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RESUMO
de FELÍCIO, R. Produtos naturais marinhos: isolamento e identificação de
metabólitos inéditos a partir de fungos endofíticos e cianobactérias utilizando
técnicas de eliciação química epigenética e desreplicação via redes
moleculares. 2014. 183f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.

Os produtos naturais marinhos são apontados com uma das fontes de substâncias
bioativas mais importantes para a descoberta de novos fármacos. Neste ambiente, os
organismos estão em constante interação ecológica por meio da produção de
metabólitos secundários. Fungos endofíticos e cianobactérias representam grupos de
micro-organismos que realizam a biossíntese de substâncias com características
químicas únicas e atividades biológicas potentes. Entretanto, quando retirados de seu
habitat natural, esses seres microbianos geralmente perdem sua capacidade
metabólica através de um fenômeno denominado silenciamento gênico, no qual genes
biossintéticos deixam de ser transcritos devido a motivos ainda indeterminados. Esse
mecanismo genético é intermediado, dentre outros fatores, pelas enzimas DNAmetiltransferase (DNA-MT) e Histona-desacetilase (HDAC). Deste modo, seus
inibidores têm sido utilizados com sucesso para promover a eliciação de substâncias
que não seriam produzidas em condições laboratoriais. Outra importante abordagem
na pesquisa de produtos naturais têm sido a desreplicação baseada na fragmentação
(MS/MS) para identificação de substâncias ou análogos. As redes moleculares
(molecular networking) constituem uma nova abordagem na qual dados de
espectrometria de massas são agrupados de acordo com as semelhanças entre os
padrões de fragmentação, formando famílias de moléculas, permitindo a rápida
visualização do perfil químico de várias amostras ao mesmo tempo. Deste modo, este
trabalho apresenta o isolamento e identificação de metabólitos inéditos a partir de
fungos endofíticos e cianobactérias oriundos do ambiente marinho. Para isto, técnicas
de eliciação epigenética foram utilizadas em ambos os grupos de organismos, e a
desreplicação via redes moleculares foi utilizada em cianobactérias. Fungos
endofíticos associados à macroalga vermelha Bostrychia tenella foram alvo de
estudos químicos e epigenéticos. As linhagens Xylaria sp. e Nigrospora oryzae foram
submetidas ao cultivo em meio sólido arroz, o que resultou no isomento da substância
citocalasina D e de um derivado potencialmente inédito da griseofulvina. A linhagem
Penicillium decaturense foi cultivada em meio líquido PDB resultando no isolamento
da 10,11-deidrocurvularina e possíveis análogos. Experimentos com inibidores
epigenéticos (butirato de sódio e procaína) promoveram a modulação do perfil
químico desta linhagem, ao estimular a produção de metabólitos não expressos em
condições normais de cultivo. Ainda, a linhagem Acremonium sp. produziu várias
substâncias quando cultivada em meio de líquido Czapek sob a influência de procaína,
sendo uma delas potencialmente inédita e derivada da classe de metabólitos das
brevianamidas. Frações orgânicas da cianobactéria Schizothrix sp., coletada no
Panamá, foram analisadas em LC-MS/MS e os dados gerados foram utilizados para
a criação de redes moleculares. Este estudo resultou na identificação dos metabólitos
barbamida, hectoclorina, curacinas A e D, curazole, acetato de malingamida D,
dolastatina 10 e carmaficina B. Ainda, análogos das substâncias curazole, dolastatina
D e dois análogos inéditos das carmaficinas foram propostos. A cianobactéria Moorea
producens JHB, coletada na Jamaica, foi submetida ao cultivo sob influência do
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composto butirato de sódio, e produziu dois metabólitos inéditos, propostos de acordo
com os dados de fragmentação, como sendo derivados da jamaicamida e da
hectoclorina, num tipo de biossíntese cruzada. Portanto, este trabalho confirma os
fungos endofíticos e cianobactérias marinhos como promissores quanto a exploração
do metabolismo secundário.
Palavras-chave: Xylaria, Nigrospora, Penicillium, Acremonium, Molecular networking,
Moorea producens.
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ABSTRACT
de FELÍCIO, R. Marine natural products: isolation and identification of unknown
metabolites from endophytic fungi and cyanobacteria through chemical
epigenetic elicitation and dereplication via molecular networking. 2014. 183f.
Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.
Marine natural products are pointed out as one of the most important sources of
bioactive compounds for drug discovery. In this environment, organisms are in
constantly interaction ecological through the production of secondary metabolites.
Endophytic fungi and cyanobacteria represent groups of microorganisms that perform
biosynthesis of substances with unique chemical features and potent biological
activities. However, when removed from their natural habitat, these microbial beings
generally lose their metabolic capacity through a phenomenon called gene silencing,
in which biosynthetic genes are no longer transcribed due to reasons still
undetermined. This genetic mechanism is brokered, among other factors, by the
enzyme DNA methyltransferase (DNA-MT) and histone deacetylase (HDAC). Thus,
their inhibitors have been used successfully to promote the elicitation of substances
that would not be produced under laboratory conditions. Another important approach
in the natural products research field have been dereplication based on the
fragmentation (MS/MS) for the identification of substances or analogues. The
molecular networking is a new approach in which data from mass spectrometry are
grouped according to the similarities between the patterns of fragmentation, forming
families of molecules, allowing rapid visualization of the chemical profile of several
samples simultaneously. Thus, this work presents the isolation and identification of
novel metabolites from endophytic fungi and cyanobacteria originating from the marine
environment. For this propose, epigenetic elicitation techniques were used in both
groups of organisms and the molecular networks via dereplication was used in
cyanobacteria. Endophytic fungi associated with red seaweed Bostrychia tenella were
subjected to chemical and epigenetic studies. Xylaria sp. and Nigrospora oryzae
strains were cultured in solid medium rice, resulting in isolation of substance of
cytochalasin D and a potentially novel derivative of griseofulvin. Penicillium
decaturense strain was grown in PDB liquid medium resulting in the isolation of 10,11deidrocurvularina and possible analogues. Experiments with epigenetic inhibitors
(sodium butyrate and procaine) promoted the modulation of the chemical profile of this
strain, to stimulate the production of metabolites not expressed under normal culture
conditions. Moreover, Acremonium sp. produced various substances when grown in
liquid medium under the influence of Czapek procaine, one of novel and potentially
derived from the class of metabolites brevianamides. Organic fractions of the
cyanobacteria Schizothrix sp., collected in Panama, were analized by LC-MS/MS and
the data generated were used to create molecular networks. This study resulted in the
identification of metabolites barbamide, hectochlorin, curacins A and D, curazole
malyngamide D acetate, dolastatin 10 and carmaphycin B. Also, analogs of curazole,
dolastatin 10 and carmaphycins A and B have been proposed. Cyanobacteria Moorea
producens JHB, collected in Jamaica, was grown under the influence of sodium
butyrate, and produced two new proposed metabolites in accordance with the
fragmentation data as being derived from jamaicamide and hectochlorin, in a sort of
crossed biosynthesis. Therefore, this work corroborates marine endophytic fungi and
cyanobacteria as promising for exploration of secondary metabolism.
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Keywords: Xylaria, Nigrospora, Penicillium, Acremonium, Molecular networking,
Moorea producens.
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I. INTRODUÇÃO
I.1 Produtos Naturais
Atualmente, os produtos naturais continuam representando a fonte mais
importante de diversidade química para a descoberta de novos leads (candidatos à
fármacos) para a terapêutica de diversas doenças (Kingston, 2011; Newman, Cragg,
2012; Cragg, Newman, 2013). Um breve resumo sobre a utilização de organismos
como fonte para a cura de enfermidades evidencia a contribuição marcante da
química de produtos naturais no desenvolvimento de novos medicamentos.
Eventos históricos podem ser citados para exemplificar o início dos estudos das
características químicas e biológicas dos produtos naturais. O conhecimento dos
povos primitivos contribuiu para a descoberta, em 1804, da morfina (1), uma vez que
o ópio, obtido a partir da planta Papaver somniferum, era usado devido às
propriedades soníferas e analgésicas. Cascas de espécies do gênero Chincona eram
utilizadas para combater a febre, dado que contribuiu para o isolamento da substância
quinina (2), em 1820, a qual foi protótipo para diversos antimaláricos (Newman, Cragg,
2010, 2012).
O desenvolvimento de fármacos a partir de produtos naturais tem como
principal marco a descoberta dos salicilatos, derivados do ativo salicina (3), metabólio
que inspirou a síntese do ácido acetil-salicílico (4), em 1898. A princípio usado como
analgésico, atualmente esta substância também é indicada como anti-inflamatório,
antitérmico, inibidor de agregação plaquetária e no tratamento de artrite reumatoide.
Após o sucesso da síntese orgânica no mercado farmacêutico, os produtos naturais
voltaram a ser notados somente em 1932, com a comprovação da eficiência da
penicilina-G (5) como antibiótico (Newman, Cragg, 2010, 2012).
Desde o início do século XXI, produtos naturais estão sendo reconhecidos
como o alicerce para o descobrimento de novos agentes químicos terapêuticos,
devido à incontestável capacidade biossintética de determinados organismos vivos
em produzirem metabólitos bioativos ricos em características estereoquímicas e
evoluídos (otimizados) para agir nas moléculas biológicas (sítios enzimáticos). Apesar
dos esforços crescentes, rotas sintéticas totais (economicamente viáveis) de muitas
destas substâncias não estão descritas. Exemplo concreto disto é o grande número
de produtos naturais ou derivados empregados atualmente na terapia do câncer, dos
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quais, podemos citar a vincristina (6); a vimblastina (7) e o taxol (8), antineoplásicos
cujas estruturas químicas apresentam-se bastante complexas, estabelecendo aos
pesquisadores o desafio de planejar a síntese total viável para estes fármacos
(Newman, Cragg, 2010, 2012).

(3) Salicina
(Salix alba)

(1) Morfina
(Papaver somniferum)

(2) Quinina
(Chincona sp.)

(4) Ácido
Acetil-salicílico

(5) Penicilina G
(Penicillium notatum)

(6) R=CHO Vincristina
(7) R=CH3 Vimblastina
(Catharantus roseus)

(8) Taxol, Paclitaxel
(Taxus brevifolia)

Figura I.1. Substâncias naturais com as respectivas fontes produtoras e derivados
sintéticos que marcaram o histórico da pesquisa em produtos naturais desde o início
do século XIX.
A relevância dos metabólitos de origem natural na área farmacêutica pode ser
comprovada pela grande participação de produtos naturais e derivados (~64%, Figura
I.2) no número de substâncias (de baixo peso molecular) aprovadas para serem
usadas como fármacos, no período de janeiro de 1981 a dezembro de 2010 (Newman,
Cragg, 2012). Além disso, produtos naturais têm sido apontados como fundamentais
para a identificação e caracterização de novos alvos celulares, bem como para a
compreensão do mecanismo de ação destas interações moleculares (Bottcher et al.,
2010; Schmitt et al., 2011).
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Figura I.2. Fonte de substâncias de baixo peso molecular aprovadas para o uso como
fármacos, no período de janeiro de 1981 a dezembro de 2010 (n=1073). N – Produtos
naturais, NB – Produtos naturais em misturas padronizadas (fitoterápicos), ND –
Derivados de produtos naturais (modificações semi-sintéticas), S – Sintéticos, S/NM
Sintético inspirado a partir de produtos naturais, S* Sintético contendo grupo
farmacofórico de produtos naturais, S*/NM Sintético contendo grupo farmacofórico
inspirado a partir de produtos naturais (adaptado de Newman, Cragg, 2012). No
gráfico, encontra-se a legenda, o número absoluto entre parênteses, e a porcentagem
relativa ao total (n=1073).

I.2 Produtos naturais marinhos
O potencial biológico, bioquímico e biossintético extraordinário de organismos
marinhos faz com que a exploração de mares e oceanos seja apontada como uma
vertente promissora na pesquisa sobre o metabolismo secundário de seus habitantes
(Molinski et al., 2009; Hill, Fenical, 2010; Mayer et al., 2011; Blunt et al., 2012; Gerwick,
Moore, 2012; Blunt et al., 2013).
O ambiente marinho compreende uma biodiversidade expressiva em relação
aos níveis taxonômicos mais elevados (filos e classes). Dos mais de 76 filos
reconhecidos pelo “Catalogo da Vida” (dentre os eucariotos), cerca de 60 apresentam
representantes marinhos enquanto os ambientes terrestres e/ou água doce possuem
organismos em 40 filos (Blunt et al., 2013). Uma porcentagem destes seres vivos
apresenta potencial biotecnológico praticamente ilimitado, corroborando para que
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oceanos e mares sejam reconhecidos como a mais ampla fonte para a descoberta de
novos agentes terapêuticos (Arrieta et al., 2010). É importante ressaltar que este
grande potencial atribuído aos organismos marinhos tem gerado preocupações
quanto à preservação destas fontes genéticas, uma vez que a exploração exercida
por organizações tem crescido vertiginosamente nos últimos anos (Arrieta et al.,
2010).
A pesquisa em produtos naturais marinhos é frequentemente citada como uma
importante e promissora abordagem na intensa procura por novas estruturas químicas
ativas, principalmente que apresentem mecanismo de ação diferenciado (Molinski et
al., 2009). Até o ano de 2009, 2.840 espécies marinhas foram estudadas resultando
no isolamento de 20.057 metabólitos publicados em 7.795 artigos científicos.
Considerando o universo de cerca de 250.000 espécies marinhas reconhecidas, é
estimado que somente 1% dos organismos marinhos já foram investigados (Blunt et
al., 2013), o que significa que existe uma enorme variedade de organismos marinhos
a serem explorados no que diz respeito à suas propriedades químicas, biológicas e
biossintéticas.
Após a “crise” dos anos 90 (queda do interesse pela pesquisa em produtos
naturais), o ressurgimento da química de produtos naturais marinhos foi solidificado
pela aprovação para uso clínico do antitumoral trabectedina (Yondelis®) (9) e do
modulador da dor ziconotídeo (Prialt®) (10), os quais, devido ao seu mecanismo de
ação inédito, foram descritos como novas classes de fármacos para humanos (Butler,
2008; Harvey, 2008; Gerwick, Moore, 2012).
Atualmente, além dos já citados, existem outros cinco agentes terapêuticos
disponíveis no mercado farmacêutico oriundos do ambiente marinho: o antiviral
Vidarabina (Ara-A®) (11) e o antitumoral Cytarabina (Ara-C®) (12) - derivados
sintéticos dos nucleosídeos espongouridina (13) e espongotimidina (14); os
antitumorais Mesilato de Eribulina (E7389) (15) – derivado da halicondrina (16) e
Brentuximab vedotin (SGN-35) (17) – derivado da dolastatina 10 (18); e o regulador
da hipertrigliceridemia Ésteres de ômega-3 (Lovarza®) (19). Ainda, há um expressivo
número de substâncias (14) em testes clínicos e pré-clínicos, destacando o retorno de
mais de 30 anos de esforços e investimento (Gerwick, Moore, 2012).
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(9)
Trabectedina
Yondelis®
(Ecteinascidia turbinata)
(10)
Ziconotídeo
Prialt®
(Conus magnus)

(11)
Espongouridina
(Cryptotethya
crypta)

(12)
Espongotimidina
(Cryptotethya
crypta)

(13) R=H Ara-A
(14) R=CH3 Ara-C

(18)
Dolastatina 10
(Dolabella auricularia e Symploca sp.)

(16)
Halicondrina
(Halichondria okadai)

(15)
Mesilato de
Eribulina E7389

(17)
Brentuximab vedotin
SGN-35

(19)
Ésteres do ácido Omega-3
(Lovarza®)

Figura I.3. Produtos naturais marinhos e derivados (e suas respectivas fontes
produtoras) aprovados como fármacos (Gerwick, Moore, 2012; Gerwick, Fenner,
2013).
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Em relação ao Brasil, os estudos referentes aos produtos naturais marinhos
iniciaram-se na década de 1960, a partir de invertebrados marinhos. Durante algumas
décadas, a pesquisa foi apenas direcionada ao estudo químico de esponjas e ascídias
(Berlinck et al., 2004). Há dez anos, Berlinck e colaboradores (2004) incentivavam a
pesquisa em produtos naturais no Brasil, visto seus 8000 quilômetros de costa
marinha até então pouco explorados. Neste período, diversos grupos de pesquisa
foram nucleados visando o isolamento de novas substâncias e a exploração dos
potenciais biológicos e bioquímicos. Atualmente, o Brasil conta co mais de 20 grupos
de pesquisa em produtos naturais de origem marinha registrados no Conselho
Nacional de Pesquisa (CNPq).
Recentemente, Blunt e colaboradores (2014) elencaram a contribuição de
cientistas de todo o mundo para a pesquisa em produtos naturais, no período de 2007
a 2012. O Brasil foi citado como um contribuidor notável no que diz respeito a
publicações sobre síntese, correção de estruturas, estereoquímica, revisões, estudos
ecológicos e atividades biológicas, mas como um figurante quanto a publicações que
reportam o descobrimento de novos metabólitos. Portanto, a busca por moléculas
inéditas a partir do ambiente marinho continua sendo fortemente incentivada para os
pesquisadores brasileiros.

I.3 Potencial químico e biológico dos micro-organismos marinhos
A química de metabólitos de origem microbiana tem sido apontada como uma
área extensa e promissora para a obtenção de novos e potentes agentes terapêuticos
(Li, Vederas, 2009; Walsh, Fischbach, 2010; Berdy, 2012; Cragg, Newman, 2013;
Demain, 2014). Importantes revisões científicas evidenciam a utilização de produtos
naturais microbianos para o descobrimento e desenvolvimento de novos fármacos,
principalmente antitumorais e antibióticos (Berdy, 2012; Butler et al., 2013; Demain,
2014), e ainda, antifúngicos, antiparasitários, dentre outros (Amedei, D'Elios, 2012).
Micro-organismos são altamente versáteis e podem ser encontrados nos mais
diversos habitats, ocupando nichos ecológicos até mesmo inóspitos, de todos os
ecossistemas ao redor do globo terrestre. É estimado que menos de 1% das espécies
de bactérias e menos de 5% das espécies de fungos são conhecidas, sugerindo que
no mínimo 10 milhões de espécies microbianas são inéditas, uma vez que se
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apresentam “ocultas” na natureza (Berdy, 2012). Ainda, segundo previsões baseadas
em estudos genéticos, 90% do potencial biossintético de micro-organismos é
desconhecido (Walsh, Fischbach, 2010), o que estimula e reafirma a importância da
pesquisa de produtos naturais microbianos tanto para a descoberta de novos
medicamentos quanto para a compreensão da biodiversidade e das relações
ecológicas.
Micro-organismos marinhos tem demonstrado uma capacidade biossintética
notável como produtores de metabólitos funcionais (Fenical, Jensen, 2006; Gerwick,
Moore, 2012; Blunt et al., 2013; Cragg, Newman, 2013; Gerwick, Fenner, 2013).
Estima-se que, no ambiente marinho, existam aproximadamente 3,7x1030 microorganismos, cujas propriedades químicas e biológicas permanecem potencialmente
inexploradas (Fenical, Jensen, 2006; Li, Vederas, 2009). Nesse contexto, estudos
comprovaram que existe relação simbiôntica forte entre os micro-organismos
marinhos e seus hospedeiros invertebrados, o que sugere que as substâncias ativas
isoladas a partir de esponjas, ascídias, corais, dentre outros, apresentam origem
biossíntetica microbiana (Glaser, Mayer, 2009; Putz, Proksch, 2009; Gerwick, Moore,
2012; Gerwick, Fenner, 2013).
Considerando a rota biossintética original dos fármacos marinhos aprovados e
em avaliação clínica ou pré-clínica para uso como medicamentos, pode-se dizer que
existe uma forte suspeita de que suas respectivas fontes orgânicas (entenda-se o
organismo produtor) abriguem ou se alimentem de micro-organismos (Figura I.4).
Deste modo, bactérias heterotróficas e cianobactérias são os verdadeiros “tesouros”
biossintéticos do oceano, sendo os autores reais de 80% dos metabólitos supracitados
(Gerwick, Moore, 2012). Além disso, com o advento de técnicas genéticas que tem
permitido o isolamento e expressão de clusters biossintéticos, micro-organismos e
seus respectivos hospedeiros invertebrados marinhos poderão representar uma nova
fronteira para a descoberta de produtos naturais candidatos a fármacos (Cragg,
Newman, 2013).
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A

B

Figura I.4. Comparação entre as fontes originais coletadas (A) e fontes
biossintéticas previstas (B) dos metabólitos marinhos aprovados e/ou em fase
clínica de pesquisa para o uso como medicamento (Adaptado de Gerwick, Moore,
2012).

I.4 Apresentação do Conteúdo
A apresentação desta tese de doutorado foi dividida em duas partes, as quais
são compostas por 2 capítulos cada.
Na parte 1 estão agrupados os trabalhos realizados com fungos endofíticos
marinhos. O capítulo 1 aborda o isolamento de substâncias a partir de cultivo em meio
sólido arroz das linhagens Xylaria sp. e Nigrospora oryzae. O capítulo 2 aborda o
trabalho de isolamento químico e modulação química epigenética realizado utilizando
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a linhagem Penicillium decaturense, e estudos de eliciação química epigenética
utilzando a linhagem Acremonium sp.
A parte 2 foi dedicada à descrição dos trabalhos realizados com cianobácterias
marinhas. O capítulo 3 apresenta a identificação de metabólitos a partir de amostras
de Schizothrix sp. coletadas no Panamá, através da técnica de desreplicação baseada
em espectrometria de massas, denominada rede molecular (molecular networking). O
capítulo 4 apresenta a identificação de novos análogos da substância jamaicamida
obtidos através do cultivo da linhagem Moorea producta JHB sob eliciação química.
Os análogos foram identificados também com o auxílio da ferramenta molecular
networking.
Ainda, vale ressaltar que esta tese apresenta também uma introdução geral
sobre o tema, bem como conclusões gerais e perpectivas sobre os trabalhos
desenvolvidos.

II. PARTE 1 –
Isolamento e caracterização de metabólitos
inéditos obtidos a partir da utilização de
técnicas de eliciação química epigenética em
fungos endofíticos associados à macroalga
marinha Bostrychia tenella
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II. PARTE 1 – ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE METABÓLITOS INÉDITOS
OBTIDOS A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE ELICIAÇÃO QUÍMICA
EPIGENÉTICA EM FUNGOS ENDOFÍTICOS ASSOCIADOS À MACROALGA
MARINHA Bostrychia tenella

O Laboratório de Química Orgânica do Ambiente Marinho, parte integrante do
NPPNS – Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos (FCFRP-USP)
iniciou suas atividades no ano de 2005. Liderado pela Prof a. Dra. Hosana Maria
Debonsi, os primeiros objetivos do grupo de pesquisa compreendiam estudos
químicos, biológicos e de biossíntese de macroalgas vermelhas marinhas do gênero
Bostrychia Montagne (Rhodomelaceae, Ceramiales). Este gênero é pertencente à
mesma família do gênero Laurencia, o qual é intensamente estudado por suas
propriedades biológicas e substâncias químicas halogenadas. Entretanto, àquela
época, haviam poucos relatos a respeito do metabolismo secundário do gênero
Bostrychia, o que justificou os eforços desprendidos.
Uma parte do trabalho compreendia o cultivo axênico (livre de contaminantes
biológicos), sob condições padronizadas, de especimens de Bostrychia tenella e B.
radicans coletadas nos costões rochosos e mangezal da cidade de Ubatuba, São
Paulo. Com o desenvolvimento do trabalho, ao longo dos meses, frequentemente as
culturas de macroalgas eram “contaminadas” com micro-organismos que pareciam
estar intimamente ligados aos talos, apesar de todo critério experimental para
esterilização dos materiais, e também para a retirada de organismos epifíticos. Deste
modo, o grupo de pesquisa decidiu promover o isolamento de micro-organismos que
pudessem estar associados às algas.
Em 2008, utilizando uma metodologia adaptada da literatura, o grupo realizou
o isolamento e identificação de cerca de 150 linhagens de micro-organismos. Métodos
específicos foram utilizados para favorecer o crescimento de fungos que fossem
endofíticos, ou seja, estivessem dentro dos tecidos das algas. A partir deste trabalho,
algumas linhagens foram escolhidas para o cultivo em meio sólido arroz. Extratos
obtidos foram avaliados e mostraram interessantes atividades biológicas, como
citotoxica, antifúngica e antibacteriana.
A partir deste momento, o grupo de pesquisa coordenado pela Profa. Hosana
iniciou investigações mais aprofundadas quanto aos potenciais químicos e biológicos
de diversas linhagens de fungos endofíticos marinhos isolados.
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Em seu trabalho de mestrado, o aluno Rafael de Felício realizou o cultivo de
dez linhagens de fungos endofíticos isolados da macroalga marinha Bostrychia
tenella. Os extratos obtidos foram fracionados e as amostras foram avaliadas quanto
ao seu potencial citotóxico (colaboração Profa. Dra. Letícia Costa Veras-Lotufo,
Universidade Federal do Ceará), antifúngico (colaboração Dra. Maria Claudia M.
Young, Instituto de Botânica de São Paulo) e antibacteriano (colaboração Prof a. Dra.
Niege A. J. C. Furtado, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo). Os trabalhos químicos e outras abordagens foram
continuados em seu doutorado.
Sendo assim, a Parte 1 desta tese de doutorado apresenta estudos químicos e
de eliciação química epigenética de fungos endofíticos marinhos isolados a partir da
macroalga vermelha Bostrychia tenella.
O capítulo 1 apresenta o isolamento de substâncias a partir do cultivo de duas
linhagens em meio sólido arroz. Da espécie Xylaria sp. foi isolada a substância
citocalasina D e da espécie Nigrospora oryzae foi isolado um metabólito inédito
derivado da griseofulvina.
O capítulo 2 apresenta estudo de eliciação epigenética utilizando as linhagens
Penicillium decaturense e Acremonium sp.

II. PARTE 1 –

Capítulo 1.
Isolamento e caracterização da substância
citocalasina D e de um derivado inédito da
griseofulvina a partir das linhagens
Xylaria sp. e Nigrospora oryzae
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II. CAPÍTULO 1. ISOLAMENTO E CARACATERIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA
CITOCALASINA D E DE UM DERIVADO INÉDITO DA GRISEOFULVINA A PARTIR
DAS LINHAGENS Xylaria sp. E Nigrospora oryzae

Fungos marinhos tem sua definição pouco estabelecida e permanecem como
uma interessante fonte a ser investigada. Acredita-se que fungos marinhos
obrigatórios são aqueles que crescem e esporulam necessariamente em ambiente
marinho, enquanto que os fungos marinhos facultativos são espécies encontradas em
ambiente marinho e terrestre. Das 100.000 espécies de fungos já descritas, somente
500 foram descritas como marinhos. Ainda, estimativas mostram que existem 1,5
milhão de espécies, o que representa um enorme potencial a ser descoberto. Fungos
marinhos associados à algas, plantas e animais são diferenciados por possuírem um
metabolismo ímpar, uma vez que as relações ecológicas podem contribuir para a
produção de substâncias com funções vitais para a sobrevivência. Neste contexto, o
trabalho apresentado neste capítulo evidencia o estudo químico de duas linhagens de
fungos endofíticos associados à macroalga marinha Bostrychia tenella. Os fungos
Xylaria sp. e Nigrospora oryzae foram cultivados em meio sólido arroz durante 28 dias,
à 25ºC. As massas miceliais foram extraídas em CH2Cl2:MeOH (2:1), sendo que a
fase orgânica foi submetida à concentração sob pressão reduzida para gerar os
extratos brutos. Os extratos foram submetidos à separação cromatográfica em coluna
líquida à vácuo, com eluição em gradiente crescente de polaridade, iniciando com
hexano até metanol, para gerar 9 frações (A-I). Estas frações foram analisadas através
de uma triagem química utilizando técnicas cromatográficas analíticas como CCDC
(em fase normal) e CLAE-DAD (em fase reversa) e algumas frações foram
selecionadas para purificação em CLAE-DAD em escala preparativa. A fração G
(100% AcOEt) do fungo Xylaria sp. foi purificada para o isolamento da substância
citocalasina D, metabólito com propriedades antitumoral e antibiótica. A fração D
(60:40, Hex:AcOEt) do fungo Nigrospora oryzae foi purificada para o isolamento de
uma substância inédita derivada da griseofulvina, metabólito halogenado encontrado
em linhagens de fungos marinhos. Deste modo, as presentes descobertas contribuem
para química de produtos naturais a partir de fungos endofíticos marinhos e evidencia
o potencial associado destes seres microbianos.
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II.1.1. INTRODUÇÃO
II.1.1.1 Fungos marinhos
Fungos são seres eucariontes caracterizados pela ausência de um mecanismo
fotossintético e um modo de vida principalmente saprofítico, parasitário e simbiôntico,
encontrados em diversos ambientes terrestres e marinhos (Blunt et al., 2013).
A literatura apresenta várias definições de fungos marinhos. Enquanto alguns
autores os definiram com base em sua capacidade de crescer em certas
concentrações de água do mar (Johnson, Sparrow, 1961; Tubaki, 1969), outros
pesquisadores determinaram as exigências fisiológicas para o seu crescimento na
água do mar, ou em concentrações específicas de cloreto de sódio (Meyers, 1968;
Jones, Jennings, 1964). A definição mais aceita para fungos marinhos é a descrita
por Kohlmeyer e Kohlmeyer (1979), segundo a qual os classifica em fungos marinhos
obrigatórios ou facultativos.
Fungos marinhos obrigatórios são aqueles que crescem e esporulam
exclusivamente em um habitat marinho ou estuarino; enquanto que os marinhos
facultativos são aqueles encontrados em água doce ou ambiente terrestre os quais
são capazes de crescer e, possivelmente, também esporular no ambiente marinho.
De todo modo, não é possível determinar uma definição completa para “fungos
marinhos”, somente baseando-se na halotolerância entre as várias espécies fúngicas
que são amplamente distribuídas (Blunt et al., 2013). Portanto, fungos marinhos não
são um táxon, mas um grupo ecológico e fisiologicamente definido.
Das aproximadamente 100.000 espécies descritas até o momento, 500 têm
sido encontradas em ambiente marinho, mas esse cenário está mudando
vertiginosamente com o aumento das pesquisas. Dos quatro grupos possíveis,
Ascomycetes e Deuteromycetes são os mais representados no ambiente marinho e
tem sido os mais investigados quimicamente. Ainda, as estimativas mostram que
possa existir cerca de 1,5 milhões de espécies, ou seja, um enorme potencial a ser
explorado e descoberto (Blunt et al., 2013).
A maior parte dos metabólitos secundários fúngicos tem sido isolada a partir
de fungos associados com outros organismos, como por exemplo, macroalgas
marinhas e plantas, e até mesmo em animais (Blunt et al., 2013). Em geral, esse tipo
de metabolismo é distinto em comparação com o organismo hospedeiro. A maioria
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dos metabólitos fúngicos é baseada na biogênese de policetídeos, entretanto alguns
terpenóides já foram relatados. Os alcaloides são, predominantemente, as
dicetopiperazinas e os indols, assim como para os fungos terrestres. Poucos estudos
foram reportados evidenciando substâncias produzidas exclusivamente por fungos
marinhos (Blunt et al., 2013).

II.1.1.2 Fungos endofíticos associados à algas marinhas
Considerando a hipótese expoente a respeito da produção de metabólitos
ativos de origem marinha, é fundamental destacarmos a relevância do estudo de
micro-organismos endofíticos neste ambiente.
Para alguns autores, o termo endófito refere-se a um micro-organismo (fungo
ou bactéria) que coloniza o interior dos órgãos de plantas, mas não apresenta efeitos
patogênicos ao seu hospedeiro (Zhao et al., 2011; Gutierrez et al., 2012). Outros
acreditam que os endófitos são devidamente definidos como micro-organismos que
passam parte de seus ciclos de vida no interior dos tecidos de hospedeiros, em uma
relação que pode variar de simbiose mutualística à patogênica latente (Kusari et al.,
2013). Entretanto, é senso comum que há uma evidente intercomunicação gênica
entre micro-organismo e hospedeiro, solidamente comprovada pela capacidade
metabólica compartilhada por ambos (Zhao et al., 2011; Gutierrez et al., 2012; Kusari
et al., 2013).
Publicações recentes reportam o isolamento de antitumorais derivados de
plantas a partir de fungos endofíticos, enaltecendo a importância dessa fonte natural.
Paclitaxel, camptotecina, podofilotoxina, vimblastina e vincristina são alguns exemplos
de fármacos originalmente obtidos a partir de plantas, que foram detectados em baixa
quantidades (traços) em fungos endofíticos isolados das plantas produtoras (Cragg,
Newman, 2013).
Especificamente, a associação entre algas e fungos apresenta-se bem
estabelecida cientificamente, no entanto, pouco foi estudado acerca de fungos
endofíticos isolados de algas marinhas. Destes, a maioria refere-se a táxons de
ambiente temperado, justificando estudos adicionais em representantes de ambiente
tropical/subtropical (Jones et al., 2008).
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As macroalgas marinhas ocorrentes na costa brasileira apresentam
características únicas e podem ser exploradas para a criação de novos produtos e
processos, como os farmacêuticos (Pereira, Costa-Lotufo, 2012). Entretanto, a
microbiota associada permanece pouco explorada: de 280 produtos naturais isolados
de micro-organismos marinhos, somente 6% foram a partir de fungos endofíticos de
macroalgas marinhas (Ioca et al., 2014).
De Oliveira e colaboradores (2012) elencaram 75 (1-28) metabólitos inéditos
e/ou bioativos isolados (Figura II.1.1) a partir de fungos endofíticos associados à
macroalgas marinhas (Chlorophytas, Phaeophytas e Rhodophytas), destacando sua
diversidade química, seu potencial biológico, e evidenciando a relevância bioquímica
desta fonte praticamente inexplorada de produtos naturais.
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Figura II.1.1. Metabólitos inéditos e/ou bioativos obtidos a partir de fungos endofíticos
obtidos a partir de macroalgas marinhas da divisão Rhodophyta (De Oliveira et al.,
2012).
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II.1.1.3 A família Xylariaceae e o gênero Xylaria
A

família

Xylariaceae

(Xylariales,

Ascomycotina),

composta

por

aproximadamente 40 gêneros, tem recebido uma atenção notável nas últimas
décadas em relação à produção de metabólitos secundários (Whalley, Edwards,
1995). Pode-se citar, por exemplo, as azafilonas, uma classe de metabólitos de fungos
a qual apresenta uma grande variedade de atividades biológicas como antimicrobiana,
antifúngica, antiviral, antioxidante, citotóxica, nematicida e anti-inflamatório (Schultze
et al. 2010).
Como outros exemplos de química e biologia de endófitos pertencentes à
família Xylariaceae, podemos citar o isolamento de derivados de tetralona, xylariol A
e B (Figura II.1.2, (30) e (31)) a partir de Xylaria hypoxylon EM-028, em que mostraram
atividades citotóxicas moderadas contra células Hep G2 no ensaio citotóxico in vitro
(Gu, Ding, 2008).
O gênero Xylaria é o maior desta família, e atualmente inclui 300 espécies as
quais se encontram difundidas a partir das zonas temperadas às tropicais do globo
terrestre. Fungos deste gênero têm se demonstrado potenciais relevantes para a
descoberta de medicamentos, incluindo atividades citotóxica, antimalárica, e
antimicrobiana (Song et al., 2013). Apesar de ampla ocorrência propagação do Xylaria
em ambiente marinho, são poucos os relatos sobre fungos endofíticos associados à
algas marinhas.

II.1.1.4 O gênero Nigrospora e a espécie Nigrospora oryzae
As espécies inseridas no gênero Nigrospora possuem características
morfológicas similares, dentre elas o crescimento acelerado das colônias, filamentos
com aspecto piloso e cor variando entre branco e cinza. Os conidióforos são simples,
não ramificados, e curtos, com extremidades inflacionadas ou vesículas. Estas
características são cruciais para a identificação de fungos deste gênero
(Rukachaisirikul et al., 2010).
Espécies de fungos pertencentes ao gêrero Nigrospora têm apresentado
ocorrência de metabólitos secundários interessantes (Trisuwan et al., 2009).
Metabólitos isolados do fungo Nigrospora sp encontrados em gorgonias, (chamados
ventiladores do mar), apresentaram atividade antibacteriana contra Staphylococcus
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aureus e Micrococcus luteus, atividade antifúngica contra Aspergillus sydowii e
Aspergillus versicolo e continham pironas e epóxidos nas estruturas moleculares
elucidadas (Trisuwan et al., 2008; Dong et al., 2014). Em outro estudo, com este
mesmo fungo, seis metabólitos foram isolados, sendo duas substâncias inéditas,
derivados do tirosol, denominados nigrosporanenos A e B (Figura II.1.2, (32) e (33))
(Rukachaisirikul et al., 2010). Vale ressaltar que não há informações sobre o fungo
Nigrospora oryzae isolado a partir de macroalgas marinhas.

(30)

(31)

(32)
(33)

Figura II.1.2. Metabólitos isolados a partir de linhagens dos fungos da família
Xylariaceae (30, 31) e do gênero Nigrospora (32, 33).
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II.1.2. OBJETIVOS
II.1.2.1 OBJETIVO GERAL
Considerando o potencial metabólico de fungos endofíticos associados à algas
marinhas, o objetivo geral deste trabalho foi realizar o estudo químico de duas
linhagens fúngicas isoladas da macroalga vermelha Bostrychia tenella.

II.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar o cultivo das linhagens Xylaria sp. e Nigrospora oryzae em meio de cultura
sólido arroz em condições pré-estabelecidas;



Obter os extratos brutos e promover fracionamentos cromatográficos;



Realizar uma triagem química das frações obtidas, utilizando técnicas
cromatográficas e espectroscópicas;



Purificar e caracterizar os metabólitos majoritários.
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II.1.3. MATERIAL E MÉTODOS
Os procedimentos experimentais descritos nos itens II.1.3.2, II.1.3.3 e II.1.3.4
foram conduzidos com a colaboração de Gabriel B. Pavão e Rafael Nishimoto,
graduandos em Farmácia-Bioquímica da FCFRP e alunos de Iniciação Científica do
LQOAM, orientados pela Profa. Dra. Hosana M. Debonsi.

II.1.3.1. Especificações dos materiais e instrumentos
Para reativação das linhagens fúngicas foram utilizadas placas de Petri de
vidro de 10 cm de diâmetro, contendo de 20 a 30 mL de meio sólido PDA (Infusão de
batata (200,0 g/L), dextrose (20,0 g/L), ágar (15,0 g/L)) – 39,0 g/L, da marca Himedia.
Para fermentação em meio sólido foi utilizado arroz parboilizado (90 g em 90 mL de
água do mar por frasco Erlenmeyer), com tempo de esterilização de 40 min (120ºC).
Os cultivos foram feitos em Erlenmeyers de vidro de 500 mL das marcas
(Vidrolabor, Satelit, PlenaLab), vedados com tampões de algodão e gaze. Todo
processo de manipulação dos micro-organismos foi realizado em ambiente asséptico
num fluxo laminar da marca Pachane (modelo 410), com prévia esterilização com
etanol 70% e banho de luz UV (20 minutos), sendo este mesmo procedimento
repetido ao fim do processo.
A incubação das placas de Petri e Erlenmeyers contendo meio de cultura
sólido ou líquido foi feita em sala de cultivo asséptica à temperatura de 25 ± 2 ºC.
Vidrarias foram secas em estufa para esterilização e secagem da marca Tecnal
(modelo TE 397/5). Para procedimentos de sonicação, foi utilizado o ultrassom
Ultrasonic Cleaner 1440D.
Os solventes orgânicos empregados nos processos de obtenção de extratos
foram de grau técnico (purificados por destilação fracionada antes de serem
utilizados) e de grau analítico da marca JT Baker, Quimis e F. Maia. Para a separação
cromatográfica através de coluna a vácuo (CLV) foram usados um kitassato de 1 L e
funil de placa sinterizada de 10 cm de diâmetro, contendo sílica gel-60 (40-70 mesh).
Os extratos e frações orgânicas foram concentrados à pressão reduzida em
evaporador rotativo da marca Buchi.
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Análises foram realizadas em placas cromatográficas comparativas (CCDC)
comerciais da marca Silicycle UltraPure, com F-254 para revelação UV. Os
reveladores utilizados nas análises por CCDC foram: irradiação UV λ = 254 nm; iodo
sublimado em câmara saturada, solução comercial de iodoplatinado (0,15% de sal
cloroplatinado de potássio e 3% de iodeto de potássio, em ácido clorídrico hidratado)
da marca Sigma e p-anisaldeído em solução hidroalcoólica ácida comercial (90% (v/v)
metanol, 5% (v/v) ácido sulfúrico e 5% (v/v) ácido acético) da marca Sigma, seguida
de aquecimento da placa cromatográfica a 100°C.
As análises realizadas em CLAE-DAD foram feitas em cromatógrafo da marca
Shimadzu, modelo SCL-10A, com detector de arranjo de diodos modelo SDP-M10A,
em sistema binário, utilizando solventes grau CLAE da marca JT Baker e água
deionizada obtida do purificador Millipore Sist-Direct-Q5, filtro 0,22 µm. A coluna
utilizada para os estudos analíticos foi da marca Supelco (SupelcosilTM LC-18, 25
cm x 4,6 mm, partículas de 5 µm). Para as purificações, foi utilizada a coluna semipreparativa da marca Supelco (SupelcosilTM LC-18, 25 cm x 10 mm, partículas de 5
µm).
Amostras para análise em RMN 1H foram solubilizadas em clorofórmio-d3,
DMSO-d6 e acetona-d6 da marca Sigma-Aldrich, e metanol-D4 (D 99,8%) da marca
CIL (Cambridge Isotope Laboratories, Inc) e, em tubos de vidros da marca Kontes,
utilizando TMS como padrão interno. Os espectros foram adquiridos em
equipamentos da marca Bruker, modelo DRX 400 (9,4 tesla) e DRX 500 (11,7 tesla),
operando em frequência de 400 e 500 MHz, respectivamente, para os núcleos de
hidrogênio e 125 MHz para os núcleos de carbono-13.
Análise em AR-EM foi realizada em espectrômetro da marca Bruker, modelo
micrOTOF II com fonte ESI, com analisador do tipo tempo de vôo (TOF), com os
seguintes parâmetros fixos: End Plate Offset: -500V; Capilar: +4500V; Nebulizador:
4,5 Bar;

Gás de secagem (N): 6,0 l/min; Temperatura de secagem: 220 o.C;

Transferência na saída do capilar: -70,0 V; Faixa de Massa: 50-1000 m/z; Calibrante:
NaTFA, modo positivo e negativo, infusão direta.
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II.1.3.2 Reativação e cultivo em meio sólido das linhagens Xylaria sp. e
Nigrospora oryzae
As linhagens Xylaria sp. e Nigrospora oryzae foram isoladas da alga marinha
Bostrychia tenella (J. V. Lamouroux) J. Agardh em trabalhos anteriores realizados pelo
grupo de pesquisa, e pertencem à coleção de linhagens de fungos endofíticos do
Laboratório de Química Orgânica do Ambiente Marinho (NPPNS) – FCFRP–USP.
Estas e todas as outras linhagens da coleção encontram-se preservadas em óleo
mineral, segundo Araujo e colaboradores (2002).
Para a reativação, em ambiente asséptico, pequenos pedaços de micélio foram
transferidos com auxílio de alças de platina (formato L) para placas de Petri contendo
meio de cultura sólido PDA. Também é possível utilizar óleo (contendo esporos)
realizando esfregaço nas placas para aumentar a porcentagem de crescimento. Estas
placas foram vedadas com filme plástico e mantidas em uma sala de cultura
apropriada para cultivo de fungos com temperatura controlada (25±2 ºC). A velocidade
de crescimento micelial é variável para cada fungo, porém padronizamos um período
de 15-30 dias, a fim de garantir o crescimento pleno da linhagem fúngica e fornecer
material suficiente para os experimentos de cultivo.
Fragmentos ou discos de micélio-ágar (0,5 cm diâmetro) foram transferidos de
forma padronizada (10 por frasco) para frascos tipo Erlenmeyer (20 para Nigrospora
oryzae e 30 para Xylaria sp.) contendo meio sólido arroz esterilizado. Os cultivos foram
mantidos durante 28 dias, juntamente com um controle contendo somente arroz
parboilizado esterilizado, para verificação da eficiência da descontaminação do meio
sólido e para futuras análises, a fim de evitar o isolamento de substâncias do meio de
crescimento.

II.1.3.3. Extração orgânica e fracionamento cromatográfico
Após o período de 28 dias, o meio de crescimento contendo micélio de Xylaria
sp. e Nigrospora oryzae foram extraídos por maceração utilizando alíquotas de 200
mL de CH2Cl2:MeOH (2:1), sendo as duas primeiras por 24h cada uma, e as seguintes
(total de 10) por 15 min, sob agitação em ultrassom, à temperatura de 30ºC.
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Os extratos formaram duas fases (a fase orgânica contendo o solvente clorado,
e a fase hidroalcoólica contendo o metanol e água proveniente do meio de cultivo) e
foram separados em funil de separação, gerando dois extratos para cada linhagem
(extrato orgânico e o extrato hidroalcoólico). Ambos foram concentrados sobre
pressão reduzida para obtenção dos extratos secos.
Os extratos orgânicos foram submetidos à fracionamento via cromatografia
líquida à vácuo (CLV), de acordo com as Figuras II.1.3, II.1.4.

Figura II.1.3. Fluxograma representando o fracionamento via CLV a partir do extrato
bruto da amostra de fungo Xylaria sp., gerando 9 frações orgânicas com diferentes
polaridades. As respectivas massas das amostras estão apresentadas em gramas.
Rendimento total de 92,98%.

Figura II.1.4. Fluxograma representando o fracionamento via CLV a partir do extrato
bruto da amostra do fungo Nigrospora oryzae, gerando 9 frações orgânicas com
diferentes polaridades. As respectivas massas das amostras estão apresentadas em
gramas. Rendimento total de 84,92%.
II.1.3.4. Análises cromatográficas das frações orgânicas
As frações orgânicas dos fungos Xylaria sp. e Nigrospora oryzae foram
submetidas à análises cromatográficas em placas de camada delgada comparativa,
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utilizando diversos sistemas de fases móveis com solventes Hex:AcOEt (9:1, 7:3, 1:1,
3:7 e 1:9).
As frações C a I de cada fungo foram analisadas CLAE-DAD em fase reversa,
utilizando um gradiente decrescente de polaridade com o sistema de solventes binário
H2O + HCO2H 0,05% (Bomba A) e CH3CN + HCO2H 0,05% (Bomba B), o qual
denominamos como gradiente exploratório: 0 min – 5% B; 40 min – 100% B; 45 min –
100%; 50 min – 5% B, 60 min – 5% B, com detector operando na faixa de λ = 190 –
600 nm. As amostras foram preparadas na concentração de 1 mg/mL e filtradas em
filtros de 0,22 µm. As frações C – G foram diluídas em CH3CN e as frações H e I em
CH3CN:H2O (1:1).

II.1.3.5. Purificação e caracterização dos metabólitos citocalasina D e derivado
da griseofulvina
As frações G (100% AcOEt) do fungo Xylaria sp. e D (60 Hex: 40 AcOEt) do
fungo Nigrospora oryzae foram selecionadas para purificação em CLAE-DAD em fase
reversa, escala semipreparativa (Figura II.1.5). Alíquotas das frações foram
solubilizadas em CH3CN:H2O (9:1 para a fração D, e 1:1 para a fração G), na
concentração máxima 20 mg/mL, e injetadas na coluna C-18 semipreparativa,
utilizando o mesmo sistema de solventes dos procedimentos analíticos.
O gradiente cromatográfico para a purificação da fração G foi: 0 min – 5% B,
40 min – 80% B, 45 min – 100% B, 50 min – 5% B, 60 min – 5% B. Para a purificação
das fração D, o gradiente utilizado foi: 0 min – 10% B, 40 min – 100% B, 45 min –
100% B, 50 min – 10% B, 60 min – 10% B. Para ambos, o detector estava operando
na faixa de λ = 200 a 400 nm.
As substâncias majoritárias em cada fração foram coletadas através da saída
para o descarte de solventes e foram concentradas em dessecador à pressão
reduzida, temperatura ambiente. As substâncias foram solubilizadas em solventes
compatíveis e submetidas à análises espectroscópicas em RMN 1H,
COSY

1H-1H,

13C,

DEPT 135,

HMQC e HMBC, e espectrométricas em alta resolução para

caracterização das estruturas químicas.
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Figura II.1.5. Cromatogramas das amostras que foram selecionadas para
purificação e isolamento de substâncias. (A) Fração D do fungo Nigrospora oryzae
e (B) Fração G do fungo Xylaria sp.
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II.1.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
II.1.4.1. Estudo químico do fungo endofítico Xylaria sp.
O estudo químico das frações orgânicas do fungo endofítico Xylaria sp.
conduziu ao isolamento da substância citocalasina D. Ainda, pelo menos outros três
metabólitos das frações F e G foram purificados.

II.1.4.1.1 Caracterização química da substância Citocalasina D
Um cristal branco e opaco (40 mg, 0,2% do extrato bruto) foi obtido a partir da
purificação cromatográfica em CLAE-DAD da fração G (eluição com 100% de acetato
de etila da CLV, Figura II.1.3), correspondente ao pico com tR = 17,6 min (Figura II.1.5
B). Este cristal foi analisado inicialmente em AR-EM (Figura II.1.6). Em paralelo, foi
realizada a análise de RMN 1H (Figura II.1.7) e, sequencialmente as análises de RMN
13C,
1H,

DEPT 135 (Figura II.1.7) , bem como as correlações bidimensionais COSY 1H-

HMQC e HMBC (Figura II.1.8).
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A

B

Figura II.1.6. EM obtido para amostra isolada a partir do fungo Xylaria sp. (A) modo
positivo, (B) modo negativo.
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II. Cap 1 – Resultados e Discussão | 33

A análise do metabólito isolado apresentou a fórmula molecular C30H37NO6
(C30H38NO6+ m/z 508,2464, erro 9,8 ppm, C30H37NNaO6+m/z 530,2470, erro 7,2 ppm,
C30H36NO6- m/z 506,2592, erro 6,4 ppm). Deste modo, o valor da massa 507 foi
pesquisado utilizando o banco de dados dicionário de produtos naturais
(http://dnp.chemnetbase.com/). Para este valor de massa, foram encontradas
algumas substâncias, sendo algumas da classe das citocalasinas.
Através dos espectros de RMN de

1H,

pudemos notar a presença de

multipletos integrando para 5H na região de δ 7,2 a 7,7. Sinais na região de δ 125 a
140 foram evidenciados também no espectro de 13C, correspondentes carbonos com
ligações duplas (carbonos aromáticos), e então pudemos sugerir a presença de um
anel benzênico monossubstituído. Outras características marcantes no espectro de
13C

foram a presença de dois sinais na região de δ 170 a 180 correspondentes às

carbonilas de amida e éster e o sinal δ 210 correspondente à carbonila de cetona. O
sinal em δ 2,3 com integração para 3H, e o sinal δ 72 no espectro de

13C

juntamente

com os deslocamentos químicos característicos sugerem a presença de um acetato.
Os simpletos δ 5,09 e 5,29 no espectro de 1H indicaram a presença de uma
ligação dupla terminal (acoplamento geminal não evidenciado). Outros 4 sinais na
região de δ 5 a 6 indicaram a presença de ligações duplas com constante de
acoplamento características de ligação E. Por fim, o cálculo do IDH para a fórmula
molecular obtida pela análise de EM em alta resolução determinou a presença de 9
insaturações, e subtraindo-se o anel aromático, as 3 duplas e as 3 carbonilas, e ainda
considerando a presença dos sinais na região de δ 2 a 3, característicos de grupos
metilênicos presentes em sistemas rígidos, sugere-se a ocorrência de 3 sistemas
cíclicos.
Deste modo, de acordo com o exposto e considerando a busca realizada no
DPN e a comparação com os valores de deslocamentos químicos encontrados na
literatura (Tabela II.1.1), o metabolito isolado foi caracterizado e identificado como a
citocalasina D (Figura II.1.9).
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Tabela II.1.1. Deslocamentos químicos (ppm) dos hidrogênios e carbonos da
citocalasina D em comparação com dados da literatura (em CD3OD, 500 MHz).
Posição

13C
*

13C
#

Posição

1H
*

1H
#

1

173,64

176,77

3

53,53

55,06

3a

3,22, m, J = 4,5 e 4,0
Hz 1H

3,28, ddd, J = 8,17;
5,32 e 2,60 Hz, 1H

4

46,96

47,93

4

2,84, m, J = 5, 2 Hz,
1H

2,88, m, 1H

5

49,96

49,77

5b

2,14, t, J = 5 Hz, 1H

2,17, dd, J = 5,19;
2,60 Hz, 1H

6

147,46

151,04

7

69,80

72,47

7a

8

32,63

33,56

8b

9

53,24

55,40

10

45,28

45,05

10 a
10 b

3,80, d, J = 10,5 Hz,
1H
2,83, m, J = 10,5, 5, 2
Hz , 1H

3,75, d, J = 10,12
Hz, 1H

2,65, dd, J = 13,5, 9,5
Hz , 1H
2,83, m, J = 13,5, 10,
2,5 Hz , 1H

2,70, dd, J = 13,23;
8,30 Hz, 1H

11

13,63

13,63

11

0,95, d, J = 7 Hz, 3H

12

114,50

113,63

12

5,09, s, 5,29, s 2H

13

134,11

134,50

13

14

130,59

129,02

14

15

37,70

39,51

15 a

5,35, m, J = 15,5, 10,
5 Hz, 1H
5,65, dd, J = 15,5, 10
Hz, 1H
2,02, dd, J = 13,5, 5
Hz , 1H

2,58-2,64, m, 1H

2,89, m, 1H
0,55, d, J = 6,75
Hz, 3H
4,97, s, 1H; 5,17,
s, 1H
5,26-5,31, m, 1H
5,23-5,26, m, 1H
1,99, dd, J = 12,85;
4,8 Hz, 1H

15 b

2,51, dd, J = 13,5, 11
Hz, 1H

2,32-2,42, m, 1H

16 b

2,73, m, J = 11, 4,5
Hz, 1H

2,85, m, 1H

5,15, dd, J = 16, 2,5
Hz, 1H
6,11, dd, J = 16, 2,5
Hz, 1H

5,55, dd, J = 15,94;
9,73 Hz, 1H
5,98, dd, J = 15,96;
2,47 Hz, 1H

5,63, dd, J = 2,5 Hz,
1H

5,42, t, J = 2,34
Hz, 1H

16

42,29

43,54

17

210,23

211,83

18

77,66

79,46

19

127,08

131,94

19

20

132,26

133,57

20

21

77,26

78,35

21 a
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22

19,39

19,87

22

1,20, d, J = 7 Hz, 3H

23

24,16

24,75

23

1,51, s, 3H

1’

137,21

138,52

Bz-H

7,25, m, J = 15, 7, 1,5
Hz, 5H

2’ 6’
3’ 5’

129,06
128,92

131,10
129,79

4’
O(CO)CH3
OCO(CH3)
OAc
NH

127,57
169,69
20,84

128,02
171,92
20,79

*Dados

1,14, d, J = 7 Hz,
3H
1,48, s, 3H
7,17-7,24 (m, 3H)
7,28-7,32 (m, 2H)

2,26, s, 3H
5,53, brs, 1H

2,29, s, 3H
-

de RMN obtidos; #Dados de RMN publicados para a citocalasina D (Xu et al., 2001).

Figura II.1.9. Estrutura química da citocalasina D.

O isolamento do macrolídeo citocalasina D a partir da linhagem Xylaria sp.
evidência o potencial farmacêutico de fungos endofíticos isolados de algas marinhas.
As citocalasinas compreendem um grupo diverso de híbridos das vias policetídicas e
de aminoácido, e apresentam uma ampla gama de funções biológicas distintas
(Scherlach et al 2010). A substância citocalasina D foi descrita pela primeira vez sendo
isolada a partir de Metarrhizium amisopliae (Aldridge e Turner 1969), e apesar de ser
um metabólito isomérico da citocalasina B e C, mostrou atividade antibiótica e antitumoral diferenciada, agindo na polimerização de actina (Scherlach et al 2010). A
citocalasina D já foi isolada a partir de fungos marinhos endofíticos, mas a literatura
não dispõe de dados sobre este metabólito a partir de endófitos de algas marinhas.
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II.1.4.2. Estudo químico do fungo endofítico Nigrospora oryzae
O estudo químico das frações orgânicas do fungo endofítico Nigrospora oryzae
conduziu ao isolamento de um derivado inédito da griseofulvina. Ainda, outros
metabólitos foram isolados a partir das frações D, H e I, porém, assim como para os
outros metabólitos isolados de Xylaria sp., ainda estão em processo de elucidação
estrutural.

II.1.4.2.1 Caracterização química do derivado inédito da griseofulvina
Um cristal amarelo (17 mg, 0,1% do extrato bruto) foi obtido a partir da
purificação cromatográfica em CLAE-DAD da fração D (eluição com 60:40,
Hex:AcOEt, Figura II.1.4), correspondente ao pico com tR = 21,0 min (Figura II.1.5
(B)). Este cristal foi analisado inicialmente em EM de alta resolução (HR-ESI-MS,
Figura II.1.10). Em paralelo foi realizada a análise de RMN 1H (Figura II.1.11) e,
sequencialmente as análises de RMN

13C,

DEPT 135 (Figura II.1.11), bem como as

correlações bidimensionais COSY 1H-1H, HMQC e HMBC (Figura II.1.12).
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A

B

C

D

Figura II.1.10. EM obtido para amostra isolada a partir do fungo Nigrospora oryzae
(A) modo positivo, (B) modo positivo expandido, (C) modo negativo, (D) modo
negativo expandido.
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Figura II.1.11. Espectros de RMN para a amostra isolada a partir do fungo
Nigrospora oryzae. (A) RMN 1H (solvente CD3OD, 500 MHz), (B) RMN 13C
(solvente CD3OD, 125 MHz) (C) DEPT 135.
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Figura II.1.12. Mapas de contorno da amostra isolada a partir do fungo Nigrospora
oryzae referentes às técnicas (A) COSY 1H-1H, (B) HMQC, (C) HMBC.
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A análise em alta resolução do metabólito isolado apresentou o pico da
molécula protonada [M+H]+ m/z 319,0005, molécula sodiada [M+Na]+ m/z 340,9817,
e molécula desprotonada [M-H]- m/z 317,0038. Deste modo, o valor da massa 318 foi
desreplicado utilizando o banco de dados dicionário de produtos naturais
(http://dnp.chemnetbase.com/), considerando o padrão isotópico apresentado,
característico da presença de dois átomos de cloro (Figura II.1.10). Ainda, as análises
em CCDC utilizando como revelador o composto iodo cloro platinado mostraram a
possível ocorrência de átomos de nitrogênio na substância. De acordo com essas
informações, a busca foi feita para moléculas duplamente cloradas e contendo
nitrogênio. Não houve resultados compatíveis, o que indica que a substância é
potencialmente inédita.
Outras buscas foram realizadas considerando somente a presença de cloro
em substâncias obtidas a partir de fungos marinhos (visto o potencial exemplar dos
organismos marinhos em produzir substâncias halogenadas). Esta nova busca
determinou, entre outras substâncias, a griseofulvina (Figura II.1.13, B), a qual foi
isolada de fungos endofíticos associados à algas marinhas. Comparando os dados
de EM evidenciados para esta substância com os dados obtidos em nosso estudo,
semelhanças foram observadas, entretanto, algumas diferenças essenciais
indicaram que se trata de um metabólito estruturalmente relacionado.
A griseofulvina apresenta apenas um átomo de cloro, três metoxilas e uma
metila terciária, duas carbonilas de cetonas e ainda um carbono quaternário que liga
dois ciclos. Os dados de RMN de 1H e de

13C

evidenciaram apenas uma metoxila δ

56,5, e não apresentam sinais na região de δ 190-210 para os espectros em

13C,

os

quais seriam característicos de carbonilas cetônicas, bem como evidencia a ausência
de sinais correspondentes às metilas desblindadas.
De acordo com as correlações de COSY, temos uma cadeia carbônica de CH2
(δ 37,4, δ 2,74 e δ 2,9) em sistema rígido ligado a um CH (δ 74,3, δ 4,30) ligado à
outro CH (δ 77,3, δ 6,03), ambos desblindados, provavelmente pela ligação a grupos
eletronegativos (efeito indutivo sacador). O IDH da substância isolada indica que esta
apresenta dois graus de insaturação a menos que a griseofulvina. A presença deste
H (δ 6,03) nos indica que os sistemas cíclicos não estão ligados por um carbono
quaternário e, portanto, a substância apresenta apenas dois sistemas cíclicos.
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A observação do sinal multipleto na região δ 6,4, com integração para 3H,
sugere que não há ocorrência da carbonila ligada ao anel, o que poderia conferir uma
assimetria aos hidrogênios, justificando os dados espectroscópicos. Ainda, a
manutenção dessa simetria aliada à informação de que ocorre somente uma
metoxila, nos indica que o anel aromático seria substituído em 1,3 por hidroxilas. Além
disso, considerando a ocorrência de carbonos com deslocamento químico na região
de δ 150 a 145, sugere-se que a ligação a um átomo menos eletronegativo que o
oxigênio, por exemplo, um nitrogênio.
Do mesmo modo, considerando a presença de nitrogênio e os sinais na região
de δ 165 a 170 no espectro de

13C,

sugere-se a ocorrência de uma amida cujo

nitrogênio está ligado duplamente a um carbono δ 160 a 165 subsequente, o qual
estaria ligado à metoxila. Descartando a presença da metila terciária da griseofulvina,
e considerando o padrão isotópico duplamente halogenado e o deslocamento
químico dos hidrogênios e carbonos, sugere-se a ligação do cloro nesta posição.
Deste modo, de acordo com o exposto, a proposta estrutural para o metabólito
inédito derivado da griseofulvina é apresentada na Figura I.1.13.
A

B

4-cloro-5-((2-cloro-3,5diidroxifenil)amino)-6-metoxi-4,5diidropiridin-2(3H)-ona

Griseofulvina

Figura II.1.13. (A) Proposta estrutural do derivado da (B) Griseofulvina

A proposta estrutural para o derivado inédito da griseofulvina foi feita com base
nos dados obtidos, entretanto, devido a algumas divergências e devido à funções
orgânicas não usualmente encontradas em metabólitos derivados de fungos ou
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fungos marinhos, é relevante mencionar que uma revisão da estrutura e a proposição
de outros experimentos para comprovar a proposta estão em progresso.
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II.1.5. CONCLUSÕES
A química de produtos naturais microbianos tem sido intensamente investigada
devido à grande habilidade destes seres em produzir metabólitos com esqueletos
carbônicos incomuns e atividades biológicas potentes e muitas vezes com
mecanismos de ação diferenciados.
Os micro-organismos marinhos, especialmente fungos endofíticos que se
encontram associados a organismos mais complexos, tem representado um grande
potencial a ser explorado visto que, da enormidade do ambiente marinho, existem
poucos fungos que foram descritos como obrigatoriamente marinhos e, através de
extrapolações estatísticas, existem centenas de milhares de espécies a serem
descobertas.
O metabólito isolado a partir da linhagem Xylaria sp., o macrolídeo citocalasina
D, e a substância inédia derivada da griseofulvina ilustram o potencial químico dos
fungos endofíticos de algas marinhas, e, deste modo, contribuem para que este tipo
de pesquisa seja incentivada e disseminada na área de produtos naturais.
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II. CAPÍTULO 2. MODULAÇÃO QUÍMICA EPIGENÉTICA EM FUNGOS:
VARIAÇÃO DO PERFIL METABÓLICO EM Penicillium decaturense E PRODUÇÃO
DE UM METABÓLITO INÉDITO EM Acremonium sp.
Recentes estudos genômicos têm mostrado que vários fungos e bactérias possuem
um potencial biossintético superior à quantidade de metabólitos secundários já
isolados desses micro-organismos, e que existe uma tendência de não expressarem
todas as suas rotas biossintéticas em condições laboratoriais. Com isso, estratégias
alternativas para induzir a produção de produtos naturais microbianos são
necessárias, como por exemplo, utilização de substâncias químicas que atuem como
moduladores epigenéticos. Moduladores epigenéticos podem alterar a taxa de
transcrição de certos genes, podendo resultar na indução da expressão de genes
responsáveis pela produção de metabólitos secundários que permaneceriam
silenciados sob condições laboratoriais de cultivo, enquanto que a exposição de
micro-organismos à condições ambientais estressantes pode resultar em sinalizações
intracelulares que afetem tanto material genético quanto o potencial enzimático.
Sendo assim, o presente capítulo apresenta o estudo químico e ensaios com
eliciadores epigenéticos utilizando as linhagens endofíticas Penicillium decaturense e
Acremonium sp., isoladas a partir da macroalga marinha Bostrychia tenella. O fungo
P. decaturense foi submetido à cultivo em diferentes meios de cultura e períodos de
incubação. O fungo Acremonium sp. cultivado em meio Czapek, 28 dias, com adição
de 100 µM da substância procaína (inibidor da HDAC), promoveu a produção de um
metabólito inédito, da família das brevianamidas.
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II.2.1. INTRODUÇÃO
II.2.1. Novas estratégias para acessar o metabolismo de micro-organismos
Décadas de estudos direcionados a determinados grupos de organismos
(principalmente plantas) resultaram em uma alta incidência da redescoberta de
metabólitos secundários. A partir do século XXI, o desenvolvimento de estratégias
alternativas para obtenção de estruturas químicas diferenciadas tornou-se um dos
grandes desafios para os pesquisadores que atuam na área produtos naturais
(Scherlach, Hertweck, 2009).
Descobertas recentes apontam que, em geral, os micro-organismos possuem
um número de genes codificadores de enzimas responsáveis pelo metabolismo
secundário superior à quantidade de metabólitos previamente descritos (Hoffmeister,
Keller, 2007; Hertweck, 2009; Osada, Hertweck, 2009). Sendo assim, a propriedade
biossintética destes seres encontra-se subestimada.
Apesar do grande potencial evidenciado, duas limitações cruciais interpõem-se
no avanço desta área: aproximadamente 99% de todas as espécies microbianas,
incluindo as desconhecidas, não são cultiváveis e, muitos micro-organismos
apresentam genes que permanecem silenciados quando estes são cultivados em
laboratório (Hertweck, 2009; Li, Vederas, 2009; Scherlach, Hertweck, 2009).
Estratégias baseadas em biologia molecular estão sendo utilizadas com o
objetivo de estimular rotas metabólicas desconhecidas, porém apresentam restrições
e desvantagens (Williams et al., 2008). Logo, é evidente a necessidade de
metodologias alternativas para induzir a expressão de vias biossintéticas de produtos
naturais com reprodutibilidade eficaz (Scherlach, Hertweck, 2009).
A produção de um metabolismo diferenciado pode ser desencadeada por
alterações no genoma. Dessa forma, a modulação da expressão gênica em microorganismos pode ser efetuada através da utilização de substâncias químicas que
atuem como eliciadores epigenéticos (Hertweck, 2009; Scherlach, Hertweck, 2009;
Cichewicz, 2010) (Figura II.2.1).
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Figura II.2.1. Ilustração do fluxo de informação genética que conduz à biossíntese de
metabólitos secundários em fungos, e como estes eventos são modulados por
processos epigenéticos (Figura adaptada de Cichewicz (2010)).

II.2.1.1 Modulação química e/ou epigenética e sua aplicação em produtos
naturais fúngicos
Os diferentes níveis de organização cromossômica dos genes biossintéticos
em fungos estabelecem relação de dependência com a regulação do seu metabolismo
(Hoffmeister, Keller, 2007). Com base em evidências evolutivas, foi proposta a
hipótese de que genes essenciais para a produção de metabólitos secundários
estariam agrupados em clusters adjacentes localizados nos cromossomos
(Hoffmeister, Keller, 2007; Shwab et al., 2007; Shwab, Keller, 2008). Dados
experimentais comprovaram que estes clusters supracitados podem ser regulados por
fatores epigenéticos (Shwab et al., 2007; Shwab, Keller, 2008)
Novas informações epigenéticas podem ser introduzidas através da metilação
de citosinas ou marcações nas histonas nucleossomais (Loidl, 2004). A metilação de
citosinas tem papel fundamental na regulação da atividade gênica e estabilidade
genômica em eucariotos, além de estar correlacionada com silenciamento gênico
(Loidl, 2004). Em fungos, a metilação do DNA relaciona-se a várias funções vitais,
incluindo alteração da transcrição gênica e modulação transcricional de elongação
(Cichewicz, 2010).
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Histonas são proteínas de cromatinas associadas que, basicamente,
funcionam como suporte para a montagem de nucleossomos, fornecendo um
substrato para a ligação ao DNA, e ainda participam do controle da regulação da
transcrição. Em fungos, predomina-se o subtipo de histona H1, o qual está fortemente
associado ao DNA ligante, apresentando funções essenciais em eucariotos superiores
que incluem adição e remoção de marcas epigenéticas na cromatina (Cichewicz,
2010).
As histonas são susceptíveis a uma série de modificações pós-translacionais,
das quais se destaca a acetilação, pelo maior número de estudos e melhor
caracterização (Graessle et al., 2001; Loidl, 2004) (Figura II.2.2). O processo de
acetilação-desacetilação de histonas controla processos nucleares como replicação,
reparo e transcrição do DNA, sendo o equilíbrio reacional realizado pelas enzimas
histona-acetiltransferases (HATs) e histona-desacetilases (HDACs) (Graessle et al.,
2001; Loidl, 2004). Em geral, a hipoacetilação de histonas está associada com
silenciamento de genes, enquanto que hiperacetilação é mais comumente associada
com ativação gênica (Robyr et al., 2002, Trojervet al., 2003).

Figura II.2.2. Ilustração mostrando a associação do DNA com histonas, bem como
modificações pós-translacionais comuns que influenciam estas interações (Figura
adaptada de Cichewicz (2010)).
Manipulações genéticas envolvendo deleções de genes responsáveis pelas
enzimas DNA-metiltransferase (Perrin et al., 2007, Kosalková et al., 2009) e HDAC
(Shwab et al., 2007) levaram à produções secundárias diferenciadas em fungos,
confirmando a importância destas enzimas na regulação do metabolismo secundário
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fúngico. Devido ao estabelecimento de alvos enzimáticos para modificações
epigenéticas, intervenções químicas têm sido propostas para inibição de processos
relacionados a doenças humanas (câncer, por exemplo). Inibidores semi-seletivos de
DNA-metiltransferases e HDACs estão sendo utilizados com sucesso também para
regulação do metabolismo de fungos (Cichewicz, 2010) (Figura II.2.3).
Exemplos da expressão de metabólitos a partir do tratamento de linhagens
fúngicas com eliciadores químicos epigenéticos podem ser observados na Tabela
II.2.1.

Figura II.2.3. Ilustração da via biossintética de um metabólito secundário por
remodelação epigenética: modificadores epigenéticas atuando na inibição da DNAmetiltransferase e histona desacetilase (Adaptado de Scherlach e Hertweck (2009)).
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Tabela II.2.1. Metabólitos obtidos a partir de fungos submetidos à modulação química
epigenética.
Fungo: Cladosporium cladosporioides

Eliciador: 5-azacitidina

Metabólitos: Oxilipinas

(1)
(2)
(3)
Williams et al., 2008

Eliciador: ácido suberoilanilida
hidroxâmico

Fungo: Cladosporium cladosporioides

Metabólitos: Perilenequinonas/Cladocromas

(4)

(5)

Cladocroma A – R1 = R2 = β-hidroxibutirato
Cladocroma B – R1 = β-hidroxibutirato; R2 = benzoato
Cladocroma C – R1 = p-hidroxicarbonato; R2 = phidroxibenzoato
Cladocroma D – R1 = p-hidroxicarbonato; R2 = benzoato
Cladocroma F – R1 = OH; R2 = p-hidroxibenzoato
(9) Cladocroma G – R1 = OH; R2 = p-hidroxicarbonato

Williams et al., 2008

Fungo: Diatrype disciformis

Eliciador: 5-azacitidina

Metabólitos: Lunalídeos
(10)
Lunalídeo A - R1 = H; R2 = β-D-manopiranosídeo
Lunalídeo B - R1 = R2 = β-D-manopiranosídeo

(11)
Williams et al., 2008
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Fungo: Aspergillus niger (ATCC1015)

Eliciador: 5-azacitidina

Metabólitos: Nigerona A

(12)
Henrikson et al., 2009

Fungo: Penicillium citreonigrum

Eliciador: 5-azacitidina

Metabólitos: Azafilonas, Meroterpenos

(13)
(14)

(19)

(15)

(16)
(17)

(20)
(18)
Wang et al., 2010

Fungo: Microascus sp.

Eliciador: ácido suberoilanilida
hidroxâmico

Metabólito: Ciclodepsipeptídeo (biossíntese mista)

(21)
Vervoort et al., 2011
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Fungo: Isaria tenuipes

Eliciador: ácido bis-suberoil hidroxâmico

Metabólitos: Tenuipirona, Cefalosporídeos B e F (policetídeos)

(22)

(23)
(24)
Asai et al., 2012

Fungo: Leucostoma persoonii

Eliciador: 5-azacitidina e Butirato de
sódio

Metabólitos: Citosporonas B, C, E e R

(25)
(26)

(27)

(28)
Beau et al., 2012

Fungo: Chaetomium indicum

Eliciador: ácido bis-suberoil hidroxâmico

Metabólitos: Chaetofenóis

(29)

(30)

(31)
(32)

(33)

(34)
Asai et al., 2013
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Eliciador: 5-azacitidina e ácido bissuberoil hidroxâmico

Fungo: Fusarium oxysporum

Metabólitos: Derivados do Ácido Fusárico

(35)

(36)
Chen et al., 2013

Eliciador: 5-azacitidina e ácido bissuberoil hidroxâmico

Fungo: Beauveria bressiana

Metabólitos: Tenellinas (policetídeos)

(37)

(38)

(39
)

(40)

(41)
(42)

(43)

Yakasai et al., 2013
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Fungo: Ustilago maydis

Eliciador: 5-azacitidina e ácido bissuberoil hidroxâmico

Metabólitos: Glicolipídeos do ácido ustilágico

(44)

(45)

Yang et al., 2013

Fungo: Cochliobolus lunatus

Eliciador: Butirato de sódio

Metabólitos: Lactonas derivadas do ácido resorcílico (policetídeos)
(46)
(47)
(48)

(49)

(50)

(51)

Zhang et al., 2014
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Fungo: Graphiopsis chlorocephala

Eliciador: Nicotinamida

Metabólitos: Cefalanonas (benzofenonas)
(52)
(53)

(54)

(56)

(55
)

(58)

(57)

Asai et al., 2013

Fungo: Pestalotiopsis crassiuscula

Eliciador: 5-azacitidina

Metabólitos: Cumarinas
(62)

(61)

(59)
(60)

(64)
(63)

(65)
Yang et al., 2014
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Fungo: Mycosynthetix (Pleosporales)
(66)

Eliciador: Bortezomib
(67)

VanderMolen et al., 2014

Eliciador: Ácido bis-suberoil hidroxâmico e
RG-108

Fungo: Gibellula formosana

Metabólitos: Derivados do ergosterol e da isariotina

(71)

(68)
(69)

(70)

(72)
(73)
(74)

(75)

(78)

(76)
(77)
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(79)

(80)

Asai et al., 2012

Devido aos resultados positivos quem vêm sento relatados, submeter fungos
ao tratamento com inibidores químicos das enzimas HDAC e DNAmetiltransferases
pode acarretar em um aumento expressivo quanto à produção dos metabólitos de
interesse, além de auxiliar na identificação de novos produtos naturais que
provavelmente estiveram silenciados sob condições normais de cultivo.

II.2.1.2. O gênero Penicillium
Espécies de fungos filamentosos pertencentes ao gênero Penicillium são
ascomicetos pertencentes à classe Eurotiomycetes, ordem Eurotiales, família
Trichocomaceae. Há aproximadamente 500 espécies distintas de Penicillium, gênero
caracterizado por sua diversidade e capacidade cosmopolita, sendo ocorrente,
principalmente, no solo e matéria vegetal em decomposição, e também em alimentos
(Dupont, 2010). Este gênero possui uma importância relevante devido à produção de
pelo menos 18 micotoxinas, algumas frequentemente relacionadas a intoxicações em
humanos, sendo bastante recorrentes, exigindo controle rígido de sua presença em
alimentos (Dupont, 2010).
Apesar de o gênero Penicillium despontar como um dos gêneros mais
difundidos é também um dos mais dificilmente a serem identificados através de
técnicas usuais de análises taxonômicas micro e macroscópicas. Neste sentido, o
estudo do metabolismo secundário destas espécies vem contribuindo sobremaneira
para uma identificação mais confiável em nível de espécies. Dentre estes metabólitos,
podem-se citar antibióticos, micotoxinas e alérgenos, os quais estão sendo
considerados como parte da caracterização fisio-bioquímica de várias espécies deste
gênero (Zhelifonova et al, 2010; Kozlovskii et al, 2013).
Uma importante classe de metabólitos associados aos penicilas são os
alcalóides de Ergot, estruturalmente caracterizados pela presença de anéis ergolinos
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tetracíclicos (Kozlovskii et al, 2013). Trata-se de uma família complexa com vários
derivados indólicos com estruturas diversas e bioativas. Ainda, desempenham
importante papel como produtos farmacêuticos, na indústria de alimentos e em
sistemas biológicos (Wallwey, Li, 2011). Podemos ainda citar outras classes de
metabólitos produzidas pelo gênero Penicillium tais como azafilonas (Osmanova et al,
2010), alcalóides indólicos prenilados (Li, 2010) e com sistemas de anéis
biciclo[2.2.2]diazoctanos (Finefield et al, 2012), sideróforos (Holinsworth, Martin,
2009), dicetopiperazinas, benzodiazepinas, quinolinas, quinazolinas, policetídeos,
peptídeos cíclicos (Kozlovskii et al, 2013), dentre outros (Figura II.2.4).
Estima-se que mais de 10000 metabólitos secundários possam estar presentes
em espécies pertencentes aos gêneros Arpergillus e Penicillium, porém apenas cerca
de 10% destes metabólitos são conhecidos (Smesgaard, Nielsen, 2005), e, além
disso, o gênero Penicillium é citado como uma das fontes mais promissoras de
compostos fisiologicamente ativos (Kozlovskii et al, 2013), o que estimula a pesquisa
de produtos naturais utilizando espécies pertencentes a estes gêneros.

(81)

(84)

(82)
(83)

(85)

Figura II.2.4. Exemplos de classes de metabólitos encontradas no gênero Penicillium
(81) Citrinina (azafilona), (82) Trypostatina B, (83) Trypostatina A (alcalóides indólicos
prenilados), (84) cis-fusarina (sideróforo), (85) Brevianamida A (alcalóide com anel
biciclo[2.2.2]diazoctano).
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II.2.1.2.1 Espécie Penicillium decaturense
Penicillium decaturense foi citado pela primeira vez por Zhang e colaboradores
(2003). Neste estudo, foram isolados três alcaloides (Figura II.2.5) com propriedades
inseticidas. Estas substâncias outras análogas foram também isoladas do fungo
Penicillium thiersii (Li et al, 2005) e de uma outra linhagem de Penicillium sp. (Abe et
al, 2007), também com ações inseticidas. Linhagens de P. decaturense foram obtidas
a partir de basidiomicetos presentes em madeira em decomposição (Zhang et al,
2003, Peterson et al, 2004), e também a partir de casca de cortiça (Serra et al, 2008).
Recentemente, a espécie P. decaturense de origem marinha foi reportada pela
primeira vez, por De Oliveira e colaboradores (2013), destacando sua capacidade em
catalisar a biotransformação de compostos fenílicos. Entretanto, não há relatos sobre
o metabolismo secundário para esta espécie obtida do ambiente marinho.

(87)
(88)

(86)

Figura II.2.5. Metabólitos isolados do fungo Penicillium decaturense (Zhang et al,
2003): (86) 15-Deoxioxalacina B, (87) Decaturina A, (88) Decaturina B.
II.2.1.3 O gênero Acremonium
Espécies

pertencentes

ao

gênero

Acremonium

apresentam-se

como

patógenos oportunistas de vida livre e sua ocorrência no solo ou ar muitas vezes pode
levar a infecções superficiais em humanos. Anteriormente classificado como
Cephalosporium, este gênero compreende um número aproximado de 150 espécies,
(Das et al, 2010), e uma delas, A. chrysogenum é conhecida pela produção de
cefalosporina C (Figura II.2.6, (89)), um antibiótico inibidor da biossíntese de
peptídeoglicanas em bactérias (Martin et al, 2010).
O gênero Acremonium já foi relatado como fungo endofítico associado a
inúmeros organismos marinhos como, por exemplo, esponjas (Boot et al, 2006;
Izumikawa et al, 2009; Zhang et al, 2009), tunicados (Belofsky et al, 2000), e

II. Cap 2 - Introdução | 60

macroalgas (Abdel-Lateff et al, 2002; Pontius et al, 2008). Além disso, já foram
encontrados em amostras de sedimento marinho (Jang et al, 2006a; Jang et al,
2006b).
Em relação ao metabolismo secundário, espécies deste gênero já foram
descritas como produtoras de substâncias bioativas, as quais apresentam origens
biossintéticas variadas, como por exemplo, policetídeos, terpenóides, esteróides,
peptídeos e glicosídeos fenólicos (Boot et al, 2006; Izumikawa et al, 2009; Zhang et
al, 2009). Algumas destas substâncias mostraram propriedades biológicas antifúngica
(Belofsky et al, 2000), antimicrobiana (Belofsky et al, 2000; Jang et al, 2006a), antiinflamatória (Zhang et al, 2009), dentre outras.

(89)

Figura II.2.6. Produto natural isolado a partir de linhagens pertencentes ao gênero
Acremonium.
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II.2.2. OBJETIVOS
II.2.2.1 OBJETIVO GERAL
Realizar a investigação química da linhagem de fungo endofítico marinho
Penicillium decaturense e estudos de eliciação química e/ou epigenética com as
linhagens P. decaturense e Acremonium sp. para avaliar as modificações metabólicas
e decorrentes destas modulações.

II.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Cultivar o micro-organismo endofítico P. decaturense em diferentes meios de
cultura líquidos em escala analítica;



Realizar triagem química (através de CCDA, CLAE-DAD e RMN 1H) dos
extratos obtidos para seleção de um meio de cultura;



Cultivar o endófito em escala ampliada, utilizando o meio de cultura líquido
selecionado;



Isolar e identificar substâncias produzidas;



Realizar experimentos de estimulação metabólica através do cultivo

das

linhagens P. decaturense e Acremonium sp. sob influência de moduladores
químicos e/ou epigenéticos, em condições pré-estabelecidas (meio de cultura,
período e temperatura);


Promover a triagem química dos extratos obtidos para verificação das
prováveis modificações metabólicas ocorridas;



Selecionar os extratos promissores; cultivar os micro-organismos em escala
ampliada nas condições pré-estabelecidas (meio de cultura, período,
temperatura

e

concentração

do

eliciador);

promover

fracionamentos

cromatográficos dos extratos obtidos, almejando o isolamento e elucidação
estrutural dos metabólitos produzidos em função da eliciação proposta.
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II.2.3 MATERIAL E MÉTODOS
II.2.3.1 Especificações dos materiais e instrumentos
Preparação do material microbiológico, solventes, análises em CCDC, CLV,
CLAE-DAD (analítica e semi-preparativas), preparação de amostras de RMN foram
descritos no Capitulo 1, item I.1.3.1.
Para reativação das linhagens fúngicas foram utilizadas placas de petri de
vidro de 10 cm de diâmetro, contendo de 20 a 30 mL de meio sólido PDA (Infusão de
batata (200,0 g/L), dextrose (20,0 g/L), ágar (15,0 g/L)) – 39,0 g/L, da marca Himedia.
Para fermentação em meio líquido, foram utilizados os seguintes meios de cultivos:
PDB (Infusão de batata (200,0 g/L), dextrose (20,0 g/L) - Himedia); Czapek (Sucrose
(30,0 g/L), nitrato de sódio (3,0 g/L), fosfato dipotassio (1,0 g/L), sulfato de magnésio
(0,5 g/L), cloreto de potássio (0,5 g/L), sulfato ferroso (0,01 g/L) – Himedia); Alga
(Bostrychia tenella: 250 g de alga foram triturados em 1 L de água do mar); Água do
mar + 1% de glicose; Água do mar.
As análises realizadas em CLAE-EM foram feitas em cromatógrafo da marca
Shimadzu (UFLC), modelo SPD-M20A, acoplado a espectrômetro de massas da
marca Bruker, modelo micrOTOF II com fonte de ionização em electrospray (ESI),
com analisador do tipo tempo de vôo (TOF), com os seguintes parâmetros fixos: End
Plate Offset: -500V; Capilar: +4500V; Nebulizador: 4,5 Bar; Gás de secagem (N): 6,0
l/min; Temperatura de secagem: 220 o.C; Transferência na saída do capilar: -70,0 V;
Faixa de Massa: 0-1200 m/z; Calibrante: NaTFA
Os eliciadores químico e/ou epigenéticos utilizados foram da marca SigmaAldrich: butirato de sódio 98%, jasmonato de metila 95%, ácido suberoidroxâmico
95%, ácido valpróico 95%, hidrocloreto de procaína (≥ 97%) e DMSO (Tabela II.2.2)
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Tabela II.2.2. Substâncias utilizadas nos experimentos de eliciação epigenética.
Substância

Estrutura química

Mecanismo de ação

Butirato de sódio

Inibidor da HDAC e
estresse geral

Ácido
Suberoidroxâmico

Inibidor da HDAC

Ácido Valpróico

Inibidor da HDAC

Dmso

Inibidor da HDAC e
estresse químico

Procaína

Inibidor da HDAC e
estimulante do
estresse oxidativo

Jasmonato de
Metila

Regulador de
crescimento (inibidor
biossintético)

II.2.3.2 Reativação das linhagens Penicillium decaturense e Acremonium sp.
Assim como descrito no item I.1.3.2.
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II.2.3.3 Análise do perfil químico do fungo Penicillium decaturense
II.2.3.3.1 Avaliação qualitativa do perfil químico do fungo Penicillium decaturense
submetido a crescimento com variações no meio de cultivo e período de
incubação
Para o experimento de cultivo em meio líquido, discos (10-15) de meio sólido
PDA contendo micélio de P. decaturense foram transferidos, em ambiente asséptico,
para enlermeyers de 500 mL, contendo 100 mL de diferentes meios líquidos (PDB P, Czapek - C, Alga - AL, Água do mar - AM, Água do mar + 1% de glicose - AG)
esterilizados e preparados de acordo com as especificações do fabricante ou
padronizações do grupo de pesquisa (P: 21,0 g/L; C: 35,0 g/L, AL: 0,2 L de
concentrado de alga/L, AG; 1 g/L). Foram preparados 2 frascos (erlenmeyer) de
meio/período de crescimento (7, 14, 21 e 28 dias), além de um controle (meio de
cultivo líquido sem adição do micro-organismo, extraído em 28 dias). Essas 25
amostras foram cultivadas em meio estático, em sala de cultura com temperatura
controlada (25±2 ºC).
A extração orgânica para o obtenção dos extratos foi feita da seguinte maneira:
dado os respectivos períodos de incubação propostos para análise, foram adicionados
100 mL da mistura de diclorometano:metanol (2:1) a cada erlenmeyer. Após 24 horas,
os micélios foram macerados com bastão de vidro em contato com o meio líquido,
submetidos à sonicação por 15 min. e filtrados à pressão reduzida em kitassato e funil
de buchner de porcelana com papel de filtro. Os filtrados formaram duas fases
distintas e foram separados em funil de separação. A fase orgânica foi reservada
enquanto que a fase aquosa juntamente com o micélio foi novamente extraída, agora
com acetato de etila (100 mL) e submetida à sonicação por 15 min, com subsequente
separação de fases. Este processo de extração com acetato foi repetido novamente,
totalizando um volume aproximado de extrato orgânico de 300 mL/erlenmeyer, sendo
a fase aquosa devidamente descartada ao final da extração. Os extratos foram
concentrados à pressão reduzida com temperatura máxima do banho de 30 ºC,
resultando nos extratos brutos (Tabela II.2.3).
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Tabela II.2.3. Extratos obtidos a partir do cultivo do fungo P. decaturense em
diferentes meios de cultura líquidos e diferentes períodos de crescimento.
Meio de
cultivo

Água do
Mar + 1%
Glicose

Alga

PDB

Czapek

Água do
Mar

PdP7

PdC7

PdAM7

PdAG7

PdAL7

373,6 mg

142,5 mg

129,7 mg

251,1 mg

103,2 mg

PdP14

PdC14

PdAM14

PdAG14

PdAL14

267,6 mg

290,2 mg

119,2 mg

339,6 mg

95,1 mg

PdP21

PdC21

PdAM21

PdAG21

PdAL21

393,2 mg

223,3 mg

112,3 mg

105,1 mg

100,4 mg

PdP28

PdC28

PdAM28

PdAG28

PdAL28

223,5 mg

246,0 mg

138,9 mg

185,9 mg

101,8 mg

BP

BC

BAM

BAG

BAL

29,6 mg

34,3 mg

26,7 mg

30,4 mg

30,5 mg

Período
7

14

21

28

Controle
(Branco)

Pd: Penicillium decaturense; P: PDB; C: Czapek; AG: Água do Mar + 1% de glicose; AL: meio
com alga B. tenella; AM: Água do Mar; B: Branco; 7, 14, 21, 28: períodos de crescimento.

Os extratos orgânicos obtidos a partir do crescimento do fungo P. decaturense
em diferentes meios de cultivo líquidos foram analisados em CCDC, CLAE-DAD e
CLAE-EM.
As análises em CCDC foram feitas aplicando-se amostras de extratos e frações
orgânicas solubilizadas em solventes compatíveis (DCM, AcOEt e MeOH). As placas
cromatográficas contendo as amostras aplicadas foram eluídas em diferentes
sistemas de solvente: Hex:AcOEt (9:1, 1:1, 1:9).
Para as análises realizadas em CLAE-DAD e CLAE-EM, as amostras foram
preparadas solubilizando-se cerca de 1-2 mg de cada extrato em 1 mL da mistura
H2O:ACN (1:1) e filtrados em filtros Millipore de 0,45 µm (para CLAE-DAD) e 0,22 µm
(para CLAE-EM). Estas amostras foram analisadas em injetor automático, injeção com
volume de 20 µL (para CLAE-DAD) e 10 µL (para CLAE-EM), fluxo constante de 1,0

II. Cap 2 – Material e Métodos | 66

mL/min. O sistema de solventes empregados foi H2O (+0,05% de Ácido Fórmico) (A)
e ACN (+0,05% de Ácido Fórmico) (B), de acordo com o seguinte gradiente binário de
eluição: 0,01 min – 5% B; 40 min – 100% B; 45 min – 100% B; 50 min – 5% B, 60 min
– 5% B (B – sistema orgânico ACN (+0,05% de Ácido Fórmico). Os valores das
massas em alta resolução obtidos através das análises em CLAE-EM foram utilizados
para a realização de buscas nos bancos de dados dicionário de produtos naturais
(http://dnp.chemnetbase.com/).

II.2.3.3.2.

Crescimento

em

escala

ampliada

utilizando

condições

pré-

estabelecidas
Após a escolha do meio de cultivo e condições, o fungo P. decaturense foi
novamente reativado, como descrito no item II.3.2.1.1 e inoculado em 30 frascos de
erlenmeyers contendo 100 mL de meio PDB, para crescimento em 21 dias. Após este
período, o fungo foi submetido ao mesmo modo de extração em solvente orgânico,
descrito no item II.3.2.1.2. Do mesmo modo, o extrato resultante foi concentrado sobre
pressão reduzida, gerando o extrato bruto PdP21EA (P. decaturense, meio PDB, 21
dias, Escala Ampliada).
É válido salientar que a ampliação em larga escala é um ponto crítico, uma vez
que variáveis como quantidade de meio de cultivo e tamanho do recipiente são fatores
que podem alterar o metabolismo do fungo, além da própria perda da capacidade de
biossíntese, frequentemente relacionada e relatada em fungos endofíticos. Desta
forma, todos os experimentos em escala ampliada foram realizados ampliando-se
apenas o número de frascos a serem preparados.

II.2.3.3.3 Fracionamento e análise cromatográfica do extrato PdP21dEA
Cerca de 1,0 g de extrato PdP21LE foi submetido a fracionamento em CLV,
utilizando 70 g de sílica gel 60 H (230-400 mesh) como fase estacionária devidamente
depositada em coluna de vidro com placa sinterizada com sistema de pressão
reduzida acoplado a coletor de 1 L. A amostra foi solubilizada com solventes orgânicos
compatíveis e incorporada em cerca de 2-5 g de sílica gel 60 (70-230 mesh). Foi
utilizado um sistema gradiente de solventes orgânicos (500 mL), que consistiu de
100% Hex até 100% AcOEt e, seguido de 100% de Acetona e 100% MeOH como
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último solvente extrator, gerando 9 frações (Figura II.2.7). Essas foram concentradas
à pressão reduzida em evaporador rotativo com temperatura máxima do banho de
40º.C.
Algumas amostras foram escolhidas para serem purificadas em CLAE-DAD, de
acordo com perfis cromatográficos obtidos. Estas amostras foram submetidas à
análise em CLAE-DAD semi-preparativo, utilizando coluna Supelco® (SupelcosilTM
LC-18, 25 cm x 10 mm, partículas de 5 µm), fluxo de 6 mL/min, injeções de 0,5 mL,
sendo as concentrações das amostras de 10-15 mg/mL, e mesmo sistema de solvente
em gradiente (item II.3.2.1.2).

Figura II.2.7. Fluxograma representando o fracionamento via CLV a partir do extrato
bruto da amostra de fungo Penicillium decaturense, gerando 9 frações orgânicas com
diferentes polaridades. As respectivas massas das amostras estão apresentadas em
miligramas. Rendimento total de 88,9%.

II.2.3.3.4 Purificação e isolamento da substância 10,11-deidrocurvularina e
análogos
A fração D do fungo P. decaturense foi selecionada para purificação em CLAEDAD em fase reversa, escala semipreparativa. Alíquotas das frações foram
solubilizadas em CH3CN:H2O (9:1), na concentração máxima 20 mg/mL, e injetadas
na coluna C-18 semipreparativa, utilizando o mesmo sistema de solventes dos
procedimentos analíticos.
O gradiente cromatográfico para a purificação da fração D foi: 0 min – 5% B,
40 min – 100% B, 45 min – 100% B, 50 min – 5% B, 60 min – 5% B. O detector estava
operando na faixa de λ = 200 a 400 nm.
As substâncias majoritárias foram coletadas através da saída para o descarte
de solventes e foram concentradas em dessecador à pressão reduzida, temperatura
ambiente. As substâncias foram solubilizadas em solventes compatíveis e submetidas
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à análises espectroscópicas em RMN 1H,

13C,

DEPT 135, COSY 1H-1H, HMQC e

HMBC, e espectrométricas em alta resolução para caracterização das estruturas
químicas.

II.2.3.4 Modulação química e/ou epigenética utilizando a linhagem P.
decaturense
II.2.3.4.1 Utilização de eliciadores químicos em diferentes meios e períodos de
cultivo
O primeiro experimento utilizando eliciadores químicos nos cultivos do fungo
endofítico marinho P. decaturense foi realizado paralelamente ao experimento
descrito no item II.3.2.1. De modo semelhante, o fungo foi reativado e submetido ao
cultivo nos meios PDB, Czapek e Água do Mar, nas mesmas condições já citadas,
realizando-se a variação de período de cultivo em 7, 14, 21 e 28 dias. Após 72 horas
de inoculação, 1 mL de soluções estéreis dos eliciadores butirato de sódio e ácido
suberoidroxâmico, na concentração de 100 µM, foram adicionados, em separado, aos
frascos de cultura. No meio PDB, ambos eliciadores foram testados, enquanto que
nos meios Czapek e Água do Mar, somente o butirato de sódio foi avaliado. O butirato
de sódio foi diluído em água destilada, enquanto que o ácido suberoidroxamico foi
solubilizado em água destilada com 10% de DMSO. Controles foram feitos com a
adição dos mesmos eliciadores em frascos contendo somente meio esterilizado, sem
a presença do micro-organismo. Foi feito um frasco para cada meio/período de
cultivo/eliciador, totalizando 15 amostras. A extração e obtenção dos extratos brutos
(Tabela II.2.4) foram realizadas de acordo com o item II.3.2.1.2.
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Tabela II.2.4. Extratos obtidos do fungo P. decaturense eliciado utilizando as
substâncias butirato de sódio e ácido suberoidroxâmico na concentração de 100 µM.
Meio de cultivo
PDB

Czapek

Água do Mar

PdP7BS

PdC7BS

PdAM7BS

166,5 mg

92,5 mg

78,2 mg

PdP14BS

PdC14BS

PdAM14BS

194,1 mg

86,7 mg

71,5 mg

PdP21BS

PdC21BS

PdAM21BS

470,2 mg

97,7 mg

69,1 mg

PdP28BS

PdC28BS

PdAM28BS

212,9 mg

204,1 mg

72,3 mg

Controle

BPBS

BCBS

BAMBS

(Branco)

58,4 mg

36,1 mg

28,3 mg

Período
7

14

21

28

Pd: Penicillium decaturense; P: PDB; C: Czapek; AM: Água do Mar; B_: Branco; _BS: Butirato
de Sódio; 7, 14, 21, 28: Período de crescimento do fungo.

Os extratos foram analisados através de placas CCDC com diferentes sistemas
de solventes e reveladores, e em CLAE-DAD, como já descrito no item II.3.2.1.2. Com
estes resultados preliminares, algumas amostras foram selecionadas para análise em
RMN 1H e CLAE-EM.

II.2.3.4.2 Utilização de diferentes eliciadores em condições de cultivo prédeterminadas
Após o estabelecimento das condições padrões para o cultivo em escala
ampliada, optou-se por realizar um experimento empregando diversos eliciadores e
moduladores epigenéticos. O meio de cultivo utilizado foi o meio PDB, com período
de crescimento de 21 dias, em modo estático, com temperatura de 25 ± 2 o.C. Foram
utilizados os eliciadores: butirato de sódio (BS), jasmonato de metila (JM), procaína
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(P), DMSO (D), ácido suberoidroxâmico (AS), ácido valpróico (AV), nas concentrações
de 100 e 300 µM, dois frascos para cada concentração, sendo estes extraídos de
modo separado. Ainda, foram utilizadas misturas dos eliciadores butirato de sódio,
jasmonato de metila e procaína (BSJM, BSP, JMP, JMBSP) nas concentrações de
100 µM cada um. Foram feitos controles contendo somente o meio e os eliciadores,
na concentração de 100 µM.
Os eliciadores foram solubilizados em água deionizada, exceto o jasmonato de
metila, que foi solubilizado em etanol, e o ácido suberoidroxâmico, que foi solubilizado
em DMSO. O experimento foi conduzido de modo análogo ao descrito no item II.3.3.1
quanto à esterilização das soluções utilizando filtros 0,22 µM estéreis e quanto à
adição das substâncias, após 72 horas do início do cultivo. Ao fim, foram obtidas 42
amostras, apresentadas na Tabela II.2.5.
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Tabela II.2.5. Extratos do fungo P. decaturense submetido ao tratamento com
diferentes substâncias.
Concentração
Eliciador

100 µM

300 µM

Controle

Butirato de
sódio

PdP21
BS100(1)
222,1 mg

PdP21
BS100(2)
200,0 mg

PdP21
BS300(1)
199,5 mg

PdP21
BS300(2)
306,6 mg

BP21
BS
121,7 mg

Ácido
Suberoidroxâmico

PdP21
AS100(1)
194,1 mg

PdP21
AS100(2)
282,4 mg

PdP21
AS300(1)
293,1 mg

PdP21
AS300(2)
261,5 mg

BP21
AS
252,0 mg

Ácido
Valpróico

PdP21
AV100(1)
151,4 mg

PdP21
AV100(2)
146,4 mg

PdP21
AV300(2)
262,2 mg

PdP21
AV300(2)
224,2 mg

BP21
AV
98,2 mg

Dmso

PdP21
D100(1)
368,2 mg

PdP21
D100(2)
426,4 mg

PdP21
D300(1)
281,8 mg

PdP21
D300(2)
339,2 mg

BP21D
203,5 mg

Procaína

PdP21
P100(1)
202,4 mg

PdP21
P100(2)
237,5 mg

PdP21
P300(1)
300,6 mg

PdP21
P300(2)
316,6 mg

BP21P
133,0 mg

Jasmonato
de Metila

PdP21
JM100(1)
256,0 mg

PdP21
JM100(2)
235,2 mg

PdP21
JM300(1)
258,9 mg

PdP21
JM300(2)
215,6 mg

BP21
JM
60,5 mg

Butirato de
Sódio +
Procaína

PdP21
BSP100(1)
346,1 mg

PdP21
BSP100(2)
319,5 mg

BP21
BSP
128,6 mg

Butirato de
Sódio +
Jasmonato
de Metila

PdP21
BSJM100(1)
354,9 mg

PdP21
BSJM100(2)
287,9 mg

BP21
BSJM
90,1 mg

Procaína +
Jasmonato
de Metila

PdP21
PJM100(1)
321,6 mg

PdP21
PJM100(2)
289,5 mg

BP21
PJM
77,8 mg

Butirato de
Sódio +
Jasmonato
de Metila +
Procaína

PdP21
PdP21
BSJMP100(1) BSJMP100(2)
225,6 mg
237,0 mg

Pd: Penicillium decaturense; P: PDB; 21: período de crescimento do fungo;

BP21
BSJMP
188,2 mg
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II.2.3.4.3 Cultivo da linhagem P. decaturense sob influência de eliciadores
epigenéticos em escala ampliada
De acordo com os experimentos descritos nos itens II.2.3.4.1 e II.2.3.4.2, três
condições (eliciadores) foram selecionadas para realização do experimento em escala
ampliada visando o isolamento das substâncias expressas obrigatoriamente com o
tratamento químico. Foram realizados baterias de cultivos (20-30 frascos/condição)
da linhagem Penicillium decaturense com os eliciadores: a) butirato de sódio; b)
procaína; c) jasmonato de metila.
Em sequência, após o período de cultivo de 21 dias, os extratos brutos foram
obtidos e estudados conforme o item II.2.3.3.1.

II.2.3.5. Experimentos de modulação química e/ou epigenética utilizando a
linhagem Acremonium sp.
De acordo com um estudo anterior, o fungo Acremonium sp. foi selecionado
para o experimento de eliciação epigenética, utilizando meio de cultura CZAPEK e
período de crescimento de 28 dias, com o modulador epigenético procaína, substância
utilizada para inibição da HDAC, cujo objetivo, também é modular a rota biossintética
do fungo em questão para a produção de novas substâncias químicas. Este trabalho
foi realizado em colaboração com a aluna Ana Paula Padovini, graduanda da FCFRPUSP e participante do estágio de iniciação científica sob orientação da Profa. Dra.
Hosana M. Debonsi.

II.2.3.5.1 Obtenção do extrato bruto eliciado da linhagem Acremonium sp. e
fracionamento cromatográfico
O cultivo da linhagem Acremonium sp. sob influência de eliciadores
epigenéticos foi realizado de modo semelhante à descrição no item II.2.3.4.3. O fungo
foi reativado e submetido ao cultivo no meio Czapek nas mesmas condições já
citadas, durante o período 28 dias. Após 72 horas de inoculação, alíquotas de 1 mL
de solução estéril do eliciador procaína, na concentração de 100 µM, foram
adicionadas, em separado, aos frascos de cultura (30 frascos Erlenmeyers com de
volume 250 mL, com 100 mL de meio líquido Czapek). Como controles, amostras do
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fungo Acremonium sp. foram cultivadas do mesmo modo, sem adição de eliciador, e
um branco somente com meio e eliciador também foi feito.
A extração e obtenção dos extratos brutos foram realizadas de acordo com o
item II.3.2.1.2. Em sequência, cerca de 1,1 g de extrato (Ac28E) foi submetida a
fracionamento em CLV, utilizando 100 g de sílica gel 60 H (230-400 mesh) como fase
estacionária devidamente depositada em coluna de vidro com placa sinterizada com
sistema de pressão reduzida acoplado a coletor de 500 mL. A amostra foi solubilizada
com solventes orgânicos compatíveis e incorporada em cerca de 2-5 g de sílica gel
60 (70-230 mesh). A amostra incorporada foi colocada no topo da coluna e uma
porção de algodão foi usada sobre a amostra para evitar suspensão do material
quando da adição da fase móvel. Foi utilizado um sistema gradiente de solventes
orgânicos (300 mL), que consistiu de 100% Hex até 100% AcOEt e, seguido de 100%
de Acetona e 100% MeOH como último solvente extrator, gerando 9 frações (Figura
II.2.8). Essas foram concentradas à pressão reduzida em evaporador rotativo com
temperatura máxima do banho de 40º.C.
Algumas amostras foram escolhidas para serem purificadas em CLAE-DAD, de
acordo com perfis cromatográficos obtidos. Estas amostras foram submetidas à
análise em CLAE-DAD semi-preparativo, utilizando coluna Supelco® (SupelcosilTM
LC-18, 25 cm x 10 mm, partículas de 5 µm), fluxo de 6 mL/min, injeções de 0,5 mL,
sendo as concentrações das amostras de 10-15 mg/mL, e mesmo sistema de solvente
em gradiente (item II.3.2.1.2).

Figura II.2.8. Fluxograma representando o fracionamento via CLV a partir do extrato
bruto da amostra de fungo Acremonium sp. eliciado, gerando 9 frações orgânicas com
diferentes polaridades. As respectivas massas das amostras estão apresentadas em
miligramas. Rendimento total de 91,7%.
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II.2.3.5.2 Isolamento e purificação de um derivado inédito da classe das
brevianamidas
De acordo com os estudos análiticos realizados, foi verificado a presença de
picos cromatográficos relativos à substâncias que foram produzidas somente com o
tratamento com procaína. Sendo assim, as frações D e E foram reunidas e submetidas
à purificação em aparelho de CLAE-DAD em fase reversa, escala semipreparativa
(Figura II.2.9). Alíquotas da fração reunida foram solubilizadas em CH3CN:H2O (9:1),
na concentração máxima 20 mg/mL, e injetadas na coluna C-18 semipreparativa,
utilizando o mesmo sistema de solventes dos procedimentos analíticos.
O gradiente cromatográfico para a purificação da fração D foi: 0 min – 5% B,
40 min – 80% B, 45 min – 100% B, 50 min – 5% B, 60 min – 5% B. O detector estava
operando na faixa de λ = 200 a 600 nm.
As substâncias majoritárias em cada fração foram coletadas através da saída
para o descarte de solventes e foram concentradas em dessecador à pressão
reduzida, temperatura ambiente. As substâncias foram solubilizadas em solventes
compatíveis e submetidas à análises espectroscópicas em RMN 1H,
1H-1H,

COSY

13C,

DEPT 135,

HMQC e HMBC, e espectrométricas em alta resolução para

caracterização das estruturas químicas.

Spectrum at time 11.36 min.
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Figura II.2.9. Cromatogramas obtido em CLAE-DAD da amostra Ac28E-DE
selecionada para purificação e isolamento de substâncias.
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II.2.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
II.2.4.1. Perfil químico do fungo endofítico P. decaturense
II.2.4.1.1 Comportamento metabólico de P. decaturense submetido a diferentes
modos de cultivo
Os meios propostos foram escolhidos criteriosamente buscando explorar a
versatilidade do fungo: o meio PDB (P) é um meio potencialmente rico em nutrientes;
o meio Czapek (C) é um meio nutricionalmente mais pobre, entretanto apresenta em
sua composição alguns nutrientes que podem conduzir a uma produção diferenciada;
o meio especial (AL), feito a partir da alga marinha Bostrychia tenella, foi proposto com
a intenção de avaliar algum tipo de relação entre o micro-organismo endofítico e a
matriz da qual foi isolado, como por exemplo, o fato do micróbio, eventualmente, estar
utilizando algum metabólito fornecido pela alga para biossintetizar algum metabólito
que seria importante para a mesma; os meios contendo água do mar (AM) e água do
mar + 1% de glicose (AG) foram propostos como o objetivo de verificar alguma
resposta frente à restrição nutricional.
Além disso, a variação do período de crescimento também proporciona
informações sobre a dinâmica de crescimento e produção de metabólitos secundários
na linhagem microbiana em estudo.
Os resultados das análises dos extratos do fungo P. decaturense cultivado em
diferentes meios de cultivos em placas de CCDC e em CLAE-DAD evidenciaram que
os meios de cultivo AL e AM não foram eficientes para a produção de metabólitos
(Figura II.2.10). Apesar do meio C ter aparentemente produzido uma substância
majoritária – a qual também foi produzida pelo crescimento nos meios P e AG - que
pode ser observado na Figura II.2.10, porém, na análise por CLAE-DAD não foi
observada nenhum pico de substâncias. Sobre esta observação, podemos inferir que
pode ter ocorrido algum tipo de degradação da substância quando a amostra foi
submetida à análise no CLAE-DAD, que o detector utilizado não foi capaz de
evidenciar a presença do metabólito, ou ainda que o modo de preparo da amostra
(H2O:CH3CN 1:1) não foi eficiente para solubilização das substâncias detectadas em
CCDC. Deste modo, a princípio, o foco das análises voltou-se para os meios P e AG.
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Figura II.2.10. Cromatogramas obtidos em CLAE-DAD comparando os meios de
cultivo para o crescimento do fungo endofítico P. decaturense. A) PDB, B) Czapek,
C) Água do Mar, D) Água do mar +1 % de Glicose, E) Alga. Em F, placa
cromatográfica em CCDC comparando os 5 meios de cultivo (A-E).
A observação da Figura II.2.10 indica que o meio que proporcionou maior
produção qualitativa de metabólitos foi o meio PDB, o que teoricamente era esperado,
uma vez que este ter sido o meio de cultivo mais rico em nutrientes e fonte de carbono,
dentre os meios utilizados. Sabe-se que a restrição nutricional é empregada em microorganismos como fator estressante, o que pode vir a ocasionar a produção de
substâncias diferenciadas, já que muitas destas são evidenciadas em respostas aos
fatores ambientais (Scherlack, Hertweck, 2009). Porém, para o intuito desta etapa do
projeto,

esperava-se

o

melhor

cenário

para

uma

produção

metabólica

qualitativamente enriquecida, ou seja, um meio que se proporciona a biossíntese de
diversos metabólitos. Sendo assim, o meio PDB foi escolhido como o meio de cultura
de referência, aquele que foi usado em experimentos de cultivos padrões.

40
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Para escolha do melhor período de crescimento, também foi levada em
consideração a observação da ocorrência de um maior número de substâncias, assim
como para a escolha do melhor meio de cultivo. Então, analisando a Figura II.2.11,
pode-se inferir que o período de 21 dias seria o melhor período a ser escolhido, visto
a presença de picos cromatográficos que não foram observados anteriormente (para
os períodos de 7 e 14 dias) e que foram mantidos quando comparados ao cultivo em
28 dias. Deste modo, a condição padrão de cultivo escolhida foi: meio PDB com
período de 21 dias. É válido destacar que este método está de acordo com as
condições de cultivo citadas por Kjer e colaboradores (2010), na qual os
pesquisadores estabeleceram um esquema padrão de sistemática para o isolamento
de micro-organismos marinhos, cultivo e isolamento de substâncias.
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Figura II.2.11. Cromatogramas obtidos em CLAE-DAD comparando os períodos de
cultivo para o crescimento do fungo endofítico P. decaturense em meio PDB. A)7
dias, B) 14 dias, C) 21 dias, D) 28 dias. Em E, placa cromatográfica em CCDC
comparando os 4 períodos de cultivo (A-D).
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II.2.4.1.2 Desreplicação dos extratos PdP21 e PdAG21
Os resultados obtidos pelo cultivo do fungo endofítico marinho P. decaturense
descritos no item anterior, estimularam a investigação mais aprofundada da
semelhança cromatográfica estabelecida entre as amostras PdP21 e PdAG21 (P.
decaturense cultivado nos meios PDB e Água do Mar + 1% de glicose, em 21 dias).
Ao contrário da diferença química mostrada nas análises de RMN 1H, as
análises de CLAE-EM das amostras PdP21 e PdAG21 mostraram semelhanças, as
quais podem ser notadas na Figura II.2.12. Visualmente, pelo menos 6 substâncias
que foram produzidas na amostra PdAG21 também foram biossintetizadas quando o
fungo P. decaturense foi cultivado em meio PDB. Sendo assim, podemos inferir que
para expressão destas substâncias é necessário somente a fonte de carbono, neste
caso a glicose, ou que estas substâncias estejam relacionadas a algum tipo de
mecanismo de defesa do micro-organismo em caso de restrição nutricional do
ambiente.
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Figura II.2.12. Cromatogramas comparando os meios PDB (preto) e Água do mar + 1% de
glicose (azul) para o cultivo do fungo P. decaturense em 21 dias. Em A, análise em CLAEEM modo positivo; Em B, análise em CLAE-EM no modo negativo.

De acordo com os espectros de massas gerados para os picos nas análises de
CLAE-EM das amostras PdAG21 e PdP21, temos as massas encontradas as quais
estão apresentadas na Tabela II.2.6. Os valores correspondentes foram pesquisados
em três diferentes bancos de dados DNP – Dictionary of Natural Products, banco de
dados online que apresenta todas as substâncias naturais (restringindo ao gênero
Penicillium). Nesta tabela, temos em vermelho, o número de substâncias encontradas
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para cada valor de massa/carga, dados os quais podem auxiliar quanto à identificação
das estruturas químicas a serem elucidadas quando forem isoladas.

Tabela II.2.6. Valores das massas encontradas para os picos verificados nas análises em
CLAE-EM das amostras PdP21/PdAG21: busca nos bancos de dados Marinlit, HSFM e DNP.
tR

Massa (Pos)

M

Massa (Neg)

M

min

m/z

(u)

m/z

(u)

12,6-

291,1141 ([M+H-18]+)

12,7

309,1239 ([M+H]+)

615,2528 ([2M-H]-)

331,1048 ([M+Na]+)

651,2294 ([2M-H+Cl]-)

308,1161

307,1237 ([M-H]-)

308,1315

639,2193 ([2M+Na]+)
947,3230 ([3M+Na]+)
305,1551 ([M-H]-)

15,1

306,1629

611,3155 ([2M-H]-)
321,1393 ([M-H]-)

16,1

322,1471

643,2836 ([2M-H]-)
16,6
273,1066 ([M+H-18]+)

17,7

290,1070

291,1148 ([M+H]+)

539,1990 ([M-H]-)

540,2068

289,1127 ([M-H]-)

290,1205

579,2309 ([2M-H]-)

313,0987 ([M+Na]+)
603,1976 ([2M+Na]+)

II.2.4.1.3

Isolamento

e

identificação

do

metabólito

PdP21DG-4

(10,11

deidrocurvularina)
Para a amostra PdP21LE-DG-4 foi determinado a M = 290,1172 u, uma vez
que os espectros de massas obtidos no modo positivo e negativo resultaram nos
seguintes picos [M+H]+ = 291,1250 m/z, [M+H-18]+ = 273,1131 m/z, [M-H]- = 289,1129
m/z, [2M-H]- = 579,2315 m/z. Realizando a busca deste valor de massa na literatura
e vinculando aos dados de RMN 1H apresentados na Tabela II.2.6, encontramos que
a substância PdP21LE-DG-4 pode ser um macrolídeo da classe das curvularinas
(Figura II.2.13).
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Figura II.2.13. Estruturas correlacionadas à substância PdP21LE-DG-4. (1)
Resorcilídeo; (2) 10,11-deidrocurvularina; (3) Curvularina, substância da qual 1 e 2
são derivadas.

De acordo com os espectros de RMN 1H (Figura II.2.14) e os mapas contorno
bidimensionais COSY, HSQC e HMBC (Figura II.2.15), foi possível propor que a
amostra PdP21DG-4 é a 10,11-deidrocurvularina, uma vez que os dados de RMN 1H
e

13C

obtidos são próximos aos valores de deslocamento e acoplamento químicos já

publicados na literatura para este metabólito (Tabela II.2.7). Além disso, os dados de
HMBC confirmaram as correlações entre hidrogênios e carbonos essenciais para
diferenciar a 10,11-deidrocurvularina do metabólito resorcilídeo (Figura II.2.16).
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Figura II.2.14. Espectros de RMN 1H (solvente CD3OCD3, 500 MHz) para a amostra
isolada a partir do fungo P. decaturense. Em destaque, ampliação visual da região
6,15 a 6,75 ppm.
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Figura II.2.15. Mapas de contorno da amostra isolada a partir do fungo P.
decaturense referentes às técnicas (A) COSY 1H-1H, (B) HMQC, (C) HMBC.

II. Cap 2 – Resultados e Discussão | 83

Para esta série de substâncias, temos uma metila na região de δ 1,2 ppm
vizinha a um carbono terciário (CH) e temos alguns hidrogênios na região de δ 1,5 –
2,5 ppm, indicando a presença de uma cadeia alifática. A multiplicidade pouco
resolvida destes hidrogênios pode nos indicar a presença de um sistema rígido,
provavelmente anelar, no qual os hidrogênios não possuem rotação livre e acabam
acoplando com os hidrogênios vizinhos de modo diferente, resultando em sinais
demasiadamente desdobrados. Temos um sinal em δ 3,63 ppm, característico de
hidrogênios ligados a carbonos oximetilênicos (OCH2-) ou oximetínicos (OCH-).
Os sinais na região δ 4-4,8 ppm podem estar relacionados com hidrogênios
metilênicos, com estéreoquímica trans, já que a constante de acoplamento J encontrase com valor entre 15-18 Hz, caracterizando ligações duplas E. Os sinais presentes
na região δ 6-6,4 ppm provavelmente estão relacionados à hidrogênios aromáticos
meta-correlacionados, uma vez que apresentam J = 2-5 Hz, característicos de
acoplamento meta no anel. Estes hidrogênios aromáticos são vizinhos a grupos
elétron-doadores nas posições orto e para e elétron retiradores na posição meta,
ambiente químico que blinda os hidrogênios, fazendo seus valores de deslocamentos
serem observados na região de δ 6-6,5 ppm. Por fim, os sinais em δ 6,5-6,8 ppm estão
relacionados à duplas ligações trans (J = 15,4 Hz) desblindadas, provavelmente
ligadas às carbonilas, anéis aromáticos ou heteroátomos.

A

B

Figura II.2.16. Estrutura química da 10,11-deidrocurvularina. A. Numeração; B.
Correlação entre os hidrogênios e carbonos (HMBC).
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Tabela II.2.7. Comparação dos dados de RMN 1H e
PdP21LE-DG-4 (A) e 10,11-deidrocurvularina (B).
Posição
1

1H

A

1H
B

-

-

3,63 (d, J = 17,9

3,61 (d, J = 17,9

Hz,1 H)

Hz,1 H)

4,09 (d, J = 17,7

4,08 (d, J = 17,9

Hz, 1 H)

Hz, 1 H)

3

-

-

4

6,37 (s, 1 H)

5

-

6

6,32 (s, 1 H)

7

-

8
9

2

10

11

12
13

14
15
16

13C

13C#

A

para as substâncias
13C
B

172,1

171,8 qC

43,5

43,6 CH2

139,7

139,4 qC

113,7

113,6 CH

163,3

162,0 qC

103,0

102,8 CH

-

166,6

165,9 qC

-

-

115,7

115,5 qC

-

-

197,4

197,1 qC

6,80 (d, J = 15,4

6,78 (d, J = 15,4

Hz, 1 H)

Hz, 1 H)

132,8

132,4 CH

6,58 (ddd, J =

6,57 (ddd, J =

15,4, 9,0, 4,9 Hz,

15,4, 8,8, 5,1 Hz,

149,8

149,6 CH

1 H)

1 H)

2,4 (m, 2H)

2,38 (m, 2H)

33,2

33,0 CH2

1,57 – 1,73

1,64 [a] (1 H)

(m, 2 H)**

1,96 (m, 1 H)

25,1

24,8 CH2

1,82 – 2,04

1,60 [a] (1 H)

(m, 2 H)

1,84 (m, 1 H)

34,7

34,6 CH2

4,75 (m, 1 H)

4,72 (m, 1 H)

73,1

72,8 CH

1,20 (d, J = 6,3

1,18 (d, J = 6,5

Hz, 3 H)

Hz, 3 H)

20,5

20,2 CH3

6,36 (d, J = 2,2
Hz,1 H)
6,30 (d, J = 2,2
Hz, 1 H)

*de acordo com GREVE et al., 2008; **não foi possível definir quais sinais que correspondem aos 4H das posições
13 e 14. #valores de deslocamento químico dos 13C foram obtidos através dos mapas de contorno bidimensionais
HMQC e HMBC.
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Curvularinas são macrolídeos ou policetídeos bastante ocorrentes em fungos,
inclusive do gênero Penicillium (Xie et al, 2009). São compostos responsáveis por uma
série de atividades biológicas, como por exemplo, antifúngico, citotóxico (Dai et al,
2010) e antibacteriano – contra S. aureus (Xie et al, 2009), dentre outras (Zhan,
Gunatilaka, 2005). Por esta razão, a síntese de seus derivados vem sendo
frequentemente explorada na literatura (Dai et al, 2010), e tornaram-se estruturas
quimicamente interessantes.
Estes policetídeos já foram relatados em ambiente marinho ao serem isolados
do fungo Curvularia sp. obtido a partir da alga marinha vermelha Gracilaria folifera (Dai
et al, 2010). Deste modo, temos que as substâncias isoladas do fungo Penicillium
decaturense, se confirmadas como curvularinas, estarão de acordo com a literatura
em questão de ocorrência de metabólitos secundários obtidos de fungos endofíticos
marinhos.
É interessante mencionar que, existem mais de 50 referências relatando a
ocorrência e isolamento da (10E, 15S)-deidrocurvularina, a partir de linhagens de
Curvularia (Greve et al, 2008; Dai et al, 2010), Penicillium (Zhan et al, 2004, Meng et
al, 2013), Aspergillus (Neff et al, 2012) e Alternaria (incluindo endófitos de plantas)
(Jeon et al, 2010). Ainda, estes metabólitos tem apresentado atividade citotóxica
(Greve et al, 2008; Meng et al, 2013), antibacteriana (Xie et al, 2009; Dai et al, 2010),
dentre outros (incluindo estudos de mecanismos de ação). Porém, quanto ao
metabólito (10E, 15R)-deidrocurvularina, existem apenas duas referências, ambas
sobre linhagens de Curvularia isoladas de algas marinas vermelhas (Greve et al,
2008; Dai et al, 2010), sendo que em um dos estudos, foi comprovada a ação
antitumoral do metabólito, independente da estereoquímica do carbono-15 (Greve et
al, 2008).

II.2.4.1.3.2 Propostas para a identificação dos demais metabólitos purificados a
partir do extrato PdP21dLE
Considerando a identificação do metabólito 10,11-deidrocurvularina e o estudo
de desreplicação descrito no item II.2.4.1.2 e Tabela II.2.6, podemos predizer que há
forte indício da ocorrência de outras substâncias derivadas da curvularina (Figura
II.2.17). Com os dados obtidos até o presente momento, não podemos afirmar que o
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fungo P. decaturense esteja produzindo estes metabólitos, porém com estudos mais
detalhados, a respeito da identificação das outras substâncias isoladas (incluindo
obtenção de espectros de RMN 1H com melhor resolução, estudos de espectrometria
de massas comparando a fragmentação do metabólito majoritário já identificado com
os demais), poderemos confirmar a biossíntese desta série de policetídeos.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Figura II.2.17. Propostas de possíveis metabólitos presentes no extrato PdP21d de
acordo com o estudo de desreplicação utilizando os dados de HPLC-HR-ESI-MS. (4)
12-hidroxi-10,11-deidrocurvularina, (5) 12-Oxocurvularina, (6) e (7) 10,11epoxycurvularin (306,1103); (8) 11α-hidroxicurvularina, (9) 11β-hidroxicurvularina,
(10) 12α-hidroxicurvularina, (11) 12β-hidroxicurvularina (308,1260), e (12) 11Metoxicurvularina (322,1416).

II.2.4.2. Modulação química e/ou epígenética utilizando o fungo P. decaturense
II.2.4.2.1 Modulação química epigenética utilizando a substância butirato de
sódio
O primeiro experimento realizado utilizando os eliciadores butirato de sódio e
ácido suberoidroxâmico (inibidores da HDAC), na concentração de 100 µM, resultou
numa modulação quanto à produção de metabólitos químicos, de acordo com as
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análises de CLAE-EM, cujos cromatogramas podem ser observados na Figura II.2.18.
Assim como para as substâncias detectadas no extrato do fungo P. decaturense sem
eliciação, os picos que foram encontrados apenas no extrato eliciado (com butirato de
sódio) tiveram valores de massas desreplicados nos bancos de dados já citados e
estão apresentados na Tabela II.2.8.
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Figura II.2.18. Modulação química utilizando butirato de sódio no fungo endofítico
P. decaturense. Cromatogramas comparando os extratos PdP21 (preto) e PdP21BS
(vermelho). (A) EM – Modo positivo, (B) EM – modo negativo.
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Tabela II.2.8. Valores das massas encontradas para os picos verificados nas análises
em CLAE-EM somente da amostra PdP21BS quando comparada com a amostra não
eliciada PdP21: busca nos bancos de dados Marinlit, HSFM e DNP.
tR

Massa (Pos)

M

Massa (Neg)

M

min

m/z

(u)

m/z

(u)

251,0958 ([M-H]-)

252,1036

292,0797

583,1873 ([2M-H]-)

292,0976

428,1697

427,1808 ([M-H]-)

428,1886

11,7
15,2

275,0843 ([M+H-18]+)
293,0875 ([M+H]+)

27,7

429,1775 ([M+H]+)
+

-

857,3441 ([M+H] )

855,3671 ([2M-H] )

879,3250 ([M+Na]+)
439,1815 ([M-H]-)

440,1893

33,8

677,2674 ([M-H]-)

678,2752

35,8

279,2364 ([M-H]-)

280,2442

30,6

441,1766 ([M+H]+)

440,1688

559,4786 ([2M-H]-)
281,2522 ([M-H]-)

38,4

282,2600

563,5098 ([2M-H]-)

A observação da Figura II.2.18 nos indica que a utilização do butirato de sódio
resultou tanto na inibição da produção de certos metabólitos quanto no estímulo ou
eliciação de outros (picos cromatográficos). A busca (desreplicação) realizada para os
estes picos (Tabela II.2.8), nos mostra que, a priori, a chance de ter havido a produção
de uma substância inédita não foi tão elevada, salvo para a substância em tR = 33,8
min, a qual apresentou números reduzidos de moléculas na busca.
As substâncias químicas com maior probabilidade de serem correspondentes
aos valores de massa encontrados na Tabela II.2.8 podem ser observadas nas
Figuras II.2.19 e II.2.20.
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(13)

(14)

Figura II.2.19. Propostas de possíveis metabólitos presentes no extrato PdP21BS de
acordo com o estudo de desreplicação utilizando os dados de CLAE-EM. (13)
Curvularina (292,1311), (14) Xestodecalactone C (280,2760).

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Figura II.2.20. Propostas de possíveis metabólitos presentes no extrato PdP21BS de
acordo com o estudo de desreplicação utilizando os dados de CLAE-EM. (15) Citrinina
(252,0998), (16) ácido 3,4-diidro-6,8-dimetoxi-3,4,5-trimetil-1H-2-Benzopiran-7carboxílico, (17) ácido 1-etil-3,4-diidro-6,8-diidroxi-3,4,5-trimetil-1H-2-Benzopiran-7carboxílico, (18) ácido 3,4-diidro-6,8-dihidroxi-3,4,5-pentametil-1H-2-Benzopiran-7carboxílico (280,1311), (19) Citrinal A (282,1467) e (20) Breviona J (440,2563).

Ainda, a micotoxina citrinina (Figura II.2.20, (15)) foi isolada a partir de estudos
complementares realizados com extratos do fungo P. decaturense cultivado em meio
sólido (dado não mostrado). Deste modo, a biossíntese da substância citrinina e
derivados (Figura II.2.20) pode estar ocorrendo devido à eliciação em meio líquido,
visto que o pico referente à massa [M-H]- 251,0958 m/z pôde ser observado somente
no extrato PdP21BS. Entretanto, estudos complementares são requeridos para
resultados mais concretos.
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A utilização de butirato de sódio como inibidor da enzima histona desacetilase
(HDAC) é bem descrito para células humanas, sendo que já esteve em fases
avançadas de estudos clínicos para se tornar um antitumoral por regular o crescimento
de células tumorais (Dokmanovic et al., 2007; Monneret, 2005). Além disso, sua
atuação como inibidor da DNA-metiltransferase também já foi observada, conferindo
sinergismo em sua ação regulatória (Ren et al., 2011). Sua utilização como agente
regulador epigenético também já foi descrita para a espécie Candida albicans, na qual
atuou potencializando a ação de antifúngicos (Smith, Edlind, 2002). Apesar de ser
citada coma uma potencial substância epigenética para modulação da produção de
metabólitos secundários em fungos (Cichewicz, 2010), existe apenas um relato na
literatura a respeito deste tipo de estudo, no qual a linhagem fúngica Leucostoma
persoonii passou a produzir citosporonas bioativas após o tratamento com butirato de
sódio (Beau et al., 2012).
Contudo, este experimento evidenciou que o fungo endofítico Penicillium
decaturense foi capaz de sofrer modificações do perfil metabólico, estimulando novos
testes envolvendo o uso de eliciadores químicos e/ou epigenéticos, bem como
abordagens diferentes que podem acarretar modificações mais radicais.

II.2.4.2.2 Modulação química utilizando diversos eliciadores
O segundo experimento realizado com eliciadores químicos e/ou epigenéticos,
no qual a condição pré-estabelecida de cultivo padrão (meio PDB, 21 dias) foi utilizada
e houve variação das substâncias eliciadoras, apresentou um resultado bastante
interessante. O fungo P. decaturense respondeu à maioria dos estímulos, sendo a
maioria deles no sentido de inibição da produção de alguns metabólitos.
É importante destacar que, para o uso da procaína, na concentração de 300
µM, houve a produção de uma substância majoritária (Figura II.2.21 – B, tR = 23,9
min), a qual pode corresponder a um metabólito eliciado. O mesmo é válido para a
utilização do jasmonato de metila (concentrações de 100 e 300 µM), cujos extratos
geraram spots diferenciados na CCDC (Figura II.2.22).
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Figura II.2.21. Modulação química utilizando procaína no fungo endofítico P.
decaturense. Cromatogramas obtidos em CLAE-EM do extrato PdP21P300. (A) EM
– Modo negativo, (B) EM – modo positivo.

Figura II.2.22. Modulação química utilizando jasmonato de metila no fungo
endofítico P. decaturense. Placa cromatográfica comparando dos perfis químicos
dos extratos BP21 (1); PdP21 (2); BP21JM (3); PdP21JM100-1 (4); PdP21JM1002 (5); PdP21JM300-1 (6); PdP21JM300-2 (7), em CCDC, eluição Hex:AcOEt 1:1,
revelação com anisaldeído.
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Procaína, um anestésico local, atua como inibidor da DNA-metiltransferase em
células de câncer de mama, e, juntamente com seus derivados, têm sido apontada
para o uso em terapias epigenéticas (Ren et al., 2011). Jasmonato de metila e os
jasmonatos em geral são fitohormônios responsáveis, dentre outros, pela regulação
de metabólitos secundários em plantas em respostas de defesa aos fatores externos
(Avanci et al., 2010; Santino et al., 2013). Ambas as substâncias apresentam seus
mecanismos de ação devidamente descritos para células humanas e vegetais,
respectivamente. Entretanto, não há estudos de seus efeitos em células microbianas,
incluindo os fungos.

II.2.4.2.3 Cultivo da linhagem P. decaturense sob influência de eliciadores
epigenéticos em escala ampliada
O cultivo em escala ampliada da linhagem Penicillium decaturense sob
influência dos eliciadores epigenéticos butirato de sódio, procaína e jasmonato de
metila foi realizado de acordo com o descrito no item II.2.3.4.3. Entretanto, neste
experimento, foi observado que a linhagem não respondeu como antes,
principalmente no que diz respeito ao crescimento e formação do micélio. Deste modo,
quando os extratos foram obtidos e comparados com um controle de cultivo (sem
eliciação), não houve a reprodução esperada do experimento em escala analítica.
Sequer o próprio controle mostrou semelhança de perfil químico com o que havia sido
obtido anteriormente.
Para assegurar este resultados, os extratos eliciados foram submetidos à
separação cromatográfica utilizando os procedimentos já descritos. As frações obtidas
foram analisadas e, comprovadas que não seria vantajoso promover o isolamento de
quaisquer picos. Como utilizamos linhagens repicadas, é possível que neste processo,
o fungo tenha perdido a capacidade de expressar as substâncias que estavam sendo
observadas na realização dos estudos iniciais. Deste modo, para a finalização deste
trabalho, teremos que utilizar algum tipo de estratégia na qual possamos expressar
novamente os metabólitos ou outro tipo de abordagem analítica na qual possamos
utilizar os extratos obtidos em escala analítica.
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II.2.4.3. Modulação epigenética utilizando o fungo Acremonium sp.
O cultivo da linhagem Acremonium sp. sob influência do inibidor da HDAC
procaína (concentração de 100 µM), resultou na modulação do perfil cromatográfico
em comparação com o cultivo sem a adição do eliciador (Figura II.2.23).
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Figura II.2.23. Comparação dos perfis cromtográficos referentes aos extratos brutos
obtidos a partir do cultivo (meio Czapek, 28 dias) do fungo endofítico Acremonium
sp. (A) sem adição de eliciador e (B) sob influência do eliciador epigenético procaína
(100 µM).
A condição de crescimento sob eliciação epigenética resultou na produção de
substâncias referêntes aos tR = 12,0, 20,72 e 25,5 min.
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II.2.4.3.2 Purificação e identificação estrutural do derivado inédito das
brevianamidas
Uma substância amorfa e amarelada foi obtida a partir da purificação
cromatográfica em CLAE-DAD da fração D. Este metabólito foi analisado inicialmente
em espectrometria de massas em alta resolução (HR-ESI-MS, Figura II.2.24). Em
paralelo foi realizada a análise de RMN 1H (Figura II.2.25) e, sequencialmente as
análises de RMN

13C,

DEPT 135 (Figura II.2.25) , bem como as correlações

bidimensionais COSY 1H-1H, HMQC e HMBC (Figura II.2.26).

A

B

Figura II.2.24. EM obtido para amostra isolada a partir do fungo Acremonium sp.
sob condições de eliciação epigenética: (A) modo positivo, (B) modo negativo.
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Figura II.2.25. Espectros de RMN para a amostra isolada a partir do fungo
Acremonium sp. (A) RMN 1H (solvente CD3OD, 500 MHz), (B) RMN 13C (solvente
CD3OD, 125 MHz) (C) DEPT 135.
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Figura II.2.26. Mapas de contorno da amostra isolada a partir do fungo Acremonium
sp. referentes às técnicas (A) COSY 1H-1H, (B) HMQC, (C) HMBC.
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A análise em alta resolução do metabólito isolado apresentou o pico do íon
molecular [M+H]+ m/z 356,1612, [M+Na]+ m/z 378,1416, [M-H]- m/z 354,1727. Deste
modo, o valor da massa 355 foi desreplicado utilizando o banco de dados dicionário
de produtos naturais (http://dnp.chemnetbase.com/). Para este valor de massa não
foram

encontradas

substâncias,

o

que

determina

este

metabólito

como

potencialmente inédito.
Os dados de RMN fornecidos permitiram a identificação de um parte da
estrutura, a qual foi desenhada e procurada no mesmo banco de dados. De acordo
com esta busca, substâncias da famílias das brevianamidas e notoamidas (Figura
II.2.27) foram evidenciadas, indicando que o metabólito isolado pode representar um
derivado inédito destes alcalóides. A elucidação estrutural total desta substância está
em progresso.

(21)

(22)

Figura II.2.27. Substâncias encontradas no banco de dados online DNP que podem
estar relacionadas estruturalmente à substância isolada a partir da eliciação do
fungo Acremonium sp.. (21) Brevianamida A; (22) Notoamida A.
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II.2.5. CONCLUSÕES
Podemos concluir que o cultivo do fungo marinho Penicillium decaturense
apresentou-se como um interessante alvo de estudos. A metodologia utilizada para a
extração do fungo mostrou-se eficiente para a obtenção de metabólitos e os meios de
cultivo utilizados bem como a variação de período de crescimento puderam direcionar
a escolha de um meio que estivesse de acordo com a proposta de investigação dos
constituintes metabólicos desta linhagem.
O meio escolhido como padrão para o crescimento em condições laboratoriais,
o meio PDB, no período de 21 dias, proporcionou a produção de uma série de
metabólitos que puderam ser isolados e estão em fase de obtenção dos dados
espectroscópicos e espectrométricos, a fim de concretizar a elucidação estrutural das
substâncias. Com os dados obtidos até o presente momento, pode-se inferir que o
fungo P. decaturense isolado da alga marinha Bostrychia tenella produziu o metabólito
10,11-deidrocurvularina, e ainda uma série de outras curvularinas, metabólitos com
alta ocorrência em fungos filamentosos, inclusive no gênero Penicillium.
Além disso, o fungo mostrou-se susceptível à modulação química e/ou
epigenética, visto os resultados obtidos com butirato de sódio, procaína e jasmonato
de metila. Pode-se sugerir que modulação com butirato de sódio ocasionou a
expressão da via biossintética da citrinina e derivados, não observados nos cultivos
não eliciados. Entretanto, os resultados obtidos até o momento são apenas
sugestivos, requerendo análises mais aprofundadas para a confirmação destas
hipóteses.
Quanto ao estudo realizado com o fungo Acremonium sp., a linhagem mostrouse susceptível à modulação epigenética utilizando a substância procaína, a qual
promoveu a produção de substâncias não-expressas anteriormente, incluindo uma
provável substância inédita, a qual acreditamos ser, de acordo com a desreplicação
realizada, derivada ou relacionada à classe das brevianamidas.
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III. PARTE 2 – NOVAS ABORDAGENS NA QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS
DE CIANOBACTÉRIAS: REDES MOLECULARES COMO ESTRATÉGIA DE
DESREPLICAÇÃO E ELICIAÇÃO QUÍMICA EPIGENÉTICA

Considerando a pesquisa de produtos naturais marinhos microbianos no Brasil,
mais precisamente em 2010/2011, haviam poucos pesquisadores envolvidos com o
trabalho relacionado às investigações químicas e biológicas de cianobactérias
marinhas. Visando contribuir para o crescimento da pesquisa em âmbito nacional, a
Profa. Dra. Hosana foi convidada a realizar um estágio de pós-doutorado pelo
renomado Professor Dr. William Henry Gerwick, docente e pesquisador do Scripps
Institution of Oceanography (SIO), Universidade da Califórnia San Diego, San Diego,
Califórnia, EUA.
A partir deste momento, uma nova vertente foi aberta ao grupo de Pesquisa em
Química de Produtos Naturais Marinhos na FCFRP-USP oriundos de cianobactérias.
Por meio deste estágio, novas fronteiras foram vislumbradas que explorassem não
apenas a descoberta de substâncias bioativas a partir de cianobactérias, mas também
o desenvolvimento de técnicas de eliciação química e epigenética para a expressão
de vias biossintéticas silenciadas almejando a obtenção de metabólitos inéditos. Deste
projeto, surgiu a possibilidade de estágios dos alunos do grupo de pesquisa.
Neste contexto, foi proposto que o recém-ingressante aluno de doutorado
Rafael de Felício, cujo projeto regular contemplava técnicas de eliciação química e
epigenética em fungos endofíticos marinhos, pudesse realizar seu estágio em
pesquisa no exterior (doutorado sanduíche) também no laboratório e sob supervisão
do Prof. Dr. Gerwick. Deste modo, ao segundo semestre de 2012, o aluno Rafael
iniciou seu estágio no SIO, e teve como objetivo principal a continuidade da pesquisa
de eliciação química em cianobactérias, em progresso dos resultados obtidos
previamente pela Profa. Dra Hosana Debonsi.
O grupo do Professor Dr. Gerwick está constantemente interessado em aplicar
e desenvolver novas abordagens nas áreas de isolamento e identificação de novos
metabólitos, bem como em estudos de biologia molecular, vias biossintéticas, dentre
outros. À época inicial do estágio do aluno Rafael, o grupo do Professor Dr.
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Gerwick estava começando os treinamentos e aplicação da técnica recémdesenvolvida pelo Professor Dr. Pieter C. Dorrestein, docente e pesquisador do
Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Universidade da Califórnia
San Diego-EUA. A técnica, denominada “redes moleculares” (molecular networking),
foi desenvolvida, dentre várias outras aplicações, para ser utilizada na identificação
rápida de substâncias a partir de compilações de dados de espectrometria de massas
e respectivos padrões de fragmentação (EM/EM). Deste modo, o aluno Rafael foi
requisitado a aprender e auxiliar na implementação desta nova ferramenta na rotina
do laboratório do Professor Dr. Gerwick, e ainda utilizá-la em seus experimentos.
Neste contexto, a Parte III desta tese de doutorado apresenta o
desenvolvimento do trabalho realizado no Scripps Institution of Oceanography (SIO,
UCSD) sob orientação do Professor Dr. William H. Gerwick, no período de setembro
de 2012 a agosto de 2013.
O Capítulo 3 apresenta a introdução sobre o potencial farmacêutico das
cianobactérias marinhas e também discorre sobre o uso da moderna ferramenta de
desreplicação denominada “redes moleculares” (molecular networking), a qual foi
aplicada em um estudo de identificação de metabólitos e análogos a partir de uma
amostra de cianobactéria coletada no Panamá.
O Capítulo 4 apresenta o uso das redes moleculares para o descobrimento de
novos análogos da substância jamaicamida, em extratos obtidos a partir de culturas
da linhagem Moorea producens JHB submetida à eliciação química.
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III. CAPÍTULO 3. IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS DE CIANOBACTÉRIAS
UTILIZANDO REDES MOLECULARES (MOLECULAR NETWORKING) COMO
ESTRATÉGIA DE DESREPLICAÇÃO

Organismos marinhos sésseis são fontes prolíficas de produtos naturais
bioativos. Entretanto, essas substâncias são encontradas em quantidades variáveis,
sendo que a influência dos fatores abióticos e bióticos permanece pouco
compreendida. Além disso, mesmo com o avanço das técnicas analíticas e
espectroscópicas, não raro a quantidade de produtos naturais isolada restringe a
devida caracterização química e avaliação das propriedades biológicas. Estratégias
de desreplicação baseada em técnicas hifenadas, por exemplo cromatrografia líquida
de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas sequênciais vêm sendo
aplicadas com sucesso para identificação de metabólitos de modo rápido, sem a
necessidade de uma abordagem tradicional para a biospropecção de produtos
naturais. Neste capítulo, estamos apresentando um exemplo do uso efetivo da nova
abordagem “redes moleculares” (molecular networking), a qual proporcionou a
identificação de diversos metabólitos e análogos em frações orgânicas de espécimes
de cianobactérias coletadas no Panamá. A estratégia de redes moleculares
empregada permitiu a identificação dos metabólitos barbamida, hectoclorina, curacina
A e D, curazole, dolastatina 10, acetato de malingamida D e carmaficina B. Ainda, foi
possível sugerir a ocorrência de análogos das substâncias curazole, dolastatina 10
além da proposta de duas novas carmaficinas. As estruturas químicas dos análogos
foram propostas com base nos padrões de fragmentação, através da comparação
com a fragmentação de padrões.
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III. 3.1. INTRODUÇÃO
III. 3.1.1 Potencial farmacêutico de cianobactérias marinhas
Dentre as espécies marinhas, as cianobactérias, popularmente conhecidas
como algas azuis, são apontadas como os organismos mais bem sucedidos em
relação à produção de substâncias contendo estruturas químicas incomuns e
atividades biológicas potentes e variadas (Gademann, Portmann, 2008; Jones et al.,
2010; Gerwick, Moore, 2012; Choi et al., 2013).
Cianobactérias são bactérias gram-negativas fotossintetizantes contendo
clorofila-a, e podem ocorrer como unicelulares, em colônias de células, e como
filamentos não-ramificados ou mesmo ramificados (Choi et al., 2013). Além disso, são
os fósseis mais antigos já descritos (2,15 bilhões de anos) e representam o único
grupo de procariontes que é capaz de realizar a metabolização do oxigênio de modo
semelhante ao das plantas, apresentando uma importância fundamental na
oxigenação da atmosfera do nosso planeta (Jones et al., 2010; Chlipala et al., 2011).
Esses micro-organismos podem ocupar qualquer ecossistema terrestre, incluindo
ambientes de água doce, marinho ou mesmo solo, bem como habitats extremos como
desertos, águas quentes ou congelantes, como nos polos (Jones et al., 2010;).
As cianobactérias têm atraído a atenção dos pesquisadores, principalmente
devido a duas razões: a toxicidade aguda de algumas substâncias, causando danos
a animais e humanos, e o potencial terapêutico de metabólitos secundários, atribuído
às diversas propriedades como antibacteriana, anticoagulante, antifúngica, antiinflamatória, antimalárica, antiprotozoária, anti-tuberculose, antiviral, antitumoral e
citotóxica (Chlipala et al., 2011; Choi et al., 2013).
Quanto ao metabolismo secundário, existem várias classes de substâncias
ocorrentes em cianobactérias: derivados de carboidratos, ácidos graxos, terpenóides,
policetídeos, polipeptídeos (ribossomais e não-ribossomais), lipopeptídeos (lineares e
cíclicos), alcalóides, dentre outros (Choi et al., 2013).
Estudos

envolvendo

químicos

e

farmacologistas

especializados

em

cianobactérias começaram no início da segunda década deste século, com um grande
volume de contribuições para acelerar o desenvolvimento de fármacos a partir destes
micro-organismos.

São

aproximadamente

800

substâncias

isoladas

de
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cianobactérias, muitas do gênero Lyngbya, o qual é responsável pela produção de
300 substâncias descritas (Jones et al., 2010; Choi et al., 2013). A diversidade
estrutural notável destes metabólitos é evidenciada pela ocorrência de grupos
funcionais muito característicos, que acabam sendo resultado da atuação de enzimas
raras e até mesmo ainda não caracterizadas (Jones et al., 2010).
Bactérias marinhas contribuíram com pelo menos quinze produtos naturais que
estiveram em fase final para avaliação do potencial biológico ou já estão em testes
clínicos, particularmente na terapêutica do câncer. Além disso, considerando a
“origem de coleta” de 120 produtos comerciais utilizados por suas propriedades
farmacológicas e bioquímicas, cianobactérias são os organismos responsáveis pelo
fornecimento de 25% do total (Gerwick, Moore, 2012).
De uma vasta série de metabólitos produzidos por cianobactérias, podemos
destacar alguns que apresentam grande importância econômica, ambiental,
farmacêutica ou mesmo para o entendimento de sua função biológica e ecológica,
justificando sua produção através de mecanismos regulatórios e vias biossintéticas
diferenciadas.
Uma das classes de cianotoxinas mais estudadas, as microcistinas, peptídeos
modificados com ação hepatotóxica, apresentam como característica um βaminoácido incomum (Jones et al., 2010; Chlipala et al., 2011; Dixit, Suseela, 2013).
Existem mais de 80 variações para esta família de substâncias, sendo a mais
ocorrente a microcistina LR (Figura III.3.1, 1). Este metabólito é uma das cianotoxinas
que causam grande preocupação para as associações internacionais, por exemplo, a
Organização Mundial da Saúde (OMS), que regulamenta a concentração máxima de
toxinas nos corpos d’água e na água potável (Valerio et al., 2010; Westrick et al.,
2010). As microcistinas agem inibindo as fosfatases tipo 1 e 2A em eucariotos (Kehr
et al., 2011), o que compromete a transdução de sinais intracelulares, promovendo o
descontrole de ações importantes como a apoptose. Os principais alvos são os
hepatócitos e, menos frequente, as células do rim (Valerio et al., 2010).
Apratoxinas são uma família de lipopeptídeos cíclicos que foram isolados de
Lyngbya sp. coletadas de diferentes regiões do mundo (Tan, 2013). Estruturalmente,
são representantes exemplares do metabolismo secundário de cianobactérias, visto

III. Cap 3 - Introdução

| 106

que apresentam duas porções de policetídeos intercaladas por uma sequência de
resíduos de aminoácidos (Nunnery et al., 2010; Nagarajan et al., 2012). As sete
substâncias desta série (A-G) apresentaram potências comparáveis quanto a seus
efeitos antiproliferativos, em escala de nanomolar (Russo, Cesario, 2012). Isolada a
partir da espécie Moorea bouillonii, coletada em Papua Nova Guiné e Atol de Palmira,
a Apratoxina A (Figura III.3.1, 2) apresentou valores de DL50 em doses subnanomolar
para várias linhagens de células tumorais (Gerwick, Moore, 2012, Choi et al., 2013).
Esta propriedade antineoplásica da apratoxina A foi atribuída ao seu potencial em
induzir a paralisação do ciclo celular na fase G1 em células tumorais, além de uma
série de outros efeitos nas etapas de fosforilação (Nunnery et al., 2010; Gerwick,
Moore, 2012; Leao et al., 2012).
O estudo químico da cianobactéria marinha Simploca sp. coletada no estado
da Flórida (EUA) resultou no isolamento de um metabólito de via biossintética mista
(PKS/NRPS) denominado largazole (Figura III.3.1, 3), o qual exibiu atividade em
concentrações nanomolares em ensaios com algumas linhagens de células tumorais
(Nunnery et al., 2010; Russo, Cesario, 2012; Tan, 2013). Este depsipeptídeo cíclico
contendo a função tioéster e duas porções fundidas de anéis azólicos é um prófármaco, o qual, após ativação metabólica (hidrólise do tioéster e redução do anel,
respectivamente), assume a forma de largazole-tiol quelado com Zn2+ no sítio ativo (I)
das histonas-desacetilases (HDAC) (Russo, Cesario, 2012; Tan, 2013).
Devido à ação inibitória neste alvo molecular, várias atividades biológicas in
vitro e in vivo têm sido relatadas para o largazole incluindo antitumoral,
antiosteogênica e antifibrótica. Uma vez que as histonas-desacetilases estão
envolvidas na expressão de diversos genes e na proliferação celular, inibidores desta
enzima são potencialmente utilizados para o tratamento de infecções parasitárias,
doenças neurodegenerativas e, principalmente, o câncer (Gerwick, Moore, 2012).
Além disso, o largazole apresentou uma bioativação mais rápida e efetiva em
comparação com o fármaco Romidepsin®, recentemente aprovado como inibidor da
HDAC e com estrutura química similar (Russo, Cesario, 2012).
O pigmento extracelular fotoprotetor scitonemina (Figura III.3.1, 4) é acumulado
na camada mucilaginosa de muitas cianófitas filamentosas. Trata-se de um alcalóide
dimérico, composto por porções indólicas e fenólicas. Sua estrutura foi determinada
somente em 1993, apesar da existência de relatos sobre pigmentos
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amarelados em cianobactérias há mais de 150 anos (Gademann, Portmann, 2008;
Leao et al., 2012). Essa substância apresenta a propriedade de reduzir a sensibilidade
ao dano causado pelos raios ultra-violetas, absorvendo na faixa de 325-425 nm (UVA
in vivo apresenta λmax 370 nm) (Leao et al., 2012). Ainda, esta substância é inibidora
de uma proteinoquinase reguladora da formação do fuso mitótico, bem como de
quinases envolvidas no controle do ciclo celular, além de inibir a proliferação de
fibroblastos humanos e células endoteliais (Sithranga Boopathy, Kathiresan, 2010).

Microcistina LR (1)

Apratoxina A (2)

Largazole (3)

Scitonemina (4)

Figura III.3.1. Metabólitos secundários produzidos por cianobactérias marinhas.

Sendo assim, as cianobactérias marinhas apresentam-se como microorganismos marinhos extremamente versáteis e merecedores de estudos químicos,
biológicos e biossintéticos mais aprofundados. É válido ressaltar que outros
metabólitos relevantes produzidos por cianobactérias marinhas serão apresentados
na seção Resultados e Discussão deste capítulo.
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III.3.1.2 Novas técnicas de desreplicação de produtos naturais: redes
moleculares (molecular networking)
Apesar dos estudos intensos sobre a química de produtos naturais, é
necessário mencionar que, muitas vezes, são encontrados alguns obstáculos que
interferem retardando o progresso de novas descobertas. A quantidade de substância
purificada obtida após um processo de isolamento convencional é frequentemente
baixa o suficiente para complicar a identificação correta destes metabólitos (devido ao
equipamento de sensibilidade e à qualidade de dados), e faz com que seja
praticamente impossível a avaliação do potencial biológico. Mesmo com o progresso
da síntese e da biossíntese de produtos naturais, técnicas relacionadas com a
identificação rápida e direta de substâncias orgânicas têm sido utilizadas com sucesso
para determinar a composição química dos extratos orgânicos a partir de vários
organismos (Yang et al., 2013).
A desreplicação ou a identificação de moléculas conhecidas no início do fluxo
de trabalho para triagem de produtos naturais minimiza tempo, esforço e custo
(Gerwick, Moore, 2012; Ito, Masubuchi, 2014). Estratégias de desreplicação atuais
incluem técnicas hifenadas como CLAE-EM, CLAE-RMN, CLAE-RMN-EM e CLAEEPS-RMN (Mansson et al., 2010; Johansen et al., 2011; Wubshet et al., 2012). O
denominador comum dessas estratégias é a tentativa de explorar o fato de que as
moléculas estruturalmente semelhantes ou idênticas têm características físicas
semelhantes, tais como perfis de UV-vis, tempos de retenção cromatográficos,
padrões de fragmentação em EM, deslocamentos químicos de RMN, ou propriedades
biológicas. No entanto, mesmo quando várias características são verificadas
experimentalmente, uma elucidação completa ocorre no final do fluxo de trabalho ou,
caso contrário, permanece indefinida. Assim, estratégias alternativas e ortogonais de
desreplicação precisam ser desenvolvidas (Yang et al., 2013).
A desreplicação baseada em EM tem sido fundamental para as pipelines
modernas relacionadas à desreplicação de produtos naturais (Hou et al., 2012; Kasper
et al., 2012; Ito, Masubuchi, 2014). Embora EM seja mais sensível do que RMN,
muitas vezes é difícil desreplicar determinado composto de forma confiável, usando
apenas valores de massas das moléculas cationizadas, devido ao grande número de
resultados encontrados nos bancos de dados (Yang et al., 2013). Deste modo, o
padrão de fragmentação obtido por EM/EM tem sido rotineiramente explorado em
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desreplicação de produtos naturais. A princípio, os dados de EM/EM nos fornecem
informações quanto às características definitivas de uma molécula e, portanto,
poderiam ser efetivamente usados em desreplicação. Considerando que os padrões
de fragmentação observados por EM/EM refletem a combinação da arquitetura
estrutural e estabilidade química dos grupos funcionais, ditados pela reatividade por
dissociação induzida por colisão na fase gasosa, podemos dizer que as semelhanças
de fragmentação em espectros EM/EM podem ser utilizadas para predizer
semelhanças químicas. Sendo assim, utilizar os dados de EM/EM juntamente com
dados de EM torna a desreplicação mais confiável (Yang et al., 2013).
A abordagem molecular networking (rede molecular) é baseada no
agrupamento de substâncias de acordo com as semelhanças nos padrões de
fragmentação EM/EM, formando famílias moleculares dentro de uma rede (Figura
III.3.2) (Watrous et al., 2012). O conjunto destas redes permite a exploração visual
simultânea de moléculas idênticas, análogos, ou famílias de compostos, dentro de
conjuntos de dados individuais ou múltiplos e a partir de uma ampla variedade de
fontes biológicas (Watrous et al., 2012; Nguyen et al., 2013; Watrous et al., 2013; Yang
et al., 2013). Dentro da rede, um nó (círculo) corresponde a um conjunto de espectros
EM/EM os quais apresentam padrões praticamente idênticos de massa de íon
precursores + fragmentos, e é tipicamente marcado com o valor da massa do íon
precursor. Linhas conectam os nós de acordo com a semelhança do padrão de
fragmentação através de um coeficiente matemático que estabelece uma relação
angular entre o íon precursor e os íons fragmento. Este índice, denominado cosine,
varia de 0 a 1, sendo 1 indicativo de semelhança total dos espectros e 0 nenhuma
semelhança. Visualmente, a espessura da linha está relacionada ao cosine,
permitindo a observação de clusters (agrupamentos) representativos na rede
molecular gerada (Watrous et al., 2012; Yang et al., 2013).
Deste modo, a utilização da abordagem molecular networking pode acelerar
significativamente a exploração da diversidade química e a desreplicação de um
número considerável de amostras.
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A

C
B

Figura III.3.2. Ilustração esquemática de como as redes moleculares são formadas.
Os nós (círculos) representam as moléculas cationizadas e a espessura da linha
que liga os nós representa a similaridade química (baseada nos padrões de
fragmentação EM/EM) entre eles. O ponto de corte do cosine é selecionado de
acordo com os objetivos de cada análise (Adaptado de Watrous e colaboradores
(2012)).

III. Cap 3 - Objetivos | 111

III. 3.2. OBJETIVOS
III. 3.2.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste capítulo foi utilizar a abordagem de redes moleculares na
interpretação dos dados espectrométricos obtidos a partir do extrato bruto e frações
de uma amostra de cianobactéria marinha coletada no Panamá, com o intuito de
identificar substâncias inéditas ou não e possíveis análogos (desreplicação).

III. 3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar a extração orgânica e fracionamento cromatográfico da cianobactéria
marinha Schizothrix sp.;



Analisar o extrato bruto e frações orgânicas obtidas via CLAE-EM/EM;



Processar os dados espectrométricos obtidos através da metodologia de redes
moleculares (molecular networking) e obter os mapas com os agrupamentos
(clusters) de famílias de substâncias detectadas para extrato e frações da amostra
de campo Schizothrix sp.;



Identificar substâncias e possíveis análogos através da desreplicação utilizando a
técnica de redes moleculares.
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III.3.3. MATERIAL E MÉTODOS
III.3.3.1 Coleta das amostras de cianobactérias
Em junho de 2012, pequenas colônias (1-2 cm) de cianobactérias com base
amarelo-esverdeada e pontas vermelhas estufadas foram coletadas em três
diferentes pontos de localização na região de Portobelo, Panamá. As amostras
estavam suportadas em corais encontrados a vários níveis de profundidade, variando
aproximadamente na faixa de 5 a 20 metros. A coleta e identificação do material foi
realizada pelo grupo de pesquisa do Professor Dr. William Gerwick (SIO, UCSD).
A amostra foi identificada provisoriamente como Schizothrix sp. (identificação
de campo) e foi colocada num frasco plástico de 500 mL, em solução de preservação
1:1 isopropanol:água, transportada para San Diego (Califórnia, Estados Unidos), e
armazenada à temperatura de -20 oC até o momento da extração. Pequenas
alíquotas de biomassa da amostra de cianobactéria foram reservadas e armazenadas
para análises de RNAlater (Qiagen) e subsequente análise e sequenciamento do
gene 16S rRNA, usado como referência para a identificação molecular de bactérias.
Ainda, um voucher da amostra foi confeccionado e arquivado no laboratório do
Professor William H. Gerwick, no Scripps Institution of Oceanography, UCSD, com o
código de PAP-25/JUN/12-1.

III.3.3.2 Extração, fracionamento cromatográfico e análise em CLAE-EM/EM
A amostra de cianobactérias (500 mL) foi submetida à extração orgânica com
2:1 CH2Cl2:MeOH por maceração, até o esgotamento (alíquotas de 200 mL, 8 vezes,
sendo a primeira a frio por 30 min. e as seguintes a quente (30 ºC), por 15 min.). O
extrato obtido foi concentrado sob pressão reduzida, à temperatura máxima de 30 ºC.
Foram obtidos 4,0 g de extrato.
Uma alíquota deste extrato foi reservada (15 mg) e o restante foi submetido à
fracionamento cromatográfico em coluna líquida à vácuo (CLV), utilizando como fase
estacionária sílica gel 60 H (230-400 mesh) da marca Sigma-Aldrich, e como fase
móvel, sistema de solventes em gradiente crescente de polaridade (Figura III.3.3). As
frações obtidas foram concentradas sob pressão reduzida.
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Extrato bruto e frações foram analisados em CLAE-EM/EM, cromatógrafo
Thermo Finnigan Surveyor Autosampler-Plus/LC-Pump-Plus/PDA-Plus acoplado a
um espectrômetro de massas Thermo Finnigan LCQ Advantage Max. A coluna
utilizada foi Phenomenex Kinetex C-18 100Å 100 x 60 mm, em um fluxo de 700
μL/min., em gradiente total de análise de 39 min., utilizando como fase móvel CH3CN
(bomba B) e H2O acidificada com 0,1% HCO2H (bomba A). O gradiente utilizado foi:
0 min. – 40% B, 5 min. – 40% B, 25 min. – 100% B, 35 min. – 100% B, 36 min. – 40%
B, 39 min. – 40% B.
As condições de Ionização por electrospray - ESI foram: temperatura do capilar
a 325 °C, fonte de voltagem em 5 kV, e fluxo de gás de secagem (nitrogênio) de 69
L/min. Foram programados três eventos de varredura (scan): primeira varredura em
modo negativo (m/z 80-2000); segunda varredura em modo positivo (m/z 100-2000);
e terceira varredura com fragmentação dependente dos íons mais intensos detectados
na segunda varredura, usando 35% da energia normalizada de colisão, intensidade
mínima de 105 e janela de isolamento do pico na faixa de m/z 2, sem exclusão
dinâmica.

Figura III.3.3. Fluxograma representando o fracionamento via CLV a partir do extrato
bruto da amostra de cianobactéria Schzothrix sp., gerando 9 frações orgânicas com
diferentes polaridades. As respectivas massas das amostras estão apresentadas em
miligramas.
III.3.3.3 Biblioteca de substâncias puras de cianobactérias
O principal objetivo do uso das redes moleculares neste estudo foi realizar uma
desreplicação rápida baseada em padrões de metabólitos de cianobactérias já
isolados ou sintetizados pelo grupo do Professor Dr. William Gerwick. Assim, como
referência, os produtos naturais isolados ou sintetizados foram analisados por CLAEEM e as suas massas e respectivos espectros de fragmentação foram estruturados
em um arquivo único em formato .mgf (convertido em arquivo de texto).
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Este arquivo especial foi adicionado durante o processamento computacional
dos demais dados para a geração das redes moleculares e continha 104 substâncias,
naturais ou derivadas sintéticas já descritas para cianobactérias.

III.3.3.4 Obtenção da rede molecular das amostras de Schzothrix sp.
Os dados (arquivos computacionais gerados pelas análises descritas no item
III.3.3.2) foram convertidos para o formato .mzXML, um formato de texto usado para
representar os dados de EM que descrevem o número de scans, m/z do íon precursor
e m/z e intensidade de cada íon fragmento.
Em sequência, os dados foram submetidos a tratamentos computacionais
utilizando a plataforma Spectral Network (algoritmo MS-Clustering), seguido pela
geração de arquivos de texto com atributos usando MATLAB. O algoritmo MSClustering combinou os espectros idênticos em espectros denominados consensos, e
depois o sistema Spectral Network comparou todos os pares possíveis de espectros
de fragmentação dos espectros consensos e atribuiu uma pontuação baseada em
vetor cosseno de similaridade (cosine) para cada par. Este valor pode variar de 0 a 1,
onde 1 representa espectros idênticos. Quanto maior a pontuação cosseno entre dois
espectros, mais semelhante o padrão de fragmentação e, por analogia, mais
semelhantes quimicamente são os metabólitos.
Ainda, foi estipulado um ponto de corte para a detecção do coeficiente cosine
no valor de 0,5, ou seja, pares de consensos que apresentassem um valor menor que
este não foram considerados. Os arquivos gerados foram importados para o programa
Cytoscape, e exibidos como uma rede de nós e linhas. As cores foram determinadas
de acordo com a origem dos dados (azul – amostras de Schzothrix sp., vermelho –
biblioteca de substâncias puras, roxo – ocorrência em ambos), e a espessura das
linhas corresponde ao nível de similaridade estabelecido entre os nós (quanto mais
espesso, mais similares os pares).
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III.3.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
III.3.4.1. Redes moleculares obtidas a partir da análise de espectrometria de
massas do extrato bruto e das frações da cianobactéria Schizothrix sp.
Cianobactérias coletadas no Panamá (identificadas como Schizothrix sp.)
foram extraídas e fracionadas, resultando em 10 amostras (1 extrato bruto e 9
frações), as quais foram analisadas via CLAE-EM/EM em fase reversa.
Em seguida, os arquivos gerados foram processados e transformados para
serem importados para o programa Cytoscape, e exibidos como uma rede de nós e
linhas (Watrous et al., 2012; Yang et al., 2013). Além disso, utilizou-se uma biblioteca
de substâncias puras contendo cerca de cem metabólitos originados de
cianobactérias do Professor Dr. Gerwick, a fim de verificar a ocorrência de padrões ou
candidatos a análogos na amostra em análise.
A rede molecular obtida a partir das 10 amostras pode ser observada na Figura
III.3.4. Círculos amarelos foram colocados sobre certos agrupamentos de nós para
evidenciar as informações mais interessantes, as quais estão detalhadas na
sequência. As cores dos nós foram escolhidas de acordo com a origem do arquivo:
nós azuis são da amostra de Schizothrix sp., nós vermelhos são de padrões (biblioteca
de substâncias puras), nós roxos representam uma combinação entre ambos, ou seja,
uma substância que ocorre na amostra está presente na biblioteca, representando
assim, a identificação por desreplicação.
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Figura III.3.4. Rede molecular gerada para extrato bruto e frações da amostra de
campo Schzothrix sp., em conjunto com uma biblioteca de substâncias de
cianobactéria. O valor de corte utilizado para o cosine foi 0,5. Círculos amarelos
correspondem a agrupamentos de nós de interesse. Legenda das cores dos nós: Azul
– amostra de Schizothrix, vermelho – padrões da biblioteca, roxo – ocorrência em
ambos.

III.3.4.2. Identificação de substâncias na amostra de Schizothrix sp. através da
desreplicação utilizando redes moleculares
Na sequência, as regiões destacadas em círculos amarelos na Figura III.3.4
foram descritas quanto às identificações dos metabólitos. Eventualmente, novos
agrupamentos foram gerados com o objetivo de estabelecer uma melhor visualização
das correlações dos nós de interesse. A identificação de uma substância só foi
considerada após a comparação dos espectros de EM e EM/EM com os padrões.

III.3.4.2.1 Identificação da substância barbamida A
Dois nós agrupados entre si apresentaram um valor de cosine de 0,9453 e
tiveram como combinação a substância barbamida A (Figura III.3.5). Os nós para esse
agrupamento são compostos pelo m/z 480,80, correspondente à substância
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protonada [M+H]+ (35Cl) e pelo m/z 462,79, correspondendo também à substância
protonada, porém contendo o isótopo 37Cl.

Fração E
m/z 460,807 - [M+H]+ (35Cl)
m/z 462,791 - [M+H]+ (37Cl)

Barbamida A
Figura III.3.5. Identificação da barbamida A. Nós da fração E foram compatíveis com
nós do padrão barbamida A: m/z 460,80- [M+H]+ (35Cl) e o isótopo m/z 462,79 [M+H]+ (37Cl). (Legenda das cores dos nós: Azul – amostra de Schizothrix, vermelho
– padrões da biblioteca, roxo – ocorrência em ambos).

A cianobactéria Moorea producens 3L coletada em Curaçao produz, dentre
outras substâncias, a barbamida A. Este metabólito demonstrou-se ativo (CL100 = 10
µg/mL) contra o molusco Biomphalaria glabarata (Orjala, Gerwick, 1996), hospedeiro
do Schistossoma mansoni. Do ponto de vista biossintético, este lipopeptídeo clorado
é de grande interesse principalmente devido a sua porção incomum, o derivado da
5,5,5-tricloroleucina (Jones et al., 2010) .
O cluster gênico biossintético da barbamida foi o primeiro cluster que decodifica
vias

mistas

policetídeo-sintase/não-ribossomal-peptídeo-sintase

(PKS/NRPS)

reportado a partir de cianobactérias marinhas. Estudos de incorporação de
precursores revelaram que a barbamida A é derivada dos aminoácidos L-leucina, Lfenilalanina e L-cisteína, acetato e dois grupos metílicos inseridos via enzima SAM
(Kalaitzis et al., 2009).
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III.3.4.2.2 Identificação da substância hectoclorina
Em outro agrupamento de nós, um deles - m/z 664,91, [M+H]+ (35Cl) - teve a
combinação com o padrão da substância hectoclorina, de acordo com a Figura III.3.6.
Este nó está agrupado com outros dois nós encontrados somente na biblioteca de
substâncias puras. Diferentemente do agrupamento da barbamida A, neste caso, o
isótopo clorado do metabólito protonado não foi detectado na amostra de Schzothrix
sp.

Fração G

m/z 664,915 - [M+H]+ (35Cl)
m/z 665,100 - [M+H]+ (35Cl)
m/z 667,080 - [M+H]+ (37Cl)

Hectoclorina
Figura III.3.6. Identificação da hectoclorina. Um nó da fração G foi compatível com o
nó do padrão hectoclorina: m/z 664,91 - [M+H]+ (35Cl). (Legenda das cores dos nós:
Azul – amostra de Schizothrix, vermelho – padrões da biblioteca, roxo – ocorrência em
ambos).

A substância hectoclorina foi isolada a partir da cianobactéria Moorea
producens JHB, coletada na Baía Hector, Jamaica e Praia Bocal del Drago, Bocas del
Toro, Panamá (Marquez et al., 2002). Apresentando potencial citotóxico e antifúngico,
este metabólito de via mista (PKS/NRPS) possui um cluster de gene biossintético
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colinear com seu produto (Kalaitzis et al., 2009). A biossíntese inicia com a ativação
de ácido hexanóico livre através da enzima homóloga acil-CoA sintase e,
sequencialmente, o enlongamento da cadeia é realizado por uma PKS monomodular
e duas NRPS bimodulares (Kehr et al., 2011).

III.3.4.2.3 Identificação das substâncias curacina A e D, curazole e um análogo
Três nós pertencentes à fração D apresentaram combinação com os padrões
curacina A ([M+H]+ m/z 374,17), curacina D ([M+H]+ m/z 360,07) e curazole ([M+H]+
m/z 372,04) (Figura III.3.7). Além disso, outro nó da fração D apresentou-se
fortemente agrupado (entenda-se com alto grau de similaridade) junto aos nós dos
padrões, principalmente do curazole, sugerindo a ocorrência de um metabólito que
seja estruturalmente análogo ao curazole (m/z 357,97).
A estrutura proposta para este análogo foi inspirada na diferença estrutural
entre curacina A e curacina D, os quais diferem entre si pela troca de um hidrogênio
por um grupo metílico. Considerando que a diferença entre o curazole e o seu análogo
comparando os espectros de EM/EM (Figura III.3.8) é de 14 (mesma diferença
numérica das moléculas cationizadas das curacinas A e D), a proposta para a
estrutura do análogo, do mesmo modo, a troca do grupo metílico do curazole por um
hidrogênio.
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Fração D

m/z 374,173 m/z 360,071 m/z 372,042 m/z 357,974 curazole

[M+H]+ - curacina A
[M+H]+ - curacina D
[M+H]+ - curazole
[M+H]+ - análogo do

Curacina A

Curacina D

Curazole

Análogo do Curazol

Figura III.3.7. Identificação da curacina A e D, curazole e um análogo. Nós da fração
D foram compatíveis com nós dos padrões curacina A (m/z 374,173 - [M+H]+), curacina
D (m/z 360.07 - [M+H]+) e curazole (m/z 372,04 - [M+H]+). Além disso, outro nó
pertencente à fração D apresenta-se fortemente agrupado com os nós dos padrões de
curacinas, especialmente o curazole, o que sugere a ocorrência de um análogo deste
metabólito (m/z 357,97 - [M+H]+). (Legenda das cores dos nós: Azul – amostra de
Schizothrix, vermelho – padrões da biblioteca, roxo – ocorrência em ambos).
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Figura III.3.8. Comparação dos espectros de fragmentação das substâncias: (A)
curazole e (B) análogo do curazole.

Curacinas são lipopeptídeos que apresentam anéis tiazolínicos em sua
estrutura, as quais têm demonstrado bloquear a progressão do ciclo celular por
interagir com sítio ligante da colchicina na tubulina, e inibindo a polimerização dos
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microtúbulos. Logo, este metabólito pode apresentar papel importante no tratamento
de desordens neoplásicas (Jones et al., 2010; Russo, Cesario, 2012).
Curacina A foi isolada da cianobactéria marinha Moorea producens 3L coletada
em Curaçao, e mostrou atividade citotóxica e antiproliferativa em linhagens de células
tumorais do cólon, rim e de mama. Sua via biossintética foi identificada e parcialmente
caracterizada como mista (PKS/NRPS) através de estudos genéticos e de marcação
de precursores (Jones et al., 2009; Kehr et al., 2011). O cluster biossintético deste
metabólito é descrito como o maior dentre os já relatados para cianobactérias (Valerio
et al., 2010).
O desenvolvimento clínico da curacina A esbarrou em sua baixa solubilidade
em água e consequente inabilidade em reproduzir atividade in vivo em testes com
animais (Singh et al., 2011; Dixit, Suseela, 2013). Assim, curacina A foi retirada da
fase pré-clínica, porém tem sido bastante estudada quanto ao desenvolvimento de
análogos sintéticos com o intuito de melhorar as propriedades farmacocinéticas (Dixit,
Suseela, 2013). Deste modo, derivados semi-sintéticos foram obtidos usando técnicas
de química combinatória e alguns destes metabólitos estão em avaliação pré-clínica
como futuros potencias fármacos anticâncer (Singh et al., 2011).
Curacina D foi isolada de cianobactérias marinhas da espécie Moorea
producens coletada nas Ilhas Virgens e mostrou toxicidade em ensaios com brine
shrimp. O novo esqueleto carbônico, em comparação com as curacinas previamente
descobertas, foi considerado intrigante, pois proporcionou a hipótese da contribuição
do grupo metil do C-10 para as atividades biológicas previamente descritas para as
curacinas. Ainda, a falta deste grupo sugere uma flexibilidade biossintética natural
para a produção desta família de substâncias (Marquez et al., 1998).
Curazole foi detectado pela primeira vez e caracterizado como produto natural
utilizando técnicas de espectrometria de massas (MALDI-MS e FT-ICRMS) no extrato
bruto de Moorea producens por Simmons e colaboradores (2008). Este metabólito
apresentou-se como uma forma oxidada da curacina A - com um tiazol -, em vez de
um anel tiazolina e que foi previamente produzido em uma semi-síntese a partir de
curacinas naturais A, com nome trivial de "curazole" (Verdier-Pinard et al., 1998).
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III.3.4.2.4 Identificação da substância acetato de malingamida D
Um nó das frações F e G ([M+H]+ m/z 482,10) se mostrou extremamente (valor
de cosine de 0,8 a 0,9) agrupado aos nós dos padrões de malingamidas (Figura
III.3.9). Em uma busca utilizando o Marinlit, um banco de dados contendo todos os
produtos naturais marinhos e suas características químicas, este peso molecular foi
compatível com o metabólito acetato de malingamida D. Comparando os dados de
espectros de fragmentação entre o sugerido acetato de malingamida D e o padrão de
acetato de malingamida C (Figura III.3.10), podemos observar que os padrões de
fragmentação de ambas as substâncias são semelhantes. Além disso, também
pudemos observar a presença do padrão isotópico do cloro no espectro EM ([M+H]+
37Cl),

dando suporte à hipótese de uma estrutura química clorada.

Frações F e G
m/z 482,104 - [M+H]+ - Acetato de
Malingamida D
m/z 484,040 - [M+H]+ - Malingamida I
m/z 497,950 - [M+H]+ - Acetato de
Malingamida C
m/z 409,950 - [M+H]+ - Malingamida
U/V/W
m/z 455,920 - [M+H]+ - Malingamida C
m/z 423,970 - [M+H]+ - Malingamida K
m/z 467,990 - [M+H]+ - Malingamida L/T

Acetato de Malingamida C

Acetato de Malingamida D

Figura III.3.9. Identificação do acetato de malingamida D. Nó das frações F e G m/z
(482,10 - [M+H]+) está agrupado extremamente (valor de cosine de 0,8 – 0,9) com nós
de diversos padrões da série de malingamidas. A busca no banco de dados Marinlit
resultou na indicação do acetato de malingamida D (Legenda das cores dos nós: Azul –
amostra de Schizothrix, vermelho – padrões da biblioteca, roxo – ocorrência em ambos).
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Figura III.3.10. Comparação dos espectros de fragmentação das substâncias: (A)
acetato de malingamida D e (B) acetato de malingamida C.
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Malingamidas foram isoladas a partir de várias cianobactérias filamentosas
marinhas, principalmente do gênero Moorea (anteriormente Lyngbya) (Gerwick, et al.,
2013). Estas lipoamidas são caracterizadas por uma parte derivada de ácidos graxos
de cadeias com número variável de carbonos, ligados a resíduos de aminoácidos
variáveis (Tan, 2013), ou a um anel cicloexil oxidado. A via biossintética desta série
de substâncias também é classificada como mista (PKS/NPRS) (Gerwick et al., 2013).
Desde 1979, a natureza diversa das malingamidas tem sido relatada para a
espécie Moorea producens (anteriormente Lyngbya majuscula) encontradas em
águas rasas ou profundas, independentemente da distribuição geográfica: Curaçao,
Caribe, Dry Tortugas da Flórida, Havaí, Praia Kahala de Oahu, Madagascar, Papua
Nova Guiné e Porto Rico (Nagarajan et al., 2012; Gerwick et al., 2013).
O metabolismo de cianobactérias permite construção de variantes das
malingamidas ligando a porção diferenciada composta pelo ácido graxo com cadeia
de 14 carbonos, denominado trans-7(S)-metoxitetradec-4-enóico (ácido lyngbico),
com núcleos derivados de amidas, como para as malingamidas A-C, H, I, K, Q, R e T;
isomalingamidas A, A-1, B e K; e, recentemente, em malingamidas 2 e 3. Em alguns
casos, a cadeia de ácido graxo pode possuir 12 átomos de carbono, como para as
malingamidas G, U, V e W ou 16 átomos de carbono como para as malingamidas D e
E (Nagarajan et al., 2012).
Isomalingamidas A e A-1 inibiram a migração de células metastáticas de cancro
de mama humano, MDA-MB-231, em valores de CI50 iguais a 60 e 337 nM,
respectivamente. Evidências experimentais sugerem que malingamidas de moderada
a fraca toxicidade são produzidas por Moorea producens para proteção contra
herbívoros (Leão et al, 2012; Nagarajan et al., 2012). Além disso, malingamidas da
série F mostraram atividade anti-inflamatória no ensaio com macrófagos estimulados
por LPS através da inibição de produção de NO, com valores de CI 50 na faixa de
concentração de micromolar (Nunnery et al., 2010; Gerwick et al., 2013).
Malingamida D e seu derivado acetilado foram isolados a partir de linhagens
de Lyngbya majuscula coletadas no Caribe em 1987. Acetato de malingamida D
(identificado nos nossos estudos) mostrou uma fraca atividade para a bactéria
Staphyloccocus aureus (Gerwick et al, 1987).
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III.3.4.2.5 Identificação das substâncias dolastatina 10 e análogos
Um agrupamento muito interessante foi observado incluindo a combinação de
um nó das frações H/I e extrato bruto com nó do padrão dolastatina 10 ([M + H]+ m/z
785,23) (Figura III.3.11). Neste agrupamento, há outros seis nós, também das frações
H/I e extrato bruto que estão bastante ligados ao nó da dolastatina 10, sugerindo a
presença de metabólitos análogos. As moléculas cationizadas destes nós são
diferenciados por 14 unidades em uma série crescente, sugerindo o alongamento de
cadeias laterais em unidades metilênicas.
Não foi possível propor estruturas completas para estas substâncias, uma vez
que os dados EM/EM não foram suficientes (Figura III.3.12). No entanto, com base
nos padrões de fragmentação destes análogos, pode-se sugerir que compartilham
uma mesma porção da dolastatina 10 (N,N-dimetilvalina (N-terminal) (Dov) - valina
(Val) - dolaisoleucina (Dol) (Figura III.3.10)) e uma modificação provável na outra
sequência (dolaproína (Dap) - dolafenina (Doe)).
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Frações H e I e Extrato Bruto

m/z 785,260 m/z 719,289 m/z 733,301 m/z 747,269 m/z 761,268 m/z 775,286 m/z 789,260 -

[M+H]+ - Dolastatina 10
análogo 1
análogo 2 (+CH2)
análogo 3 (+2CH2)
análogo 4 (+3CH2)
análogo 5 (+4CH2)
análogo 6 (+5CH2)

Estrutura dos análogos da
dolastatina 10
Figura III.3.11. Identificação das substâncias dolastatina 10 e análogos. Um nó
presente no extrato bruto e frações H e I foi compatível com o nó do padrão dolastatina
10 ([M+H]+ m/z 785,23). Ainda, outros seis nós estão interligados e agrupados com o
nó da dolastatina 10, sugerindo a ocorrência de análogos sequenciais (Legenda das
cores dos nós: Azul – amostra de Schizothrix, vermelho – padrões da biblioteca, roxo
– ocorrência em ambos).
Dolastatina 10
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Figure III.3.12. Comparação dos espectros de fragmentação das substâncias (A)
dolastina 10 com (B-G) os análogos sugeridos, respectivamente m/z 719,26; m/z
733,26; m/z 747,25; m/z 761,25; m/z 775,27; m/z 789,26.
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Dolastatinas foram descritas pela primeira vez na década de 80, isoladas a
partir do molusco marinho Dolabella auricularia. Estudos sequenciais mostraram que
as cianobactérias consumidas por estes moluscos eram as verdadeiras fontes
produtoras das dolastatinas. Esta ideia foi suportada pela observação acerca dos
hábitos de herbivoria dos moluscos e pelo fato de que alguns destes metabólitos foram
isolados diretamente de várias espécies de cianobactérias marinhas como, por
exemplo, Lyngbya e Symploca hydnoides (Singh et al., 2011; Gerwick, Moore, 2012;
Nagarajan et al., 2012; Russo, Cesario, 2012; Dixit, Suseela, 2013; Gerwick, Fenner,
2013; Tan, 2013).
Em relação às estruturas químicas, as dolastatinas são uma série de peptídeos
lineares ou cíclicos que exibem ação notável em células neoplásicas in vitro (Dixit,
Suseela, 2013; Tan, 2013). Até o presente momento, dezesseis formas desta família
já foram isoladas, sendo que as mais promissoras foram as dolastatinas 10 e 15 (Dixit,
Suseela, 2013). A natureza citotóxica intensa destas substâncias é atribuída à sua
interferência molecular específica através do rompimento do eixo dos microtúbulos
(Nagarajan et al., 2012; Tan, 2013).
Dolastatina 10 é um pentapeptídeo contendo quatro aminoácidos incomuns,
dolavalina, dolaisoleucina, dolaprolina e dolafenina. Este metabólito foi classificado
como um produto linear híbrido de via biossintética mista (PKS/NRPS), com um
algumas características diferenciadas, incluindo um resíduo “metoxi-estatina”, um
grupo amino terminal composto por N,N-dimetilvalina, e uma carboxila terminal
composto por um anel tiazol (Gerwick, Fenner, 2013).
Este composto mostrou-se um potente agente anti-proliferativo com uma DL50
na faixa de concentração subnanomolar em várias linhagens de células tumorais,
ligando-se à tubulina (no sítio de ligação da rizoxina), e afetando a montagem de
microtúbulos, o que paralisa a célula na fase G2/M (Singh et al., 2011). A intensidade
deste efeito apresentou-se superior à potência dos alcalóides da vinca (por exemplo,
vinblastina e vincristina) (Gerwick, Fenner, 2013).
Fase I e II de ensaios clínicos utilizando o metabólito dolastatina 10 e o análogo
hidrossolúvel auristatina PE não tiveram sucesso devido à ausência de eficácia e à
neuropatia periférica induzida (Singh et al., 2011; Gerwick, Moore, 2012; Russo,
Cesario, 2012; Dixit, Suseela, 2013; Gerwick, Fenner, 2013; Tan, 2013). No entanto,
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a ligação de outro análogo da dolastatina 10 (monometil auristatina E), a um anticorpo
que tem como alvo a CD30, uma proteína de membrana celular presente na superfície
de células de linfoma de Hodgkin, resultou em um agente chamado brentuximabe
vedotina, altamente eficaz e bem tolerado pelo organismo humano. Em agosto de
2011, FDA aprovou este composto para utilização no tratamento do linfoma de
Hodgkin e linfoma anaplásico de grandes células, o qual encontra-se atualmente
sendo comercializado como Adcetris® (Gerwick, Moore, 2012; Gerwick, Fenner, 2013;
Tan, 2013).
É relevante mencionar que existem pelo menos 29 estudos em andamento para
os ensaios clínicos envolvendo o uso de brentuximabe vedotina. Estes estudos
incluem a utilização para o tratamento de outras doenças cancerígenas, como
leucemias, e em combinação com outros tipos de quimioterapias (Tan, 2013). Além
disso, três outros análogos de dolastatina 10 formulados como ADCs (vedotin
glembatumumab, SGN75 e ASG5ME), estão em testes clínicos como fármacos
anticâncer (Tan, 2013). Do mesmo modo, estes agentes são anticorpos conjugados a
outros análogos da dolastatina 10, e suas estruturas estão correlacionadas à da
brentuximabe vedotina (Gerwick, Moore, 2012).

III.3.4.2.6 Identificação da substância carmaficina B e dois análogos
Um nó da fração D ([M+H]+ m/z 531,99) apresentou compatibilidade com o nó
do padrão carmaficina B (Figura III.3.13). Neste agrupamento, podemos observar o
nó do padrão carmaficina A [M+H]+ m/z 515,96. Além disso, podemos notar outros
dois nós da fração D presentes nesta família de moléculas, os quais foram
identificados como análogo da carmaficina A ([M+H]+ m/z 499,98) e como análogo da
carmaficina B ([M+H]+ m/z 511,01).
As estruturas químicas de ambos os análogos foram propostas considerando
a comparação dos padrões de fragmentação. Para o análogo da carmaficina A (Figura
III.3.13), foi sugerido uma redução do grupo sulfóxido para o grupo sulfeto uma vez
que a diferença entre as substâncias é de 16 unidades de m/z, incluindo os picos
fragmentos (Figura III.3.14). Ainda, dado de EM em alta resolução mostrou que o erro
da proposta é menor que 5 ppm (Figura III.3.15), o que confere mais credibilidade à
estrutura sugerida.
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Frações D

m/z 531,997 m/z 515,930 m/z 499,984 carmaficina A
m/z 511,016 carmaficina B

[M+H]+ - Carmaficina B
[M+H]+ - Carmaficina A
[M+H]+ - Análogo da
[M+H]+ - Análogo da

Carmaficina A

Carmaficina B

Análogo da Carmaficina A

Análogo da Carmaficina B

Figura III.3.13. Identificação da carmaficina B e de análogos: Nós da fração D foram
combinados com nó do padrão carmaficina B ([M+H]+ m/z 531,99), o qual apresentase ligado ao nó do padrão de carmaficina A ([M+H]+ m/z 515,96). Ainda, outros dois
nós, ligados separadamente a cada um dos nós das carmaficinas A e B, sugerem a
ocorrência de análogos: [M+H]+ m/z 499,98 (análogo da carmaficina A) e [M+H]+ m/z
511,01 (análogo da carmaficina B) (Legenda das cores dos nós: Azul – amostra de
Schizothrix, vermelho – padrões da biblioteca, roxo – ocorrência em ambos).
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Figura III.3.14. Espectros de massas do análogo de carmaficina A: (A) Espectro EM
do análogo, mostrando os picos m/z 499,95 [M+H]+, m/z 511,03 [M+Na]+, m/z
522,14 [M+2Na]+; (B) Espectro EM/EM do padrão carmaficina A, contendo as
propostas para os principais íons fragmento (Pereira et al., 2012); (C) Espectro
EM/EM do análogo contendo as propostas para os principais íons fragmentos.
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A

B

1 – [M-Leu(epoxicetona)+H]+ - m/z 360,83

1 – [M-Leu(epoxicetona)+H]+ - m/z 344,86

2 – [M-Val(hexanoato)+H]+ - m/z 318,87

2 – [M-Val(hexanoato)+H]+ - m/z 302,87

C

D

Chemical Formula: C25H46N3O5S+
Exact Mass: 500.3153
Massa
teórica:
Molecular Weight:
500.7185

Chemical Formula: C25H45N3NaO5S+
HR-MS: 500.31635 Exact Mass: 522.2972
500,3153
Massa
teórica:
Molecular Weight:
522.7002
Error: 2.09 ppm

HR-MS: 522.29814

522,2972
Error: 1.80 ppm

Massa experimental: 500,31635

Massa experimental: 522,29814

Erro: 2,09 ppm

Erro: 1,80 ppm

Figura III.3.15. Modificações estruturais propostas para o análogo da carmaficina
A. (A) Fragmentos da carmaficina A; (B) Fragmentos do análogo da carmaficina A,
destacando a diferença de 16 unidades; (C) Análogo da carmaficina A protonado:
massa teórica, massa experimental e erro calculado; (D) Análogo da carmaficina A
sodiado: massa teórica, massa experimental e erro calculado.

Do mesmo modo, para o análogo da carmaficina B, foi sugerido uma
modificação no resíduo de metionina contendo o grupo sulfóxido, o qual foi substituído
por uma metilamida. Comparando espectros de EM/EM da carmaficina B e seu
análogo, podemos observar (Figura III.3.16) que os principais picos apresentam uma
diferença de 21 unidades (substituição do grupo –SOOCH3 (79) pelo grupo –
CONHCH3 (58)), além da observação de dois novos picos no espectro do análogo.
De acordo com a proposta, estes correspondem a [M-31+H]+ para m/z 480,07 e [MVal-hexanoato-31+H]+ para m/z 282,93. Para esta perda de 31 unidades, foi proposta
ser equivalente à perda do grupo .NH2-CH3 (Figura III.3.17).
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Figura III.3.16. Espectros de massas do análogo de carmaficina B: A) Espectro EM
do análogo, mostrando os picos m/z 511,00 [M+H]+, m/z 533,24 [M+Na]+, m/z
555,99 [M+2Na]+; B) Espectro EM/EM do padrão carmaficina B, contendo as
propostas para os principais íons fragmento (Pereira et al., 2012); C) Espectro
EM/EM do análogo contendo as propostas para os principais íons fragmento.
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A

B

1 – [M-Leu(epoxicetona)+H]+ - m/z 360,78

1 – [M-Leu(epoxicetona)+H]+ - m/z 339,82

2 – [M-Val(hexanoato)+H]+ - m/z 334,89

2 – [M-Val(hexanoato)+H]+ - m/z 313,92

C

D

Chemical Formula: C26H47N4O6+
Exact Mass: 511.3490
Massa exata:
Molecular Weight: 511.6835

HR-MS: 511.34849
511,3490
Error: 0.98 ppm

Massa obtida: 511,34849
Erro: 0,98 ppm

Chemical Formula: C26H46N4NaO6+
HR-MS: 533.33045
Massa exata: 533,3310
Exact Mass: 533.3310
Error: 0.84 ppm
Molecular Weight: 533.6652

Massa obtida: 533,33045
Erro: 0,84 ppm

Figura III.3.17. Modificações estruturais propostas para o análogo da carmaficina
B. (A) Fragmentos da carmaficina B; (B) Fragmentos do análogo da carmaficina B,
destacando a diferença de 21 unidades (substituição do grupo –SOOCH3 (79) pelo
grupo –CONHCH3 (58)); (C) Análogo da carmaficina B protonado: massa teórica,
massa experimental e erro calculado; (D) Análogo da carmaficina B sodiado: massa
teórica, massa experimental e erro calculado.

Carmaficinas A e B são peptídeos modificados que foram isolados da
cianobactéria marinha Symploca sp. coletada em Curaçao e mostraram-se potentes
inibidores do proteassomo, um novo alvo validado para a terapêutica do câncer. Estes
metabólitos são compostos por uma porção derivada do aminoácido leucina, α,βepoxicetona diretamente ligada a uma metionina modificada apresentando grupo
sulfona ou sulfóxido. Ambas as substâncias mostraram atividade para a inibição da
subunidade β5 (semelhante à quimotripsina) do proteassomo 20S de Saccharomyces
cerevisiae numa faixa de concentração abaixo de nanomolar, e exibiram citotoxicidade
em células tumorais do pulmão e cólon, além de um efeito antiproliferatívo bastante
peculiar em diversas linhagens de células NCl60 (Pereira et al., 2012; Tan, 2013).
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Investigações preliminares da biologia estrutural destes metabólitos sugeriram
a ocorrência de uma interação química distinta em comparação com outros inibidores
do proteassomo como epoxomicina, salinosporamida A e bortezomib (Tan, 2013).
Recentemente, o mecanismo incomum de inibição do proteassomo foi descoberto:
envolve uma reação de hidroaminação de alcenos derivados da porção epoxicetona.
Assim, a forma enona da carmaficina forma primeiro um intermediário hemicetal com
um resíduo catalítico do proteassomo antes da ciclização por uma reação
intramolecular inesperada de hidroaminação do alceno, resultando na formação de
um anel morfolino estável de seis membros. O eletrófilo carmaficina-enona, que não
sofre uma adição 1,4-Michael, como anteriormente observado para grupos vinil
sufonados e inibidores à base de amidas α,β-insaturadas, é parcialmente reversível e
proporcionou uma nova visão sobre a concepção e desenho racional de inibidores de
proteassomo para quimioterapia do câncer (Trivella et al., 2014).

III.3.4.3. Relevância dos resultados encontrados
O isolamento de produtos naturais de organismos marinhos sésseis para a
descoberta de medicamentos ou aplicações biotecnológicas seja a partir de culturas
de laboratório ou coletas de campo, frequentemente resulta na recuperação de
quantidades variáveis de um metabólito a partir de um extrato bruto. Muitos
metabólitos secundários estão sob rigorosos modos de regulação ambiental e
epigenética (Humair et al., 2009), enquanto outros são produzidos constitutivamente
e podem representar uma grande percentagem da biomassa no material de coleta
(Hay, 1996).
A abordagem de redes moleculares aplicada como uma estratégia de
desreplicação proporcionou a identificação de metabólitos de cianobactérias marinhas
previamente descritas como bioativas, a partir de um material coletado no Panamá.
De acordo com a literatura, a detecção de várias substâncias nesta única
amostra coletada nos leva a crer que há mais de uma espécie presente na mesma. O
primeiro indício vêm de vários relatos sobre espécies de Schizothrix sp. que ocorrem
geralmente em associação com outras espécies de cianobactérias (geralmente
Moorea producens anteriormente classificada como Lyngbya majuscula (Engene et
al., 2012).
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Lyngbyastatina 1, um análogo citotóxico das dolastatinas 12 e 11, foi isolado
em uma mistura inseparável com o seu epímero C-15 a partir de extratos de uma
mistura de Lyngbya majuscula/Schizothrix calcicola (Harrigan et al., 1998).
Somamidas A e B, dois análogos depsipeptídicos da dolastatina 13, foram isolados a
partir de um conjunto de cianobactérias Lyngbya majuscula e espécies Schizothrix
(Nogle et al., 2001). Outras substâncias também foram isoladas a partir de misturas
de Lyngya majuscula e Schizothrix sp., como por exemplo, somocistinamida A (Nagle,
Gerwick, 2002) e onze lipídeos clorados denominados taveunamidas A-K (Williamson
et al., 2004).
Além disso, podemos dizer que a identificação taxonômica realizada no
momento da coleta pode ser imprecisa e não refletir a realidade, já que os estudos
químicos da amostra não resultaram na identificação de metabólitos previamente
isolados de espécies pertencentes ao gênero Schizothrix. Em vez disso, a ocorrência
de barbamida A, hectoclorina, curacinas, malingamida, dolastatina 10 pode
representar um indício de que a espécie Moorea producens possa estar presente na
amostra, uma vez que estas substâncias foram originalmente isoladas a partir desta
espécie (Jones et al., 2009; Gerwick et al, 2013).
No entanto, não seria uma surpresa a ocorrência de substâncias bioativas em
amostras coletadas na costa do Panamá. O Panamá está geograficamente localizado
no sudoeste do Caribe, que compreende um grande ecossistema marinho
caracterizado por recifes de corais, mangues e plantas marinhas, incluindo outros
ambientes, como praias e costões rochosos. Esses ecossistemas tropicais
incorporaram uma grande diversidade de flora e fauna associada, e as nações que
fazem fronteira com o Caribe coletivamente abrangem uma grande biodiversidade
marinha global, sendo classificados como hot spots mundiais. Em um artigo de revisão
publicado por Miloslavich e colaboradores (2010), foi notificado um total de 12.046
espécies marinhas ocorrentes na região do Caribe. Porém, as informações
disponíveis sobre bactérias, Cyanophyceae e diatomáceas (Chrysophyta) foram
escassas.
Relatos recentes descrevem o isolamento de metabólitos bioativos de
cianobactérias marinhas coletadas ao redor da costa do Panamá como parte de um
projeto de colaboração internacional com pesquisadores norte-americanos e de
outros países da América Central. Dois novos lipopeptídeos alquinóicos lineares
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(dragomabina, dragonamida B), além de outros dois conhecidos (carmabina A,
dragonamida A), foram isolados a partir de uma cepa da cianobactéria marinha
Moorea producens coletada no Panamá, sendo que alguns destes metabólitos
apresentaram

considerável

ação

antimalárica

(CI50

4,3;

6,0

e

7,7

uM,

respectivamente) (McPhail et al., 2011).
No presente trabalho, estamos apresentando a identificação de alguns
metabólitos previamente descritos como bioativos a partir de uma coleção de
cianobactérias marinhas coletada no Panamá. As substâncias evidenciadas
(barbamida A, hectoclorina, curacina A e D, curazole, acetato de malingamide D,
dolastatina 10 e carmaficina B) são resultado de uma riqueza biossintética encontrada
em cianobactérias marinhas, especialmente para o gênero Lyngbya/Moorea. Este
gênero é extraordinariamente rico em fonte de metabólitos secundários bioativos, com
35% de todos os produtos naturais de cianobactérias relatados decorrentes deste
gênero pantropical (Jones et al., 2011).
Sendo assim, estes fatos indicam que a amostra em questão, identificada como
Schizothrix sp. contém filamentos ou colônias agregadas de Moorea producens, uma
vez que estes metabólitos foram detectados nesta espécie.
A busca por novos metabólitos bioativos é vital para área farmacêutica, pois,
dentre outras razões, temos medicamentos com efeitos colaterais tóxicos e doenças
sem medicamentos específicos para promover o tratamento adequado (Mohd, Jyoti,
2012; Newman, Cragg, 2012). Neste sentido, a identificação de análogos de fármacos
ou mesmo de substâncias bioativas pode ser muito promissora e valiosa para
compreender os mecanismos que regem as ações farmacológicas e até mesmo
melhorá-los (Mohd, Jyoti, 2012).
A estratégia de desreplicação aplicada neste trabalho, a rede molecular
(molecular networking), evidenciou com êxito a ocorrência de substâncias já descritas
para o metabolismo de cianobactérias em uma amostra de campo, e também
contribuiu para identificação de análogos de alguns metabólitos. Especificamente,
foram sugeridas a ocorrência de análogos dos metabólitos curazole, dolastatina 10 e
carmaficina A e B, corroborando a utilidade desta metodologia para a detecção e
identificação de novos análogos de produtos naturais, a partir de misturas complexas
(extratos brutos e frações não-purificadas), sem a necessidade de isolamento.
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III.3.5 CONCLUSÕES
Amostras de cianobactérias identificadas como Schizothrix sp. coletadas em
Portobelo, Panamá, apresentaram um número expressivo de metabólitos já descritos
na literatura, com relevância notável quanto as suas estruturas químicas, atividades
biológicas e vias biossintéticas. Ainda, apresentaram a ocorrência de possíveis
análogos de alguns destes metabólitos já descritos, os quais supostamente poderiam
ser inéditos. Deste modo, o ambiente marinho caribenho continua sendo uma
importante fonte de substâncias e merece ser investigado intensamente.
Além disso, a abordagem de desreplicação baseada em espectrometria de
massas denominada redes moleculares (molecular networking) foi utilizada de modo
satisfatório quanto à identificação de substâncias a partir de uma mistura complexa,
sem a necessidade de procedimentos tradicionais de isolamento e identificação. Esta
metodologia versátil merece a atenção da comunidade que trabalha com produtos
naturais, principalmente pela atraente proposta de evidenciar rapidamente extratos e
frações que contenham substâncias de interesse dentre um conjunto grande de
amostras.

III. PARTE 2 –

Capítulo 4.
Novos análogos de jamaicamidas obtidos
através do cultivo da linhagem
Moorea producens JHB sob influência de um
eliciador epigenético
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III. CAPÍTULO 4. NOVOS ANÁLOGOS DE JAMAICAMIDAS OBTIDOS ATRAVÉS
DO CULTIVO DA LINHAGEM Moorea producens JHB SOB INFLUÊNCIA DE UM
ELICIADOR EPIGENÉTICO
As cianobactérias são produtores prolíficos de metabólitos secundários
bioativos, incluindo medicamentos em fase clínica e pré-clínica para se tornarem
fármacos a serem utilizados no tratamento de várias doenças. Além disso, estes
seres procariontes destacam-se por sua capacidade biossintética característica e
peculiar, uma vez que a maioria das substâncias produzidas são resultados de vias
biossintéticas mistas (PKS/NRPS). Anteriormente, classificada como Lyngbya
majuscula, espécie a qual se atribui como fonte de grande parte dos metabólitos
isolados de cianobactérias, a linhagem Moorea producens JHB é conhecida como
produtora de substâncias promissoras como as jamaicamidas e a hectoclorina. Deste
modo, o metabolismo desta linhagem merece ser estudado quanto à regulação para
a produção destes e de eventuais outros novos metabólitos. O avanço dos estudos
genéticos proporcionou o sequenciamento gênomico de espécies de bactérias,
incluindo os clusters gênicos biossintéticos relacionados às diversas substâncias
bioativas. Estas investigações mostraram que as bactérias possuem uma carga
gênica (relativa à produção de metabólitos secundários) muito maior que aquela
expressa de fato na forma de produtos naturais. A epigenética dos seres procariontes
vem ganhando espaço no cenário científico, porém há uma grande abertura para
novas descobertas. O principal mecanismo de regulação da expressão gênica em
bactérias é intermediado pela enzima DNA-metiltransferase. O papel de regulação
metabólica das histonas-desacetilases (HDAC) em bactérias foi comprovado,
entretanto a literatura é escassa. Neste trabalho, a cianobactéria Moorea producens
JHB foi submetida ao cultivo sobre influência do eliciador epigenético butirato de
sódio (inibidor da HDAC). Em determinada concentração (3 mM, assim como indicado
em estudos prévios), ocorreu a produção de duas substâncias inéditas, as quais
apresentam estruturas químicas com porções derivadas da jamaicamida e da
hectoclorina. Esta descoberta apresenta-se como uma abertura para evidenciar a
modulação epigenética em bactérias como uma abordagem eficiente para o
descobrimento de novos metabólitos, além de estimular estudos gênomicos e
epigenômicos mais aprofundados sobre a linhagem Moorea producens JHB e mesmo
outras cianobactérias marinhas.
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III.4.1. INTRODUÇÃO
III.4.1.1 Moorea producens JHB (anteriormente classificada como Lyngbya
majuscula)
Em cianobactérias, a classe que mais contribuiu para o conhecimento em
relação à química de produtos naturais (total de 773 metabólitos relatados até 2011)
é, predominantemente, Oscillatoriales (58%) seguido por Nostocales (24%),
Chroococcales (10%) e Stigonematales (8%). Dentro deste grupo, o gênero Lyngbya
é o que mais se destaca, uma vez que é responsável pela produção de 43% de todos
os metabólitos de cianobactérias relatados (336 substâncias). No entanto, as técnicas
taxonômicas utilizadas para a identificação de cianobactérias não são consideradas
precisas e isso implica na necessidade de revisões constantes sendo que,
provavelmente, diversos organismos foram incluídos no grupo Lyngbya (Choi et al.,
2013).
A maioria dos produtos naturais, estruturalmente incomuns e que são
biossintetizados por cianobactérias, tem como fonte produtora as espécies do gênero
Lyngbya, predominantemente uma única espécie, Lyngbya majuscula. No entanto,
uma consequência negativa do uso de sistemas taxonômicos tradicionais, os quais
são em geral baseados nas identificações morfológicas, obriga os pesquisadores a
classificarem as cianobactérias em agrupamentos filogenéticos já existentes e bem
descritos, o que sugere que a verdadeira biodiversidade das cianobactérias esteja
sendo subestimada (Jones et al., 2011; Engene et al., 2012).
Neste sentido, Engene e colaboradores (2012) fizeram a proposta para a
descrição de um novo gênero de cianobactérias, Moorea gen. nov., como um grupo
cosmopolita e de ocorrência pantropical em extratos bentônicos marinhos. Linhagens
de Moorea gen. nov. têm sido incorretamente classificadas como cianobactérias do
gênero Lyngbya devido às semelhanças morfológicas entre os dois grupos (Engene
et al., 2011; Engene et al., 2012). Um total de 51 populações distribuídas
geograficamente do gênero Moorea foram incluídas nesta revisão taxonômica
(Engene et al., 2012).
Moorea producens JHB, coletada na Jamaica, é uma linhagem produtora de
substâncias com características químicas, biológicas e biossintéticas relevantes. Esta
linhagem é responsável pela produção da família de bloqueadores de canais de sódio
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denominadas jamaicamidas A-C (Figura III.4.1 (1-3)) (Edwards et al., 2004) e da
substância antifúngica e citotóxica hectoclorina (Marquez et al., 2002) (Figura III.4.1
(4)). Além disso, outros metabólitos interessantes já foram isolados de Moorea
producens, coletadas em diversas partes do mundo: curacina A e barbamida A (Figura
III.4.1 (5,6)) em linhagens coletadas em Curaçao (Orjala, Gerwick, 1996; VerdierPinard et al., 1998); apratoxina H e um derivado sulfóxido da apratoxina A (Figura
III.4.1 (7,8)) em uma linhagem coletada no Mar Vermelho (Thornburg et al., 2013); um
novo epímero da lyngbyatoxina A (Figura III.4.1 (9)) em uma linhagem coletada no
Havaí (Jiang et al., 2014).

(1)
(4)

(2)
(3)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

Figura III.4.1. Metabólitos bioativos produzidos por espécies do gênero Moorea: (13) jamaicamidas A-C; (4) hectoclorina; (5) barbamida A; (6) curacina A; (7-8)
apratoxina H e sulfóxido da apratoxina A; (9) epímero da lyngbyatoxina A.
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III.4.1.2 Regulação do metabolismo secundário em bactérias
Os esforços da comunidade científica para descobrir novas substâncias, tendo
como maior estímulo a busca de novos fármacos e a compreensão das funções
químio-ecológicas de uma grande diversidade de metabólitos, tem se direcionado
para a exploração do potencial biossintético intrínseco de certos organismos,
especialmente microbianos (Gerwick, Moore, 2012; Newman, Cragg, 2012).
Fungos e bactérias apresentam um extraordinário potencial biológico e
biotecnológico, não raro associado com o poder de defesa em virtude dos desafios
ambientais aos quais estão expostos (Seyedsayamdost, 2014). Sendo assim, a
expressão de substâncias funcionais está intimamente relacionada a estímulos
externos, principalmente para as comunidades bacterianas. Investigações sobre os
mecanismos que regem essa comunicação e como os fatores ambientais realizam a
regulação da produção de metabólitos secundários têm sido o tema de várias
pesquisas nesta última década, e as observações resultantes têm contribuído para
explicar as diversas sinalizações envolvidas nestas ações (Chen et al., 2014).
Uma análise detalhada do sequenciamento gênico de actinomicetos, o grupo
de bactérias que é responsável pela produção de 50% de todos os antibióticos
utilizados na terapêutica atual, demonstrou que a grande maioria dos clusters de
genes biossintéticos – o grupo de genes responsável pela produção de metabólitos
bioativos – permanece inativa ou silenciada por razões parcialmente desconhecidas
(Seyedsayamdost, 2014).
Existem vários modos de estudar o comportamento metabólico de bactérias.
Considerando a competição por espaço e nutrientes, o antagonismo entre
procariontes foi evidenciado entre bactérias associadas à superfície de macroalgas e
invertebrados marinhos, as quais apresentavam um potencial acima da média para a
produção de substâncias antimicrobianas (Burgess et al., 1999). Experimentos
mostraram que os epibiontes eliciavam uns aos outros, uma vez que as substâncias
antibacterianas eram biossintetizadas somente na presença de células vivas de outras
espécies de bactérias. Em outro estudo, bactérias produtoras de ácido micólico
influenciaram a expressão de produtos naturais em espécies do gênero Streptomyces.
Através do co-cultivo, a produção de um pigmento por S. lividans foi induzida
exclusivamente por células vivas de Tsukamurella pulmonis, uma cepa produtora do
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ácido micólico, porém a substância em si não foi capaz de causar o mesmo efeito
(Onaka et al., 2011).
Substâncias químicas de baixo peso molecular também tem demonstrado a
propriedade de ativação de vias biossintéticas. Goh e colaboradores (2002) relataram
que o uso de antibióticos, como por exemplo, a eritromicina e a rifampicina, em
concentrações subletais, alteram os padrões globais de transcrição de genes
reguladores em bactérias. Após uma década de pesquisas sobre o potencial
biossintético de bactérias, um estudo revelou que a maioria dos antibióticos
empregados na terapêutica atual pode atuar como eliciadores em bactérias quando
utilizados em concentrações baixas (subletais) como, por exemplo, o trimetoprim, o
qual ativou pelo menos cinco vias biossintéticas no modelo bacteriano Burkholderia
thailandensis (Seyedsayamdost, 2014).

III.4.1.3 Eliciação epigenética em bactérias
A epigenômica bacteriana é uma característica dinâmica que muda de acordo
com o crescimento em resposta a estímulos externos, e promove os ajustes às
variações ambientas que controlam a troca de genes, transcrição e a estabilidade do
genoma. A epigenômica compreende as modificações nos nucleotídeos através de
metilações ou a formação de ligações fosforotioato. Essas modificações também
alteram a bioquímica do DNA, o que causa mudanças diretas no fenótipo (Chen et al.,
2014).
O estudo da regulação epigenética em bactérias foi preterido por certo tempo
devido ao conceito de que as populações bacterianas são compostas por clones sem
heterogeneidade fenotípica. Porém, estudos realizados nas últimas décadas
revelaram que a formação de subpopulações é frequente, principalmente em
ambientes naturais resultantes de estratégias adaptativas, e controlados por
mecanismos epigenéticos (Casadesus, Low, 2013).
O mecanismo mais comum desta regulação em procariotos envolve a formação
de padrões de metilações no DNA. Isso ocorre quando a sequência de metilação no
DNA sobrepõe-se ao sítio ligante da proteína e, então, a metilação dessa sequência
é bloqueada (Casadesus, Low, 2013). O processo de metilação é catalisado por três
famílias de DNA-metiltransferases, as quais atuam através do ataque nucleofílico dos
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grupos metilas aos resíduos de adenina e citosina, usualmente de uma maneira
específica para cada sequência (Davis et al., 2013).
As

DNA-metiltransferases

são

ubiquitinas

extremamente

diversas

e

amplamente não caracterizadas quanto à expressão gênica, estrutura, replicação do
cromossomo e outros processos biológicos fundamentais. Além disso, são mais
variadas que as atuantes em eucariotos, e a sua natureza, extensão e consequências
das modificações promovidas no DNA ainda não foram extensivamente investigadas
para a maioria dos grupos bacterianos (Davis et al., 2013).
Existem muitos desafios quanto à determinação da metilação do DNA em
situações específicas. A modificação do DNA mediada por sistemas de restriçãomodificação funciona como uma resposta imune aos DNAs antagônicos externos, já
as metiltransferases adquiridas de bacteriófago e as órfãs facilitam a evolução de
novos fenótipos através da expressão gênica via modificações de DNA e RNA,
incluindo metilação e ligação fosforotioato (Chen et al., 2014).
A inibição de histonas-desacetilases (HDACs), um alvo bem descrito na
modulação epigenética em fungos, foi investigada quanto ao efeito na regulação do
metabolismo secundário em bactérias. O uso de butirato de sódio promoveu efeitos
diversos na produção de antibióticos por Streptomyces coelicolor, de acordo com o
meio utilizado e a concentração da substância, e o uso de inibidores da HDAC foi
apontado como uma ferramenta importante para a descoberta de produtos naturais
também em outros gêneros de actinomicetos (Moore et al., 2012)
Recentemente, Wang e colaboradores (2013) relataram a modulação do perfil
metabólico de uma linhagem de Pseudomonas aeruginosa marinha cultivada sob
influência de vários reguladores epigenéticos e outras substâncias, como a sceptrina,
uma substância antifúngica e antibacteriana. Entretanto, não há relatos sobre a
eliciação epigenética em cianobactérias marinhas, especialmente utilizando como
alvo a histona-desacetilase.
Sendo assim, este estudo tem como interesse modular a biossíntese de
produtos naturais em cianobactérias, a fim de ativar vias silenciadas até então e
vislumbrar a descoberta de novas substâncias bioativas.
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III.4.2. OBJETIVOS
III.4.2.1 OBJETIVO GERAL
Visto a escassez de relatos sobre o comportamento do metabolismo
secundário de procariontes quando submetidos a estímulos químicos, o objetivo
principal deste trabalho foi cultivar a linhagem de cianobactéria marinha Moorea
producens JHB sob a influência de um eliciador químico/epigenético visando à
detecção, identificação, isolamento e caracterização de metabólitos não observados
em condições usuais de crescimento e cultivo.

III.4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar o cultivo da cianobactéria marinha Moorea producens JHB em escala
piloto com diferentes concentrações da substância butirato de sódio;



Obter os extratos orgânicos das amostras, analisá-los via CLAE-EM/EM e
submeter os dados gerados à abordagem de redes moleculares;



Determinar a condição de cultivo mais apropriada para obtenção de novos
metabólitos através da análise das redes moleculares;



Promover o cultivo na condição selecionada em escala ampliada e obter o
respectivo extrato bruto;



Promover o isolamento e caracterização dos metabólitos que não foram
previamente detectados em condições de cultivo usuais para esta linhagem de
cianobactéria.
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III.4.3. MATERIAL E MÉTODOS
III.4.3.1 Linhagem da cianobactéria Moorea producens JHB
Moorea producens JHB foi coletada na Baía Hector, Jamaica, em 2002.
Culturas foram mantidas em bacias de 10 L e frascos tipo Erlenmeyer de 1 L na sala
de cultura de cianobactérias do Laboratório do Professor Dr. William H. Gerwick no
Scripps Institution of Oceanography, Universidade da Califórnia - San Diego, EUA. O
meio utilizado foi o SW BG-11, a 29 oC, sobre incidência de luz constante a
aproximadamente 5 µEm-2s-1.

III.4.3.2 Experimento de eliciação epigenética em escala piloto
Em condições assépticas, filamentos da cianobactéria marinha Moorea
producens JHB foram colocados em frascos tipo Erlenmeyers de 250 mL esterilizados
em condições assépticas, em 100 mL de meio SW BG-11. Depois de 2 dias de cultivo
(período recomendado para adaptação), diferentes volumes de uma solução estéril
de butirato de sódio concentrado (em água deionizada) foram adicionados até serem
obtidas soluções nas seguintes concentrações finais: 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 10,0
e 20,0 mM para cada frasco. Adicionalmente, um frasco foi mantido como controle, ou
seja, sem adição butirato de sódio.
As culturas foram mantidas durante 7 dias, em modo estático, com agitações
manuais diárias, à temperatura de 29 °C, com incidência constante de luz. Após este
período as amostras foram filtradas, e as biomassas foram extraídas com
CH2Cl2:MeOH (2:1), até o esgotamento (3 vezes) (Figura III.4.2). Após concentração
das amostras sob pressão reduzida, duas alíquotas de 1-2 mg de cada extrato bruto
obtido foram submetidos à pré-purificação em fase reversa, (cartuchos contendo 500
mg de C-18), utilizando acetonitrila e metanol (Figura III.4.3). As amostras resultantes
foram solubilizadas em CH3CN:MeOH (1:1), e analisadas via CLAE-EM/EM.
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Figura III.4.2. Etapas experimentais para o cultivo e obtenção dos extratos brutos
das amostras de Moorea producens JHB.

Figura III.4.3. Pré-purificação dos extratos brutos das linhagens da cianobactéria
marinha Moorea producens JHB submetidas a cultivo sob influência do eliciador
epigenético butirato de sódio em diferentes concentrações.

III.4.3.3 Análise dos extratos em CLAE-EM/EM e desreplicação via redes
moleculares (molecular networking)
As análises dos extratos via CLAE-EM/EM foram realizadas num sistema
Thermo Finnigan Surveyor Amostrador-Plus/LC-bomba-Plus/PDA-Plus acoplado a
espectrômetro de massas Thermo Finnigan LCQ Advantage Max. Foi utilizada uma
coluna Phenomenex Kinetex C-18 100Å, 100 x 60 mm, com eluição de 700 µL/min e
gradiente de 25 min em fase móvel CH3CN e H2O acidificada com 0,1% de HCO2H,
começando com 50% de CH3CN em H2O, num gradiente linear atingindo 100% de
CH3CN.
As condições da ionização por electrospray foram: temperatura do capilar a 325
°C, tensão da fonte de 5 kV, e taxa de fluxo de gás de 69 L/min. Foram programados
quatro eventos de varredura (scans): primeiro modo positivo, com janela de m/z 3002000; em seguida, três eventos dependentes: EM/EM das três moléculas cationizadas
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mais intensas a partir do primeiro evento de varredura. A energia de colisão foi
normalizada em 35%, a carga padrão de 1, a intensidade mínima de 10 5 contagens,
intervalo de isolamento de m/z 2, contagem de exclusão dinâmica de 5, duração da
repetição de 1 min, lista de exclusão de tamanho 25, e duração de exclusão de 3 min.

III.4.3.4 Cultivo em escala ampliada
Em condições assépticas, filamentos da cianobactéria Moorea producens JHB
foram armazenados e cultivados em frascos tipo Erlenmeyers de 1L contendo 300 mL
de meio SW BG-11 esterilizados. Após 30 dias de cultivo, as porções de
cianobactérias foram colocadas em 7 bacias (volume de 10 L cada uma, contendo 5
L de meio SW BG-11) e um volume de solução estéril de butirato de sódio concentrado
foi adicionado, levando a concentração final de 3 mM em seis recipientes. Em uma
das bacias, não foi adicionado o eliciador, sendo este cultivo o controle para as
condições normais.
As culturas foram mantidas durante 7 dias em modo estático, com agitações
diárias, à temperatura de 29 °C e à incidência de luz constante. Após este período, as
amostras foram extraídas com CH2Cl2:MeOH (2:1), até o esgotamento (5 vezes). Os
extratos brutos (1 amostra eliciada e 1 controle) foram concentrados sob pressão
reduzida e alíquotas de 1-2 mg foram submetidas à pré-purificação utilizando
cartuchos C-18, utilizando CH3CN e MeOH (como descrito no item III.4.3.2). As
amostras resultantes foram solubilizadas em CH3CN:MeOH (1:1), e analisados por
CLAE-EM/EM (de acordo com o item III.4.3.3).
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III.4.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estudos prévios realizados com dez espécies de cianobactérias marinhas,
originalmente coletadas em diversas regiões do mundo, cultivadas sob influência de
dez diferentes eliciadores químicos e/ou epigéticos mostraram que a linhagem Moorea
producens JHB respondia aos estímulos da substância butirato de sódio. Neste
contexto, os experimentos foram conduzidos almejando encontrar a melhor condição
de cultivo desta linhagem a qual produzisse metabólitos não evidenciados em
condições usuais de crescimento.

III.4.4.1 Redes moleculares do experimento em escala analítica
Filamentos da cianobactéria marinha Moorea producens JHB foram
submetidos ao crescimento com adição de butirato de sódio (0,5 - 20,0 mM). As
culturas foram mantidas durante 7 dias, a 29 °C, com incidência de luz constante.
Após este período, os cultivos contendo butirato de sódio mostraram-se turvos,
enquanto que o cultivo controle permaneceu translúcido (Figura III.4.2).
Cada extrato obtido foi submetido ao processo de pré-purificação utilizando
cartuchos C-18 e eluição com acetonitrila e metanol, separadamente (cada extrato
gerou duas amostras pré-purificadas). Em sequência, amostras foram analisadas via
CLAE-EM/EM e os dados seguiram as etapas até a obtenção da rede molecular
(Figura III.4.4).
A rede molecular gerada contém as amostras eliciadas (7 concentrações, 2
frações pré-purificadas, total 14 amostras), a amostra controle (2) além da biblioteca
de substâncias puras. As cores foram marcadas de acordo com a origem dos arquivos:
os nós verdes correspondem às substâncias que foram detectadas somente nas
amostras eliciadas; os nós azuis correspondem às substâncias que foram detectadas
no controle, independentemente de também terem sido detectadas nas eliciadas ou
não; os nós vermelhos correspondem aos padrões da biblioteca; e os nós roxos
correspondem às substâncias que ocorrem nas amostras (eliciada ou não) e nos
padrões.
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Figura III.4.4. Rede molecular obtida para as amostras de Moorea producens JHB
cultivadas sob eliciação epigenética (valor de corte do cosine 0,5). Em destaque
(círculo amarelo), um agrupamento que foi determinante para a identificação de
análogos das jamaicamidas (Legenda de cores dos nós: verde – amostras de M.
producens eliciada, vermelho – padrões da biblioteca, roxo – ocorrência em ambos).

A princípio, a análise da rede molecular obtida pode sugerir que o experimento
de eliciação epigenética realizado não estimulou a produção de substâncias
majoritárias contendo esqueletos carbônicos totalmente inéditos. Pela dimensão da
rede, pode-se dizer que é inviável verificar todos os nós de todos os agrupamentos,
porém, de acordo com os cromatogramas que foram obtidos e cujos dados geraram
a rede molecular, pode-se focar na análise de determinados agrupamentos e nós.
Considerando essa alternativa, um agrupamento foi identificado como
promissor para evidenciar análogos da família de substâncias jamaicamidas (Figura
III.4.5). Vale ressaltar que jamaicamidas A, B e C e hectoclorina foram desreplicadas
para amostras eliciadas ou não-eliciadas (dado não apresentado). Dois nós
detectados somente nas amostras eliciadas (m/z 692,24 e

m/z 636,18,

especificamente, para a concentração de 3 mM de butirato de sódio), mostraram-se
fortemente agrupados com os nós dos padrões de jamaicamidas, sugerindo que a
eliciação determinou a produção de novos análogos desta família de metabólitos.
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m/z 490,978 – [M+H]+ (81Br) - jamaicamida
B
m/z 566,866 – [M+H]+ - jamaicamida A
m/z 489,18 – [M+H]+ - jamaicamida B
m/z 511,24 – [M+Na]+ - jamaicamida B
m/z 567,13 – [M+H]+ - jamaicamida A
m/z 569,12 – [M+H]+ (81Br) - jamaicamida A
m/z 636,185 – análogo 1
m/z 692,249 – análogo 2
Figura III.4.5. Agrupamento de nós observado na rede de moléculas obtida para as
amostras de Moorea producens JHB submetidas ao cultivo com butirato de sódio 3
mM por 7 dias. Pode-se observar a ocorrência de nós da amostra de M. producens
eliciada (m/z 692,24 and m/z 636,18) fortemente agrupados aos nós dos padrões da
família das jamaicamidas (Legenda de cores dos nós: verde – amostras de M.
producens eliciada, vermelho – padrões da biblioteca, roxo – ocorrência em ambos).

Para comprovar que de fato houve a produção de substâncias previamente não
produzidas por esta linhagem de cianobactéria, os perfis cromatográficos (íons totais)
referentes à amostra eliciada (JHB_3_M) e ao controle não-eliciado (JHB_C_M) são
apresentados na Figura III.4.6. Adicionalmente, cromatogramas de íons extraídos
foram obtidos e confirmaram que houve a produção de substâncias majoritárias
(Figura III.4.6) devido ao cultivo com butirato de sódio.
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Figura III.4.6. Evidências analíticas da produção de substâncias previamente não
produzidas pela linhagem Moorea producens JHB devido à influência do composto
butirato de sódio. Cromatogramas de íons totais expandidos das amostras (A)
JHB_3_M e (B) JHB_C_M; Cromatogramas de íons extraídos: m/z 692,3 (C) para a
amostra JHB_3_M e (D) amostra JHB_C_M; e m/z 636,3 (E) para a amostra JHB_3_M
e (F) amostra JHB_C_M.

O composto butirato de sódio, descrito como um inibidor natural de histonas
desacetilases (HDAC), é um agente atóxico capaz de modificar a taxa de acetilação
de histonas e, consequetemente, modular a expressão de um grande número de
genes (Fang et al., 2004; Poon et al., 2006). O seu mecanismo de ação tem sido bem
descrito em células humanas, a ser utilizado para a modulação da apoptose das
células cancerosas (Paskova et al., 2013). Além disso, o butirato de sódio faz parte
da lista de substâncias, com baixo peso molecular, utilizadas para eliciação
epigenética e modulação do metabolismo secundário de fungos (Cichewicz, 2010).
Entretanto, há poucos relatos sobre a utilização de butirato de sódio como agente
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18

III. Cap 4 – Resultados e Discussão | 155

regulador do metabolismo em seres procariontes, especialmente cianobactérias
marinhas.

III.4.4.3 Proposta de identificação para os análogos das jamaicamidas
Através da rede molecular gerada, a produção dos metabólitos diferenciados
foi correlacionada às jamaicamidas. Deste modo, investigações sobre o padrão de
fragmentação destas substâncias foram feitas almejando propor as modificações
estruturais.
Ambos os picos das moléculas protonadas dos análogos (m/z 692,25 e m/z
636,18) apresentaram padrão isotópico idênticos, no espectro de massas (Figura
III.4.7). Esta característica isotópica sugere a presença de dois átomos de cloro na
estrutura, pela presença dos picos [M35Cl37Cl + H]+ (m/z 694,28 e m/z 638,21) e
[M37Cl37Cl + H]+ (m/z ~696 e m/z ~640). É relevante mencionar que estes valores de
m/z estão presentes no agrupamento de nós (Figura III.4.5), fato que reforça o indício
da presença de 2 átomos de cloro na estrutura química dos análogos.
Além disso, analisando os padrões de fragmentação dos metabólitos, podemos
verificar a ocorrência das mesmas perdas, através da ocorrência dos picos (Figura
III.4.7): [M+H-97]+, [M+H-109]+ e [M+H-127]+. Considerando estes valores e tentando
estabelecer uma relação estrutural com as jamaicamidas, foi feita uma proposta de
fragmentação para a jamaicamida A (Figura III.4.8). É válido mencionar que esta
proposta está direcionada para justificar as prováveis perdas em comum entre a
jamaicamida e seus análogos, ou seja, o espectro de massas da jamaicamida A (dado
não mostrado) pode apresentar picos intensos que não estão evidenciados na
proposta.
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Figura III.4.7. Dados espectrométricos referentes aos análogos das jamaicamidas.
(A) Molécula protonada e (B) Padrão de fragmentação para a substância m/z
692,24; (C) Molécula protonada e (D) Padrão de fragmentação para a substância
m/z 636,18. É possível observar, de acordo com A e C, que ambos metabólitos
apresentam padrão isotópico compatível para a presença de 2 átomos de Cl
(Cl35Cl35:Cl35Cl37:Cl37Cl37, 100:64:10), e, de acordo com B e D, ambos apresentam
padrão de fragmentação idênticos ([M+H-97]+, [M+H-109]+ and [M+H-127]+).
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Figura III.4.8. Proposta de fragmentação de massas em electrospray para a
substância jamaicamida A, evidenciando a perda neutra dos fragmentos 97 e 127.

De acordo com a proposta de fragmentação para a jamaicamida A apresentada
na Figura III.4.8, podemos observar a ocorrência de duas perdas lógicas que também
ocorrem nos análogos. A perda do anel pirrolinona (pico [M+H-97]+) e a perda do
sistema metoxi-β-enona (pico [M+H-127]+) propostas indicam que uma parte da
estrutura dos análogos é composta por estas subunidades. Porém, devido aos valores
de m/z das moléculas protonadas, e através de investigações da fragmentação EM
sequêncial (MS³) (Figura III.4.9), pode-se afirmar que as semelhanças com as
jamaicamidas ficaram restritas a estas duas porções.
O pico base dos análogos, gerado pela perda do anel pirrolinona quando
fragmentado, gera picos intensos e que, mesmo quando submetidos à energia de
colisão para serem fragmentados, permanecem intactos. A intensidade e resistência
à fragmentação indicam que estes picos são correspondentes a moléculas protonadas
estáveis.
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Figura III.4.9. Dados espectrométricos referentes aos análogos das jamaicamidas.
(A) Padrão de fragmentação da substância m/z 692,24, (B) EM/EM do pico m/z
595,17; (C) EM/EM do pico m/z 486,23; (D) EM/EM do pico m/z 468,23; (E) Padrão
de fragmentação da substância m/z 636,19, (F) EM/EM do pico m/z 539,15; (G)
EM/EM do pico m/z 412,15. Através da observação de B e F pode-se notar que as
fragmentações dos picos base dos análogos geram picos intensos e estáveis.

Considerando somente os dados espectrométricos, pode-se afirmar que os
análogos em análise compartilham de duas subunidades da família das jamaicamidas.
Sabe-se também que existe um forte indício de que as substâncias sejam compostas
por dois átomos de cloro, porém as duas subunidades de jamaicamida propostas não
se apresentam cloradas. Além disso, para todos os picos gerados nas análises
(moléculas protonadas e moléculas fragmentos) dos análogos, nota-se uma diferença
de massa de 56 unidades (acetil), a qual consideramos ser correspondente à
acetilação de um grupo hidroxila. Sendo assim, a partir deste momento chamaremos
a substância m/z 636,19 de análogo e a substância m/z 692,24 de análogo acetilado.
Uma questão interessante quanto aos padrões observados para as
fragmentações em EM/EM foi a formação de picos intensos e estáveis com
respectivas massas de m/z 412 e m/z 468. Deste modo, para realizar a proposta
estrutural das substâncias, sem o auxílio de outras análises, foi necessária referência
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nos estudos de sequenciamento gênomico, já que a linhagem Moorea producens JHB
apresentou clusters biossintéticos referentes à produção das jamaicamidas e da
hectoclorina.
Edwards e colaboradores (2004) descreveram o isolamento das jamaicamidas
A-C e estudos biossintéticos mostraram que o cluster gênico destes metabólitos é colinear com seu produto. Ramaswamy e colaboradores (2007) descreveram a
clonagem e caracterização bioquímica do cluster gênico da hectoclorina a partir do
mesmo organismo, e encontraram semelhanças na sequência com os genes descritos
para jamaicamidas.
Jones e colaboradores (2009) descreveram a análise transcricional do cluster
gênico das jamaicamidas e encontraram alguns pontos interessantes. Existe uma
região longa e incomum, que não é traduzida, localizada entre o sítio do início
transcricional e o códon iniciador do cluster gênico. Ainda, há indícios da possível
presença de promotores em múltiplas regiões intragênicas. O isolamento e
comparação de proteínas sugeriram uma possível regulação do metabolismo
secundário através da dependência da luz.
Essas características peculiares nos permitem vislumbrar sobre a produção de
um derivado com as características apresentadas neste trabalho. Baseado na
semelhança e inter-relação entre os clusters gênicos biossintéticos das jamaicamidas
e da hectoclorina, realizamos a proposta das estruturas do análogo e do análogo
acetilado como mostrados na Figura III.4.10.
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A

B

2-(1,2-diidroxietil)-4,5-diidrotiazol-4carboxilato de 7,7-dicloro-1-((3metoxi-5-(2-metil-5-oxo-2,5-diidro-1Hpirrol-1-il)-5-oxopent-3-en-1-il)amino)2,2-dimetil-1-oxooctan-3-il

2-(2-hidroxi-1-(propioniloxi)etil)-4,5diidrotiazol-4-carboxilato de 7,7-dicloro-1((3-metoxi-5-(2-metil-5-oxo-2,5-diidro-1Hpirrol-1-il)-5-oxopent-3-en-1-il)amino)-2,2dimetil-1-oxooctan-3-il

Figura III.4.10. Proposta de estruturas química dos análogos das jamaicamidas com
respectiva nomenclatura: (A) análogo (m/z 636) e (B) análogo acetilado (m/z 692).

As propostas estruturais foram desenhadas em cores diferentes para
evidenciar a biossintética mista que foi desencadeada pelo tratamento com butirato
de sódio (3 mM) no crescimento da cianobactéria Moorea producens JHB. A parte em
vermelho corresponde à porção da estrutura derivada das jamaicamidas, a parte em
azul corresponde à porção derivada da hectoclorina e a parte em verde é uma
modificação estrutural inspirada em porções da hectoclorina, considerando padrões
estruturais

que

são

observados

em

estruturas

correlacionadas

como

as

lyngbyabelinas e dollabelina (Ramaswamy et al., 2007). A proposta de fragmentação
dos análogos pode ser observada na Figura III.4.11.
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Figura III.4.11. Proposta de fragmentação dos análogos das jamaicamidas.

A presente proposta estrutural dos análogos evidencia as mesmas perdas (97
e 127 Da) referentes à jamaicamida A (proposta na Figura III.4.8), e por este motivo
os respectivos mecanismos não foram detalhados. Para a formação dos moléculas
estáveis m/z 412 e m/z 468, sugerimos uma ciclização, a qual se apresenta em
equilíbrio quando protonada, conferindo estabilidade, o que justifica intensidade de
seus referentes picos nos espectros de EM/EM.
Estas propostas foram inspiradas nos produtos naturais produzidos ou
correlacionados à cianobactéria marinha Moorea producens JHB. Certamente, não é
possível, apenas com estes dados, afirmar a produção destas duas substâncias
inéditas, entretanto, é relevante mencionar que as propostas levam em consideração
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também a sugestão inicial da eliciação epigenética, que preconiza a expressão de
proteínas biossintéticas não observadas em condições usuais de cultivo.

III.4.4.4 Cultivo em escala ampliada da linhagem Moorea producens JHB sob
condições de eliciação epigenética

Com o intuito de promover o isolamento e devida caracterização das estruturas
químicas dos análogos das jamaicamidas, foi proposto um experimento de cultivo em
escala ampliada, almejando reproduzir o efeito da eliciação observado nos
experimentos em escala analítica.
Todas as condições foram reproduzidas, exceto o tamanho e o material do
recipiente, considerando as devidas adaptações (volume do meio, por exemplo). No
entanto, após a análise dos extratos obtidos, verificou-se que não houve a produção
dos análogos esperada, ou qualquer outro tipo de eliciação em relação ao cultivo sem
adição de butirato de sódio (Figura III.4.12).
A não-reprodução em escala ampliada dos resultados obtidos em escala
analítica é um dos grandes empecilhos encontrados na química de produtos naturais
microbianos. Quando se aumenta a área da superfície de contato, fungos e bactérias,
geralmente, comportam-se de modo diferenciado. Especificamente neste caso, além
deste, outros dois fatores devem ser considerados: a regulação das jamaicamidas ser
dependente da intensidade de luz, e a possibilidade da ocorrência de um antagonismo
entre as bactérias heterotróficas associadas e a cianobactéria.
No experimento em escala analítica, foi possível observar que o meio de cultivo,
após o crescimento sob a influência do butirato de sódio, apresentou-se turvo. Esta
turbidez pode, de certa maneira, ter impedido a incidência total da luz, o que causou
uma alteração na expressão dos genes, e consequente produção das substâncias
inesperadas.
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Figura III.4.12. Cromatogramas dos íons totais das amostras obtidas após a
reprodução do experimento em escala ampliada do cultivo da cianobactéria marinha
Moorea producens JHB (A) sem adição de eliciador e (B) com adição do composto
butirato de sódio, concentração final de 3 mM.

Outra hipótese seria a ocorrência de um crescimento acelerado das bactérias
heterotróficas, comprovadamente associadas à cianobactéria Moorea producens
JHB, em virtude da presença de butirato de sódio, o que determinou a produção de
substâncias em resposta a esta modificação ambiental, através do antagonismo entre
as populações bacterianas.
A turbidez observada nos experimentos em escala analítica não foi observada
(na mesma intensidade) nos experimentos em escala ampliada. Logo, seja pela
questão da incidência de luz, ou pelo antagonismo, ou mesmo por outro tipo de
mecanismo correlacionado, a não-reprodução do experimento foi, de certo modo,
coerente. Para a investigação aprofundada da biossíntese destes novos análogos,
outros experimentos podem ser propostos explorando essas hipóteses apresentadas,
como por exemplo, o cultivo de Moorea producens JHB sob filtros de luz, ensaios de
antagonismo sob influência de eliciadores epigenéticos, ou ainda abordagens
moleculares explorando modificações genéticas nos clusters biossintéticos das
jamaicamidas e/ou hectoclorina.
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III.4.5 CONCLUSÕES
A linhagem de cianobactéria marinha Moorea producens JHB, conhecida pela
produção de metabólitos importantes como as jamaicamidas e hectoclorina, teve seu
metabolismo secundário modificado através da utilização de eliciador epigenético
butirato de sódio (concentração de 3 mM). Esta modulação proporcionou a biossíntese
de duas substâncias inéditas, derivadas das jamaicamidas, apresentando porções
estruturais da hectoclorina, sendo, portanto, um tipo de híbrido molecular.
A abordagem de desreplicação via redes moleculares (molecular networking)
foi eficiente quanto à detecção destes análogos e a correlação com as jamaicamidas
proporcionada pela técnica foi fundamental para os estudos subsequentes.
Entretanto, a técnica não foi capaz de verificar a correlação com a hectoclorina, ou
mesmo com substâncias correlacionadas, como as lyngbyabellinas ou apratoxinas, o
que, de certo modo, é compreensível, visto que o padrão de fragmentação dos novos
análogos apresentou-se diferente das substâncias supracitadas.
A tentativa de reprodução através do experimento em escala ampliada não foi
satisfatória, uma vez que não evidenciou a ocorrência dos metabólitos almejados,
porém foi importante para a reflexão sobre o real mecanismo que regeu a biossíntese
dessas substâncias.
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IV. CONCLUSÕES GERAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS
A química de produtos naturais, em suas amplas e extensas áreas de pesquisa,
tem enfrentado desafios importantes nas últimas décadas. O aumento do número de
trabalhos explorando os mesmos nichos ecólogicos culminaram numa alta taxa de
redescobertas de substâncias, o que determinou a queda da participação das
substâncias naturais no mercado farmacêutico.
Vários pesquisadores tem se envolvido com a busca por métodos alternativos
para acessar uma nova diversidade de produtos naturais, e os respectivos genes
biossintéticos

responsavéis

pela

expressão

destes.

Esses

esforços

são

exemplificados pela grande interação entre as áreas química e biológicas, e cada vez
mais novas metodologias têm sido reportadas visando a busca dessa diversidade
oculta.
Neste trabalho, contribuímos para o desenvolvimento desta área pouco
explorada, ao utilizarmos fontes orgânicas e metodologias analíticas ou relacionadas
à genética para alcançar a detecção, isolamento e identificação de novos produtos
naturais.
O ambiente marinho foi confirmado como um importante habitat em se tratando
de hospedar organismos exímios produtores de substâncias bioativas ou
quimicamente únicas. As técnicas de eliciação epigenética e a desreplicação via redes
moleculares (molecular networking) se mostraram eficientes.
Como perspectivas futuras, uma série de outras substâncias isoladas de fungos
endofíticos (Cap 1 e 2) estão em processo de elucidação estrutural. Além disso, os
trabalhos com as cianobactérias (Cap 3 e 4) determinaram a continuação de
investigações químicas e biossintéticas, que estão sendo realizadas pelo grupo de
pesquisa do Prof. Dr. William Gerwick. E ainda, o avanço da abordagem de
desreplicação via redes moleculares é muito promissor e, deste modo, esta técnica
poderá ser empregada com mais facilidade.
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