a artemisinina e imunossupressores como a cliclosporina,

além de agentes anticâncer como o taxol (HARVEY, 2008).

Dentre os produtos naturais, as plantas possuem destaque pela quantidade

de candidatos a fármacos que chegam à fase final de estudos clínicos  (VILLAS-

BÔAS; RASMUSSEN; LANE, 2005; WOLFENDER et al., 2013). Além disso, estudos

mostram que  o  uso  regulamentado  de  suplementos  à  base  de  plantas,  plantas

medicinais  e  fitoterápicos  tem  aumentado  consideravelmente  nos  últimos  anos

(IZZO et al., 2016; OSHIRO et al., 2016).

Nesse contexto, uma família de plantas de grande interesse e com potencial

para revelar novas e promissoras substâncias é a Asteraceae (Compositae). Essa

família  que  possui  cerca  de  23.000  espécies  e  1.535  gêneros  distribuídos  pelo

mundo todo, correspondendo a 10% de toda a diversidade vegetal. No Brasil, essas

plantas são encontradas principalmente  na região  Centro-sul  do  país  (BREMER,

1994; NAKAJIMA; SEMIR, 2001; ZDERO; BOHLMANN, 1990).
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Do ponto de vista morfológico, as espécies pertencentes à família Asteraceae

possuem como característica principal as suas inflorescências em capítulo e flores

reduzidas. Com relação ao hábito, podem ser desde ervas, arbustos até árvores,

sendo conhecidos exemplos diversos de plantas com uso medicinal, ornamental e

alimentício  (BREMER, 1994; “The internacional Compositae Alliance”, [s.d.]). Como

exemplo,  é  possível  citar  plantas  medicinais  nativas  como  o  guaco  (Mikania

laevigata Sch.  Bip.),  o  assa-peixe  (Vernonanthura  ferruginea Less.),  a  macela

(Achyrocline satureioides (Lam.) DC), o mentrasto (Ageratum conyzoides L.), plantas

exóticas que aqui foram introduzidas, como a calêndula (Calendula officinalis L.), a

camomila (Matricaria chamomilla L.), a arnica (Arnica montana L.), além de plantas

alimentícias como a alface (Lactuca sativa L.), a serralha (Sonchus oleraceus L.), o

yacón (Smallanthus sonchifolius H. Rob.) e a alcachofra (Cynara scolymus L.).

Em  relação  à  sua  diversidade  química,  são  encontrados  em  Asteraceae

diferentes tipos de terpenos, poliacetilenos e substâncias fenólicas (ALVARENGA et

al.,  2001).  Dentre  essas  substâncias,  as  lactonas  sesquiterpênicas  chamam  a

atenção  pela  diversidade  do  seu  esqueleto  carbônico  e  por  sua  distribuição

taxonômica  mais  restrita,  além  de  suas  atividades  biológicas  (PICMAN,  1986;

ZDERO; BOHLMANN, 1990). Por todas essas características levantadas, as plantas

dessa família despertam o interesse de pesquisadores de diversas áreas da ciência,

dentre elas a Química de Produtos Naturais, Farmacognosia e Farmacologia.

Uma abordagem recente tendo em vista a descoberta de novas substâncias

ativas e o melhor entendimento de matrizes orgânicas é a construção de bibliotecas

ou coleções de substâncias, extratos e frações  (BOBZIN; YANG; KASTEN, 2000;

FÜLLBECK  et  al.,  2006;  PASCOLUTTI;  QUINN,  2014).  Essas  bibliotecas  se

tornaram  a  base  para  a  pesquisa  das  propriedades  químicas  e  biológicas  de

substâncias  de interesse,  principalmente  para  as  pesquisas  em escala  industrial

(LANG et al., 2008; LI; VEDERAS, 2009). Bibliotecas podem ser construídas a partir

de substâncias sintéticas, produtos de origem natural, derivados semi sintéticos e

mesmo de estruturas virtuais. (ABEL et al., 2002; FÜLLBECK et al., 2006; QUINN et

al., 2008). 
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Existem diversas abordagens para a construção de bibliotecas, essas estão

diretamente relacionadas com a origem das substâncias que serão utilizadas na sua

composição  (NTIE-KANG  et  al.,  2013).  Assim,  com  relação  às  bibliotecas  de

produtos naturais,  as abordagens atualmente  utilizadas levam principalmente  em

consideração as regras de Lipinski e utilizam técnicas de extrações seletivas (CAMP

et al., 2012). 

Essas extrações são realizadas em amostras advindas de bactérias do solo,

fungos, plantas superiores e, mais recentemente, organismos de origem marinha e

de invertebrados (GAUDÊNCIO; PEREIRA, 2015; LI; VEDERAS, 2009). No trabalho

aqui descrito, a abordagem utilizada para a obtenção da biblioteca de extratos foi o

uso de ferramentas analíticas e computacionais (in silico) para a extração e análise

da  maior  diversidade  de  metabólitos  possíveis,  logo  que  vários  fármacos  e

substâncias de interesse não seguem a regra de Lipinski (GIMÉNEZ et al., 2010).  

Todavia,  independente  da abordagem utilizada,  as  bibliotecas de produtos

naturais  buscam a padronização  na  obtenção  de  seus  constituintes,  de  modo  a

possibilitar posterior replicação e reposição da biblioteca frente ao seu consumo em

estudos químicos e biológicos. Após a composição da biblioteca, seus elementos

são  geralmente  analisados  para  a  obtenção  de  informações  analíticas  e  físico-

químicas  que  possibilitem  o  conhecimento  da  diversidade  química  que  esses

oferecem  para  a  investigação  de  atividades  (GAUDÊNCIO;  PEREIRA,  2015).  

Atualmente,  a  investigação  de  produtos  naturais  se  tornou  mais  rápida  e

eficiente  devido  ao  avanço  constante  das  técnicas  analíticas,  tais  como

Cromatografia  Gasosa  (CG),  Cromatografia  Líquida  de  Alta  Eficiência  (CLAE),

Espectrometria  de  Massas (EM),  Ressonância  Magnética  Nuclear  (RMN),  dentre

outras, bem como suas combinações (técnicas hifenadas). Desta forma, não há a

necessidade  inicial  do  isolamento  das  substâncias,  diminuindo  a  quantidade  de

tempo e recursos gastos nesse processo e evitando o re-isolamento de estruturas já

conhecidas (BUTLER, 2004; LANG et al., 2008). 

Em meio aos avanços dessas técnicas analíticas, surgiu a metabolômica, um

campo de pesquisa que tem como principal  objetivo a investigação de todos os

metabólitos  existentes  em  um  organismo,  ou  seja,  do  seu  metaboloma
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(KUEHNBAUM; BRITZ-MCKIBBIN,  2013).  Embora nenhuma técnica sozinha seja

capaz de tal façanha, a combinação de técnicas como a CLAE e EM, ou a CLAE e

RMN tem apresentado sucesso em análises de alta abrangência desses metabólitos

(análises holísticas), sendo possível a visualização de milhares de sinais de uma vez

(WOLFENDER et al., 2013). 

Esse fato possibilita o estudo simultâneo de um maior número de substâncias

com baixo peso molecular (< 1000 amu) e em matrizes orgânicas complexas, seja

de forma qualitativa (técnica da impressão digital) ou quantitativa (técnica do perfil

metabólico) (VILLAS-BÔAS; RASMUSSEN; LANE, 2005). São assim verificadas as

diferenças na produção de metabólitos,  com foco principalmente  em metabolitos

secundários – aqueles que não participam diretamente no processo de crescimento

e desenvolvimento dos organismos –, ainda que em um determinado momento e em

determinadas  condições,  com  limitações  intrínsecas  de  cada  técnica  (KIM;

VERPOORTE, 2010; VERPOORTE et al., 2008).

Em relação aos estudos metabolômicos, as técnicas de EM que se destacam

são aquelas com uma maior sensibilidade e resolução, capazes de separar íons com

erros na casa dos ppm, como os analisadores do tipo TOF (do inglês, Time of Flight)

e Orbitrap (GLAUSER et al., 2013; XIE et al., 2008). Todavia, essa alta resolução e

sensibilidade tornam os dados gerados em CLAE-EM complexos, possuindo esses

mais que uma dimensão (por ex. tempo, intensidade, m/z), além da existência de

ruídos e redundâncias (SMITH et al., 2006; VAN DEN BERG et al., 2006).

Devido  a  esse  fato,  há  a  necessidade  da  realização  de  tratamentos

matemáticos  para  a  obtenção  de  dados  que  possam  ser  interpretados  pelos

analistas (informação química) (PLUSKAL et al., 2010; SMITH et al., 2006; VAN DEN

BERG et al.,  2006). A obtenção desses dados inclui a utilização de filtros para a

diminuição  do  ruído,  suavização  da  linha  de  base,  desconvolução  dos  sinais,  o

alinhamento dos sinais  dos cromatogramas de íons,  o  agrupamento de isótopos

para os espectros de massas, dentre outros  (BRERETON, 2003; CASTILLO et al.,

2011). 
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Após o tratamento inicial, é realizada a análise dos dados através de métodos

computacionais.  Algumas  das  técnicas  utilizadas  são  para  a  observação  do

comportamento  dos  dados,  portanto  nenhuma  informação  inicial  é  fornecida  ao

algoritmo  matemático.  Tais  análises  são  denominadas  exploratórias  e  não-

supervisionadas, são exemplos a PCA (do inglês, Principal Component Analysis) e a

HCA (Hierarchical  Clustering  Analysis)  (ABDELMOHSEN  et  al.,  2014;  TRYGG;

HOLMES; LUNDSTEDT, 2007). 

Outras  técnicas  utilizam  de  regressões,  ou  cálculos  de  similaridade  com

algoritmos de inteligência artificial para relacionar os dados, tendo o conhecimento

prévio  daquilo  que  se  estuda,  tal  como  uma  propriedade  química  ou  atividade

biológica. São exemplos dessas técnicas, o PCR (Principal Component Regression),

o  PLS  (Partial  Least  Squares)  e  técnicas  de  aprendizado  (do  inglês,  machine

learning),  como SVM (Support  Vector  Machine)  e redes neurais  artificiais.  Essas

técnicas são portanto chamadas de supervisionadas (BRERETON, 2003; DÜHRKOP

et al., 2015).

Outras  características  fundamentais  dos  estudos  metabolômicos  e  que

delimitam  aquilo  que  será  analisado  pelo  espectrômetro  de  massas,  são  os

processos de extração e separação realizados para a amostra (KIM; VERPOORTE,

2010;  LUQUE DE CASTRO;  DELGADO-POVEDANO,  2013;  SHIN  et  al.,  2010).

Esses  processos  selecionam  os  metabólitos  secundários  de  acordo  com  suas

características  físico-químicas,  sendo  portanto  fundamental  o  planejamento  e

análise das condições utilizadas nessas etapas  (ASADOLLAHZADEH et al., 2014;

TENG; CHOI, 2013) . 

A técnica  de  separação  que  mais  se  destaca  no  estudo  do  metabolismo

secundário, isso devido às características físico-químicas dessas substâncias é a

Cromatografia Líquida (CL), sendo seu estado da arte, a Cromatografia Líquida de

Ultra  Alta  Eficiência  (do  inglês  UHPLC,  Ultra  High  Performance  Liquid

Crhomatotgraphy) e a modalidade mais utilizada a CL em fase reversa  (FEKETE;

OLÁH; FEKETE, 2012; GLAUSER et al., 2013).
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Para a extração das amostras, são geralmente usadas misturas de solventes

de média a alta polaridade que sejam compatíveis com o método de separação

utilizado. Misturas de etanol-água e metanol-água são frequentes, sendo possível a

extração não exaustiva de pequenas quantidades de amostras em metabolômica,

devido  à  sensibilidade das técnicas  de  separação e  detecção  utilizadas.  Para  a

técnica de CLAE-EM, por exemplo, a amostra utilizada pode ser da grandeza de

miligramas (KIM; VERPOORTE, 2010; VAN DER KOOY et al., 2009).   

Para o desenvolvimento dos métodos de extração e de análise, a abordagem

geralmente utilizada é o uso da própria ferramenta analítica (por ex. EM) para a

detecção sensível e resoluta dos metabólitos ao longo do processo. Contudo, para

que esse processo não seja dispendioso em tempo e recursos, e ainda garanta de

forma matemática a obtenção da melhor condição possível,  podem ser utilizados

modelos in silico  para que ajudem a prever a melhor condição a partir de dados

experimentais (GOODARZI; RUSSELL; VANDER HEYDEN, 2013).

 Dentre  tais  técnicas  computacionais  estão  a  regressão  e  a  geração  de

superfícies de resposta, tendo como fundamento para a experimentação, técnicas

de  planejamento  como o  planejamento  fatorial  completo  e  por  composto  central

(ASADOLLAHZADEH  et  al.,  2014;  FERREIRA  et  al.,  2007;  JOSHI;  KUMAR;

RATHORE, 2017). 

Na era em que a química de produtos naturais tem acesso à ferramentas

analíticas e computacionais de ponta, ainda são considerados desafios a otimização

de métodos para a obtenção de amostras, o desenvolvimento de métodos analíticos,

bem  como,  o  tratamento  e  análise  dos  dados  químicos.  Tudo  isso,  visando  à

diminuição  do  tempo  da  descoberta  de  novas  entidades  moleculares,  com  a

confiança em se obter informação química que gere conhecimento  (LANGE et al.,

2008; SUGIMOTO et al., 2012; TCHOUMTCHOUA et al., 2013; YANG et al., 2013).
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a inferir que a variabilidade de sinais encontrada para a AsterlibII é tão alta que pode

não ser descrita linearmente, demonstrando assim uma grande diversidade de sinais

obtidos, que pode se traduzir em uma diversidade de substâncias.

6. CONCLUSÃO

Nesse trabalho foram construídas bibliotecas de produtos naturais, físicas e

virtuais  (AsterLibI,  AsterLibII  e AsterLibIII),  utilizando-se uma abordagem holística

baseada  na  metabolômica,  tanto  para  o  método  analítico  como  na  etapa  de

extração. Visando, assim a obtenção de diversidade química.

 Foi  possível  por  meio  de  modelos  matemáticos  e  baseado  em  técnicas

analíticas, desenvolver um método analítico com grande abrangência na avaliação

de  produtos  naturais.  Além  disso,  esse  método  se  mostrou  robusto,  preciso,

acurado, linear e seletivo, mesmo sendo utilizado em uma abordagem qualitativa. 

 Assim, os dados obtidos, tanto no processo de construção das bibliotecas de

produtos naturais, como sua posterior análise, não somente possibilitaram o acesso

à  biodiversidade  como  também  garantiram  a  transformação  de  informação  em

conhecimento, criando-se assim uma plataforma para estudos químicos e biológicos

tendo como modelo a famíla Asteraceae.
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