
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

 

Biotransformações da bacarina da própolis verde utilizando fungos filamentosos e 

bactérias da microbiota intestinal 

 

 

ADRIANY DIAS FONSECA 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2020 



ii 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

ADRIANY DIAS FONSECA 

 

 

Biotransformações da bacarina da própolis verde utilizando fungos 

filamentosos e bactérias da microbiota intestinal 

 

 

 

 

 

 

 

Versão corrigida da Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas em 27 de Março de 2020. A versão 

original encontra-se disponível na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto/USP. 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2020 

Dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP para 
obtenção do Título de Mestre em Ciências. 
 
Área de Concentração: Produtos Naturais e 
Sintéticos 
 
Orientado: Adriany Dias Fonseca 

 
Orientador: Prof. Dra. Niege A. J. C. Furtado 



iii 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA 
FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonseca Dias, Adriany 

 
Biotranformações da bacarina da própolis verde utilizando fungos 
filamentosos e bactérias da microbiota intestinal, 112p;30cm 

 
Dissertação de Mestrado, apresentada à Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP – Área de concentração: 
Produtos Naturais e Sintéticos 

   Orientador: Furtado, Niege Araçari Jacometti Cardoso 
 
 

         1. Metabolismo. 2. Análogos. 3. Microrganismos. 

 
 

 



iv 

 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

Adriany Dias Fonseca 
Biotranformacações da bacarina da própolis verde utilizando fungos filamentosos e bactéria 
da microbiota intestinal. 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP para 
obtenção do Título de Mestre em Ciências. 

Área de Concentração: Produtos Naturais e 
Sintéticos 

Orientadora: Profa. Dra. Niege Araçari Jacometti 
Cardoso Furtado 

Aprovada em: 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr. ____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________ 

 

Prof. Dr. ____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________ 

 

Prof. Dr. ____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________ 

 

 

 

 



v 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho aos meus pais Naasson e Adriana e 

minha avó Ilda. Este trabalho não é somente meu, mas de vocês que 

me apoiaram e me deram suporte físico, mental e espiritual para 

caminhar por essas estradas.  



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si le quieres enseñar algo a un perro, lo primero que tienes que hacer es saber más que el 

perro.”  

Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) 

 

 

 

 

 



vii 

 

RESUMO 

FONSECA, A. D. Biotransformações da bacarina da própolis verde utilizando fungos 

filamentosos e bactérias da microbiota intestinal. 2020. 112p. Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto,2020. 

 

A própolis verde (PV) é um produto apícola de grande valor comercial e medicinal e 

dentre seus constituintes encontra-se a bacarina, uma das substâncias majoritárias encontradas 

na Baccharis dracunculifolia, principal fonte botânica da própolis verde. A bacarina (Ba) 

destaca-se por inibir a enzima aldo-ceto redutase 1C3, responsável por aumentar a proliferação 

de células cancerígenas na próstata e na mama. Os estudos de biotransformação são uma das 

alternativas de obtenção de análogos bioativos partindo do princípio da química verde. Neste 

estudo foram realizados estudos de biotransformação da bacarina com fungos filamentosos, 

bactérias do trato gastrointestinal e levedura probiótica. Na primeira etapa procedeu-se com o 

isolamento da bacarina para o qual foram usadas duas estratégias: cromatografia contracorrente 

de alta velocidade e cromatografia sob pressão reduzida. Após a obtenção da substância isolada 

foram realizados ensaios de microdiluição em microplaca com objetivo de determinar os 

valores de concentração inibitória mínima, concentração fungicida mínima e concentração 

bactericida mínima frente aos microrganismos utilizados nos processos de biotransformação. 

Posteriormente, realizou-se triagens com os fungos Cunninghamella elegans ATCC 10028b e 

Aspergillus alliaceus ATCC 10060, com a bactéria Escherichia coli ATCC 25922, com a 

levedura probiótica Saccharomyces boulardii, e com as bactérias probióticas Lactobacillus 

jhonsonii ATCC 53544 e L. acidophillus ATCC 3320. Após as análises optou-se por ampliar 

os processos de biotransformação conduzidos com os fungos, com a bactéria E. coli e com a 

levedura. Foram isolados dois produtos de biotransformação do processo desenvolvido com A. 

alliaceus com 7,2 e 9,5% de rendimento, um produto de cada um dos processos conduzidos 

com o fungo C. elegans, bactéria E. coli e a levedura S. boulardii com 5,5, 50 e 11 % de 

rendimento, respectivamente. Dois produtos de biotransformação isolados foram descritos na 

literatura como metabólitos secundários de fungo marinho e de fungo endofítico e um como   

derivado do ácido cumárico descrito em uma patente. Dos processos conduzidos com E. coli e 

S. boulardii obteve-se o produto de biotransformação identificado como drupanina, um 

metabólito secundário encontrado na própolis verde. De maneira geral, os resultados obtidos 

neste estudo contribuem com a obtenção de novos análogos da bacarina, bem como para o 

entendimento do metabolismo de um dos constituintes da própolis verde.  

Palavras-chave: análogos, metabolismo, microrganismos.  
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ABSTRACT 

Biotransformations of baccharin from green propolis using filamentous fungi and 

bacteria from intestinal microbiota.2020. 112p. Dissertation (Masters). School of 

Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto – University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

Green propolis is a bee product of high comercial and medicinal value. Its main botanical 

source is Baccharis dracunculifolia and one of its major constituents is baccharin. This 

substance inhibits the enzyme aldo-keto reductase 1C3, responsible for increasing the 

proliferation of cancer cells in the prostate and breast. Biotransformation studies are one of the 

alternatives for obtaining bioactive analogs based on green chemistry principle. In this study, 

we carried out biotransformation of baccharin with filamentous fungi, bacteria from intestinal 

microbiota and probiotic yeast. In the first step, baccharin was isolated using two strategies: 

high-speed countercurrent chromatography and vacuum liquid chromatography. After the 

obtention of the isolated compound, microdilution assays were performed in microplate to 

determine the values of minimum inhibitory concentration, minimum fungicidal concentration 

and minimum bactericidal concentration against the microorganisms used in biotransformation 

processes. Subsequently, screenings were performed with the fungi Cunninghamella elegans 

ATCC 10028b and Aspergillus alliaceus ATCC 10060 fungi, with the bacterium Escherichia 

coli ATCC 25922, with the probiotic yeast Saccharomyces boulardii and with the probiotic 

bacteria Lactobacillus acidophilus ATCC 53544 and L. jhonsonii ATCC 3320. After the 

analyses, the biotransformation processes carried out with fungi, E. coli and yeast were selected 

to scale up. Two biotransformation products were isolated from the process developed with A. 

alliaceus with 7.25 and 9.57% yield, one product of each process carried out with C. elegans, 

E. coli and S. boulardii was isolated with 5.5, 50 and 11.11% yield, respectively. Two isolated 

biotransformation products have been reported in the literature as secondary metabolites of 

marine and endophytic fungi, and one as a derivative of coumaric acid described in a patent. 

The processes carried out with E. coli and S. boulardii resulted in the biotransformation product 

identified as drupanin, a secondary metabolite found in green propolis. The achieved results 

contribute to obtaining new baccharin analogues, as well as to the understanding of the 

metabolic pathways of one green propolis constituent.  

Keywords: metabolism, analogs, microrganisms. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Própolis e bacarina: atividades biológicas  

A própolis consiste em um material resinoso complexo resultante de exsudados e 

partes vegetais coletados pelas abelhas Apis mellifera e enzimas produzidas nas glândulas 

salivares das abelhas (Cardinault et al., 2012; Sforcin, 2016). A própolis é utilizada na 

colmeia para selar buracos dos seus favos de mel e recobrir carcaças de insetos que 

morreram na colmeia para evitar sua decomposição (Toreti et al., 2013). 

A utilização da própolis tem sido relatada há muito tempo. Existem registros que 

sugerem seu uso pelos povos Egípcios em processos de mumificação e pelos Greco Romanos 

no tratamento de feridas, lesões cutâneas e intervenções cirúrgicas. (Kuropatnikcki et al., 2013; 

Houghton, 1998; Ghisalberti, 1979). A partir de suas utilizações empíricas, surgiu o interesse 

em pesquisas científicas que demonstraram o forte potencial da própolis como fonte de 

compostos bioativos (Lustosa et al., 2008).  

Os compostos químicos encontrados na própolis podem variar de acordo com a espécie 

da abelha, o tipo de vegetação que podem acessar e a sazonalidade (Sforcin & Banrva, 2011; 

da Cunha et al., 2013; Nascimento et al., 2020). A coloração da própolis também se altera, 

variando entre amarelo claro e marrom esverdeado ao negro (Freires, et al., 2016).  

De acordo com Viuda-Martos e colaboradores (2008), a própolis é composta por mais 

de 300 substâncias, sendo que 50-55% correspondem aos constituintes das resinas e bálsamos, 

30% a ceras e ácidos graxos, 10% aos constituintes dos óleos essenciais e 5% são substâncias 

orgânicas e minerais (Viuda-Martos et al.,2008). Os principais metabólitos secundários de 

própolis responsáveis pelas atividades biológicas são os flavonoides, terpenos e derivados do 

ácido cinâmico que estão presentes na maioria dos tipos de própolis (Rocha et al., 2012; Falcão 

et al., 2013). 

Devido a complexa composição da própolis que varia com a fonte botânica, 

sazonalidade e espécie de abelha, dependendo dos constituintes químicos presentes, este 

material pode apresentar diversas atividades biológicas incluindo antibacteriana, 

antiparasitária, antioxidante, anti-inflamatória, hipoglicemiante, neuroprotetora, antitumoral, 
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dentre outras (Bueno et al., 2017; Dantas Silva et al., 2017; da Silveira et al., 2018; 

Shahinozzaman et al., 2018 Brihoum et al., 2018).  

Dentre os diferentes tipos de própolis, a própolis verde se destaca dentre as demais do 

ponto de vista econômico (Belmiro et al., 2011) e também devido à diferenciada composição 

química, sendo produzida no cerrado brasileiro, comumente na região Sudeste do país, 

principalmente no estado de Minas Gerais (Faemg, 2014). A sua principal fonte botânica é a 

Baccharis dracunculifolia D.C, popularmente conhecida como alecrim do campo (Figueiredo-

Rhinhel et al., 2013; Freires et al, 2016).  

Segundo a CONAP, 8 toneladas de própolis verde são exportadas por ano. Os países 

asiáticos apresentam maior demanda na importação de própolis, tendo um valor de R$ 170/kg. 

No Japão 92% da própolis in natura consumida é proveniente do Brasil, tendo como preço do 

extrato alcoólico comercializado no país US$110 o frasco (CONAP, 2015; FAEMG, 2014; 

SEBRAE, 2014).  

As principais substâncias que compõem a própolis verde (Figura 1) são em sua grande 

parte derivados do ácido cinâmico, como os ácidos p-cumárico, cafeico, ferúlico, flavonoides 

como kaempferide, aminoácidos e fenilpropanoides prenilados, como a drupanina, o artepelin 

C, 2,2-dimetil-6-carboxietenil-2H-1-benzopirano (DCBEN) e a bacarina, a qual é foco dos 

nossos estudos (Salatino et al., 2011; Figueiredo et al., 2017; Ramos et al., 2016; de Sousa et 

al., 2007; Huang S et al., 2014). 

A fração volátil possui perfis químicos distintos relatados na literatura que variam de 

acordo com a região onde é coletada a própolis (Bankova, Popova, Trusheva, 2014). Kusumoto 

e colaboradores (2001) detectaram vinilprenilfenois, acetofenonas, alilbenzeno e espatulenol. 

No entanto, De Albuquerque e colaboradores (2008) relataram a presença de sesquiterpenos e 

dentre estes β-cariofileno e nerolidol como majoritários. Porém, Oliveira e colaboradores 

(2010) detectaram uma composição química distinta relatando a presença de acetofenona, β-

farneseno, α-terpineol, γ- cadineno, espatulenol e α- ylangeno, como principais sustâncias. 
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Figura 1. Estruturas químicas de alguns constituintes da própolis verde 

Devido a essa variedade na composição química também observada para a própolis 

verde, dependendo dos constituintes químicos presentes, esta pode apresentar diversas 

atividades biológicas.  

A bacarina (Figura 1), um dos constituintes majoritários comumente encontrados na 

própólis verde, é reportada na literatura por apresentar atividade antitumoral, a qual está 

relacionada ao bloqueio da enzima alfa-ceto redutase AKR1C3 (Byrns et al., 2011).  

A enzima aldo-ceto redutase é capaz de estimular a proliferação celular através do 

metabolismo de hormônios esteroidais e prostaglandina na mama e, portanto, o bloqueio dessa 

enzima, auxiliaria na prevenção e tratamento do câncer de mama (Byrns et al., 2011). A aldo-

ceto redutase AKR1C3 é capaz de converter 4-androstano-3,17-diona em testosterona nos 

tecidos mamários, a qual está relacionada a metástases em casos de câncer de mama (Suzuki et 

al.,2005). Na próstata a enzima aldo-ceto redutase AKR1C3 converte 4-androstene-3,17-diona 
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e 5α-androstano-3,17-diona para testosterona e 5α-diidrotestosterona, respectivamente, os quais 

são ligantes dos receptores de andrógenos que estão relacionados ao câncer de próstata (Adeniji 

et al., 2011; Byrns et al., 2011; Bishr, Saad, 2013).  

Estudos conduzidos por Verma e colaboradores (2016) demonstraram a importância 

do papel da enzima AKR1C3 na regulação da via que controla a proliferação, diferenciação e 

apoptose em células mieloides. Neste trabalho foram testados alguns inibidores da AKR1C3, 

incluindo a bacarina, os quais foram administrados em conjunto com os quimioterápicos de 

linhagens celulares de leucemia mieloide aguda. O tratamento realizado com o etoposídeo nas 

células HL-60 de Leucemia Humana em uma concentração de 1µM reduziu em 40% a 

viabilidade celular. Já a bacarina quando administrada a 0,1 µM juntamente com o etoposídeo 

(1μM) proporcionou uma potencialização significativa (p <0,0001) da citotoxicidade do 

quimioterápico, reduzindo a viabilidade celular em 70%. Portanto, os autores sugeriram que os 

compostos inibidores da AKR1C3 em co-administração com agentes quimioterápicos em uso 

clínico podem aumentar o índice terapêutico e beneficiar os efeitos da quimioterapia nestes 

casos (Verma et al., 2016). 

Estudos de relação estrutura atividade (REA) realizados com análogos da bacarina 

demonstraram que esta possui forte afinidade (IC50=0,10 µM) para se ligar a enzima AKR1C3 

e bloqueá-la. O ensaio de docagem da bacarina com a enzima AKR1C3.NADP+ demonstrou 

que o grupo prenil realiza interações com sítios SP3 e que este auxilia na orientação do ácido 

cinâmico e do grupo 4-diiidrocinamoiloxi nos sítios SP1 e SP3. Esses efeitos de interações são 

observados através da potência inibitória diminuída de um dos análogos obtidos (figura 2) 

apresentando um IC50 de 68 µM e perda da seletividade, após as modificações de remoção no 

grupo 3-prenil e substituição do grupo fenil por um anel de piridina (Zang et al., 2015). Portanto, 

sugere-se que a inibição seletiva da AKR1C3 está relacionada à porção 3-prenil da bacarina 

devido a essas interações hidrofóbicas extras entre a substância e o sitio SP3 (Endo et al., 2012; 

Zang et al., 2015).  
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Figura 2. Estrutura química de um análogo da bacarina obtido por Zang et al., 2015. 

 

Estudos realizados por Endo e colaboradores (2014) demonstraram que dois análogos 

da bacarina, (6m e 6n, Figura 3), com modificações cujo grupo prenil foi substituído por éteres 

benzílicos, apresentaram afinidade para se ligar a enzima AKR1C3 e bloqueá-la de forma 

semelhante a bacarina. Neste mesmo estudo os autores reportaram que um outro análogo (14, 

Figura 3) com grupo hidroxílico no anel fenil do éter benzílico apresentou afinidade pela enzima 

AKR1C3 maior que a bacarina com seletividade comparável à essa substância.  

 

Figura 3. Estruturas químicas de análogos da bacarina obtidos por Endo e colaboradores 

(2014). 

Estudos de Oliveira e colaboradores (2012) realizados com indução de danos ao DNA 

por metanossulfonato de metila, demonstraram que houve redução de danos após o tratamento 

das células com a bacarina, sugerindo um potencial antioxidante (Oliveira et al., 2012).  

De Oliveira e colaboradores (2014) avaliaram efeito antiproliferativo do extrato da 

própolis verde, do extrato da planta B. dracunculifolia, bem como dos constituintes majoritários 

isolados, incluindo artepelin C e bacarina, em diversas linhagens tumorais. Os menores valores 
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de IC50 observados foram de 41,0 ± 4,5 µg / mL para o extrato de própolis verde frente a 

linhagem de glioblastoma humano (U343) e de 44,9 ± 7,1 µg / mL para o extrato de B. 

dracunculifolia frente a linhagem de carcinoma hepatocelular humano (HepG2). Quanto as 

substâncias isoladas, artepelin C e bacarina, os menores valores de IC50 foram de 20,1 ± 2,9 

frente a linhagem U343 e 13,0 ± 1,5 µg / mL frente a linhagem de melanoma murino B16F10, 

respectivamente. A associação dessas duas substâncias apresentou maior citotoxidade que os 

extratos de própolis e de B. dracunculifolia, porém os autores não observaram efeito sinérgico 

significativo entre o artepelin C e a bacarina (De Oliveira et al., 2014). 

Em um outro estudo conduzido por Kumazaki e colaboradores (2014), após o 

tratamento das linhagens celulares de câncer de cólon humano DLD-1r com bacarina, foi 

observado um efeito indutor de apoptose significativo por ativação das vias de sinalização de 

apoptose. Em outro estudo foi observado efeito citotóxico em linhagens de cânceres de próstata 

CWR22Rv1 após 24h de tratamento com bacarina (Endo et al., 2018). 

1.2 Biotransformação: um processo “ecofriendly” 

Na década de 80’ houve uma crescente preocupação em relação as quantidades 

exorbitantes de resíduos gerados pela indústria química. Iniciou-se então, a busca alternativa 

por uma química mais limpa, mas que fosse eficiente e tivesse menor desperdício de recursos. 

Isso resultou em um aumento da conscientização ambiental e em um controle maior de poluição 

por resíduos gerados em processos químicos (Sheldon, 2012). 

No início dos anos 90, houve uma mudança na ênfase da lei de prevenção da poluição 

nos EUA, onde a cobrança por menor geração de resíduos e redução da poluição ambiental foi 

mais acentuada. Posteriormente, estratégias à proteção ambiental foram aumentadas, levando 

ao surgimento do termo “green chemisty”, ou seja, química verde na Agência de proteção 

ambiental dos EUA (Environmental Protection Agency (EPA),1990).  

A definição do termo química verde é a utilização preferencialmente de matérias primas 

renováveis, que elimina o desperdício evitando o uso de reagentes e solventes tóxicos e 

perigosos na produção e aplicação de produtos químicos. O principal ponto da química verde é 

a prevenção da poluição ambiental. O termo foi formalizado após a publicação do livro Green 

Chemistry: Theory and Practice, por Anastas e Warner em 1998.  
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A utilização de processos químicos “verdes” vem se destacando como alternativa aos 

métodos tradicionais da síntese clássica, devido a redução ou até mesmo eliminação de geração 

de resíduos que prejudicam o meio ambiente e a saúde humana (Koenig, et al., 2019) O 

planejamento de mudanças químicas estruturais de produtos naturais tem fornecido uma 

variedade de “lead compounds” para a indústria farmacêutica. (Jung et al. 2015; Guo 2017). 

Várias abordagens podem ser usadas para obter análogos estruturais de produtos 

naturais, dentre essas a utilização de células inteiras ou enzimas isoladas. (Conceição et al., 

2019; del Arco et al., 2020). Essas abordagens são alternativas ecologicamente corretas e 

eficientes aos métodos químicos tradicionais de várias etapas, diminuindo o uso de solventes 

prejudiciais ao meio ambiente.  

A biotransformação consiste na utilização de sistemas biológicos para promover 

mudanças estruturais em compostos químicos que não são seus substratos naturais (Muffler et 

al., 2011; Baipining et al., 2010; Patel, 2008). As vantagens desse processo estão relacionadas 

a especificidade das reações que são regio e enantioespecíficas, e também ao custo, o qual é 

muitas vezes menor do que ao demandado para obtenção de derivados por química clássica 

(Sultana, Saify, 2013).  

A biocatálise também é uma alternativa tecnológica atrativa para obtenção de novos 

compostos para indústria farmacêutica, devido a enantiosseletividade das reações para 

produção de intermediários farmacêuticos ativos (Sheldon & Woodley 2018). Muitas vezes o 

termo biocatálise e biotransformação são usados como sinônimos, no entanto, possuem 

diferenças. Na biocatálise são usadas enzimas isoladas e/ou imobilizadas, ao contrário do 

processo de biotransformação onde se utiliza as células íntegras do microrganismo. No entanto, 

existem algumas desvantagens que restringem a aplicação de enzimas como biocatalisadores 

industriais, como o curto tempo de vida das enzimas sob condições agressivas de reação usadas 

na indústria (altas temperaturas e pressões), impossibilidade de reutilização e dificuldade para 

a recuperação do meio reacional (Stepankova et al., 2013).  

A utilização de células integras de microrganismos em comparação com enzimas 

purificadas tem demonstrado um grande atrativo devido a boa eficiência, preparação 

relativamente fácil e baixo custo, o que é interessante para aplicações industriais em larga escala 

(Schuurmann et al. 2014). Além disso, permite uma grande diversidade enzimática e de 
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cofatores, que a utilização de enzimas isoladas não possui. Contudo, os estudos de 

biotransformação também podem ser uma ferramenta na investigação de vias metabólicas de 

xenobióticos (de Sousa et al., 2018; Paludo et al., 2017). 

Existem vários modelos de estudos de biotransformação in vitro que utilizam 

microrganismos como fungos filamentosos, bactérias, leveduras, bem como microalgas e 

células vegetais, além de modelos intestinais e hepáticos como microssomas hepáticos e 

células Caco-2 (Carrão et al., 2017; Orbach et al., 2017). Diante disso, essa estratégia tem 

ganhado espaço nas áreas farmacêutica e química, visando a busca de novas rotas para produção 

de compostos bioativos (Hou et al., 2016; Cruz de Carvalho et al., 2020).  

A biotransformação para a compreensão do metabolismo de medicamentos é muito 

utilizada, como por exemplo em medicamentos fluorados, que apesar de apresentarem átomos 

de carbono e flúor conectados por ligação covalente, podem ser parcialmente metabolizados 

em um metabólito mais tóxico. Assim, podemos citar vários fármacos que foram submetidos a 

biotransformação utilizando modelos microbianos como: flurbiprofen, citalopram e antibióticos 

fluoroquinolonas (Murphy,2016).  

Os fungos filamentosos são modelos clássicos para estudos de biotransformação e 

contam com aparato enzimático semelhante ao dos mamíferos e de ampla diversidade 

proteica, sendo muitas vezes úteis para a predição de vias metabólicas em humanos (Paludo 

et al.,2017). É reportado na literatura que espécies de Aspergillus podem introduzir grupos 

hidroxílicos em diferentes classes de produtos naturais como terpenóides, cumarinas, lignanas 

e flavonoides, além de biotransformar esteroides como as espironolactonas e alcaloides (Al-

Aboudi et al., 2017; Silva et al., 2013; da Silva et al., 2017). Um estudo conduzido por Torres‐

Mancera e colaboradores (2013) demonstrou forte potencial de uma espécie de Aspergillus 

para biotransformar o ácido clorogênico em ácidos cafeico, quínico e protocatecóico. Reações 

de desmetilação, redução de grupos funcionais, e metoxilação também foram reportadas 

(Porto et al., 2012; Teng et al.,2014).  

O fungo Cunninghamella elegans é reportado na literatura por realizar reações de 

hidroxilação em cumarinas e hidroxinaftoquinonas (Nascimento et al.,2019; de Oliveira et al., 

2016). Em um estudo conduzido por Sponchiado 2019, este fungo foi utilizado para 

biotransformar um medicamento denominado ambrisentan que é utilizado no tratamento contra 
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hipertensão arterial pulmonar. O fungo C. elegans demonstrou potencial para converter o 

medicamento ambrisentan em um metabólito glicosilado (Sponchiado, 2019).   

A microbiota intestinal também pode influenciar na farmacocinética dos 

medicamentos administrados por via oral, podendo haver implicações significativas na 

biodisponibilidade e atividade biológica devido as modificações ocasionadas pelas enzimas 

microbianas (Yoo et al., 2014; Yoo et al., 2016). Como exemplo pode-se citar os estudos 

conduzidos pelo nosso grupo que demonstraram que o microrganismo Lactobacillus 

acidophilus foi capaz de biotransformar a naftoquinona lapachol em um metabólito mais ativo 

contra uma linhagem de câncer de mama conforme a figura 4 (Silva et al., 2014).  

 

Figura 4. Estrutura quimica do Lapachol (1) e dos dois produtos de biotransformação obtidos pelo 

L. acidophillus (2) e (3). 

Nos estudos conduzidos por Zimmermann e colaboradores em 2019, 76 bactérias 

intestinais humanas foram utilizadas para avaliar seus efeitos metabólicos em 271 

medicamentos, dentre estes o diltiazem, dexametazona, fufenazina e famciclovir que são 

administradas por via oral. As análises foram realizadas com auxílio da engenharia genética e 

a espectrometria de massas para identificar os genes microbianos que metabolizam 

xenobióticos. Cerca de dois terços dos fármacos analisados foram metabolizados por pelo 

menos uma linhagem de bactéria. Portanto, esses resultados demonstram o quão significante é 

o papel da microbiota intestinal no metabolismo de xenobióticos (Zimmermann et al., 2019).  
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A interação entre os medicamentos e a microbiota intestinal é importante para a 

compreensão dos mecanismos farmacológicos e o desenvolvimento de reações adversas 

ocasionada por estes fármacos (Doestzada et al., 2018; Imhann et al., 2017). No entanto, sabe-

se que a microbiota intestinal é alterada em certas enfermidades como exemplo artrite 

reumatóide, doença inflamatória intestinal, dentre outras, sugerindo que alguns efeitos 

colaterais dos medicamentos podem ser induzidos pelo impacto no ambiente intestinal (Vich et 

al., 2018; Chem et al., 2016). 

 Na China, em 2008, a contaminação do leite com melamina ocasionou mais de 50.000 

hospitalizações infantis por insuficiência renal, provocando investigação científica sobre os 

mecanismos responsáveis (Ingelfinger, 2008; Spanogiannopoulos et al., 2016; Hau et al., 2009). 

Após a investigação os pesquisadores constataram que a melamina era convertida em ácido 

cianúrico através de etapas de desaminação pela ação enzimática da bactéria Klebsiella 

terrígena, a qual se encontra na microbiota intestinal de mamíferos. A toxicidade é provocada 

pelo acúmulo dos complexos precipitados de ácido cianúrico nos túbulos renais (Zheng et al 

2013). 

Estudos na literatura demonstram interações entre a microbiota intestinal e o 

metabolismo de um grupo de xenobióticos no fígado. O ensaio foi desenvolvido com ratos 

machos e experimentos de metabolômica que possibilitaram inferir que o grupo desprovido de 

bactérias intestinais teve a regulação do sistema enzimático prejudicada, incluindo a família 

enzimática Cyp1a2 e Cyp3a11 (Li et al., 2017).  

É relatado na literatura que o ácido acetilsalicílico pode ser também metabolizado pela 

microbiota intestinal e que a ampicilina altera a flora intestinal (Kim et al., 2016). Diante disso, 

Zhang e colaboradores (2019) verificaram a possível interação da amoxicilina, se afetaria a 

biotransformação da Aspirina® através da alteração da atividade metabólica da microbiota 

intestinal. Para monitorar alterações na microbiota bacteriana foi utilizado o método 16S 

rRNA4. Através deste método notou-se que a população microbiana do grupo tratado com 

amoxicilina foi drasticamente reduzida, comparado ao grupo da Aspirina®, demonstrando que 

a amoxicilina reduz a abundância da microbiota intestinal em ratos. Posteriormente, a Aspirina® 

foi incubada com extratos fecais dos ratos, notando-se que quando o tempo de incubação se 

prolongava a produção de ácido salicílico no grupo de tratamento com amoxicilina era mais 
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lenta. Após as análises por LC/MS-MS e avaliação da taxa de depuração nos grupos, constatou-

se que a amoxicilina afetou a farmacocinética da Aspirina® ativa, diminuindo a atividade 

metabólica da microbiota intestinal. A interação entre amoxicilina e aspirina mediada pela 

microbiota intestinal pode afetar a eficácia da Aspirina® e causar efeitos adversos mais 

significativos, alertaram os pesquisadores (Zhang et al., 2019).  

Um outro exemplo da influência da microbiota intestinal na ação de fármacos é o da 

levodopa. O principal tratamento para sintomas motores na doença de Parkinson nos últimos 

50 anos tem sido a droga levodopa (L-dopa). Após atravessar a barreira hematoencefálica a L-

dopa é metabolizada no cérebro pela enzima aminoácido aromático descarboxilase (AADC) 

para produzir dopamina, o agente terapêutico ativo (Jameson & Hsiao, 2019).  No entanto, essa 

fármaco tem a eficácia reduzida quando é metabolizada por órgãos periféricos como intestino 

delgado, sugerindo a participação de bactérias intestinais nessa bioconversão, o que resulta no 

metabólito dopamina, antes que a L-dopa chegue ao cérebro. As bactérias envolvidas no 

metabolismo da L-dopa foram identificadas: Enterococcus faecalis, que converte a L-dopa em 

dopamina através da ação da tirosina descarboxilase e a bactéria Eggerthella lenta que 

metaboliza em sequência a dopamina em m-tiramina pela ação da dopamina desidroxilase. 

(Rekdal et al., 2019).  

As leveduras têm sido amplamente utilizadas em processos fermentativos, como 

exemplo em biotransformações de compostos aromáticos na produção de cerveja. Um estudo 

conduzido por King e Dickinson, em 2000, demonstrou a capacidade enantiosseletiva de 

algumas leveduras em biotransformar monoterpenóides. Dentre as leveduras utilizadas uma 

delas foi a Saccharomyces cerevisiae que foi capaz de reduzir o geraniol em citronelol, que 

são monoterpenóides biossintetizados pelo lúpulo (Humulus lupulus) muito importantes na 

aromatizacção de cervejas. A partir disso outro estudo avaliou o processo de biotransformação 

de álcoois terpenóides e sua contribuição para o sabor da cerveja com lúpulo a partir de 

técnicas sensoriais (Takoi,2010).  

Considerando que nenhum estudo de biotransformação foi realizado com a bacarina e 

que os estudos realizados até o momento ainda não geraram grande variedade estrutural (Endo 

et al., 2014; Zang et al., 2015), o objetivo deste trabalho foi contribuir para a obtenção de novos 
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derivados, bem como obter informações para compreender como esta substância poderia ser 

transformada no organismo humano 

Este projeto de mestrado esteve vinculado ao projeto de pesquisa aprovado pela Fapesp 

na modalidade temático (processo 2017/04138-8, coordenado pelo Prof. Dr. Jairo Kenupp 

Bastos), intitulado “Realização de estudos químicos, analíticos, biológicos, farmacológicos e 

tecnológicos para preenchimento das lacunas no desenvolvimento do setor brasileiro de 

própolis”. Segundo a assessoria científica da FAPESP, o potencial inovador do projeto está 

justamente nos estudos de biotransformação dos constituintes dos diferentes tipos de própolis.   

2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral 

Realizar estudos de biotransformação da bacarina utilizando fungos filamentosos e 

bactérias da microbiota intestinal, bem como isolar os produtos majoritários de 

biotransformação do processo selecionado. 

2.2 Objetivos específicos  

 Determinar os valores de CIM da bacarina frente aos microrganismos que serão 

empregados nos estudos de biotransformação; 

 Desenvolver processos de biotransformação da bacarina com as bactérias do trato 

gastrointestinal Escherichia coli ATCC - 25922, Lactobacillus acidophilus ATCC 

– 53544 e L. jhonsonii – 33200 em culturas isoladas e mistas, bem como com os 

fungos filamentosos Cunninghamella elegans ATCC 10028b, Aspergillus alliaceus 

ATCC 10060;  

 Selecionar o processo mais promissor para o isolamento dos produtos de 

biotransformação; 

 Conduzir o processo selecionado em escala ampliada visando o isolamento dos 

produtos majoritários e a elucidação das estruturas químicas destes produtos. 
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3. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos podemos concluir que os estudos fitoquímicos deste 

trabalho forneceram resultados semelhantes aos já encontrados na literatura, confirmando a 

presença da bacarina entre as substâncias majoritárias da própolis verde.  

O método de cromatografia contracorrente é muito eficaz para separação e isolamento 

da bacarina presente na fração diclorometano da própolis verde.  

Os fungos filamentosos avaliados, as bactérias da microbiota intestinal e a levedura S. 

boulardii demonstraram potencial para biotransformar a bacarina, contribuindo para o 

conhecimento do possível metabolismo dessa substância e para obtenção de novos análogos. 

Além de demonstrar reações que são mais laboriosas de se obter a síntese química, nos produtos 

de biotranformações, como a clivagem na cadeia carbônica que ocorre no produto de 

biotransformação pbAa1 e pbAa2, que exigem uma alta energia de ativação.   

Por fim, a estratégia de utilização de processos de biotransformação para obtenção de 

derivados da bacarina foi eficiente, além de ter possibilitado o isolamento de produtos de 

biotransformação que poderão ser avaliados quanto a atividade biológica e utilizados como 

padrões em estudos de farmacocinética, além de contribuir com a biblioteca de análogos á 

substancia com variedade estrutural  
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