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RESUMO

ALMEIDA, M. O. Avaliação do efeito de moduladores epigenéticos na
biossíntese de produtos naturais em fungos. 2014. 211f. Tese (Doutorado).
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2014.
A manipulação seletiva de alvos epigenéticos usando pequenas moléculas inibidoras
das enzimas histona-desacetilases (HDACs) e DNA metiltransferases (DNMTs) é
uma estratégia para estimular a expressão das vias biossintéticas e a produção de
novos metabólitos secundários em fungos. Neste trabalho, inibidores de histonadesacetilases (butirato de sódio, ácido hidroxâmico suberoilanilida e ácido valproico)
e inibidores de DNA metiltransferases (5-azacitidina, hidralazina, procaína e
procainamida) foram suplementados em culturas líquidas e sólidas dos fungos
endofíticos Fusarium oxysporum SS46, Hyphodermella corrugata FLe8.2 e
Chaetomium globosum VR10, das linhagens comerciais Fusarium oxysporum ATCC
MYA 4623 e Chaetomium globosum ATCC 56726 e do fitopatógeno Botrytis cinerea
B0510. O fungo endofítico H. corrugata FLe8.2, em meio PDB, produziu o composto
2-(2-metoxifenil)-4H-piran-4-ona, e sua cultura em meio Czapek suplementada com
hidralazina levou ao isolamento de 3-metil-1,2,4-triazolo[3,4-a]-ftalazina. O
tratamento de F. oxysporum SS46 e F. oxysporum ATCC MYA 4623 com hidralazina
em meio Czapek levou ao isolamento de um novo composto, 2H-[1,2,4]triazino[3,4a]-ftalazina. Nestas culturas houve biotransformação da hidralazina pelos fungos,
provavelmente como mecanismo de desintoxicação. Ainda, a hidralazina teve um
efeito inibidor sobre a biossíntese do ciclohexadepsipeptídeo beauvericina em F.
oxysporum SS46. Nas culturas de C. globosum VR10 em meio Czapek os inibidores
de HDACs e de DNMTs suprimiram a biossíntese de chaetoglobosinas. A adição de
ácido valproico na cultura de C. globosum VR10 em meio PDB eliciou a produção da
chaetoviridina B. A adição de 5-azacitidina nas culturas de C. globosum VR10 em
meio sólido PDA não modificou a produção da chaetoglosina A. A produção de
chaetoviridina B por C. globosum ATCC 56726 em meio PDA foi inibida na menor
concentração de 5-azacitidina, 50 M, e retomada na concentração de 150 M. O
tratamento de B. cinerea B0510 com ácido hidroxâmico suberoilanilida SAHA levou
à biossíntese de um novo composto, ácido 5-benzil-2,3-di-hidroxi-3-isopropil-4oxotetrahidrofuran-2-carboxílico, o qual também foi isolado da linhagem
geneticamente modificada B. cinerea Bc ∆STC2. No geral, considerando as
linhagens fúngicas estudadas, os resultados mostram que a adição de moduladores
químicos que atuam em mecanismos epigenéticos promove mudanças no perfil de
metabólitos secundários.
Palavras-chave: produtos naturais microbianos,
epigenéticos, fungos endofíticos, fungo fitopatogênico.
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moduladores
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ABSTRACT

ALMEIDA, M. O. Evaluation of the effect of epigenetic modifiers in the
biosynthesis of fungal natural products. 2014. 211f. Thesis (Doctoral). Faculdade
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto, 2014.
The selective manipulation of epigenetic targets using small molecule inhibitors of
histone deacetylase (HDAC) and DNA methyltransferase (DNMT) activities is a
strategy to elicit the expression of biosynthetic pathways and production of new
secondary metabolites in fungi. In this work, HDAC inhibitors (sodium butyrate,
suberohydroxamic acid and valproic acid) and DNMT inhibitors (5-azacitidine,
hydralazine, procaine and procainamide) were supplemented in liquid and solid
cultures of the endophytic fungi Fusarium oxysporum SS46, Hyphodermella
corrugata FLe8.2 and Chaetomium globosum VR10, of the commercial fungal strains
Fusarium oxysporum ATCC MYA 4623 and Chaetomium globosum ATCC 56726 and
of the phytopathogenic fungus Botrytis cinerea B0510. The endophytic fungus H.
corrugata FLe8.2 produced 2-(2-methoxyphenyl)-4H-pyran-4-one in PDB medium,
while in the presence of hydralazine in Czapek medium the fungus produced 3methyl-1,2,4-triazolo[3,4-a]-phthalazine. Treatment of F. oxysporum SS46 and F.
oxysporum ATCC MYA 4623 with hydralazine in a Czapek medium led to the
isolation of new compound, 2H-[1,2,4]triazino[3,4-a]-phthalazine. Hydralazine was
biotransformed by these three fungi probably as a detoxification strategy. In addition,
hydralazine also inhibited the biosynthesis of the cyclodepsipeptide beauvericin by F.
oxysporum SS46. HDAC and DNMT inhibitors suppressed chaetoglobosins’
biosynthesis by C. globosum VR10 cultures in Czapek medium. The biosynthesis of
chaetoviridin B by C. globosum VR10 was elicited by acid valproic in PDB medium.
The production of chaetogosin A by C. globosum VR10 in PDA medium has not been
affected by 5-azacitidine. The biosynthesis of chaetoviridin B by C. globosum ATCC
56726 in PDA medium was inhibited in the presence of lower concentration 5azacitidine (50 M) and recovered in the higher concentration (150 M). Treatment of
B. cinerea B0510 with suberohydroxamic acid led to the biosynthesis of the new
compound
5-benzyl-2,3-dihydroxy-3-isopropyl-4-oxotetrahydrofuran-2-carboxylic
acid, which was also isolated from the genetically modified strain B. cinerea Bc
∆STC2. Results showed that chemical compounds that act in epigenetic mechanisms
can induce changes in the secondary metabolite profiles in the fungal strains studied
in this work.
Keywords: microbial natural products, biosynthesis, epigenetic modifiers, endophytic
fungi, pathogenic fungus.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Produtos naturais microbianos
A produção de metabólitos secundários por fungos filamentosos é um
processo que ocorre em condições ambientais específicas ou durante etapas
específicas de seu ciclo de vida. Os metabólitos secundários em geral são
moléculas de baixa massa molecular, que se diferenciam dos metabólitos primários
por não serem essenciais para o crescimento dos organismos que os produzem.
Estes metabólitos são usados como defesa, sinais químicos para comunicação,
adaptação a um habitat ou para inibição do crescimento de outros organismos que
podem competir pelo território, alimentação, entre outros (STRAUSS; REYESDOMINGUEZ, 2011; BRAKHAGE; 2013).
A produção de metabólitos secundários está frequentemente relacionada com
condições estressantes no meio ambiente como escassez de nutrientes,
temperatura, ausência de luz, ou mudanças no pH do meio. Estes compostos são
também denominados como produtos naturais, e podem apresentar uma ampla
gama de atividades biológicas e farmacológicas (STRAUSS; REYES-DOMINGUEZ,
2011; BRAKHAGE; 2013).
Os micro-organismos são uma importante fonte de moléculas únicas,
modificadas e aprimoradas pela evolução. Em 2008, Ganesan reavaliou os dados
publicados sobre os novos fármacos aprovados pelo Food and Drug Administration,
FDA (NEWMAN & CRAGG, 2007), e confirmou a contribuição extremamente
relevante dos micro-organismos para a descoberta de novas entidades químicas.
Foram aplicados filtros para analisar as contribuições originais de produtos naturais
na terapêutica, e concluiu-se que, entre 1970 e 2006, foram aprovadas 24
substâncias inovadoras de origem natural, sendo que 19 foram isoladas de microorganismos e cinco de plantas (GANESAN, 2008). Mesmo com a revisão mais atual
de Newman & Cragg (2012), os dados obtidos por Ganesan (2008) não são
alterados significantemente, mostrando a importância dos produtos naturais
microbianos no desenvolvimento de fármacos. Alguns fármacos derivados de
produtos naturais microbianos são apresentados na Figura 1.
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Figura 1. Fármacos derivados de produtos naturais de micro-organismos (São
apresentados nome do produto natural, sua atividade, espécie produtora e ano de
introdução dos fármacos na terapêutica).
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Figura 1. (Continuação da figura anterior) Fármacos derivados de produtos naturais
de micro-organismos (São apresentados nome do produto natural, sua atividade,
espécie produtora e ano de introdução dos fármacos na terapêutica).

A importância dos produtos naturais na descoberta e no desenvolvimento de
fármacos é bem documentada, e esta pesquisa está cada vez mais inserida na área
da biologia química, que utiliza pequenas moléculas para o estudo de processos
biológicos (PUPO; GALLO; VIEIRA, 2007).
Os métodos tradicionais para a busca de substâncias bioativas a partir dos
micro-organismos envolvem basicamente cultivo de coleções de micro-organismos e
procedimentos de extração, isolamento e identificação de moléculas, que na maioria
das vezes são monitoradas por ensaios de atividade biológica. Infelizmente esta
abordagem tem sido limitada quanto à descoberta de novas moléculas. Entretanto,
com o avanço da genética de micro-organismos há novas expectativas em relação à
descoberta de compostos bioativos inéditos (SCHERLACH, HERTWECK, 2009).
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Entre as principais classes de metabólitos secundários de fungos estão os
policetídeos sintases (PKS), peptídeos sintetases não ribossomais (NRPs), híbridos
policetídeo-peptídeo (PKS-NRPs), e os terpenos. A descoberta que a biossíntese de
metabólitos secundários em fungos é realizada por um grupo de genes agrupados
no genoma (clusters) é atual. Estes clusters costumam ter vários genes envolvidos
na biossíntese, e são responsáveis pela expressão das enzimas envolvidas neste
processo. Assim, entre outras enzimas envolvidas no metabolismo secundário, estes
clusters de genes expressam enzimas multimodulares e de multidomínio
extremamente grandes pertencentes às policetídeos sintases (PKS) e peptídeos
sintetases não ribossomais (NRPs) (BRAKHAGE; 2013).
Paralelamente ao progresso da identificação de genes necessários para a
produção dos metabólitos secundários, tem sido de grande interesse conhecer o
agrupamento em cluster e como está regulada a expressão destes genes. Clusters
de genes responsáveis pela produção de metabólitos secundários fúngicos são
regulados por uma complexa rede envolvendo múltiplas proteínas que respondem
aos vários estímulos ambientais. Estes estímulos incluem fontes de carbono e
nitrogênio, temperatura, luz, pH, entre outros, e também estímulos de outros microorganismos. Contudo, muito destes estímulos são relevantes para alguns clusters de
genes e podem variar entre as espécies de fungos (BRAKHAGE; 2013).
Os programas recentes de sequenciamento genômico têm revelado que estes
micro-organismos possuem um grande potencial biossintético e que o número de genes
que codificam para enzimas biossintéticas em muitas bactérias e fungos supera
claramente o conhecido. Uma razão para isto pode ser que apenas um subconjunto de
genes é expresso sob condições normais de laboratório, e, portanto, apenas uma
minoria de estruturas químicas em potencial é produzida. Estes genes são
denominados como genes crípticos, cuja presença não foi detectada em condições
normais de crescimento. Estes genes crípticos tem chamado a atenção de muitos
pesquisadores, principalmente porque a maioria deles contem genes que codificam
para policetídeos sintases (PKSs) e peptídeos sintetases não ribossomais (NRPs), que
são altamente estudados e procurados por estarem envolvidos na biossíntese de
agentes com potencial terapêutico (SCHERLACH; HERTWECK, 2009).
No entanto, nem todas as vias biossintéticas estão necessariamente
silenciadas. Os metabólitos podem ser produzidos em baixas quantidades devido às
condições de cultivo utilizadas, que não estimulam a biossíntese destes compostos,
ou seja, os sinais químicos ou ambientais necessários para a produção destes
metabólitos podem estar ausentes (SCHERLACH; HERTWECK, 2009).
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A supressão rigorosa da transcrição de metabólitos secundários é hipotetizada
como uma forma de proteção dos fungos do potencial tóxico dos produtos naturais, e a
biossíntese somente é eliciada quando for realizado um estímulo ambiental apropriado.
Estudos recentes mostram que a transcrição de muitas vias biossintéticas é controlada
por mecanismos epigenéticos (FISCH et al., 2009).

1.2 Modulação epigenética de biossíntese de produtos naturais
Waddington descreveu o processo epigenético em 1940 como “ramo da
biologia que estuda as interações casuais entre os genes e seus produtos que
conduzem os fenótipos a existir”. No entanto os mecanismos moleculares
específicos envolvidos na modificação epigenética da atividade do genoma não
foram completamente elucidados até mais recentemente. Atualmente, o estudo da
epigenética centra-se em “fatores moleculares e processos em torno do DNA que
regulam a atividade do genoma independente da sequência do DNA e que são
mitoticamente estáveis”. Estudos recentes revelaram que a metilação do DNA e a
modificação

de

histonas

são

os

mecanismos

epigenéticos predominantes

(GUERRERO-BOSAGNA; SKINNER, 2011; SUZUKI; MIYATA, 2006).
Alterações epigenéticas podem ter uma vasta gama consequências
fenotípicas que conduzem a condições de doença como câncer, problemas
reprodutivos e obesidade (GUERRERO-BOSAGNA; SKINNER, 2011).
A regulação baseada na modificação da cromatina é também um importante
mecanismo de controle utilizado por fungos para modular a transcrição de genes
envolvidos na produção de metabólitos secundários (CICHEWICZ, 2010).
A cromatina é o complexo formado por DNA nuclear e proteínas em que o
material genético dos eucariontes está empacotado. A principal subunidade da
cromatina é o nucleossomo. Ele consiste em cerca de 165 bp de DNA envolvidos em
duas voltas superhelicais em torno de um octâmero formado por oito unidades de
diferentes proteínas histonas (H2A, H2B, H3 e H4) com duas cópias. Este arranjo
físico de DNA em nucleossomos resulta numa compactação de aproximadamente
de 10 vezes da cromatina, que é adicionalmente aumentada pelas interações com
os nucleossomos vizinhos para formar uma fibra de 30 nm da cromatina (STRAUSS;
REYES-DOMINGUEZ, 2011).
Mudanças na estrutura da cromatina influenciam a expressão de genes.
Quando a cromatina está na forma condensada, os genes são inativos e quando a
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cromatina está descondensada os genes são expressos. Estes estados dinâmicos
da cromatina são controlados por padrões de fatores epigenéticos (STRAUSS;
REYES-DOMINGUEZ, 2011; GUERRERO-BOSAGNA; SKINNER, 2011).
Estudos recentes têm demonstrado que a transcrição de genes fúngicos é muitas
vezes controlada por regulação epigenética como modificações covalentes de histonas e
metilação de DNA (CICHEWICZ, 2010; STRAUSS; REYES-DOMINGUEZ, 2011).
Cada uma das histonas que compõem o octâmero nucleossomal possui uma
cadeia de aminoácidos terminais, denominada cauda N-terminal, que se estendem
do nucleossomo. Os resíduos de aminoácidos das cadeias N-terminais são sujeitos
a diversas modificações pós-traducionais, que incluem carbonilação, fosforilação,
ubiquitinação, glicosilação, sumoilação, ADP-ribosilação e principalmente acetilação
e metilação, dentre as quais a acetilação é a mais estudada e melhor compreendida
(CICHEWICZ, 2010; STRAUSS; REYES-DOMINGUEZ, 2011).
A acetilação é a modificação em histonas mais estudada em fungos, este
processo provoca um desenrolamento da cromatina que torna possível a transcrição
dos genes. A acetilação de histonas é realizada por enzimas

histona-

acetiltransferases (HATs). A cauda N-terminal das histonas contém grandes
quantidades de aminoácidos básicos, como lisinas e argininas, resultando em uma
carga positiva e possibilitando sua ligação com DNA, carregado negativamente.
Após a acetilação, as cargas positivas do grupo NH 3+ dos aminoácidos básicos são
neutralizadas, eliminando assim sua interação com o grupo fosfato do DNA,
resultando em uma estrutura da cromatina menos condensada, o que facilita o
acesso dos fatores regulatórios ao DNA. O processo contrário, a desacetilação da
cromatina, resulta na cromatina mais condensada e o silenciamento gênico. A
desacetilação de histonas é realizada por enzimas histona-desacetilases (HDACs)
(CICHEWICZ, 2010; STRAUSS; REYES-DOMINGUEZ, 2011). O mecanismo de
acetilação-desacetilação das histonas encontra-se descrito na Figura 2.
O
H
HN

O

HAT

+
NH2

resíduo de lisina
de histona desacetilada

S CoA

O
H
HN

O
N
H

HDAC

resíduo de lisina
de histona acetilada

Figura 2. Mecanismo de acetilação-desacetilação de histonas
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Outra modificação epigenética observada em fungos é a metilação do DNA.
Este processo é catalisado por enzimas DNA metiltransferases (DNMTs) que
utilizam S-adenosilmetionina (SAM) como doador de grupo metílico para adição do
grupo metílico ao carbono da posição 5´ de citosina, resultando na formação de um
composto chamando 5-metilcitosina. Este processo está correlacionado com
silenciamento gênico (CICHEWICZ, 2010; SUZUKI; MIYATA, 2006; CHERBLANC et
al., 2013). O mecanismo deste processo inicia com o grupamento tiol do resíduo de
cisteína que ataca a posição 6 da citosina e gera um intermediário DNA-proteína,
que possui propriedade nucleofílica na posição 5. O intermediário aceita o
grupamento metila de SAM, em seguida o hidrogênio da posição 5 é abstraído por
um resíduo básico e eliminado por β eliminação na posição 6 e formando 5metilcitosina (Figura 3) (SUZUKI; MIYATA, 2006).

Figura 3. Mecanismo da metilação do DNA catalisado por enzimas DNA
metiltransferases (DNMTs)
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Modificações covalentes em histonas e metilações no DNA podem operar em
conjunto para provocar mudanças no estado da cromatina e promover a expressão
ou o silenciamento gênico em fungos e em outros organismos. Muitas enzimas alvo
modificadoras do epigenoma têm sido identificadas. No metabolismo fúngico, as
enzimas mais estudadas são as DNA metiltransferases (DNMTs) e as histonadesacetilases (HDACs). Algumas pequenas moléculas bioativas (naturais ou
sintéticas) têm sido identificadas como inibidores seletivos ou semi-seletivos das
enzimas alvo modificadoras DNA metiltransferases (DNMTs) e as histonadesacetilases (HDACs) (CICHEWICZ, 2010).
Alguns compostos são capazes de reverter a metilação do DNA através da
inibição das DNA metiltransferases (DNMTs) (Figura 4). O análogo nucleosídico 5azacitidina (X) é um modulador epigenético clinicamente aprovado pelo FDA como
agente antitumoral para o tratamento da síndrome mielodisplásica (REN et al.,
2011). Apesar de ter sido descoberto de uma série de análagos nucleosídeos
sintéticos, mais tarde 5-azacitidina foi descoberto como um produto natural
(CHERBLANC et al., 2013). O inibidor 5-azacitidina é incorporado no DNA, o que
resulta na ligação das enzimas DNMTs com o DNA modificado causando a inibição
irreversível das enzimas DNMTs. Apesar da eficácia na reversão da metilação de
DNA, um dos grandes problemas de compostos como 5-azacitidina é a
citotoxicidade provavelmente associado com a incorporação no DNA (CICHEWICZ,
2010; GANESAN et al., 2009; SUZUKI; MIYATA, 2006; CHERBLANC et al., 2013;
REN et al., 2011).
O fármaco anestésico procaína (XII) e seu derivado procainamida (XIII),
fármaco do grupo dos anti-arrítmicos, e o anti-hipertensivo hidralazina (XI) são
compostos não nucleosídeos que inibem a atividade das DNMTs (Figura 4). O
mecanismo de ação da hidralazina e procainamida envolve a interação do átomo de
nitrogênio com os resíduos de lisina e arginina das DNMTs inibindo a atividade
catalítica das enzimas (GANESAN et al., 2009; REN et al., 2011).
Tem sido desenvolvido um grande número de inibidores das enzimas histonadesacetilases (HDACs) (Figura 4). O ácido hidroxâmico suberoilanida SAHA (XIV)
(Vorinostat) foi clinicamente aprovado pelo FDA para o tratamento do linfoma
cutâneo de células T. SAHA bloqueia a atividade enzimática de HDACs Classe I
(HDAC 1, 2 e 3) e Classe II (HDAC6) em concentrações de nanomolar, interagindo
no sítio ativo das enzimas. Em concentrações que não são tóxicas para células
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normais, SAHA altera dramaticamente os padrões de acetilação e provoca
interrupção e morte do crescimento de células cancerígenas tanto in vitro como em
modelos animais. A inibição das HDACs por SAHA resulta na acumulação de
histonas acetiladas, o que leva a ativação da expressão de genes (RICHON, 2006;
RICHON; GARCIA-VARGAS; HARDWICK, 2009). O ácido valproico (XVI), fármaco
anticonvulsivante, e o butirato de sódio (XV), apesar de serem mais fracos que os
inibidores hidroxâmicos, são considerados também uma importante classe de
inibidores de HDACs (CICHEWICZ, 2010; GANESAN et al., 2009; PONTIKI;
HADJIPAVLOU-LITINA, 2012; SUZUKI; MIYATA, 2006).

Figura 4. Compostos inibidores das enzimas DNA metiltransferases (DNMTs) e
histona-desacetilases (HDACs)

Na tentativa de acessar rotas de produtos naturais silenciadas e aumentar a
produção de metabólitos secundários microbianos, Willians e colaboradores (2008)
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suplementaram

culturas

de

fungos

com

moduladores

epigenéticos.

Nos

experimentos iniciais, doze fungos foram tratados com diversos inibidores de HDACs
e de DNA-metiltransferases em serie de diluição (0.1 µM a 10 mM). A análise dos
perfis metabólicos por HPLC, EM, RMN de 1H e CCDA revelou que onze destes
fungos responderam ao tratamento com a produção de novos produtos naturais.
Além disso, o cultivo de linhagens selecionadas em vários tipos de meios de cultura
confirmou que muitos dos novos metabólitos foram exclusivamente obtidos quando
os fungos foram tratados com moduladores epigenéticos. Destas linhagens, duas
culturas foram estudadas com mais detalhes. A adição de 5-azacitidina (X) à cultura
de Cladosporium cladosporioides estimulou a produção de várias oxilipinas (XVIIXIX), enquanto o tratamento com ácido hidroxâmico suberoilanilida (SAHA) (XIV)
resultou em duas outras novas perilenequinonas, cladocromas, juntamente com
quatro outras cladodromas conhecidas (XX-XXVI). O segundo fungo testado foi a
linhagem do gênero Diatrype tratado com 5-azacitidina (X), resultando na produção
de dois novos policetídeos glicosilados (XXVII-XXVIII) (Figura 5) (WILLIAMS et al.,
2008).
Foi realizado um trabalho posterior pelo mesmo grupo com o tratamento de
Aspergillus niger (ATCC1015) com o ácido hidroxâmico suberoilanilida (SAHA) (XIV),
inibidor de histona-desacetilases (HDACs). Este trabalho resultou produção de um
novo metabólito, a nigerona A (XXIX), biossintetizado exclusivamente quando a
cultura foi tratada com o SAHA (Figura5) (HENRIKSON et al., 2009).
A manipulação epigenética do fungo Penicillium citreonigrum gerou mudanças
no aspecto de seus gutatos. O cultivo do fungo em meio sólido com o modulador
epigenético 5-azacitidina (X) gerou o desenvolvimento de gutatos vermelhos
escuros, enquanto o cultivo do fungo sem adição do modulador epigenético gerou a
formação de gutatos sem coloração. A adição do modulador epigenético induziu a
produção de seis azafilonas (XXX-XXXV), dois pencolídeos (XXXVI-XXXVII) e dois
novos meroterpenos (XXXVIII-XXXIX) (Figura 5), ausentes no extrato controle
(WANG et al., 2010). Portanto, a estratégia de modulação epigenética usando
compostos químicos tem se mostrado eficiente para a diversificação do perfil
metabólito em fungos.
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Figura 5. Produtos naturais produzidos por fungos tratados com moduladores
epigenéticos
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1.3 Fungos endofíticos da coleção do laboratório de Química de Microorganismos
O laboratório de Química de Micro-organismos (LQMo), da FCFRP-USP
mantém uma coleção de micro-organismos endofíticos isolados de espécies de
Asteraceae (GUIMARÃES et al., 2008; GALLO et al., 2009).
A linhagem Chaetomium globosum VR10 foi isolada das folhas de Viguiera
robusta, e produziu os híbridos de policetídeo com peptídeo, chaetoglobosinas B
(XL), D (XLI) e E (XLII) (Figura 6), em meio líquido Czapek e sólido de arroz.
Chaetoglobosina B apresentou significativa atividade citotóxica em células
leucêmicas JURKAT e de melanoma (B16F10) (MOMESSO et al., 2008). Quando
cultivado em meio PDB (batata e dextrose) o fungo produziu outros policetídeos
denominados chaetoviridinas (XLIII-LV), alguns conhecidos e outros inéditos (Figura
6) (BORGES, et al., 2011). A produção de metabólitos secundários bioativos por
este fungo foi significativamente influenciada pelos diferentes meios de cultivo
líquidos.
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Figura 6. Metabólitos isolados do fungo endofítico Chaetomium globosum VR10
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O fungo endofítico Fusarium oxysporum SS46 foi isolado da planta medicinal
Smallanthus sonchifolius, conhecida como yácon (GALLO et al., 2009). F.
oxysporum

produziu

o

depsipeptídeo

beauvericina

(LVI)

e

o

policetídeo

anidrofusarabina (LVII) em meio líquido Czapek (Figura 7). Ambos os compostos
apresentaram

significativa

atividade

citotóxica

em

células

cancerígenas.

Beauvericina (LVI) apresentou atividade em células HCT-8 (colon, IC50 3,02 µg/mL),
MDAMB432 (mama, IC50 3,17 µg/mL) e SF295 (cérebro, com IC50 2,39 µg/mL).
Anidrofusarabina (LVII) apresentou atividade em células HCT-8 (colon, IC50 9,85
µg/mL), MDAMB432 (mama, IC 50 6,23 µg/mL) e SF295 (cérebro, com IC50 6,32
µg/mL) (NASCIMENTO et al., 2012).

Figura 7. Metabólitos isolados do fungo endofítico Fusarium oxysporum SS46

O fungo endofítico Hyphodermella corrugata FLe8.2 foi isolado da planta
Lychnophora ericoides, também conhecida como “falsa-arnica” (CONTI, 2012). O
basidiomiceto H. corrugata já foi isolado como endofítico, mas não há relatos sobre a
produção de metabólitos secundários por este fungo (RUNGJINDAMAI et al., 2008).
Há linhagens vendidas pela ATCC (American Type Culture Collection, EUA)
dos fungos Chaetomium globosum var. flavo-viride Novak ATCC 56726 ,
comercializada pela ATCC como produtora das chaetoviridinas A (XLIII), B (XLIV) e
C (XLV), substâncias também produzidas pela linhagem endofítica C. globosum
VR10 (Figura 6), e Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Saccardo) Snyder et
Hansen ATCC MYA-4623, cujo genoma foi recentemente sequenciado (WANG et
al., 2009). Portanto, estudos de modulação epigenética usando as linhagens
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comerciais e endofíticas podem fornecer dados interessantes e comparativos acerca
do metabolismo secundário.
1.4 Características, metabolismo e genoma de Botrytis cinerea
Botrytis cinerea Pers (teleomorfo Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel) é
um fungo imperfeito, filamentoso e necrotrófico da ordem Moniliales e família
Moniliaceae. É um patógeno de uvas, tabaco, tomates, morangos entre um total de
mais de 235 espécies de plantas identificadas. B. cinerea é um saprófita que ataca
primeiramente as partes danificadas da planta antes de se espalhar no tecido
saudável. O sintoma mais comum da infecção deste patógeno envolve as lesões
necróticas nas folhas (COLLADO; SÁNCHEZ; HANSON, 2007).
Este fungo é responsável pela doença conhecida como “podridão cinzenta”,
cujo nome se deve por produzir um mofo cinzento sobre os cultivos que infecta,
provocando grandes perdas em vegetais, frutas e outras culturas sob uma variedade
de condições de crescimento. O mofo cinzento causa grandes perdas econômicas
em vinhedos em climas temperados, onde causa a secagem e putrefação de uvas,
assim como alterações bioquímicas que reduzem a qualidade do vinho. Contudo, em
certas condições climáticas, a mesma espécie causa a chamada “podridão nobre”,
que é utilizada para elaboração de vinhos de alta qualidade como vinhos do tipo
Sauternes (França) (JACOMETTI; WRATTEN; WALTER, 2010).
B. cinerea sobrevive ao inverno em folhas secas, cascas e gemas da espécie
frutal. Forma estruturas de resistência chamadas de esclerócios, restos de micélio e
esporos nos ramos e resíduos infectados da temporada anterior. Na primavera, sob
condições de umidade e temperatura favoráveis (15-20 oC e 95% de umidade
relativa) dá-se a formação de conídeos a partir destes esclerócios e micélios que
voltam a repetir o ciclo de infecção (JACOMETTI; WRATTEN; WALTER, 2010).
Durante as últimas décadas foram realizados estudos sobre o metabolismo
secundário de B. cinerea, com a finalidade de conhecer o papel dos metabólitos
secretados no meio nos processos de infecção. Estes estudos evidenciaram que
alguns dos compostos produzidos por B. cinerea são fitotoxinas não específicas que
matam as células das plantas hospedeiras. Durante o processo de infecção da
planta, o fungo secreta substâncias pertencentes a duas famílias de toxinas: (1)
sesquiterpenos com esqueletos botrianos e (2) policetídeos com esqueleto de
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boticininas (COLLADO; SÁNCHEZ; HANSON, 2007; TANI et al., 2005; TANI et al.,
2006; MORAGA et al., 2011).
Os metabólitos com esqueletos botrianos são sesquiterpenos, cujo esqueleto
básico é um biciclo, que não seguem a regra do isopreno. Dentre os compostos
isolados desta família os mais representativos são o botridial (LVIII) e o dihidrobotridial (LXII). Botrianos e derivados (LVIII-LXXII) são responsáveis pela
fitopatogenicidade do fungo B. cinerea e encontram-se na Figura 8. A principal
toxina produzida por este fungo é o botridial. Botridial (LVIII) é produzido durante a
infecção da planta e induz a clorose e colapso das células da planta. Botridial (LVIII)
e di-hidrobotridial (LXII) foram os primeiros metabólitos isolados de B. cinerea
apresentando propriedade fitotóxica. Estes sesquiterpenoides têm uma ampla gama
de atividade biológica e desempenham um papel importante na patogenicidade do
fungo (COLLADO; SÁNCHEZ; HANSON, 2007). Os botrianos mais recentes,
boledulinas A-C (LXX-LXXII), foram isolados de um basidiomiceto Boletus edulis
(FENG et al., 2011).
O segundo grupo de compostos isolados por B. cinerea é formado pelo ácido
boticínico (LXXIII) e boticininas (LXXIV-LXXIX), que constituem compostos com
estruturas de lactonas policetídicas. Ácido boticínico e derivados também induzem
clorose e necrose nas plantas, e também demonstraram atividades antifúngicas
(TANI et al., 2005; TANI et al., 2006). Estes compostos policetídicos isolados de B.
cinerea encontram-se na Figura 9. Recentemente foram isoladas a botrilactona e
outras boticininas de uma linhagem mutante de B. cinerea Bc cat 2 (MORAGA et al.,
2011). A botrilactona (LXXX) é uma lactona poli-hidroxilada descrita na literatura
como um composto de potente atividade antibiótica, e recentemente teve sua
configuração absoluta revisada e estabelecida (MORAGA et al., 2011).
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Figura 8. Sesquiterpenos com esqueletos botrianos isolados de B. cinerea
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Figura 9. Policetídeos isolados de B. cinerea
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O controle de B. cinerea é difícil devido a sua ampla gama de hospedeiros e a
sua capacidade de desenvolver resistência aos fungicidas, alta variabilidade
genética e capacidade de sobreviver como saprófito ou por períodos prolongados
como esclerócios em resíduos de culturas (COLLADO; MACÍAS; HANSON, 2007).
As estratégias de controle deste fungo baseadas em fungicidas clássicos
produzem graves efeitos colaterais principalmente relacionados com a contaminação
ambiental e desenvolvimento de multirresistências. Há um grande interesse na
produção de fungicidas que não impeçam o papel benéfico que os micro-organismos
desenvolvem com as plantas e que também não persistem na cadeia alimentar
(COLLADO; MACÍAS; HANSON, 2007; JACOMETTI; WRATTEN; WALTER, 2010).
Para abordar estas questões é necessário uma melhor compreensão da
biologia do fungo, a função dos genes e os aspectos relacionados ao metabolismo
secundário e interação planta-patógeno. Assim, estudos vêm sendo publicados
sobre os genes e as enzimas envolvidos no metabolismo secundário de B. cinerea
(SIEWERS et al., 2005; PINEDO et al., 2008; AMSELEM et al., 2011; DALMAIS et
al., 2011).
Recentemente foi realizado o sequenciamento dos genomas das linhagens de
B. cinerea B0510 e T4 e de S. sclereotinia pelo Broad Institute, instituto de pesquisa
entre Harvard-MIT (B. cinerea Database; http://www.broad.mit.edu/annotation/
genome/botrytis_cinerea/Home. html) e The Genoscope, centro francês de
sequenciamento (http:/www.genoscope.cns.fr), respectivamente. Como resultado
destes estudos, foi possível conhecer a sequência completa de genes, fatores de
transcrição e regulação, assim como genes envolvidos no metabolismo secundário
que codificam enzimas chaves participantes na biossíntese das toxinas. Verificou-se
que B. cinerea possui um arsenal de enzimas envolvidas na biossíntese das toxinas
excretadas,

junto

a

outras

funções

ainda

desconhecidas.

Analisando

o

sequenciamento genômico de B. cinerea do ponto de vista dos metabólitos
secundários, este fungo apresenta 45 enzimas chaves, algumas específicas deste
patógeno: vinte e dois policetídeos sintases (PKS), oito peptídeos sintetases não
ribossomais (NRPS), cinco enzimas híbridas (PKS-NRPS), seis sesquiterpenos
ciclases (STC), três diterpenos ciclases (DTC) e uma dimetilalil triptofano sintase
(DMATS).
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Estes dados demonstram que o fungo patogênico B. cinerea tem um grande
potencial para o estudo de metabólitos crípticos e suas correspondentes vias
biossintéticas.
O sequenciamento dos genomas das linhagens de B0510 e T4 de B. cinerea
pelo

Broad

Institute

e

The

Genoscope,

respectivamente,

proporcionou

a

caracterização do cluster de genes envolvido na biossíntese do botridial (SIEWERS
et al., 2005; PINEDO et al., 2008). Este cluster de genes é constituído por genes que
codificam para uma sesquiterpeno ciclase (BcBOT2), uma acetiltransferase
(BcBOT5) e três monooxigenases P450 (BcBOT1, BcBOT2 e BcBOT3) (Figura 10).
Este cluster de genes não foi identificado em nenhum outro genoma fúngico.

Figura 10. Cluster envolvido na produção de botridial e derivados (PINEDO et al.,
2008)

Estes estudos permitiram identificar o primeiro gene BcBOT1 envolvido na
biossíntese do botridial. O gene BcBOT1 (Botrytiscinerea BOTrydial biosynthesis
gene) codifica para uma monooxigenase 450 que atua em um dos últimos passos da
biossíntese do botridial. Foram estudados três mutantes diferentes de B. cinerea,
nos quais o gene BcBOT1 foi silenciado. Nenhum dos mutantes produziu botridial,
contudo foi observado o acúmulo do intermediário 4β-acetoxiprobotriano-9β,10β-diol,
indicando que BcBOT1 está envolvido na hidroxilação do carbono C-15 do esqueleto
botriano, que segue com a hidroxilação do carbono C-10 levando à formação do 4βacetoxi-9β,10β,15α-tri-hidroxiprobotridial, seguida de oxidação de C-10 e de C-15,
produzindo botridial (Figura 11) (SIEWERS et al., 2005).
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Figura 11. Rota biossintética do botridial

O segundo gene identificado envolvido na biossíntese de botridial foi o
BcBOT2. Este gene codifica para uma sesquiterpeno ciclase (STC) encarregada de
ciclizar o farnesil pirofosfato (FPP) a presilfiperfolan-8β-ol, o precursor dos botrianos.
Os dados obtidos neste estudo estabeleceram que a proteína codificada por
BcBOT2 é necessária para o primeiro passo da biossíntese do botridial. A inativação
do gene BcBOT2 em B. cinerea B0510 resultou em um possível redirecionamento
do metabolismo originando uma superprodução significativa de ácido boticínico
(LXXIII) e boticinina A (LXXIV), metabólitos com esqueleto policetídico (Figura 9). A
superprodução de ácido boticínico e boticinina observada na cepa B0510, quando o
gene BcBOT2 foi silenciado, sugere que o fungo é capaz de compensar a ausência
da toxina botridial com ácido boticínico. Isto demonstra que ambas as famílias de
toxinas estão relacionadas com a fitotoxicidade e o mecanismo de infecção do
fitopatógeno (PINEDO et al., 2008).
Recentemente foram identificados dois genes de BcPKS6 e BcPKS9 que
codificam para policetídeos sintases (PKS). Estes genes foram renomeados como
BcBOA6 e BcBO9 e estão envolvidos na biossíntese das boticininas, lactonas
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policetídicas isoladas de B. cinerea. Neste trabalho, o estudo de linhagens mutantes
de B. cinerea B0510, nas quais foram silenciados os genes BcPKs6 (∆bcboa6) e
BcPKs9 (∆bcboa9), indicou a ausência de produção de boticininas em ambos os
casos e uma superprodução de botrilactona na linhagem ∆bcboa9. Estes dados
mostraram que ambos os genes são necessários para biossíntese de boticinina e
que pode existir uma correlação biossintética entre ambas as famílias de
policetídeos (botrilactonas e boticininas) (DALMAIS et al., 2011; MORAGA et al.,
2011).
Todas estas informações tornam B. cinerea um fungo interessante para
estudos de modulação epigenética que podem induzir a expressão de genes
crípticos.
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2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar e comparar os efeitos da adição de
moduladores epigenéticos na biossíntese de produtos naturais pelos fungos
endofíticos Hyphodermella corrugata Fle8.2, Chaetomium globosum VR10, Fusarium
oxysporum SS46, pelos fungos comerciais Chaetomium globosum var. flavo-viride
Novak ATCC 56726, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Saccardo) Snyder et
Hansen ATCC MYA-4623, e pelo fungo fitopatogênico Botrytis cinerea B0510.

Objetivos específicos:
- Cultivar as linhagens endofíticas C. globosum VR10, F. oxysporum SS46 e H.
corrugata Fle8.2, as linhagens comerciais C. globosum ATCC 56726, F.
oxysporum ATCC MYA-4623, e fungo fitopatogênico B. cinerea B0510 com e
sem a adição de moduladores epigenéticos ao meio de cultivo.
- Obter os extratos de todos os cultivos e avaliar os seus perfis químicos através
de HPLC-UV (DAD) e RMN de 1H, para verificação do efeito da adição dos
moduladores epigenéticos na biossíntese de metabólitos secundários.
- Comparar os efeitos dos moduladores epigenéticos em linhagens de fungos
endofíticos e comerciais, e na linhagem de B. cinerea B0510.
- Fracionar os extratos obtidos para isolamento e identificação das substâncias
produzidas.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Material
3.1.1 Fases estacionárias e eluentes para cromatografia
Para cromatografia em colunas de vidro (CC) foram utilizadas as fases
estacionárias: sílica gel (80-230 mesh) Acros Organic; sílica gel 60 (60-200 μm) da
Merck, Lipophilic Sephadex® LH-20 Sigma-Aldrich.
Para Cromatografia em camada delgada analítica (CCDA) foram utilizadas:
cromatofolhas – Sílica gel F254 TLC-cards 20×20 cm da Fluka; cromatofolhas –
Alugram RP-18W/UV254 20x20 cm da Macherey-Nagel, cromatofolhas - sílica gel
(Merck - Kieselgel 60 F254) com indicador de fluorescência. Como revelador foi
utilizada vanilina em ácido sulfúrico.
Nas eluições foram utilizados os solventes hexano, acetato de etila (AcOEt) e
metanol (MeOH), em misturas de diferentes proporções.
3.1.2 Moduladores epigenéticos e material utilizado no ensaio de determinação
de concentração inibitória mínima (CIM)
Para realização dos experimentos de modulação epigenética foram selecionadas
as substâncias químicas (moduladores epigenéticos) inibidoras das enzimas histonas
desacetilases HDACs: ácido hidroxâmico suberoilanilida (SAHA), ácido valproico e
butirato de sódio. Foram também usadas substâncias químicas (moduladores
epigenéticos) inibidoras das enzimas DNA metil-transferases DNMTs: 5-azacitidina,
procaína, procainamida e hidralazina. Todos os compostos foram obtidos da SigmaAldrich. Para o ensaio de determinação de concentração inibitória mínima (CIM) foram
utilizados todos os moduladores epigenéticos descritos acima, e microplacas de 96 poços
(ELISA); placas de Petri, resazurina utilizada como solução reveladora, e actidione
utilizada como antifúngico (os compostos também foram obtidos da Sigma-Aldrich).
3.2 Equipamentos
3.2.1 Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência – CLAE ou HPLC
As análises em HPLC foram realizadas nos equipamentos:
- Cromatógrafo analítico e semi-preparativo binário Shimadzu, (modelo LC-10 AVP controlador, LC-6 AD – bomba, com detectores: DAD modelo SPD-M10AVP e RID
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modelo RID-10A, e auto injetor SIL-10AF. Foram usadas as colunas: analítica com
pré-coluna, modelo Shim-Pack CLC-ODS (M) C18 (4.6 x 250 mm; 5 m); e coluna
semi-preparativa com pré-coluna modelo Nucleosil 120-5 C18 (10 x 250 mm; 5 m).
Foi utilizada como fase móvel o sistema gradiente de acetonitrila em água de 10 a
100% de acetonitrila.
- Cromatógrafo preparativo isocrático Shimadzu (modelo: CBM-20A – controlador,
LC-6A – bomba, com detector UV-VIS SPD-20A. Coluna preparativa modelo ShimPack PREP-ODS (H) C18 (20 x 250 mm; 5 m). Como fase móvel de acetonitrila e
água, em modo isocrático.
- Cromatógrafo da Merck-Hitachi LaChrom, acoplado ao detector de índice de
refração L-7490 e a bomba L-7100, com o processador Pentium 90, e o software
Borwin, versão 1.21. Acoplado ao cromatógrafo foi utilizada uma coluna de sílica gel
semi-preparativa de 1 x 25 cm LiChrospher Si-60 com partícula de 10 μm. Foram
utilizados como fases móveis solventes para HPLC hexano, acetato de etila (AcOEt)
e mistura entre eles, em modo isocrático.
- Cromatógrafo líquido Elite LaChrom-Hitachi, acoplado ao detector UV L-2400, e ao
detector de índice de refração L-2490, com a bomba L-2130, e o software EZChrom
Elite versão 3.1.6. Acoplado ao cromatógrafo foi utilizado uma coluna semipreparativa LiChroCART 250-10 LiChrospher 100 RP-18 (10 µm). Foi utilizado como
fase móvel o sistema gradiente de acetonitrila em água de 10 a 100% de acetonitrila.
As condições cromatográficas utilizadas em cada análise serão apresentadas
em Resultados e Discussões.

3.2.2 Espectrômetros de RMN
Os experimentos foram realizados nos equipamentos:
- Bruker ARX 500 MHz. Foram utilizados solventes deuterados da Cambridge
Isotope Laboratories e Acros Organic (98,0 – 99%).
- Agilent 400 MHz, Agilent 500 MHz, e a temperatura ambiente (25 oC). As amostras
foram dissolvidas em clorofórmio deuterado (CDCl 3) ou metanol deuterado (MeOHd4) das marcas Cambridge Isotopes, Sigma e EurisoTop®.
Os deslocamentos químicos foram expressos na escala  em ppm e as
constantes de acoplamento (J) em Hertz (Hz). Os valores de  estão referenciados
com os respectivos picos residuais para hidrogênio de clorofórmio e metanol em 
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7,25 e 3,30 respectivamente, e, para carbono em  77,0 e 49,0 para clorofórmio e
metanol respectivamente.

3.2.3 Espectrômetros de massas
As análises feitas em baixa resolução foram realizadas no equipamento da
AcquityTM UPLC (Waters) com sistema de bomba quaternária e injetor automático
acoplado ao espectrômetro de massas Xevo TQ-S com fonte de ionização por
electrospray (ESI) equipado com Z-spray ortogonal (Waters Corp., Milford, MA,
USA). Para a aquisição e processamento dos dados foi utilizado o software
Masslynx 4.1 (Micromass, Manchester, UK). A fonte de ionização foi operada em
modo positivo e negativo e os parâmetros empregados nas análises foram: tempo
de scan: 0,5 s; gás de dessolvatação: N2 a 350ºC; temperatura da fonte de
ionização: 150 ºC e voltagem do capilar: 3,2 kV (modo positivo) e -3,2 kV (modo
negativo), voltagem do cone: 40 V. As análises foram feitas por inserção direta, as
amostras

foram

solubilizadas

em

solventes

grau

LC-MS,

preparadas

na

concentração de 10 g/mL e 5 L foram injetados diretamente no equipamento de
UPLC sem coluna cromatográfica com auxílio de uma bomba de seringa com vazão
de 5 mL/min. Foram realizadas análises dos solventes utilizados na preparação das
amostras (acetonitrila e água) descartando, assim, os possíveis contaminantes
presentes nesses solventes e que prejudicam as análises. As análises foram feitas
sob supervisão do Professor Dr. Luiz Alberto B. de Moraes do Departamento de
Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRPUSP).
As análises feitas em alta resolução foram realizadas no espectrômetro de
massas “micrOTOF Q II – ESI-TOF Mass Spectrometer”. As análises foram
realizadas no

Núcleo

de

Pesquisas em Produtos Naturais e

Sintéticos,

Departamento de Química e Física, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto, sob responsabilidade do Prof. Dr. Norberto P. Lopes.
3.2.4 Demais equipamentos
Outros equipamentos foram utilizados: Evaporadores Rotativos (Büchi –
modelo R-114 e Büchi – modelo R-II), autoclave vertical (Phoenix AV 75), autoclave
Selecta, modelo Autester 4043720. Para a pesagem de meios de cultura e demais
substâncias foram utilizadas as balanças analíticas Metter Toledo XS 205 e Gehaka
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BG400. A manipulação dos micro-organismos foi realizada em fluxo laminar da
marca PACHANE PA-320. Para o pré-inóculo e cultivo das culturas em Erlenmeyers
foi utilizado o shaker INOVA 44 (New Brunswick) e a incubadora de bancada com
agitação orbital-Shaker 430/RDBP (Nova Ética).
3.3 Métodos

3.3.1 Meios de cultura

Meio PDA (potato dextrose ágar) (Himedia)
O meio PDA foi preparado com 39 g em 1000 mL de água destilada.

Meio PDB (Fluka)
O meio PDB foi preparado com 24 g em 1000 mL de água destilada.

Meio pré fermentativo
Este meio pré-fermentativo foi preparado com 5g de triptona, 10g de dextrose,
3g de extrato de levedura, 10 g de extrato de malte para 1L de água destilada com
pH= 6,2-6,4.

Meio Czapek
Este meio fermentativo foi preparado com sacarose 3,0%, NaNO 3 0,2%,
K2HPO4 0,1%, MgSO4.7H2O 0,05%, KCl 0,05%, FeSO4.7H2O 0,001%, para 100 mL
de água destilada com pH= 6,2-6,4.
Meio Ágar-Tomate
Este meio foi preparado com 500 mL de purê de tomates, 500 mL de água
destilada e 20 g de ágar.
Meio Czapek-Dox
Este meio foi preparado com 50 g de glicose, 1 g de extrato de levedura, 5 g
de K2HPO4, 2 g de NaNO3, 0,5 g de MgSO4.7H2O, 0,01g de FeSO4.7H2O e 1L água
destilada. O pH foi ajustado a 6,5–7,0.
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Meio Ágar-Malte
Este meio foi preparado com 20g de glicose, 20g de malte, 1 g de peptona, 20
g de ágar e 1 L de água destilada. O pH foi ajustado a 6,5–7,0.
3.3.2 Estocagem e reativação dos fungos endofíticos Fusarium oxysporum
SS46, Hyphodermella corrugata FLe8.2 e Chaetomium globosum VR10, e das
linhagens comerciais Fusarium oxysporum ATCC MYA 4623, Chaetomium
globosum ATCC 56726
Os fungos endofíticos F. oxysporum SS46, H. corrugata FLe8.2 e C.
globosum VR10, pertencentes à coleção de micro-organismos endofíticos do LQMo
da FCFRP-USP, coordenado pela Profa. Dra. Mônica T. Pupo, e os fungos
comerciais F. oxysporum ATCC MYA 4623, C. globosum ATCC 56726 foram
estocados em água deionizada estéril (CASTELLANI, 1963) e óleo mineral
(ARAÚJO et al., 2002). A reativação dos fungos foi feita em placa de Petri contendo
aproximadamente 25 mL de meio PDA (item 3.3.1 p. 27) autoclavado. Os fungos
foram inoculados adicionando-se três fragmentos de ágar contendo micélio (cerca
de 0,5 cm de diâmetro) em cada placa de Petri (realizado em triplicata). Os fungos
inoculados foram mantidos em estufa 30 oC por 7 dias.
3.3.3 Cultivo do fungo H. corrugata Fle8.2 em meio líquido PDB (20 dias)
O fungo H. corrugata Fle8.2 foi reativado em placa de Petri para obtenção de
seu inóculo, (item 3.3.2). Após 7 dias de crescimento do fungo, 5 fragmentos de ágar
contendo micélio (cerca de 0,5 cm de diâmetro) foram transferidos para cada um dos
15 Erlenmeyers (250 mL) contendo 75 mL de meio fermentativo PDB (item 3.3.1 p.
27) autoclavado. Um Erlenmeyer contendo apenas o meio fermentativo foi mantido
sem inóculo do fungo, para controle. Estes frascos foram incubados sob agitação a
120 rpm, a 30 oC por 20 dias. Após 20 dias de cultura fermentativa 500 mL de etanol
95% foram adicionados ao meio fermentativo, que permaneceu em maceração por
24 horas. Após 24 horas o extrato foi filtrado sob vácuo. Ao filtrado foram
adicionados 1500 mL de água destilada, finalizando com volume final de 3125 mL.
Logo após foi realizada a partição com acetato de etila (3 x 1L). Obteve-se uma
massa de extrato bruto de 0,5322 g e uma massa de 0,12462 g para o extrato
controle. Após a solubilização do extrato bruto em metanol ocorreu a formação de
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um precipitado que foi separado do extrato bruto, resultando em uma massa
resultante de extrato 0,33832 g.
O extrato (Fle8.2) (0,33832g) foi submetido a fracionamentos cromatográficos,
conforme procedimento descrito abaixo na figura 12.

Fle8.2
m = 0,33832 g
Sephadex ; (35 cm x 3 cm)
FM: MeOH
6 subfrações
Fle8.2 (2)
m= 0,190 g
CC
sílica gel 60 (230-80 mesh); (25 cm x 2 cm)
FM: gradiente crescente de eluição de
hexano:AcOEt finalizando com MeOH
16 subfrações
Fle8.2 (2.15)
m= 0,0046 g
HPLC-DAD, coluna analítica C-18
FM: gradiente ACN-H2O 10 a 100% de
ACN em 40 minutos de análise, fluxo de
1mL/min, na concentração de 0,8mg/mL,
204 nm.
Fle8.2 (2.15.3)
substância 1
m= 1,06 mg

Figura 12. Fracionamento do extrato do cultivo do fungo H. corrugata Fle8.2 em
meio líquido PDB (20 dias).

A subfração Fle8.2 (2.15.3) de massa 1,06 mg foi obtida através da
purificação da fração Fle8.2 (2.15) por HPLC-DAD, nas condições descritas na
Figura 12, e foi coletada no tempo de 18 minutos. A subfração Fle8.2 (2.15.3) tratase da substância 1 e foi submetida a análise por RMN de 1H, gHMBC, gHMQC,
gCOSY e HR-ESI-MS. A identificação estrutural da substância 1 encontra-se no item
4.2 da página 60.
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3.3.4 Estudo químico epigenético das linhagens endofíticas F. oxysporum
SS46, H. corrugata FLe8.2 e C. globosum VR10, e comerciais F. oxysporum
ATCC MYA 4623, C. globosum ATCC 56726

3.3.4.1 Determinação das concentrações inibitórias mínimas (CIM)
Os testes de toxicidade dos moduladores epigenéticos frente aos fungos em
estudo foram realizados em placas de 96 poços (ELISA), na qual diluições seriadas
de 2mM; 1mM; 0,5mM; 0,25mM; 0,125mM; 62,5µM; 31,2µM; 15,6µM; 7,8µM; 3,9µM;
1,95µM dos moduladores epigenéticos (ácido hidroxâmico suberoilanilida, ácido
valproico e butirato de sódio – inibidores de HDACs; 5-azacitidina, procaína,
procainamida e hidralazina – inibidores de DNMTs) foram preparadas, transferindose 80 µL de um poço, já contendo 80 µL de caldo Czapek (item 3.3.1 p. 27), para o
outro.
Para o preparo das soluções-mãe (SM) com concentração de 3 mM, massas
adequadas dos moduladores foram dissolvidas em 0,5 mL de caldo Czapek. Os
inóculos fúngicos foram preparados por meio de raspagem a partir da adição de 15
mL de Czapek a uma placa de crescimento (PDA) do micro-organismo por 7 dias.
Foram realizados controles de esterilidade. Os controles das soluções dos
moduladores epigenéticos foram feitos nos últimos poços após as diluições de cada
modulador (coluna 12), o qual foram adicionados 80 µL das soluções dos
moduladores em 20 µL de meio Czapek. No controle de viabilidade do inoculo (linha
G, 1 a 7) foram adicionados 20 µL de suspensão micelial em 80 µL de meio Czapek.
No controle do meio de cultura (linha G, 7-11) foram adicionados 100 µL de meio
Czapek. O antifúngico actidione foi utilizado como controle positivo (1 mg/mL), e
neste controle (linha H) foram adicionados 80 µL de actidione em 20 µL de
suspensão micelial. Adicionalmente, 20 µL do revelador de crescimento microbiano
resazurina (0,0025% m/v) foram incorporados em cada poço. A resazurina muda de
coloração azul para rosa quando há crescimento do micro-organismo. Essa
mudança de coloração é devido à reação da resazurina (azul) que após ser reduzida
torna-se rosa (resorufina) (Figura 13) (BUENO et al., 2002). A resazurina é um
indicador de oxido-redução que tem sido utilizado para avaliar a viabilidade de
células microbianas (PALOMINO et al., 2002). As placas foram incubadas em
câmara climatizada a 20°C e 60% de umidade por 4 a 7 dias dependendo do microorganismo. A concentração inibitória mínima (CIM) nestes ensaios foi considerada a

Material e Métodos | 31

menor concentração da amostra que impediu visivelmente o crescimento
microbiano. A Figura 14 ilustra a placa de 96 poços para o ensaio de CIM dos
moduladores epigenéticos hidralazina, ácido hidroxâmico suberoilanilida SAHA e
ácido valproico.

Figura 13. Reação de redução da resazurina
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Figura 14. Esquema do ensaio de CIM dos moduladores epigenéticos hidralazina, ácido hidroxâmico suberoilanilida SAHA e ácido valpróico
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3.3.4.2 Cultivo dos fungos endofíticos F. oxysporum SS46, H.corrugata FLe8.2
e C. globosum VR10 em meio líquido Czapek (21 dias) com adição de 50 µM
dos moduladores epigenéticos ácido hidroxâmico suberoilanilida, ácido
valproico, butirato de sódio, procaína, procainamida e hidralazina
Os fungos F. oxysporum SS46, H. corrugata FLe8.2 e C. globosum VR10
foram reativados em placa de Petri (item 3.3.2, p. 28). Os fungos reativados em
placa de Petri foram mantidos em estufa 30 oC por 7 dias.
Para cada fungo, separadamente, foi realizado o seguinte procedimento: após
7 dias de crescimento do fungo, um fragmento de micélio-ágar (cerca de 0,5 cm de
diâmetro) foi transferido para cada um dos 28 tubos tipo Falcon (de capacidade 15
mL) contendo 3 mL de meio pré-fermentativo (item 3.3.1, p. 27), previamente
autoclavados. Os 28 tubos Falcon foram incubados sob agitação a 120 rpm por 4
dias a 30 oC. Após este período, 6 mL de cada pré-cultura fúngica (dois tubos tipo
Falcon) foram transferidos para cada um dos 14 Enlermeyers (250 mL) contendo 75
mL de meio fermentativo Czapek (item 3.3.1 p. 27), previamente autoclavados.
Os 14 frascos foram incubados sob agitação de 120 rpm a 30 oC por 24
horas. Após o período de 24 horas, em cada um dos 12 Erlenmeyers foram
adicionados 50 μM dos moduladores epigenéticos (solubilizados em 100 μL de
DMSO), em ambiente asséptico. Foram adicionados aos frascos os moduladores
epigenéticos ácido hidroxâmico suberoilanilida, ácido valproico e butirato de sódio,
procaína, procainamida e hidralazina. As soluções foram adicionadas em cada um
dos Erlenmeyers contendo 75 mL de meio fermentativo Czapek com a suspensão
micelial. Cada um dos seis moduladores foi adicionado em dois frascos, totalizando
12 Erlenmeyers. Em dois Erlenmeyers não foram adicionados moduladores
epigenéticos, contendo apenas a cultura do fungo (frascos controles).
Os 14 frascos foram incubados sob agitação de 120 rpm a 30 oC por 20 dias.
Após este período, adicionou-se um volume de 50 mL de etanol em cada frasco, que
foram mantidos em maceração por 24 horas. Após esse período adicionou-se 100
mL de água destilada em cada frasco que em seguida foram homogenizados com
mixer, e na sequência foram filtrados sob vácuo. Logo após a filtragem foi feita a
partição com AcOEt (2 x 110 mL) de cada frasco separadamente. Para o fungo F.
oxysporum SS46 foi realizado o experimento em duplicata. Para os fungos H.
corrugata FLe8.2 e C. globosum VR10 o experimento não foi feito em duplicata. Os
extratos obtidos foram submetidos à análise por HPLC-DAD analítico (item 3.3.4.3,
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p. 36). Os extratos obtidos e suas respectivas massas estão descritos na tabela 1. A
Figura 15 mostra o esquema geral do cultivo dos fungos endofíticos em meio
Czapek (21 dias) suplementados com os moduladores epigenéticos.
F. oxysporum SS46
H. corrugata FLe8.2
C. globosum VR10
Inoculação de micélio
Meio pré-fermentativo
4 dias
120 rpm, 30 oC
inoculação
Meio fermentativo Czapek
24 horas
120 rpm, 30 oC
Adição de 50µM dos
moduladores
epigenéticos aos
cultivos
20 dias
120 rpm, 30 oC
filtração
partição (AcOEt)

20 dias
120 rpm, 30 oC
filtração
partição (AcOEt)

Extratos
controles

Extratos dos cultivos
suplementados com os
moduladores
epigenéticos

Figura 15. Esquema geral do cultivo dos fungos endofíticos F. oxysporum SS46, H.
corrugata FLe8.2 e C. globosum VR10 em meio Czapek (21 dias) suplementados
com os moduladores epigenéticos
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Tabela 1. Extratos em AcOEt obtidos no cultivo dos fungos endofíticos F.SS46, H. corrugata FLe8.2 e C. globosum VR10 em meio
Czapek (21 dias) com adição dos moduladores epigenéticos
Moduladores
epigenéticos
adicionados aos
cultivos (50 µM)
controles

Massas (g)
H. corrugata
Fle8.2

Massas (g)
F. oxysporum SS46 1

Massas (g)
F. oxysporum SS46 2

Massas (g)
C. globosum VR10

0,08795

0,02307

0,02404

0,1896

procainamida

0,09373

0,02306

0,0204

0,21275

ácido hidroxâmico
suberoilanilida

0,09057

0,02791

0,02118

0,2716

procaína
butirato de sódio
ácido valproico
hidralazina

0,18083
0,08984
0,11814
0,12954

0,0284
0,02142
0,02427
0,02375

0,01895
0,01967
0,02198
0,02481

0,29032
0,2538
0,15349
0,2104
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3.3.4.3 Análise química dos extratos obtidos nos experimentos de modulação
epigenética das linhagens endofíticas e ATCC
As análises foram realizadas por HPLC-DAD com coluna analítica com précoluna, modelo Shim-Pack CLC-ODS (M) C18 (4.6 x 250 mm; 5 m). Foi usada
como fase móvel gradiente de acetonitrila em água (0-30min, 10% a 100% de
acetonitrila; 30-32 min, 100% de acetonitrila; 32-40 min, 100% a 10% de
acetonitrila), com tempo total de análise de 40 minutos. Foram injetados 20 µL de
cada extrato, solubilizados em acetonitrila:água (1:1) na concentração de 1
mg.mL-1, à vazão de 1 mL.min -1, e detecção em UV na faixa de 190 a 370 nm.
3.3.4.4 Purificação do extrato do cultivo do fungo endofítico H. corrugata
FLe8.2 suplementado com modulador epigenético hidralazina (50µM) em meio
Czapek (21 dias)
O extrato (m= 0,094 g) do cultivo do fungo endofítico H. corrugata FLe8.2
suplementado com modulador epigenético hidralazina (50µM) em meio Czapek
(21 dias) (item 3.3.4.2, p. 34), foi purificado em HPLC-UV utilizando uma coluna
semi-preparativa com pré-coluna modelo Nucleosil 120-5 C18 (10 x 250 mm; 5
m), em fase móvel isocrática com 50% de água e 50% de acetonitrila, com
tempo total de 25 minutos. Foram feitas injeções de 200 µL de extrato,
solubilizado na mesma solução da fase móvel na concentração de 5 mg.mL -1, à
vazão de 3 mL.min -1, e detecção em UV em 229 e 254 nm. O composto com
tempo de retenção de 7 minutos purificado do extrato de H. corrugata FLe8.2
suplementado com hidralazina trata-se da substância 2 e sua massa foi de 1,27
mg. A amostra foi submetida à análise por RMN de 1H, gHMBC, gHMQC, gCOSY,
e HR-ESI-MS. A identificação estrutural da substância 2 está descrita no item
4.3.1 (p. 72).
3.3.4.5 Experimento em escala ampliada do cultivo do fungo endofítico F.
oxysporum SS46 em meio líquido Czapek (21 dias) com adição do modulador
epigenético hidralazina (50 µM)
Este experimento seguiu as mesmas condições que o experimento descrito
no item 3.3.4.2 (p. 34), contudo foi aumentado o número de frascos
suplementados com o modulador epigenético (hidralazina). Desta forma no meio
pré-fermentativo foram incubados 52 tubos tipo Falcon. Estes tubos foram
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mantidos incubados sob agitação a 120 rpm por 4 dias a 30

o

C. Após este

período, 6 mL de cada pré-cultura fúngica (dois tubos tipo Falcon) foram
transferidos para cada um dos 26 Enlermeyers (250 mL) contendo 75 mL de
meio-fermentativo Czapek previamente autoclavado. Após o período de 24 horas,
em 18 Erlenmeyers foi adicionado 50 μM do modulador epigenético hidralazina
(solubilizado em 100 μL de DMSO) em ambiente asséptico. Em oito frascos não
foi adicionado o modulador hidralazina ao meio de cultivo, contendo apenas o
fungo no meio de cultura (frascos controles). Os 26 frascos foram incubados por
mais 20 dias sob agitação a 120 rpm a 30 oC, e em seguida fez-se as extrações
nas mesmas condições descritas no item 3.3.4.2.
Os extratos foram submetidos a análises por HPLC-DAD analítico descrito no
item 3.3.4.3. As massas dos extratos obtidos estão descritos abaixo na tabela 2.
Tabela 2. Massa dos extratos obtidos nos cultivos do fungo F. oxysporum SS46 em
meio Czapek (21 dias) em escala ampliada com e sem adição do modulador
epigenético hidralazina (50 µM).
Extratos
Extrato do cultivo de F. oxysporum SS46
suplementado com hidralazina (50µM)
Extrato controle de F. oxysporum SS46

Massas (g)
0,31028
0,11826

3.3.4.6 Purificação do extrato do cultivo em escala ampliada do fungo
endofítico F. oxysporum SS46 em meio Czapek (21 dias) suplementado com
modulador epigenético hidralazina (50µM)
Foram purificados 100 mg do extrato do cultivo de F. oxysporum SS46
suplementado com hidralazina (50µM) (Tabela 2) em HPLC-DAD utilizando uma
coluna semi-preparativa com pré-coluna modelo Nucleosil 120-5 C18 (10 x 250
mm; 5 m), e como fase móvel gradiente de acetonitrila em água (0-30min, 10% a
100% de acetonitrila; 30-32 min, 100% de acetonitrila; 32-40min, 100% a 10% de
acetonitrila), com tempo total de análise de 40 minutos. Foram feitas injeções de
200 µL de extrato, solubilizado em acetonitrila:água (1:1) na concentração de 6
mg.mL-1, à vazão de 3mL.min -1, e detecção em UV na faixa de 190 a 370 nm. O
composto com tempo de retenção em 15,19 minutos purificado do extrato F.
oxysporum SS46 com adição de hidralazina trata-se da substância 3 e sua massa
foi de 3,77mg. A amostra foi submetida à análise por RMN de

1

H, gHMBC,
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gHMQC, gCOSY e HR-ESI-MS. A identificação estrutural da substância 3 está
descrita no item 4.4.1 (p. 84).
3.3.4.7 Cultivo do fungo comercial F. oxysporum ATCC MYA 4623 em meio
líquido Czapek (21 dias) com adição do modulador epigenético hidralazina
(50µM)
O experimento do cultivo do fungo F. oxysporum comercial ATCC seguiu as
mesmas condições que o experimento descrito no item 3.3.4.2 (p. 34), contudo foi
aumentado o número de frascos suplementados com o modulador epigenético
(hidralazina). Para o meio pré-fermentativo foram utilizados 20 tubos tipo Falcon que
foram incubados nas mesmas condições descritas no item 3.3.4.2. E, para o meio
fermentativo, foram utilizados 10 frascos: em 5 frascos foi adicionado o modulador
epigenético hidralazina (50µM) e em 5 frascos não foi adicionado o modulador
epigenético. Os 10 frascos foram incubados e foram feitas as extrações nas mesmas
condições descritas no item 3.3.4.2.
As massas obtidas dos extratos de F. oxysporum comercial ATCC com e
sem adição do modulador epigenético hidralazina estão descritos abaixo na
tabela 3.

Tabela 3. Massas obtidas dos extratos em AcOEt do cultivo de F. oxysporum SS46
ATCC MYA-4623 em meio Czapek (21 dias) com e sem adição do modulador
epigenético hidralazina (50 µM)
Extratos
F. oxysporum ATCC suplementado com
hidralazina (50µM)
F. oxysporum ATCC controle

Massas (g)
0,09385
0,1224

Os extratos foram analisados por HPLC-DAD analítico, descrito no item
3.3.4.3 (p. 36). O extrato do fungo F. oxysporum ATCC MYA 4623 suplementado
com hidralazina (50µM) foi submetido à análise de massas em alta resolução,
descrito no item 3.2.3 (p. 26).
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3.3.4.8 Cultivo do fungo endofítico C. globosum VR10 em meio líquido PDB (21
dias) com adição do modulador epigenético ácido valproico (50µM)
C. globosum VR10 foi reativado em placa de Petri (item 3.3.2, p. 28). O fungo
reativado em placa de Petri foi mantido em estufa 30 oC por 7 dias.
Após 7 dias de crescimento do fungo, um fragmento de micélio-ágar (cerca de
0,5 cm de diâmetro) foi transferido para cada um dos oito tubos tipo Falcon (de
capacidade 15mL) contendo 3 mL de meio pré-fermentativo (item 3.3.1, p. 27),
previamente autoclavados. Os oito tubos Falcon foram incubados sob agitação à
120 rpm a 30 oC. Após este período, 6 mL de cada pré-cultura fúngica (dois tubos
tipo Falcon) foram transferidos para cada um dos quatro Enlermeyers (250 mL)
contendo 75 mL de meio fermentativo PDB (item 3.3.1, p. 27) previamente
autoclavado.
Os quatro frascos foram incubados sob agitação de 120 rpm a 30 oC por 24
horas. Após o período de 24 horas em dois Erlenmeyers adicionou-se 50 μM do
modulador epigenético ácido valproico (solubilizado em 100 μL DMSO), em
ambiente asséptico. As soluções foram adicionadas em dois Erlenmeyers contendo
75 mL de meio fermentativo PDB contendo a suspensão micelial. Em dois
Erlenmeyers não foram adicionados moduladores epigenéticos, os quais continham
apenas o fungo no meio de cultura (frascos controles).
Os quatro frascos foram incubados sob agitação de 120 rpm a 30 oC por 20
dias. Após este período, adicionou-se um volume de 50 mL de etanol em cada
frasco, que foram mantidos em maceração por 24 horas. Após esse período,
adicionou-se 100 mL de água destilada em cada frasco que em seguida foram
homogenizados com mixer, e na sequência foram filtrados sob vácuo. Logo após a
filtragem foi feita a partição com AcOEt (2 x 110 mL) de cada frasco separadamente.
A Figura 16 mostra o esquema geral cultivo de C. globosum VR10 suplementado
com o modulador epigenético ácido valproico.
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C. globosum VR10
Inoculação do micélio
Meio pré-fermentativo
4 dias
120 rpm, 30 oC
inoculação
inoculação
Meio fermentativo PDB
24 horas
120 rpm, 30 oC

20 dias
120 rpm, 30 oC
filtração
partição (AcOEt)

Extrato controle
m = 0,13686g

Adição de 50 µM de ácido
valpróico aos cultivos
20 dias
120 rpm, 30 oC
filtração
partição (AcOEt)

Extrato do cultivo
suplementado com ácido
valpróico
m = 0,12531 g

Figura 16. Cultivo do fungo endofítico C. globosum VR10 em meio PDB (21 dias)
suplementado com ácido valproico
3.3.4.9 Purificação do extrato do cultivo do fungo endofítico C. globosum VR10
em meio líquido PDB (21 dias) suplementado com modulador epigenético
ácido valproico (50µM)
O extrato do cultivo do fungo endofítico C. globosum VR10 em meio líquido PDB
(21 dias) suplementado com 50µM de ácido valproico (0,12531 g, Figura 16) foi purificado
em HPLC-UV utilizando uma coluna semi-preparativa com pré-coluna modelo Nucleosil
120-5 C18 (10 x 250 mm; 5 m), em fase móvel isocrática com 50% de água e 50% de
acetonitrila, com tempo total de 35 minutos. Foram feitas injeções de 200 µL de extrato,
solubilizado na mesma solução da fase móvel na concentração de 5 mg.mL-1, à vazão de
3mL.min-1, e detecção em UV em 229 e 254 nm. Foram isolados dois compostos: o

Material e Métodos | 41

composto com tempo de retenção em 7,8 minutos (substância 4, m = 0,007g), cuja
identificação estrutural descrita no item 4.7.1 (p. 109), e o composto com tempo de
retenção em 29,7 minutos (substância 5, m= 0,002g), cuja identificação estrutural descrita
no item 4.7.2 (p. 121). As amostras foram submetidas à análise por RMN de 1H, gHMBC,
gHMQC, gCOSY, e HR-ESI-MS.

3.3.4.10 Cultivo dos fungos endofíticos F. oxysporum SS46 e C. globosum
VR10 e das linhagens comerciais F. oxysporum SS46 ATCC MYA 4623 e C.
globosum ATCC 56726 em meio sólido PDA (17 dias) com e sem adição do
modulador epigenético 5-azacitidina (50 e 150 μM)
As linhages dos fungos F. oxysporum (endofítico e comercial ATCC) e C.
globosum (endofítico e comercial ATCC) foram reativadas em placa de Petri, como
descrito no item 3.3.2 (p. 28). Os fungos inoculados foram mantidos em estufa 30 oC
por 7 dias.
Para cada uma das quatro linhagens foi realizado o seguinte procedimento: após 7
dias de crescimento do fungo em meio PDA, dois fragmentos de micélio-ágar (cerca de
0,5 cm de diâmetro) foram transferidos para cada um dos oito tubos tipo Falcon (de
capacidade 15mL) contendo 5 mL de meio pré-fermentativo (item 3.3.1, p. 27),
previamente autoclavados. Os oito tubos tipo Falcon foram incubados sob agitação à 120
rpm por 4 dias a 30 oC. Após o período de quatro dias, foram preparadas oito placas de
Petri contendo aproximadamente 25 mL de meio PDA autoclavado, às quais foram
adicionados 50 μM e 150 μM de modulador epigenético 5-azacitidina em ambiente
asséptico. As soluções de 50 μM e 150 μM do modulador foram preparadas
solubilizando-se 5–azacitidina em 250 μL de DMSO. Foram preparadas três placas
contendo 25 mL de meio PDA contendo 50 μM de 5–azacitidina, e três placas contendo
150 μM de 5–azacitidina. Em duas placas não foi adicionado o modulador epigenético,
apenas 25 mL de meio PDA (controle). A pré-cultura fúngica, um tubo tipo Falcon
(contendo 5 mL de meio pré-fermentativo), foi vertida em cada uma das oito placas
contendo 25 mL de meio PDA contendo modulador epigenético (50 μM e 150 μM), e em
duas placas controle. As placas foram mantidas por 17 dias em estufa a 30 oC. Após 17
dias, as culturas foram extraídas por maceração em MeOH por 24 horas. Após 24 horas,
separou-se a solução metanólica do ágar-micélio de cada frasco e o solvente foi
rotaevaporado. Foram adicionados mais 200 mL de MeOH no ágar remanescente nos
frascos deixando em maceração por mais 24 horas. A solução metanólica foi separada
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novamente e foi rotaevaporada, e, juntou-se esse extrato com o extrato do dia anterior.
As massas obtidas dos extratos de dos fungos F. oxysporum (endofítico e comercial
ATCC) e C. globosum (endofítico e comercial ATCC) com e sem adição do modulador
epigenético 5-azacitidina estão descritos na tabela 4. A Figura 17 mostra o esquema
geral do cultivo dos fungos endofíticos e comerciais em meio sólido PDA com adição de
5-azacitidina.

Fungos endofíticos
e comerciais ATCC

inoculação micelial
Meio pré-fermentativo

4 dias
120 rpm 30 oC
inoculação

3 placas de Petri
contendo 25 mL de
meio PDA com
50
μM
de
5azacitidina

3 placas de Petri
contendo 25 mL de
meio PDA com
150 μM de 5azacitidina

2 placas controles
(sem adição de
modulador
epigenético)

17 dias, 30 oC
extração em MeOH
Figura 17. Cultivo dos fungos endofíticos e comerciais em meio sólido PDA com
adição de 5-azacitidina
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Tabela 4. Massas obtidas dos extratos do cultivo dos fungos F. oxysporum
(endofítico e comercial ATCC) e C. globosum (endofítico e comercial ATCC) em
meio semi-sólido PDA com e sem adição do modulador epigenético 5-azacitidina (50
e 150µM)
Fungos

Massas
(g)
Extratos
controles

F. oxysporum SS46

0,29301

Massas (g)
Extratos dos
cultivos
suplementados
com 5-azacitidina
(50μM)
0,90232

F. oxysporum ATCC MYA-4623 0,27003
C. globosum VR10
C. globosum ATCC 56726

0,29764
1,47632

Massas (g)
Extratos dos
cultivos
suplementados
com 5-azacitidina
(150μM)
0,79836

0,42805

0,42404

0,51423
1,89694

0,63012
2,24708

Os extratos obtidos foram submetidos à análise por espectrometria de
massas em baixa resolução (ESI-MS) (item 3.2.3, p. 26).
3.3.4.11 Purificação do extrato do cultivo do fungo endofítico C. globosum
VR10 em meio fermentativo sólido PDA (17 dias) com adição do modulador
epigenético 5-azacitidina (50μM)
O extrato (100 mg) do cultivo do fungo endofítico C. globosum VR10 em meio
fermentativo sólido PDA (17 dias) com adição do modulador epigenético 5azacitidina (50μM) (Tabela 4) foi purificado em HPLC-UV utilizando uma coluna
preparativa PREP-ODS (C-18) de 250 x 20,00 mm, e como fase móvel gradiente de
acetonitrila em água (0-30min, 10% a 100% de acetonitrila; 30-32min, 100% de
acetonitrila; 32-33 min, 100% a 10% de acetonitrila, 33-40min, 10% de acetonitrila),
com tempo total de análise de 40 minutos. Foi injetado 1mL de amostra, solubilizado
em acetonitrila:água (1:1), à vazão de 15 mL.min-1, e detecção em UV em 210 e 300
nm. O composto com tempo de retenção de 7 minutos purificado do trata-se da
substância 6 e sua massa foi de m= 4,19 mg. A amostra foi submetida a análise por
RMN de 1H, gHMBC, gHMQC, NOE-diff e HR-ESI-MS. A identificação estrutural da
substância 6 está descrita no item 4.8.1 (p. 133).
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3.3.4.12 Purificação do extrato do cultivo do fungo C. globosum ATCC 56726
em meio fermentativo sólido PDA (17 dias) com adição do modulador
epigenético 5-azacitidina (150μM)
O extrato (100 mg) do cultivo do fungo C. globosum ATCC 56726 em meio
fermentativo sólido PDA (17 dias) com adição do modulador epigenético 5azacitidina (150μM) (Tabela 4) foi purificado em HPLC-UV utilizando uma coluna
semi-preparativa com pré-coluna modelo Nucleosil 120-5 C18 (10 x 250 mm; 5 m),
em fase móvel isocrática com 50% de água e 50% de acetonitrila, com tempo total
de 30 minutos. Foram feitas injeções de 200 µL de extrato, solubilizado na mesma
solução da fase móvel na concentração de 6 mg.mL-1, à vazão de 3mL.min-1, e
detecção em UV em 229 e 254 nm. A amostra foi submetida a análise por RMN de
1

H, gHMBC, gHMQC, e massas em alta resolução. O composto com tempo de

retenção de 27,5 minutos purificado do trata-se da substância 5 (m = 0,0009 g)
(identificação descrita na p. 121).

3.3.5 Estudo químico epigenético de Botrytis cinerea B0510
A linhagem Botrytis cinerea B0510 pertence à coleção de micro-organismos
do grupo de pesquisa Desenho Biossintético de Fungicidas do Prof. Dr. Isidro
González Collado, Universidade de Cádiz, Espanha. Esta linhagem foi cedida para o
grupo de pesquisa pelo Prof. Dr. Paul Tudzynski, Universidade de Münster,
Alemanha. Todo trabalho experimental com esta linhagem foi realizado na
Universidade de Cádiz, Espanha, sob orientação do Prof. Dr. Isidro G. Collado.

3.3.5.1 Esporulação de B. cinerea B0510
Para obtenção de conídios o fungo foi inoculado em placas de Petri contendo
meio ágar-tomate (item 3.3.1, p. 27) até atingir a esporulação completa (20 dias). A
contagem de conídios foi determinada microscopicamente na câmara de Neubauer.
Mediante a observação direta a aumentos adequados, foi possível contar os
conídios existentes no volume de análise. Para a contagem, foi utilizado o
microscópio óptico Nikon modelo 115.
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3.3.5.2 Cultivo do fungo B. cinerea B0510 em meio fermentativo Czapek-Dox (7
e 14 dias) com adição dos moduladores epigenéticos 5-azacitidina e ácido
hidroxâmico suberoilanilida (SAHA) nas concentrações de 50 µM, 100 µM e 200
µM
Conídios de B. cinerea B0510 foram inoculados em uma série de placas de
Petri contendo meio ágar-tomate (item 3.3.1, p. 27). Depois de 20 dias de
crescimento, foram transferidos 1.10 6 dos esporos para 14 Erlenmeyers, cada um
contendo 200 mL de meio fermentativo Czapeck-Dox (item 3.3.1, p. 27). A
fermentação foi realizada num agitador orbital a 180 rpm à temperatura de 25 oC.
Após o tempo de 24 horas de incubação, foram adicionados aos 14 Erlenmeyers os
moduladores epigenéticos 5-azacitidina e SAHA nas concentrações de 50 μM, 100
μM e 200 μM. Os moduladores foram dissolvidos em 150 μL de DMSO. O
experimento foi dividido em dois tempos de fermentação (7 e 14 dias). Para cada
tempo de fermentação foi realizado o experimento dos moduladores nas três
concentrações (50 μM, 100 μM e 200 μM). Em dois frascos não foram adicionados
os moduladores epigenéticos ao meio fermentativo (controles).
Subsequentemente, após 7 dias de fermentação, sete frascos contendo meio
fermentativo suplementados com 50 μM, 100 μM e 200 μM de 5-azacitidina e SAHA,
e o frasco controle (meio fermentativo sem modulador epigenético) foram filtrados.
Em seguida adicionou-se 200 mL de AcOEt nos caldos de culturas dos setes frascos
e depois de 24 horas foram extraídos. Os caldos foram extraídos mais duas vezes
com acetato de etila (100 mL), e em seguida foram secos com NaSO4 anidro e
concentrados em rotaevaporador. Os extratos e suas respectivas massas estão
descritos na tabela 5.
Transcorrido o tempo de 14 dias de fermentação, foi realizada a extração dos
sete frascos contendo meio fermentativo suplementados com 50 μM, 100 μM e 200
μM de 5 azacitidina e de SAHA, e do frasco controle (meio fermentativo sem
modulador epigenético). Foram realizados os mesmos procedimentos de filtração e
extração descritos para a fermentação de 7 dias. Os extratos e suas respectivas
massas estão descritos na tabela 5. A Figura 18 mostra o cultivo de B. cinerea em
meio fermentativo Czapek-Dox com adição dos moduladores epigenéticos 5azacitidina e ácido hidroxâmico suberoilanilida (SAHA).
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B. cinerea B0510

inoculação micelial

Meio fermentativo
Czapeck-Dox
24 horas
180 rpm, 30 oC
Adição de 5-azacitidina e SAHA
(50μM, 100μM e 200μM) aos cultivos
7 dias
180 rpm, 30 oC

1 extrato controle
6 extratos: cultivos
suplementados com 50μM,
100μM e 200μM de 5azacitidina e SAHA

14 dias
180 rpm, 30 oC

1 extrato controle
6 extratos: cultivos
suplementados com
50μM, 100μM de 5azacitidina e SAHA

Figura 18. Esquema geral do o cultivo de B. cinerea em meio fermentativo CzapekDox com adição dos moduladores epigenéticos 5-azacitidina e ácido hidroxâmico
suberoilanilida (SAHA).
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Tabela 5. Extratos obtidos da fermentação de B. cinerea B0510 (7 e 14 dias)
suplementados com (50μM, 100μM e 200μM) de 5-azacitidina e SAHA
Extratos do cultivo de
B. cinerea B0510
Controles

Tempo de incubação
7 dias
Massas (g)
0,0731

Tempo de incubação
14 dias
Massas (g)
0,1616

0,1141

0,1873

0,06748

0,1842

0,07384

0,1762

0,11209

0,1912

0,09633

0,1768

0,07225

0,1816

Cultura suplementada
com 50μM de 5azacitidina
Cultura suplementada
com 100μM de 5azacitidina
Cultura suplementada
com 200μM de 5azacitidina
Cultura suplementada
com 50μM de SAHA
Cultura suplementada
com 100μM de SAHA
Cultura suplementada
com 200μM de SAHA

Os extratos obtidos foram analisados por CCDC e por HPLC-UV.

3.3.5.3 Fracionamento dos extratos obtidos da fermentação de B. cinerea
B0510 (7 e 14 dias de fermentação) suplementados com 5-azacitidina e SAHA
(50 μM, 100 μM e 200 μM)
Posteriormente todos os extratos obtidos foram fracionados em colunas
clássicas (10 cm x 1,5 cm) em sílica gel 60 (60-200 μm), usando gradiente de
eluição hexano: AcOEt (0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% de AcOEt) finalizando com
100% de MeOH (Tabelas 6 e 7).
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Tabela 6. Fracionamento dos extratos obtidos da fermentação de B. cinerea B0510 (7 e 14 dias de fermentação) suplementados
com 5-azacitidina (50 μM, 100 μM e 200 μM)
Massa (g)
Extrato da
fermentação
de 7 dias com
50μM de
5-azacitidina

Massa (g)
Extrato da
fermentação
de 7 dias com
100μM de
5-azacitidina

Massa (g)
Extrato da
fermentação
de 7 dias
com 200μM de
5-azacitidina

Massa (g)
Extrato da
fermentação
de 14 dias
com 50μM de
5-azacitidina

Massa (g)
Extrato da
fermentação
de 14 dias
com 100μM de
5-azacitidina

Massa (g)
Extrato da
fermentação
de 14 dias
com 200μM de
5-azacitidina

(0,1141g)
0,00039

(0,06748g)
0,00008

(0,07384g)
0,00001

(0,1873g)
0,00011

(0,1842g)
0,00017

(0,1762g)
0,00038

Hexano/AcOEt
(8:2)

0,01198

0,00664

0,00597

0,01912

0,01764

0,01554

Hexano/AcOEt
(6:4)

0,01416

0,0048

0,00763

0,03819

0,04425

0,03539

Hexano/AcOEt
(4:6)

0,01191

0,00759

0,00706

0,03023

0,02872

0,02599

Hexano/AcOEt
(2:8)

0,01055

0,00354

0,00465

0,01724

0,01396

0,01234

AcOEt 100%

0,00374

0,0026

0,00191

0,00635

0,00585

0,0046

MeOH 100%

0,02507

0,02234

0,02175

0,03105

0,02892

0,03073

Solvente

Hexano 100%
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Tabela 7. Fracionamento dos extratos obtidos da fermentação de B. cinerea B0510 (7 e 14 dias de fermentação) suplementados
com SAHA (50 μM, 100 μM e 200 μM)
Massa(g)
Extrato da
fermentação
de 7 dias com
50μM
de SAHA

Massa(g)
Extrato da
fermentação
de 7 dias com
100μM
de SAHA

Massa (g)
Extrato da
fermentação
de 7 dias
com 200μM
de SAHA

Massa(g)
Extrato da
fermentação
de 14 dias
com 50μM
de SAHA

Massa(g)
Extrato da
fermentação
de 14 dias
com 100μM
de SAHA

(0,11209 g)
0,00017

(0,09633 g)
0,00113

(0,07225 g)
0,00003

(0,1912 g)
0,00011

(0,1768 g)
0,00007

0,00001

Hexano/AcOEt
(8:2)

0,01353

0,01087

0,00438

0,02002

0,01343

0,00948

Hexano/AcOEt
(6:4)

0,01828

0,01629

0,00352

0,04307

0,03955

0,03085

Hexano/AcOEt
(4:6)

0,01301

0,01117

0,00459

0,02607

0,02461

0,03068

Hexano/AcOEt
(2:8)

0,00482

0,00602

0,00187

0,01204

0,01366

0,01531

AcOEt 100%

0,01282

0,00332

0,0019

0,00863

0,01076

0,00632

MeOH 100%

0,02115

0,02359

0,01635

0,02597

0,0265

0,02599

Solvente

Hexano 100%

Massa (g)
Extrato da
fermentação de 14
dias com 200μM
de SAHA

(0,1816 g)
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Todas as frações obtidas dos fracionamentos dos extratos suplementados
com 5-azacitidina e SAHA foram analisadas por CCDC e RMN de 1H.
3.3.5.4 Purificação dos extratos do cultivo do fungo B. cinerea B0510 (7 e 14
dias de fermentação) suplementados com SAHA (50 μM, 100 μM e 200 μM)
As subfrações dos extratos do cultivo do fungo B. cinerea B0510 suplementado
com SAHA (50 μM, 100 μM e 200 μM) eluídas com 100% de MeOH com tempos de
fermentação de 7 e 14 dias (Tabela 7) foram reunidas, pois continham o mesmo
composto majoritário. Em seguida lavou-se o extrato resultante com clorofórmio. A parte
solúvel em clorofórmio foi separada do extrato, e o extrato resultante contendo o
composto majoritário foi de massa 0,084g. Esta fração foi purificada por HPLC-UV em
fase reversa com coluna semipreparativa LiChroCART 250-10 LiChrospher 100 RP-18
(10 µm). A fase móvel utilizada foi gradiente de acetonitrila em água (0min, 10% de
acetonitrila, 0-10 min, 10% a 50% de acetonitrila; 10-20 min, 50% de acetonitrila; 20-25
min, 50% a 100% de acetonitrila, 25-30 min, 100% de acetonitrila, 30-35 min, 100% a
10% de acetonitrila), com tempo total de análise de 40 minutos. Foram realizadas
injeções de 50 µL, solubilizado em acetonitrila:água (1:1) na concentração de 3 mg.mL-1,
à vazão de 3 mL.min-1, e detecção em UV em 210 nm. O composto com tempo de
retenção de 10 minutos purificado do trata-se da substância 7 (m = 0,0152 g). A amostra
foi submetida a análise por RMN de 1H, gCOSY, RMN de 13C, DEPT, gHSQC, gHMBC e
massas em alta resolução. A identificação estrutural da substância 7 está descrita no item
4.12 (p. 158).
3.3.5.5 Cultivo da linhagem mutante de B. cinerea Bc ∆STC2
A linhagem mutante B. cinerea Bc ∆STC2 pertence à coleção de microorganismos do grupo de pesquisa Desenho Biossintético de Fungicidas do Prof. Dr. Isidro
González Collado na Universidade de Cádiz. Esta linhagem foi preparada pelo grupo de
pesquisa da Profa Dra. Muriel Viaud do INRA, em Versalhes, França. Nesta linhagem foi
silenciado o gene que codifica para enzima STC2 (enzima sesquiterpeno ciclase).
A linhagem foi cultivada 100 placas de Petri contendo meio fermentativo
sólido ágar-malte (item 3.3.1, p. 27) durante 15 dias. Transcorrido este tempo, o
micélio foi triturado extraído com acetato de etila. A fase em AcOEt foi seca com
NaSO4 anidro e o solvente foi evaporado no rotaevaporador. O extrato obtido foi
denominado como STC2A (5,9874 g).
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O extrato STC2A (5,9874g) foi submetido a uma coluna filtrante em sílica gel
60 (60-200 μm), em um sistema que consiste de um funil de vidro com placa
sinterizada, com saída para adaptação e conexão da linha de vácuo, acoplado a um
balão coletor. As fases móveis utilizadas foram: 100% hexano, hexano:AcOEt (8:2),
hexano:AcOEt (6:4), hexano:AcOEt (4:6), hexano:AcOEt (2:8), 100% AcOEt e 100%
MeOH, como descrito na tabela 8.
Tabela 8. Subfrações obtidas da purificação do extrato STC2A (5,98g)
Fração
STC2A1
STC2A2
STC2A3
STC2A4
STC2A5
STC2A6
STC2A7

Solvente
Hexano
Hex:AcOEt (8:2)
Hex:AcOEt (6:4)
Hex:AcOEt (4:6)
Hex:AcOEt (2:8)
AcOEt 100%
MeOH 100%

Massa (g)
0,04725
0,234
0,845
1,850
0,884
0,4165
0,900

Todas as frações foram analisadas por CCDC e RMN de 1H. Esta separação
resultou na identificação da substância 7 na fração eluída com MeOH (STC2A7, m =
0,900g).
A fração STC2A7, m=0,900 g foi purificada em coluna (40,0 cm x 3,0 cm)
clássica em sílica gel 60 (60-200 μm), usando como fase móvel misturas de AcOEt e
MeOH, em gradiente de polaridade crescente, como descrito na tabela seguinte.
Tabela 9. Subfrações obtidas da purificação do extrato STC2A7 (0,900g)
Fração
STC2A771
STC2A772
STC2A773
STC2A774
STC2A775
STC2A776
STC2A777
STC2A778
STC2A779
STC2A780

Solvente
AcOEt
AcOEt: MeOH (95:5)
AcOEt: MeOH (90:10)
AcOEt: MeOH (85:15)
AcOEt: MeOH (80:20)
AcOEt: MeOH (75:25)
AcOEt: MeOH (70:30)
AcOEt: MeOH (65:35)
AcOEt: MeOH (60:40)
MeOH

Massa (g)
0,006
0,04435
0,160
0,266
0,083
0,038
0,061
0,054
0,025
0,0614

Todas as frações foram analisadas por CCDC e RMN de

1

H. Nesta

purificação a substância 7 foi identificada como composto majoritário em três
subfrações ainda impuras (STC2A773, STC2A774 e STC2A775). Estas frações
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foram reunidas resultando na fração (F.9) de massa de 0,509 g. A fração F.9 foi
utilizada nas reações químicas de derivatização. A Figura 19 mostra o esquema
geral do cultivo de B. cinerea Bc ∆STC2 para obtenção da substância 7.

B. cinerea
Bc ∆STC2

Inoculação micelial

Meio sólido ágar-malte
(100 placas)

15 dias
Extração-AcOEt
STC2 (5,98g)
coluna filtrante
sílica gel 60 (60-200 μm)
fase móvel de hexano: AcOEt em
gradiente crescente de polaridade a
MeOH
7 subfrações
STC2A7 (0,900g)

CC
sílica gel 60 (60-200 μm)
fase móvel AcOEt a MeOH
10 subfrações

F.9
m= 0,509 g
substância 7
Figura 19. Esquema geral do cultivo da linhagem B. cinerea Bc ∆STC2 para
obtenção da substância 7.
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3.3.6 Reação de derivatização da substância 7 com cloreto de 4-bromobenzoílo
Em um balão, sob atmosfera inerte, 200 mg da substância 7 (impuro) foram
dissolvidos em 5 mL de CH2Cl2, subsequentemente foram adicionadas duas gotas de
piridina e 100 mg de cloreto de 4-bromobenzoílo. A reação foi mantida sob agitação
magnética durante 22 horas a temperatura ambiente. A mistura reacional (1,5 g) foi
purificada por cromatografia com coluna clássica (40 cm x 3 cm) de sílica gel (60-200
mesh). Foi utilizada como fase móvel gradiente crescente de eluição de hexano:AcOEt
(20 a 100% de AcOEt) finalizando com metanol, descrita na tabela seguinte.

Tabela 10. Purificação do produto de reação (1,5 g)
Solvente
Hexano 100%
Hexano: AcOEt (8:2)
Hexano: AcOEt (7:3)
Hexano: AcOEt (6:4)
Hexano: AcOEt (1:1)
Hexano: AcOEt (4:6)
Hexano: AcOEt (3:7)
Hexano: AcOEt (1:9)
AcOEt 100%
AcOEt: MeOH(9:1)
MeOH

Frações
1-7 (7)
8-26 (26)
27-35 (35)
36-44 (44)
45-53 (53)
54-62 (62)
63-66 (66)
67-70 (70)
71-74 (74)
75-83 (83)
MeOH

Massa (g)
0,0005
0,06712
0,080
0,05389
0,01955
0,008
0,00253
0,00348
0,00641
0,1096
0,029909

As frações foram submetidas à análise por CCDC e por RMN de 1H. Nesta
separação dois produtos foram identificados: um produto na subfração 35
(m=0,080g) e outro produto na subfração 83 (m=0,1096g).
A subfração 83 (0,1096g) foi purificada em coluna clássica (15 cm x 2 cm) de
sílica gel (60-200 mesh). Foi utilizada como fase móvel misturas de AcOEt e MeOH,
em gradiente de polaridade crescente, como descrito na tabela seguinte.
Tabela 11. Purificação da subfração 83 (0,1096g)
Frações
83.1
83.2
83.3
83.4
83.5
83.6
83.7

Solvente
Hexano: AcOEt (3:7)
Hexano: AcOEt (2:8)
Hexano: AcOEt (1:9)
AcOEt
AcOEt: MeOH (95:5)
AcOEt: MeOH (9:1)
MeOH 100%

Massa (g)
0,0104
0,00506
0,01944
0,0142
0,033
0,0087
0,01513
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As frações foram submetidas a análises por RMN de 1H. As frações 83.3
(0,01944 g), 83.4 (0,012 g) e 83.5 (0,033 g) foram purificadas por HPLC-UV em fase
reversa com coluna semi-preparativa LiChroCART 250-10 LiChrospher 100 RP-18
(10 µm). A fase móvel utilizada foi gradiente de acetonitrila em água (0min, 10% de
acetonitrila, 0-10min, 10% a 50% de acetonitrila; 10-20min, 50% de acetonitrila; 2025min, 50% a 100% de acetonitrila, 25-30min, 100% de acetonitrila, 30-35min, 100%
a 10% de acetonitrila) com tempo total de análise de 40 minutos. Foram realizadas
injeções de 50 µL, solubilizado na mesma solução da fase móvel, na concentração
de 2 mg.mL-1, à vazão de 3mL.min-1, e detecção em UV em 210nm. O composto
com tempo de retenção de 9 minutos purificado trata-se da substância 8 (m = 0,0115
g). A amostra foi submetida à análise por RMN de 1H, gCOSY, RMN de

13

C, DEPT,

gHSQC, gHMBC, e massas em alta resolução. A identificação estrutural da
substância 8 está descrita no item 4.13.1 (p. 171).
A subfração 35 (m = 0,080 g) (Tabela 10) foi obtida como sólido branco. Esta
fração foi submetida a uma recristalização com hexano:AcOEt (8:2). Os cristais
obtidos foram separados pois se tratavam do material reacional, e o produto foi
encontrado na solução de lavagem (m = 0,01582g), o qual foi purificado por HPLCRID em fase normal. Nesta purificação foi usada uma coluna de sílica gel semipreparativa de 1 x 25 cm LiChrospher Si-60 com partícula de 10 μm. A fase móvel
utilizada foi hexano:AcOEt (85:15) em modo isocrático. Foram realizadas injeções de
100 µL, com a amostra solubilizada na mesma solução da fase móvel na
concentração de 3 mg.mL-1, à vazão de 3 mL.min-1, com detecção de índice de
refração. O composto com tempo de retenção de 21,8 minutos purificado do trata-se
da substância 9 (m = 0,0098 g). A amostra foi submetida a análise por RMN de 1H,
gCOSY, RMN de

13

C, DEPT, gHMQC, gHMBC, e massas em alta resolução. A

identificação estrutural da substância 9 está descrita no item 4.13.2 (p. 185).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo geral deste trabalho envolveu a avaliação do efeito de moduladores
químicos com conhecidas ações na regulação epigenética, sobre diferentes
linhagens de fungos.
Para a realização dos experimentos foram usadas substâncias químicas
bioativas que são denominadas de moduladores epigenéticos por terem a
capacidade de inibir seletivamente as enzimas DNA metil-transferases (DNMTs) e as
enzimas histonas desacetilases (HDACs). Como resultado desta inibição, pode
ocorrer uma transcrição gênica diferente, ou seja, a transcrição de novas enzimas
que consequentemente levarão a ativação de novas rotas biossintéticas (WILLIANS
et al., 2008). Para a realização dos experimentos foram selecionadas os
moduladores epigenéticos 5-azacitidina (X), procaína (XII), procainamida (XIII) e
hidralazina (XI), inibidores das enzimas DNMTs, e ácido hidroxâmico suberoilanilida
(SAHA) (XIV), butirato de sódio (XV) ácido valproico (XVI), inibidores das enzimas
HDACs (Figura 4 p. 9) (WILLIANS et al., 2008; CICHEWICZ, 2010; GANESAN et al.,
2009; RICHON; GARCIA-VARGAS; HARDWICK, 2009).
As linhagens fúngicas selecionadas estão descritas na tabela 12. Optou-se
por iniciar os cultivos fermentativos em meio líquido Czapek, pois as espécies de
fungos endofíticos C. globosum VR10 e F. oxysporum SS46 produziram substâncias
bioativas em cultivo líquido. Para a linhagem H. corrugata FLe8 não havia estudo
químico relatado na literatura. O fungo endofítico F. oxysporum SS46 produz o ciclohexadepsipeptídeo beauvericina (LVI) e o policetídeo anidrofusarabina (LVII) (Figura
7, p. 14) em meio líquido Czapek (NASCIMENTO et al., 2012). O fungo endofítico C.
globosum VR10 produz os híbridos de policetídeo com peptídeo, chaetoglobosinas B
(XL), D (XLI) e E (XLII) quando cultivado em meio líquido Czapek (Figura 6, p. 13)
(MOMESSO et al., 2008). E, quando cultivado em meio líquido PDB, C. globosum
VR10 produz as azafilonas chaetoviridinas (XLVIII–LV) (Figura 6, p. 13) (BORGES
et al., 2011). Desta maneira, usando condições previamente estabelecidas no
laboratório, foi avaliado o efeito de moduladores epigenéticos na biossíntese de
produtos naturais por estes fungos endofíticos. O cultivo das linhagens padrão, com
e sem moduladores epigenéticos, Chaetomium globosum var. flavo-viride Novak
ATCC 56726 e Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Saccardo) Snyder et Hansen
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ATCC MYA-4623 foi realizado para fazer uma comparação com as linhagens
endofíticas das mesmas espécies.
Tabela 12. Linhagens fúngicas selecionadas para os experimentos de modulação
epigenética
linhagem

origem

H. corrugata
Fle8.2

endofítico
isolado de
Lychnophora
ericoides (folhas)
F. oxysporum
endofítico
SS46
isolado de
Smallanthus
sonchifolius
(raízes)
F. oxysporum
linhagem obtida
ATCC MYA-4623 da ATCC
C. globosum
VR10

endofítico
isolado de
Vigueira robusta
(folhas)

C. globosum
ATCC 56726

linhagem obtida
da ATCC

B. cinerea B0510 patógeno de
mais de 235
espécies de
plantas

substâncias
químicas já
identificadas

referências

não estudado
previamente

CONTI, 2012

beauvericina (LVI);
anidrofusarabina
(LVII)

NASCIMENTO et al.,
2012

genoma
recentemente
sequenciado
chaetoglobosinas B
(XL), D (XLI) e E(
XLII) e
chaetoviridinas
(XLIII - LV)
chaetoviridinas
A(XLIII), B (XLIV) e
C (XLV)
botrianos e derivados
(LVIII – LXXII) e
ácido boticínico e
derivados (LXXIII –
LXXIX)

http://www.atcc.org

MOMESSO et al.,
2008; BORGES et al.,
2011

http://www.atcc.org

COLLADO;
SÁNCHES; HANSON,
2007; FENG et al.,
2011; TANI et al.,
2005; TANI et al.,
2006; MORAGA et al.,
2011
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4.1

Determinação

das

concentrações

inibitórias

mínimas

(CIM)

dos

moduladores epigenéticos frente aos fungos
Para determinar a concentração de cada modulador epigenético que seria
adicionado ao meio fermentativo, foi necessário realizar previamente testes de
toxicidade dos moduladores epigenéticos frente aos fungos F. oxysporum SS46, H.
corrugata Fle8.2, C. globosum VR10, F. oxysporum ATCC MYA-4623 e C. globosum
ATCC 56726 em diferentes concentrações (2 mM, 1 mM, 0,5 mM, 0,25 μM, 0,125
μM, 62,5 μM, 31,2 μM, 15,6 μM, 7,8 μM, 3,9 μM, 1,95 μM). Isto é necessário para
garantir que não serão usadas concentrações tóxicas aos fungos.
No item 3.3.4.1 (p. 30) estão descritos todos os detalhes do ensaio. Para os
fungos endofíticos F. oxysporum SS46, C. globosum VR10 e H. corrugata Fle8.2
foram testados os moduladores epigenéticos ácido hidroxâmico suberoilanilida
SAHA (XIV), ácido valproico (XVI) e butirato de sódio (XV) (inibidores de histonas
desacetilases HDACs), e 5-azacitidina (X), procaína (XII), procainamida (XIII) e
hidralazina (XI) (inibidores de DNA metil-transferases DNMTs). Não foi realizado
experimento do fungo H. corrugata Fle8.2 com o modulador epigenético 5azacitidina. Para o fungo comercial F. oxysporum ATCC MYA-4623 foram testados
os moduladores hidralazina (XI) e 5-azacitidina (X), e para o fungo comercial C.
globosum ATCC 56726 foi testado o modulador 5-azacitidina (X).
A coloração dos poços permite analisar qual a maior concentração do
modulador tolerada pelos fungos, pois a mudança de cor de azul para rosa indica
onde ocorreu crescimento do micro-organismo.

Figura 20. Ensaio para determinar as CIM dos moduladores epigenéticos frente ao
fungo endofítico C. globosum VR10. Placa à esquerda: hidralazina (A e B); ácido
hidroxâmico suberoilanilida (C e D); ácido valproico (E e F) e procaína (G e H). Placa
à direita: procainamida (A e B); butirato de sódio (C e D); 5-azacitidina (E e F). Os
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moduladores foram testados nas concentrações de: 2 mM; 1 mM; 0,5 mM; 0,25 μM;
0,125 μM; 62,5 μM, 31,2 μM, 15,6 μM; 7,8 μM; 3,9 μM; 1,95 μM. Foram feitos os
controles de esterilidade (placa à direita): controle de viabilidade do crescimento do
fungo (linha G; 1-6) e controle do meio de cultura (linha G; 7-12). Foi feito também o
controle positivo do antifungico actidione (linha H, 1-12) e o controle de cada uma
das soluções dos moduladores epigenéticos (coluna 12).

Figura 21. Ensaio para determinar as CIM dos moduladores epigenéticos frente ao
fungo endofítico F. oxysporum SS46. Placa à esquerda: hidralazina (A e B); ácido
hidroxâmico suberoilanilida (C e D); ácido valproico (E e F) e procaína (G e H). Placa
à direta: procainamida (A e B); butirato de sódio (C e D);5-azacitidina (E e F). Os
moduladores foram testados nas concentrações de: 2 mM; 1 mM; 0,5 mM; 0,25 μM;
0,125 μM; 62,5 μM, 31,2 μM, 15,6 μM; 7,8 μM; 3,9 μM; 1,95 μM. Foram feitos os
controles de esterilidade (placa à direita): controle de viabilidade do crescimento do
fungo (linha G; 1-6) e controle do meio de cultura (linha G; 7-12). Foi feito também o
controle positivo do antifúngico actidione (linha H, 1-12) e o controle de cada uma
das soluções dos moduladores epigenéticos (coluna 12).

Figura 22. Ensaio para determinar as CIM dos moduladores epigenéticos frente ao
fungo endofítico H. corrugata Fle8.2. Placa à esquerda: hidralazina (A e B); ácido
hidroxâmico suberoilanilida (C e D); ácido valproico (E e F) e procaína (G e H). Placa
à direta: procainamida (A e B); butirato de sódio (C e D). Os moduladores foram
testados nas concentrações de: 2 mM; 1 mM; 0,5 mM; 0,25 μM; 0,125 μM; 62,5 μM,
31,2 μM, 15,6 μM; 7,8 μM; 3,9 μM; 1,95 μM. Foram feitos os controles de
esterilidade (placa a direita): controle de viabilidade do crescimento do fungo (linha
E; 1-6) e controle do meio de cultura (linha E; 7-12). Foi feito também o controle
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positivo do antifúngico actidione (linha F, 1-12) e o controle de cada uma das
soluções dos moduladores epigenéticos (coluna 12).

Figura 23. Ensaio para determinar as CIM dos moduladores epigenéticos hidralazina
(A e B); 5-azacitidina (C e D) frente ao fungo F. oxysporum ATCC MYA-4623. Os
moduladores foram testados nas concentrações de: 2 mM; 1 mM; 0,5 mM; 0,25 μM;
0,125 μM; 62,5 μM, 31,2 μM, 15,6 μM; 7,8 μM; 3,9 μM; 1,95 μM. Foram feitos os
controles de esterilidade: controle de viabilidade do crescimento do fungo (linha E; 112) e controle do meio de cultura (linha F; 1-12). Foi feito também o controle positivo
do antifúngico actidione (linha G, 1-12) e o controle de cada uma das soluções dos
moduladores epigenéticos (coluna 12, A-D).

Figura 24. Ensaio para determinar as CIM do modulador epigenético 5-azacitidina (A
e B) frente ao fungo C. globosum ATCC 56726.O modulador foi testado nas
concentrações de: 2 mM; 1 mM; 0,5 mM; 0,25 μM; 0,125 μM; 62,5 μM, 31,2 μM, 15,6
μM; 7,8 μM; 3,9 μM; 1,95 μM. Foram feitos os controles de esterilidade: controle de
viabilidade do crescimento do fungo (linha C; 1-12) e controle do meio de cultura
(linha D; 1-12). Foi feito também o controle positivo do antifúngico actidione (linha E,
1-12) e o controle das soluções do modulador epigenético (coluna 12, A-B).

Foi observado que nas concentrações testadas os moduladores epigenéticos
ácido hidroxâmico suberoilanilida, ácido valproico, butirato de sódio, 5-azacitidina,
procaína, procainamida e hidralazina não foram tóxicos aos fungos endofíticos F.
oxysporum SS46, H. corrugata Fle8.2 e C. globosum VR10. Foi observado também que
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os moduladores hidralazina e 5-azacitidina não foram tóxicos para fungo F. oxysporum
ATCC MYA-4623 nas concentrações testadas no ensaio, e que o modulador 5-azacitidina
não foi tóxico para o fungo C. globosum ATCC 56726 nas concentrações usadas.
De acordo com os resultados obtidos neste ensaio de toxicidade, associados
com os dados experimentais da literatura (WILLIAMS et al., 2008, WANG et al.,
2010), optou-se por iniciar os cultivos fermentativos com adição dos moduladores
epigenéticos utilizando a concentração de 50 µM para os cultivos dos fungos
endofíticos F. oxysporum SS46, H. corrugata Fle8.2 e C. globosum VR10 em meio
líquido. Para os cultivos em meio fermentativo sólido com fungos endofíticos F.
oxysporum SS46, C. globosum VR10 e com as linhagens comerciais F. oxysporum
ATCC MYA-4623 e C. globosum ATCC 56726 optou-se em realizar os cultivos
fermentativos com adição do modulador 5-azacitidina nas concentrações de 50 µM e
150 µM.
4.2 Isolamento e identificação estrutural da substância 1, produzida por H.
corrugata Fle8.2
Uma vez que não havia estudo químico prévio deste fungo, foi realizada a
purificação do extrato do cultivo fungo H. corrugata FLe8.2 em meio líquido PDB
agitado (20 dias de cultivo) sem adição de moduladores epigenéticos, para
identificação de possíveis metabólitos produzidos por este endofítico (item 3.3.3 na
página 28). Deste cultivo foi isolada a substância 1.
No espectro de RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) da substância 1 (Figuras 26,
27) foram observados sinais de hidrogênios de anel aromático dissubstituído em 
7,80 (dl, J = 9,4 Hz),  7,08 (dl, J = 8,0 Hz),  7,11 (ddl, J = 8,8 e 9,4 Hz) e  7,54
(ddl, J = 8,0 e 8,8 Hz). Também foi observado no espectro de RMN de 1H um sinal
de hidrogênio em  3,97 (s) que integra para 3H. Foram observados ainda no
espectro de RMN de 1H três sinais de hidrogênios vinílicos em  7,78 (d, J = 1,8 Hz)
e  8,11 (d, J = 5,0 Hz) e em  6,96 (dd, J = 5,0 e 1,8 Hz), que acoplam entre si,
como confirmado pelo espectro de gCOSY (Figuras 31, 32). O mapa de contornos
gHMQC (Figura 28) permitiu a atribuição dos carbonos ligados aos hidrogênios
(Tabela 13). O experimento de gHMBC (Figuras 29, 30) exibiu como principais
correlações: do H-3 com C-5 ( 115,0) e com C-2 ( 164,8); do H-6 com C-2 (
164,8), C-4 (180, 2) e com C-5 ( 115,0); do H-3’ com C-1’ ( 118,7); do H-7’ com
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C-2’ ( 158,4); do H4’ com C-2’ ( 158,4) (Figura 25). O espectro de massas de alta
resolução (HR-ESI-MS) (Figura 33) da substância 1 apresentou o íon m/z 203,0702
[M+H]+ (calculado C12H11O3+ 203,0703, erro= 0,49 ppm). Os dados dos espectros de
RMN de 1H (Figuras 26, 27) e gCOSY (Figuras 31, 32) juntamente com os mapas de
contorno gHMQC (Figura 28) e gHMBC (Figuras 29, 30), corroboraram que a
estrutura proposta (substância 1) trata-se do composto 2-(2-metoxifenil)-4H-piran-4ona. O composto 2-(2-metoxifenil)-4H-piran-4-ona foi relatado pela primeira vez
através da obtenção por via sintética (TODA et al., 1996). Este composto, 2-(2metoxifenil)-4H-piran-4-ona, e outros derivados, foram isolados recentemente de
fungos marinhos e foi avaliada atividade citotóxica destes compostos frente a
linhagens de células cancerígenas (RUKACHAISIRIKUL et al., 2013).

Figura 25. Estrutura química da substância 1 e principais correlações observadas no
gHMBC
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Tabela 13. Dados de RMN de 1H (, J em Hz) (500MHz, CDCl3), gHMQC e gHMBC para substância 1 em comparação com os
dados de RMN de 1H (J em Hz)(90MHz, CDCl3) e RMN de 13C da literatura de 2-(2-metoxifenil)-4H-piran-4-ona (TODA et al.,
1996).
Posição do
átomo
1
2
3
4
5
6
1’
2’
3’
4’
5’
6’
7’

 1H (J em Hz)
substância 1
7,78 d (1,8)
6,96 dd (1,8;
5,0)
8,11 d (5,0)

 13C
substância1
164,8
116,0
180,2
115,0

gHMBC
substância 1
115,0 (C-5); 164,8 (C-2)
157,1 (C-6)

157,1

7,08 dl (8,0)
7,54 ddl (8,0;
8,8)
7,11 ddl (8,8;
9,4)
7,80 dl (9,4)
3,97 s

118,7
158,4
112,0
133,7

115,0 (C-5); 164,8 (C-2);
180,2 (C-4)
118,7 (C-1’); 121,0 (C-5’)
129,1 (C-6’); 158,4 (C-2’)

121,0
129,1
55,8

 1H (J em Hz)
Literatura

 13C
Literatura

6,34 dd (2,0; 6,0)

161,4
117,4
179,6
111,7

7,09 d (6,0)

155,0

7,10-7,90 m
7,10-7,90 m

120,1
157,6
116,6
132,3

112,0 (C-3’); 118,7 (C-1’)

7,10-7,90 m

120,7

133,7 (C-4’); 158,4 (C-2’)
158,4 (C-2’)

7,10-7,90 m
3,91 s

128,9
55,6

7,08 d (2,0)
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Figura 26. Espectro de RMN de 1H da substância 1 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 27. Ampliação do espectro de RMN de 1H da substância 1 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 28. Mapa de contorno de gHMQC da substância 1 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 29. Mapa de contorno de gHMBC da substância 1 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 30. Ampliação do mapa de contorno de gHMBC da substância 1 (500 MHz,
CDCl3)
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Figura 31. Espectro de gCOSY da substância 1 (500 MHz, CDCl3)

Figura 32. Espectro de gCOSY da substância 1 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 33. Espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) no modo positivo da
substância 1
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Rukachaisirikul e colaboradores propuseram a rota biogenética (Figura 34)
desta classe de produtos naturais (2-fenilpiran-4-ones). Nesta proposta a biogênese
inicia-se com benzoil-CoA, que pode ser sido derivado da L-fenilalanina ou do ácido
chiquímico. Segue-se com a condensação com duas unidades de malonil-CoA
formando o tricetídeo que cicliza-se formando 4-hidroxi-6-fenilpiran-2-ona. Depois
ocorre a redução e a subsequente desidratação formando o composto 2-fenilpiran-4ona, que após a oxidação e metilação forma o composto 2-(2-metoxifenil)-4H-piran4-ona (RUKACHAISIRIKUL et al., 2013).

Figura 34. Proposta biogenética para 2-(2-metoxifenil)-4H-piran-4-ona (1).
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4.3 Avaliação do efeito da adição do modulador epigenético hidralazina no cultivo
do fungo endofítico H. corrugata FLe8.2 em meio líquido Czapek (21 dias)
Após a verificação que o fungo H. corrugata FLe8.2 produziu a substância 1
em meio líquido PDB, este foi também submetido ao experimento de modulação
epigenética com hidralazina, porém usando o meio Czapek (item 3.3.4.2, p. 34).
Os extratos obtidos deste cultivo foram analisados por HPLC-UV em coluna
semi-preparativa com pré-coluna modelo Nucleosil 120-5 C18 (10 x 250 mm; 5 m),
em fase móvel isocrática com 50% de água e 50% de acetonitrila, com tempo total
de 25 minutos. Foram injetados 200 µL de cada extrato, solubilizado na mesma
solução da fase móvel na concentração de 5 mg.mL-1, à vazão de 3mL.min-1, e
detecção em 229 e 254nm.
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Figura 35. Cromatograma do extrato do cultivo do fungo endofítico H. corrugata
FLe8.2 em meio fermentativo Czapek (21 dias) sem adição de modulador
epigenético.
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Figura 36. Cromatograma do extrato do cultivo do fungo endofítico H. corrugata
FLe8.2 em meio fermentativo Czapek (21 dias) com adição de 50µM do modulador
epigenético hidralazina (50µM).

No perfil cromatográfico do extrato do fungo H. corrugata em meio líquido
Czapek, em 21 dias com adição do modulador epigenético hidralazina (Figura 36) foi
observada formação do composto com tempo de retenção em 7 minutos, ausente no
extrato controle (Figura 35) onde não foi adicionado o modulador no meio de cultivo.
Este composto foi purificado como descrito no item 3.3.4.4 (p. 36). O
composto trata-se da substância 2 (identificação estrutural descrita no item 4.3.1).
Os demais compostos referentes às bandas cromatográficas entre t R 2,5-6,0 min não
foram identificados devido à baixa quantidade.
Não foi observada mudança dos perfis cromatográficos dos cultivos do fungo
H. corrugata em meio líquido Czapek (em 21 dias de cultivo) com adição dos outros
moduladores epigenéticos (ácido hidroxâmico suberoilanilida, ácido valproico e
butirato de sódio, procaína, procainamida) em relação ao cultivo deste fungo sem
adição dos moduladores epigenéticos.
4.3.1 Identificação estrutural da substância 2
No espectro de RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) da substância 2 (Figuras 38,
39) foram observados sinais de hidrogênios de anel aromático em  9,15 (dl, J = 6,8
Hz) e  8,07 (dl, J = 7,9 Hz),  8,12 (ddl, J = 7,7 e 6,8 Hz) e em  8,00 (ddl, J = 7,7 e
7,9 Hz). Foi observado também no espectro de RMN de 1H um sinal de hidrogênio
em  2,96 (s) que integra para 3H. Os acoplamentos entre os hidrogênios aromáticos
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foram confirmados pelo espectro de gCOSY (Figura 40). O mapa de contornos
gHMQC (Figura 41) permitiu a atribuição dos carbonos ligados aos hidrogênios
(Tabela 14). O experimento de gHMBC (Figuras 42, 43) exibiu as correlações do H-6
com C-6a ( 123,5), C-10a ( 121,1) e C-7 (128,4); do H-7 com C-6 ( 149,1) e C-9
( 135,1) e C-10a ( 121,1); do H-9 com C-10a ( 121,1) e C-7 (128,4); do H-8 com
C-10 ( 126,6) e C-6a ( 123,5). Foi observada também a correlação H-12 com C-3
( 148, 5). O espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) (Figura 44) da
substância 2 apresentou o íon m/z 185,0834 [M+H]+ (calculado C10H9N4+ 185,0822,
erro= 6,48 ppm). Os dados dos espectros de RMN de 1H (Figuras 38, 39) e gCOSY
(Figura 40) juntamente com os mapas de contorno gHMQC (Figura 41) e gHMBC
(Figuras 42, 43) corroboraram que a estrutura proposta (substância 2) trata-se da
estrutura 3-metil-1,2,4-triazolo-[3,4-a]-ftalazina. Este composto é relatado na
literatura como um metabólito de biotransformação hidralazina identificado em
humanos e animais (ALLAH; SOLIMAN, 1987, REECE, 1981; TALSETH; HAEGELE;
MCNAY, 1979; STREETER; TIMBRELL, 1983).

Figura 37. Estrutura química da substância 2 e principais correlações observadas no
gHMBC
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Tabela 14. Dados de RMN de 1H, gHMQC e gHMBC para substância 2 (, J em Hz)
(500 MHz, CDCl3).
Posição do átomo
1
2
3
4
5
6

 1H (J em Hz)
8,86 s

 13C
148,5
149,1

6a
7

8,07 dl (7,9)

123,5
128,4

8
9
10
10a
11
12

7,96 ddl (7,7; 7,9)
8,12 ddl (6,8; 7,7)
9,15 dl (6,8)
-

132,8
135,1
126,6
121,1
*
9,7

* sinal não atribuído

2,96 s

gHMBC
-

121,1 (C-10a); 123,5(C-6a);
128,4 (C-7)
121,1 (C-10a); 135,1 (C-9);
149,1 (C-6)
126,6 (C-10); 123,5 (C-6a)
121,1 (C-10a); 128,4 (C-7)
148,5 (C-3)
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Figura 38. Espectro de RMN de 1H da substância 2 (500 MHz, CDCl3)

Figura 39. Ampliação do espectro de RMN de 1H da substância 2 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 40. Espectro de gCOSY da substância 2 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 41. Mapa de contorno de gHMQC da substância 2 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 42. Mapa de contornos gHMBC da substância 2 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 43. Ampliação do mapa de contornos gHMBC da substância 2 (500 MHz,
CDCl3)

Figura 44. Espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) no modo positivo da
substância 2
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Sugere-se que o composto 2 seja um produto de biotransformação de H.
corrugata como uma forma de desintoxicação do fungo.

Abaixo

se

propõe

a

sequência

de

reações

para

esta

possível

biotransformação, com base no metabolismo da hidralazina em humanos e animais
(REECE, 1981; TALSETH; HAEGELE; MCNAY, 1979; STREETER; TIMBRELL,
1983), onde já foi proposta a acetilação deste composto.
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Figura 45. Proposta biogenética para 3-metil-1,2,4-triazolo-[3,4-a]-ftalazina (2)
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4.4 Avaliação do efeito da adição do modulador epigenético hidralazina no
cultivo do fungo endofítico F. oxysporum SS46 e da linhagem comercial F.
oxysporum ATCC MYA-4623 em meio líquido Czapek (21 dias)
Os extratos obtidos das culturas (item 3.3.4.5, p. 36 e 3.3.4.7, p. 38) foram
analisados por HPLC-DAD em coluna analítica com pré-coluna, modelo Shim-Pack
CLC-ODS (M) C18 (4.6 x 250 mm; 5 m). Foi utilizada a fase móvel gradiente de
acetonitrila em água (0-30 min, 10% a 100% de acetonitrila; 30-32min, 100% de
acetonitrila; 32-40 min, 100% a 10% de acetonitrila), com tempo total de análise de
40 minutos. Foram injetados 20 µL de cada extrato, solubilizado em acetonitrila:
água (1:1) na concentração de 1 mg.mL -1, à vazão de 1mL.min-1, e detecção em UV
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na faixa de 190 a 370 nm. Os cromatogramas foram registrados em ʎ 225nm.
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Figura 46. Cromatograma do extrato do cultivo do fungo endofítico F. oxysporum
SS46 em meio fermentativo Czapek (21 dias) sem adição de modulador epigenético.
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Figura 47. Cromatograma do extrato do cultivo do fungo endofítico F. oxysporum
SS46 em meio fermentativo Czapek (21 dias) com adição do modulador epigenético
hidralazina (50µM).
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Figura 48. Cromatograma da beauvericina padrão.

O cromatograma relativo ao extrato do cultivo do fungo endofítico F.
oxysporum SS46 em meio fermentativo Czapek (21 dias de cultivo) sem adição de
modulador

epigenético

(Figura

46)

mostrou

a

presença

de

uma

banda

cromatográfica com tempo de retenção de 35 minutos, que é relativa à beauvericina,
o ciclohexadepsipeptídeo que já foi identificado no cultivo de F. oxysporum SS46 no
meio Czapek, por 21 dias de cultivo (NASCIMENTO et al., 2012). Isto é confirmado
pelo cromatograma relativo à beauvericina pura, tR= 34,77min (Figura 48).
No perfil cromatográfico do extrato do fungo F. oxysporum SS46 em meio
líquido Czapek com adição do modulador epigenético hidralazina (50µM) (Figura 47)
foi observado o aparecimento de uma banda cromatográfica com tempo de retenção
em 15,19 minutos, ausente no extrato controle (Figura 46), e o desaparecimento da
banda cromatográfica relativa à beauvericina. Para identificação do composto
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presente no extrato suplementado com hidralazina foi realizada a purificação do
extrato descrito no item 3.3.4.6 (p. 37). O composto purificado trata-se da substância
3 (identificação estrutural descrita no item 4.4.1).
O cultivo da linhagem padrão F. oxysporum ATCC MYA-4623, com e sem
moduladores epigenéticos (item 3.3.4.7 p. 38), teve como objetivo comparar dos
efeitos no metabolismo secundário com a linhagem endofítica da mesma espécie,
auxiliando o entendimento da modulação epigenética da biossíntese de produtos
naturais em diferentes tipos de linhagens. Desta maneira foi realizado o cultivo da
linhagem padrão F. oxysporum ATCC MYA-4623 com e sem adição do modulador
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Figura 49. Cromatograma do extrato do cultivo da linhagem comercial F. oxysporum
ATCC MYA 4623 em meio fermentativo Czapek (21 dias) sem adição de modulador
epigenético.
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Figura 50. Cromatograma do extrato do cultivo da linhagem comercial F. oxysporum
ATCC MYA 4623 em meio fermentativo Czapek (21 dias) com adição de 50µM do
modulador epigenético hidralazina.
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A linhagem F. oxysporum ATCC MYA 4623 não produziu beauvericina nas
condições de cultivo utilizadas, diferentemente da linhagem endofítica. No perfil
cromatográfico do extrato do fungo F. oxysporum ATCC MYA 4623 em meio líquido
Czapek em 21 dias de cultivo com adição do modulador epigenético hidralazina
(Figura 50) foi observada a formação do composto com tempo de retenção em 16,93
minutos, com características semelhantes (tempo de retenção e espectro de
ultravioleta) ao composto observado no cultivo da linhagem endofítica F. oxysporum
SS46 (Figuras 47 e 50). O extrato do fungo F. oxysporum ATCC MYA 4623 com
adição do modulador hidralazina foi enviado às análises de massas em alta
resolução (HR-ESI-MS).
As análises cromatográficas mostraram que o fungo endofítico F. oxysporum
SS46 (Figura 47) e a linhagem comercial F. oxysporum ATCC MYA-4623 (Figura 50)
tiveram seus perfis químicos modificados com adição do modulador hidralazina ao
meio de cultivo, em relação ao perfil químico do fungo sem adição de modulador.
Não foi observada mudança do perfil químico do fungo endofítico F. oxysporum
SS46 quando seu cultivo foi suplementado com os outros moduladores epigenéticos
(ácido hidroxâmico suberoilanilida, ácido valproico e butirato de sódio, procaína,
procainamida) em relação ao cultivo deste fungo sem adição de modulador
epigenético. A produção de beauvericina não foi inibida por estes moduladores,
diferente do efeito inibitório observado quando o fungo foi cultivado na presença de
hidralazina.

4.4.1 Identificação estrutural da substância 3.
No espectro de RMN de 1H (500 MHz, MeOH-d4) da substância 3 (Figuras 52,
53) foram observados sinais de hidrogênios de anel aromático dissubstituído em 
8,20 (dl, J = 8,3 Hz),  8,58 (dl, J = 8,1 Hz),  8,08 (ddl, J = 8,1 e 7,2 Hz) e  7,97
(ddl, J = 8,3 e 7,2 Hz). Foram observados também no espectro de RMN de 1H dois
sinais de hidrogênios em  7,78 (d, J = 8,0 Hz) e  7,24 (d, J =8,0 Hz), e um sinal
singleto em  8,96. Os acoplamentos entre os hidrogênios foram confirmados pelo
espectro de gCOSY (Figuras 54, 55). O mapa de contornos gHMQC (Figura 56)
permitiu a atribuição dos carbonos ligados aos hidrogênios (Tabela 15). O
experimento de gHMBC (Figura 57) exibiu as correlações do H-8 com C-6a ( 123,7)
e C-10 ( 122,1); do H-9 com C-10 ( 122,1) e C-10a ( 129,1); do H-7 com C-6a (
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123,7), C-9 ( 134,4) e C-6 ( 148,4), do H-10 com C-6a ( 123,7), C-8 ( 131,2) e
com C-3 ( 142,9), e foi observada também a correlação de H-6 com C-7 ( 128,80)
e com C-6a ( 123,7). O espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) (Figura
58) da substância 3 apresentou o íons m/z 185,0822 [M+H]+ (calculado C10H9N4+
185,0822) e m/z 207,0646 [M+Na]+ (calculado C10H8N4Na+ 207,0641, erro= 2,4 ppm).
Os dados dos espectros de RMN de 1H (Figuras 52, 53) e gCOSY (Figuras 54, 55)
juntamente com os mapas de contorno gHMQC (Figura 56) e gHMBC (Figura 56),
corroboraram que a estrutura proposta (substância 3) trata-se de uma estrutura
relacionada com a hidralazina, sendo uma triazino ftalazina segundo a literatura
(ALLAH;SOLIMAN, 1987; BOWIE et al., 1967). Assim foi possível propor que a
substância 3 é o composto 2H-[1,2,4]triazino[3,4-a]ftalazina.

Figura 51. Estrutura química da substância 3 e principais correlações observadas no
gHMBC
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Tabela 15. Dados de RMN de 1H, gHMQC e gHMBC para substância 3 (, J em Hz,
MeOH-d4).
Posição do átomo
1
2
3
4-a
5
6
6a
7

 1H (J em Hz)
8,96 s
8,20 dl (8,3)

 13C
142,9
148,4
123,7
128,8

8
9
10

7,97 ddl (7,2; 8,3)
8,08 ddl (7,2; 8,1)
8,58 dl (8,1)-

131,2
134,4
122,1

10a
11
12

7,24 d (8,0)
7,78 d (8,0)

129,1
127,1
125,4

gHMBC
-

128,8 (C-7); 123,7 (C-6a)
123,7 (C-6a); 134,4 (C-9);
148,4(C-6)
123,7 (C-6a); 122,1 (C-10)
122,1 (C-10); 129,1 (C-10a)
123,7 (C-6a); 131,2 (C-8);
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Figura 52. Espectro de RMN de 1H da substância 3 (500 MHz, MeOH-d4)
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Figura 53. Ampliação do espectro de RMN de 1H da substância 3 (500 MHz, MeOHd4)
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Figura 54. Espectro de gCOSY da substância 3 (500 MHz, MeOH-d4)

Figura 55. Ampliação do espectro de gCOSY da substância 3 (500 MHz, MeOH-d4)
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Figura 56. Mapa de contorno de gHMQC da substância 3 (500 MHz, MeOH-d4)
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Figura 57. Mapa de contornos gHMBC da substância 3 (500 MHz, MeOH-d4)
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Figura 58. Espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) no modo positivo da
substância 3

Resultados e Discussão | 93

Figura 59. Espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) do extrato do fungo
F. oxysporum ATCC MYA 4623 em meio Czapek em 21 dias de cultivo com adição
de 50µM do modulador hidralazina
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O espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) do extrato do fungo F.
oxysporum ATCC MYA 4623 em meio Czapek com 21 dias de cultivo, ao qual foi
adicionado 50 µM do modulador hidralazina (Figura 59), apresentou o íon m/z
207,0642 [M+Na]+ (calculado C10H8N4Na+ 207,0641, erro= 0,48 ppm).
Com estes dados de massas (HR-ESI-MS) juntamente com os dados de
HPLC-UV e espectro de absorção no ultravioleta (item 4.4) (Figuras 46, 49) pode-se
dizer que a linhagem F. oxysporum ATCC MYA 4623 produziu o mesmo composto,
substância 3 (2H-[1,2,4]triazino[3,4-a]ftalazina), produzido pelo fungo endofítico F.
oxysporum SS46 nas mesmas condições experimentais.
É possível sugerir que o composto 2H-[1,2,4]triazino[3,4-a]ftalazina (3) seja
um produto de biotransformação da hidralazina. Não há relato de produção deste
derivado na literatura por síntese ou por biotransformação da hidralazina.
Possivelmente as duas linhagens fúngicas tenham biotransformado a hidralazina
como uma forma de desintoxicação.

A seguir se propõe a rota para esta possível biotransformação, baseado no
metabolismo da hidralazina em humanos e animais descrito anteriormente para a
formação da substância 2 (REECE, 1981; TALSETH; HAEGELE; MCNAY, 1979;
STREETER; TIMBRELL, 1983), onde já foi proposta a acetilação deste composto
seguida de ciclização, porém no caso do composto 3 levando ao produto com anel
adicional de seis membros.
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Figura 60. Proposta biogenética para 2H-[1,2,4]triazino[3,4-a]ftalazina (3)

4.5 Avaliação do efeito da adição do modulador epigenético 5-azacitidina (50
μMe 150 μM) no cultivo do fungo endofítico F. oxysporum SS46 e da linhagem
comercial F. oxysporum ATCC MYA 4623 em meio fermentativo sólido PDA (17
dias)
As análises dos extratos obtidos destes cultivos (item 3.3.4.10, p. 41) foram
feitas por espectrometria de massas em baixa resolução (ESI-MS), como descrito no
item 3.2.3 (p. 26). Os espectros obtidos encontram-se na Figura 61.
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Figura 61. Ampliação dos espectros de massas em baixa resolução (ESI-MS) no modo positivo dos extratos dos cultivos do fungo
endofítico F. oxysporum SS46 em meio fermentativo sólido PDA (17 dias) sem adição de modulador epigenético (B), com adição
de 5-azacitidina (50μM) (C) e com adição de 5-azacitidina (150μM) (A)
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Os espectros de massas dos extratos do cultivo do fungo endofítico
F.oxysporum SS46 em meio fermentativo sólido PDA (17 dias) sem adição de
modulador epigenético e com adição do modulador epigenético 5-azacitidina nas
concentrações de 50 μM e 150 μM apresentaram os sinais de m/z 784,5, m/z 806,5
e m/z 801,5 como principais íons no modo positivo (Figura 61). Estes íons são
correspondentes ao composto beauvericina, ciclodepsipeptídeo produzido pelo
fungo endofítico F. oxysporum SS46 (Figura 62) (NASCIMENTO et al., 2012). Os
sinais de m/z 784,5, m/z 806,5 e m/z 801,5 correspondem aos íons [M+H]+, [M+Na]+
e [M+NH4]+, respectivamente.

Figura 62. Beauvericina, ciclodepsipeptídeo produzido pelo fungo endofítico F.
oxysporum SS46.

Nota-se, pelos dados de massas dos extratos do cultivo em meio sólido PDA
de F. oxysporum SS46, que o perfil químico do fungo endofítico F. oxysporum SS46
não foi alterado pela suplementação com 5-azacitidina em relação ao extrato
controle.
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Figura 63. Espectros de massas em baixa resolução (ESI-MS) no modo positivo dos
extratos dos cultivos do fungo F. oxysporum ATCC MYA 4623 em meio fermentativo
sólido PDA (17 dias) sem adição de modulador epigenético (C), com adição de 5azacitidina (50μM) (B) e com adição de 5-azacitidina (150μM) (A)

Os espectros de massas em baixa resolução dos extratos do cultivo de F.
oxysporum ATCC MYA 4623 em meio fermentativo PDA (17 dias) suplementados
com 5-azacitidina (50 e 150µM) e o extrato controle (Figura 63) indicam que este
fungo também não produziu beauvericina em meio sólido, como já observado em
meio líquido Czapek. Não houve mudança significativa de perfil químico dos extratos
do cultivo de F. oxysporum ATCC MYA 4623 em meio fermentativo sólido PDA (17
dias) suplementados com 5-azacitidina (50 e 150µM) em relação ao extrato controle
(Figura 63). Os extratos do cultivo de F. oxysporum ATCC MYA 4623 com e sem
adição de 5-azacitidina (50 e 150µM) apresentaram os íons m/z 301 u e m/z 413 u
que são correspondentes ao ftalato e ao íon presente no solvente, respectivamente,
o íon presente no solvente m/z 413 u é confirmado pelo espectro de massas do
solvente apresentado abaixo (Figura 64).
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Figura 64. Espectros de massas em baixa resolução (ESI-MS) da mistura de
solventes acetonitrila:água (1:1).

4.6 Avaliação do perfil químico do fungo endofítico C. globosum VR10
cultivado em meio líquido Czapek (21 dias) com e sem adição dos
moduladores epigenéticos ácido hidroxâmico suberoilanilida, ácido valproico
e butirato de sódio, procaína, procainamida e hidralazina
Os extratos obtidos deste cultivo (item 3.3.4.2, p. 34) foram analisados por
HPLC-UV em coluna semi-preparativa com pré-coluna modelo Nucleosil 120-5 C18
(10 x 250 mm; 5 m), usando como fase móvel acetonitrila:água (1:1), com tempo
total de análise de 40 minutos. Foram injetados 200 µL de cada extrato,
solubilizados em acetonitrila:água (1:1), na concentração de 3 mg.mL-1, à vazão de
3mL.min-1, e detecção em UV em 229 e 254 nm.
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Figura 65. Cromatograma do extrato do cultivo do fungo C. globosum VR10 em
meio Czapek (21 dias) sem adição de modulador epigenético
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Figura 66. Cromatograma do extrato do cultivo do fungo C. globosum VR10 em
meio Czapek (21 dias) com adição de modulador epigenético procaína (50 µM)
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Figura 67. Cromatograma do extrato do cultivo do fungo C. globosum VR10 em
meio Czapek (21 dias) com adição de modulador epigenético procainamida (50 µM)
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Figura 68. Cromatograma do extrato do cultivo do fungo C. globosum VR10 em
meio Czapek (21 dias) com adição de modulador epigenético hidralazina (50 µM)
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Figura 69. Cromatograma do extrato do cultivo do fungo C. globosum VR10 em meio
Czapek (21 dias) com adição de modulador epigenético butirato de sódio (50 µM)
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Figura 70. Cromatograma do extrato do cultivo do fungo C. globosum VR10 em meio
Czapek (21 dias) com adição de modulador epigenético ácido valproico (50 µM)
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Figura 71. Cromatograma do extrato do cultivo do fungo C. globosum VR10 em
meio Czapek (21 dias) com adição de modulador epigenético ácido hidroxâmico
suberoilanilida (50 µM)

Foi observado que houve uma diminuição da produção dos metabólitos nos
extratos suplementados com procaína (Figura 66), procainamida (Figura 67),
hidralazina (Figura 68), ácido valproico (Figura 70), ácido hidroxâmico suberoilanilida
(Figura 71) em relação ao extrato controle, no qual não foi adicionado modulador
epigenético (Figura 65). A produção dos metabólitos foi drasticamente diminuída no
extrato suplementado com butirato de sódio (Figura 69).
Não foi realizado o isolamento dos compostos presentes no extrato controle e
nos extratos suplementados com os moduladores epigenéticos. As análises dos
compostos presentes nos extratos com e sem adição de moduladores epigenéticos
foram realizadas por espectrometria de massas em baixa resolução (ESI-MS)
(descrito no item 3.2.3 p. 26), uma vez que o fungo C. globosum VR10 já foi
quimicamente estudado em Laboratório de Química de Micro-organismos (LQMo)
(MOMESSO et al., 2008; BORGES et al., 2011).
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Figura 72. Espectro de massas em baixa resolução (ESI-MS) no modo negativo
(Scan ES-) e modo positivo (Scan ES+) do extrato do cultivo do fungo C. globosum
VR10 em meio Czapek (21 dias) sem adição de modulador epigenético
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Figura 73. Espectro de massas em baixa resolução (ESI-MS) no modo negativo
(Scan ES-) e modo positivo (Scan ES+) do extrato do cultivo do fungo C. globosum
VR10 em meio Czapek (21 dias) com adição de modulador epigenético procaína (50
µM)

Resultados e Discussão | 104

12122013_AV VR10 CZ
AV_VR10_CZ_IDMS_01 30 (0.820) Cm (25:35)
100

2: Scan ES1.71e7

171.8
172.1

527.0

433.1

%

387.0

435.0

310.9

172.7

297.0

450.9

527.9
529.1
617.0 652.8

733.2

774.9 832.9

0
200
300
400
500
600
AV_VR10_CZ_IDMS_01 30 (0.807) Cm (26:34)
100

700

800

900

1000

1100

800

900

1000

1100

274.2
274.0

m/z
1200
1: Scan ES+
1.04e8

365.0

%

330.3
381.1

202.9

529.1
551.1
453.1
511.1
567.0

217.0

614.3 637.1
702.3

0

m/z
200

300

400

500

600

700

1200

Figura 74. Espectro de massas em baixa resolução (ESI-MS) no modo negativo
(Scan ES-) e modo positivo (Scan ES+) do extrato do cultivo do fungo C. globosum
VR10 em meio Czapek (21 dias) com adição de modulador epigenético ácido
valproico (50 µM)
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Figura 75. Espectro de massas em baixa resolução (ESI-MS) no modo negativo
(Scan ES-) e modo positivo (Scan ES+) do extrato do cultivo do fungo C. globosum
VR10 em meio Czapek (21 dias) com adição de modulador epigenético ácido
hidroxâmico suberoilanilida (50µM)
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Figura 76. Espectro de massas em baixa resolução (ESI-MS) no modo negativo
(Scan ES-) e modo positivo (Scan ES+) do extrato do cultivo do fungo C.globosum
VR10 em meio Czapek (21 dias) com adição de modulador epigenético butirato de
sódio (50 µM)
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Figura 77. Espectro de massas em baixa resolução (ESI-MS) no modo negativo
(Scan ES-) e modo positivo (Scan ES+) do extrato do cultivo do fungo C.globosum
VR10 em meio Czapek (21 dias) com adição de modulador epigenético
procainamida (50 µM)
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Figura 78. Espectro de massas em baixa resolução (ESI-MS) no modo negativo
(Scan ES-) e modo positivo (Scan ES+) do extrato do cultivo do fungo C.globosum
VR10 em meio Czapek (21 dias) com adição de modulador epigenético hidralazina
(50 µM)

O espectro de massas em baixa resolução (ESI-MS) do extrato do cultivo do
fungo endofítico C. globosum VR10 em meio líquido Czapek (21 dias) sem adição de
modulador epigenético (Figura 72), e os espectros de massas dos extratos
suplementados com os moduladores epigenéticos procaína (Figura 73), ácido
valproico (Figura 74), ácido hidroxâmico suberoilanilida (Figura 75), procainamida
(Figura 77) e hidralazina (Figura 78) apresentaram os sinais de m/z 529 e m/z 551
como principais íons no modo positivo e o sinal de m/z 527 como principal íon no
modo negativo. Estes íons apresentam as mesmas massas das substâncias
chaetoglobosinas B e D (Figura 79), compostos isoméricos híbridos de policetídeo
com peptídeo de mesma fórmula molecular, produzidos pelo fungo endofítico C.
globosum VR10 em meio líquido Czapek e sólido de arroz (MOMESSO et al., 2008).
Os sinais de m/z 529, m/z 551 e m/z 527 correspondem aos íons [M+H]+, [M+Na]+ e
[M-H]-, respectivamente.
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Figura 79. Compostos produzidos pelo fungo endofítico C. globosum VR10 em meio
líquido Czapek.

Os dados de massas juntamente com os dados de HPLC-UV mostram que a
suplementação dos extratos do cultivo de C. globosum em meio Czapek (21 dias)
com os moduladores epigenéticos procaína, ácido valproico, ácido hidroxâmico
suberoilanilida, procainamida, hidralazina e butirato de sódio causou a redução da
produção de chaetoglobosinas, compostos produzidos pelo fungo endofítico C.
globosum neste meio de cultivo.
4.7 Avaliação do efeito da adição do modulador epigenético ácido valproico (50
μM) no cultivo do fungo endofítico C. globosum VR10 em meio líquido PDB (21
dias)
Uma vez que em experimentos prévios observou-se que a linhagem
endofítica C. globosum VR10 produz uma série de policetídeos da classe das
azafilonas, chaetoviridinas (BORGES et al., 2011), os experimentos de modulação
epigenética também foram realizados neste meio fermentativo.
As análises dos extratos obtidos neste cultivo (3.3.4.8, p. 39) foram realizadas
em HPLC-UV utilizando uma coluna semi-preparativa com pré-coluna modelo
Nucleosil 120-5 C18 (10 x 250 mm; 5 m), em fase móvel isocrática com 50% de
água e 50% de acetonitrila, com tempo total de 35 minutos. Foram injetados 200 µL
de extrato, solubilizado na mesma solução da fase móvel na concentração de 5
mg.mL-1, à vazão de 3mL.min-1, e detecção em UV em 229 e 254 nm.

Resultados e Discussão | 108

600

mAU
Detector A Ch1:254nm
Detector A Ch2:229nm

4

500

400

*

300

200

100

0
2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

27.5

30.0

min

Figura 80. Cromatograma do extrato do cultivo do fungo endofítico C.globosum
VR10 em meio fermentativo PDB (21 dias) sem adição de modulador epigenético
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Figura 81. Cromatograma do extrato do cultivo do fungo endofítico C. globosum
VR10 em meio fermentativo PDB (21 dias) com adição do modulador epigenético
ácido valproico (50µM).

Foi observado no perfil cromatográfico do cultivo do fungo endofítico
Chaetomium globosum VR10 em meio fermentativo PDB (21 dias) com adição do
modulador epigenético ácido valproico (50 µM) (Figura 81) a produção majoritária do
metabólito com tempo de retenção 7,8 minutos, também presente no cultivo deste
fungo sem adição o modulador (Figura 80). O metabólito de tempo de retenção 7,8
minutos foi purificado (descrição no item 3.3.4.9 p. 40) e identificado como
substância 4, (item 4.7.1).
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Também se observou a produção do composto com tempo de retenção 30
minutos (Figura 81), ausente no extrato controle (Figura 80). O metabólito de tempo
de retenção 30 minutos foi purificado (item 3.3.4.9, p. 40) e identificado como
substância 5 (item 4.7.2).
Quando cultivado em meio PDB por 21 dias, C. globosum VR10 produz
principalmente o composto 4 com tempo de retenção de 7,8 minutos e um composto
com tR 13,5 minutos, o qual teve sua biossíntese suprimida na presença do
modulador epigenético ácido valproico (Figuras 80 e 81). Por outro lado, a produção
de 5 foi observada quando o cultivo de C. globosum VR10 foi suplementado com
modulador epigenético ácido valproico (Figura 81). A produção de 5 por C. globosum
VR10 já foi anteriormente descrita em meio PDB (BORGES et al., 2011). A
capacidade de biossíntese de azafilonas por este fungo parece ter diminuído com o
tempo de manutenção da linhagem em laboratório, uma vez que sem a adição de
ácido valproico apenas o composto 4 foi isolado. O uso de ácido valproico pode ser
uma estratégia eficiente para estimular a biossíntese de azafilonas em C. globosum
VR10, uma vez que induziu a produção do composto 5.

4.7.1 Identificação estrutural da substância 4
A substância 4 foi identificada por comparação dos seus dados de RMN de 1H
e

13

C (Tabela 16) com dados da substância chaetoviridina D (KINGSLAND;

BARROW, 2009; BORGES et al., 2011). Foi observado no espectro de RMN de 1H
(500 MHz, CDCl3) da substância 4 (Figuras 82, 83) dois hidrogênios desblindados
característicos de hidrogênios vinílicos em  7,27 (s) e 6,57 (s), que não acoplam
com outros hidrogênios. Foram observados também dois hidrogênios, um em  6,15
(d, J =15,7) e outro em  6,61 (dd, J = 15,7 e 8,0), característicos de um sistema
trans-olefínico. O hidrogênio em  6,61 também acopla com o hidrogênio em  2,45
(m) como observado no gCOSY (Figura 84). Foram observados também no espectro
de RMN de 1H dois hidrogênios em  2,98 (d) e  3,06 (d) que acoplam entre si com
J = 10,1Hz. Além destes hidrogênios o espectro apresentou hidrogênios metílicos
em  1,40 (d, J = 6Hz, H-6’), em  1,39 (s, H-7CH3), em  1,12 (d, J = 6,9 Hz, H11CH3), em  1,12 (d, J = 7,0 Hz, H-4’CH3), e em  1,20 (d, J = 6,0 Hz, H-13)
totalizando cinco grupamentos metílicos. Os hidrogênios metílicos H-13 (d,  1,20)
possuem acoplamento com o hidrogênio H-12 em  3,81 (m), sugerindo a presença
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de um grupamento hidroxílico em C-12. Foram observados também no espectro de
RMN de 1H dois hidrogênios em  4,30 (dq, J = 10 e 6,0 Hz, H-5’) e em  1,90 (dq, J
= 10 e 7,0 Hz, H-4’) que acoplam entre si com J = 10,0 Hz. Os deslocamentos
químicos H-5’ em  4,30, e do C-5’ em  76,9 observado no gHMBC, sugerem a
presença de um éster, referente ao grupamento lactônico da molécula. O mapa de
contornos gHMQC (Figuras 85, 86) permitiu a atribuição dos carbonos ligados aos
hidrogênios (Tabela 16). O mapa de contorno gHMBC (Figuras 87, 88, 89, 90)
evidenciou as correlações de H-9 com C-10 ( 142,6), com C-4 ( 105,4) e com C-3
( 158,0); as correlações de H-10 com C-11 ( 44,2) e com C-12 ( 71,0); as
correlações de H-11 com C-12 ( 71,0) e com C-11CH3 ( 14,7) e as correlações de
H-13 com C-11 ( 44,2) e com C-12 ( 71,0). Estas correlações juntamente com os
dados de gCOSY (Figura 84), confirmam a existência do grupo 4-hidroxi-3-metil-1pentenila na estrutura da molécula. O posicionamento do grupamento hidroxílico em
C-12 foi confirmado pelas correlações observadas no mapa de gHMBC entre H-11 e
H-13 com o carbono C-12 ( 71,0). As correlações de gHMBC de H-8 e H-2’ com C1’ ( 170,6) confirmam do grupamento éster da molécula. As correlações de gHMBC
de H-2’, H-4’ com C-3’ ( 104,9) identificam a presença do grupamento lactol da
molécula. O espectro de massas de alta resolução (HR-ESI-MS) (Figura 91) da
substância 4 apresentou o íons m/z 451,1516 [M+H]+ (calculado C23H28ClO7+
451,1518, erro= 0,44 ppm) e m/z 473,1337 [M+Na]+ (calculado C23H27ClNaO7+
473,1337, erro= 0,2 ppm). Os dados dos espectros de RMN de 1H (Figuras 82, 83) e
gCOSY (Figura 84) juntamente com os mapas de contorno gHMQC (Figuras 85 e
86) e gHMBC (Figuras 87, 88, 89 e 90), permitiram confirmar a estrutura proposta
para a substância 4 como sendo a chaetoviridina D. A presença do cloro na
molécula é confirmada pelo espectro de massas que apresenta o pico M+2 com
intensidade de um terço do íon molecular. A configuração relativa dos substituintes
foi proposta em função da concordância dos dados de RMN de H1 e de 13C com a da
literatura.

Borges

e

colaboradores

(2011)

recentemente

determinaram

as

configurações relativas da chaetoviridina D através de experimentos de NOE, assim
como a configuração absoluta do grupo OH em C-12 pelo método de Mosher.
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Tabela 16. Dados de RMN de 1H (J em Hz), gHMQC e gHMBC para substância 4,
(, J em Hz, CDCl3) (500MHz, CDCl3) em comparação com os dados da literatura da
chaetoviridina D (, J em Hz, CDCl3) (400MHz, CDCl3) (KINGSLAND; BARROW,
2009).
Posição do
átomo
1
3
4
4a
5
6
7
7-CH3
8
8a
9
10
11
11-CH3
12
13
1’
2’
3’
4’
4’-CH3
5’
6’

 1H
substância 4
7,27 s
6,57 s

1,39 s
2,98 d (10,1)
6,15 d (15,7)
6,61 dd (8,0;
15,7)
2,45 m
1,12 d (6,9)
3,81 m
1,20 d (6,0)
3,06 d (10,1)
1,90 dq (7,0;
10,0)
1,12 d (7,0)
4,30 dq (6,0;
10,0)
1,40 d (6,0)

 13C
substância 4
145,4
158,0
105,4
141,2
111,1
190,1
84,7
23,2
50,4
115,1
122,1
142,6
44,2
14,7
71,0
20,4
170,6
58,3
104,9
44,8
8,9
76,9
18,7

 1H
Literatura
7,30 s
6,61 s

1,40 s
2,98 d (10,1)
6,15 d (15,7)
6,61 dd (8,0;
15,7)
2,45 m
1,13 d (6,9)
3,81 m
1,20 d (6,6)
3,06 d (9,8)
1,90 dq (7,3;
10,5)
1,11 d (7,3)
4,30 dq
(6,3; 10,5)
1,42 d (6,3)

 13C
Literatura
146,9
158,6
106,9
141,6
111,8
190,7
85,4
23,3
52,0
115,8
123,5
144,0
45,7
14,8
72,3
20,5
170,6
58,2
104,1
44,9
8,7
76,9
18,7
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Figura 82. Espectro de RMN de 1H da substância 4 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 83. Ampliações do espectro de RMN de 1H da substância 4 (500 MHz,
CDCl3)
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Figura 84. Espectro de gCOSY da substância 4 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 85. Espectro de gHMQC da substância 4 (500 MHz, CDCl3)

Figura 86. Ampliação do espectro de gHMQC da substância 4 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 87. Mapa de contorno de gHMBC da substância 4 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 88. Ampliações do mapa de contorno de gHMBC da substância 4 (500 MHz,
CDCl3)
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Figura 89. Ampliações do mapa de contorno de gHMBC da substância 4 (500 MHz,
CDCl3)
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Figura 90. Ampliações do mapa de contorno de gHMBC da substância 4 (500 MHz,
CDCl3)
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Figura 91. Espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) da substância 4
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4.7.2 Identificação estrutural da substância 5
A substância 5 foi identificada por comparação dos seus dados de RMN de 1H
e

13

C (Tabela 17) com dados da substância chaetoviridina B (KINGSLAND;

BARROW, 2009). Os dados de RMN de 1H (Figuras 92, 93), gCOSY (Figura 94)
gHMQC (Figuras 95, 96), gHMBC (Figuras 97, 98, 99) indicam semelhança com a
estrutura da chaetoviridina D, contudo a diferença está na ausência da hidroxila em
C-12 na substância 5, (chaetoviridina B) em relação à substância 4 (chaetovirina D).
No espectro de RMN de 1H, os hidrogênios metílicos H-13 ( 0,90) se apresentam
como duplo dubleto, com acoplamento com os hidrogênios em  1,43 (m) de C-12, o
que sugere a ausência da hidroxila em C-12. Este posicionamento foi confirmado
pelos dados no mapa de contorno gHMBC que indica a correlação dos hidrogênios
H-13 e C-11CH3 com C-12 ( 29,1). O mapa de contorno gHMBC (Figuras 97, 98,
99) evidenciou as correlações de H-9 com C-3 ( 158,0) e C-11 ( 38,80); as
correlações de H-10 com C-11CH3( 19,3) e com C-3 ( 158,0); as correlações de H11 com C-9 ( 120,1) e com C-10 ( 147,0) e as correlações de H-13 com C-12 (
29,1). Estas correlações, juntamente com os dados de gCOSY (Figura 94),
confirmam a existência do grupo 3-metil-1-pentenila na estrutura da molécula. No
mapa de gHMBC também foram observadas as correlações de H-1 com C-3 (
158,0) e C-4a ( 141,4); de H-4 com C-9 ( 120,1) e com C-5 ( 110,9) e de C-7CH3
com C-6 ( 190,4). Foram observadas ainda as correlações de H-8 com C-2’ ( 58,2)
e C-7 (86,1); de H-2’ com C-8’ ( 50,1), C-1’ ( 170,6) e C-3’ ( 104,9); e de H-4’ com
C-5’ ( 76,9), C-3’ ( 104,9). A determinação da estrutura co composto foi confirmada
por análise do espectro de massas de alta resolução (no modo positivo) da
substância 5 (Figura 100), que apresentou os íons m/z 435,1565 [M+H]+ (calculado
C23H28ClO6+ 435,1569, erro= 0,9 ppm) e m/z 457,1372 [M+Na]+ (calculado
C23H27ClNaO6+ 457,1388, erro= 3,5 ppm). A presença do cloro na molécula é
confirmada pelo espectro de massas que apresenta o pico M+2 com intensidade de
um terço do íon molecular. Os dados dos espectros de RMN de 1H (Figuras 92, 93) e
gCOSY (Figura 94) juntamente com os mapas de contorno gHMQC (Figuras 95, 96)
e gHMBC (Figuras 97, 98, 99), permitiram confirmar a estrutura proposta (substância
5) como sendo a chaetoviridina B. Os dados indicam a presença do sistema cíclico
pireno quinona contendo um átomo de cloro e também o grupo 3-metil-1-pentenila,
caracterizando a classe das azafilonas.
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Tabela 17. Dados de RMN de 1H (J em Hz), gHMQC e gHMBC para substância 5, (δ, J
em Hz, CDCl3) (500MHz, CDCl3) em comparação com os dados da literatura da
chaetoviridina B (δ, J em Hz, CDCl3) (500MHz, CDCl3) (KINGSLAND; BARROW, 2009).
Posição do
átomo

 1H (J em Hz)
substância 5

 13C
substância 5

 1H (J emHz)
Literatura

 13C
Literatura

1
3
4
4a
5
6
7
7-CH3
8
8a
9
10

7,27 s
6,55 s

145,3
157,9
104,9
141,4
110,9
190,4
86,1
23,2
50,5
115,2
120,1
147,0

7,34 s

145,7
157,9
105,0
140,8
109,9
189,4
83,9
23,3
50,4
114,4
120,1
147,1

11
11-CH3
12
13
1’
2’
3’
4’
4’-CH3
5’
6’

1,40 s
2,98 d (10,0)
6,05 d (15,7)
6,49 dd (8,0;
15,7)
2,25 m
1,08 d (6,7)1,41 m
0,9 dd (7,2;
7,4)
3,07 d (10,0)
1,89 dq (6,9;
10,0)
1,13 d (6,9)
4,30 dq (6,4;
10,0)
1,41 d (6,0)

38,8
19,3
29,1
11,5
171,6
58,2
104,9
44,8
8,8
76,9
18,7

6,59 s

1,41 s
2,99 d (9,8)
6,08 d (15,5)
6,55 dd (8,0;
15,5)
2,27 m
1,08 d (6,5)
1,42 m
0,91 dd (7,5;
7,5)
3,06 d (9,8)
1,90 dq (7,3;
10,5)
1,11 d (7,3)
4,30 dq (6,3;
10,5)
1,42 d (6,3)

38,9
19,4
29,2
11,7
170,6
58,2
104,1
44,9
8,7
76,9
18,7
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Figura 92. Espectro de RMN de 1H da substância 5 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 93. Ampliações do espectro de RMN de 1H da substância 5 (500 MHz,
CDCl3)
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Figura 94. Espectro de gCOSY da substância 5 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 95. Mapa de contornos de gHMQC da substância 5 (500 MHz, CDCl3)

Figura 96. Ampliação do mapa de contornos de gHMQC da substância 5 (500 MHz,
CDCl3)
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Figura 97. Mapa de contorno de gHMBC da substância 5 (500 MHz, CDCl3)

Figura 98. Ampliação do mapa de contorno de gHMBC da substância 5 (500 MHz,
CDCl3)
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Figura 99. Ampliações do mapa de contorno de gHMBC da substância 5 (500 MHz,
CDCl3)
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Figura 100. Espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) (modo positivo) da
substância 5
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As

azafilonas

representam

uma

classe

estruturalmente

diversa

de

policetídeos e possuem um sistema cíclico pireno quinona oxigenado. Estes
compostos têm sido caracterizados em diversos fungos e muitos são considerados
importantes metabólitos marcadores, que despertam interesse devido à vasta gama
de atividades biológicas que possuem (GAO; YANG; QIN, 2013). As chaetoviridinas
são azafilonas caracterizadas por possuírem um átomo de cloro no carbono 5 do
sistema cíclico pireno quinona. A maioria destes compostos foi isolada da espécie
Chaetomium sp., sendo que as chaetoviridinas foram pela primeira vez isoladas do
fungo C. globosum var. flavo-viriade (TAKAHASHI; KOYAMA; NATORI, 1990). Em
um trabalho posterior as estruturas das chaetoviridinas B e D foram revisadas com
atribuição do sistema bicíclico lactol-lactona e a configuração da chaetoviridina B foi
determinada por análises espectroscópicas (KINGSLAND; BARROW, 2009). Mais
recentemente seis novas azafilonas foram isoladas do fungo endofítico C. globosum
VR10 (BORGES et al., 2011), cultivado em meio PDB.
4.8 Avaliação do efeito da adição do modulador epigenético 5-azacitidina (50
μMe 150 μM) no cultivo do fungo endofítico C. globosum VR10 em meio
fermentativo sólido PDA (17 dias)
As análises dos extratos deste cultivo (item 3.3.4.10, p. 41) foram feitas por
espectrometria de massas em baixa resolução (ESI-MS) (item 3.2.3, p. 26).
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Figura 101. Espectro de massas em baixa resolução (ESI-MS) (no modo positivo) do
extrato do cultivo do fungo endofítico C. globosum VR10 em meio sólido PDA (17
dias) sem adição de modulador epigenético.
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Figura 102. Espectro de massas em baixa resolução (ESI-MS) (no modo positivo) do
extrato do cultivo do fungo endofítico C. globosum VR10 em meio sólido PDA (17
dias) com adição do modulador epigenético 5-azacitidina (50 μM).
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Figura 103. Espectro de massas em baixa resolução (ESI-MS) (no modo positivo) do
extrato do cultivo do fungo C. globosum VR10 em meio sólido PDA (17 dias) com
adição do modulador epigenético 5-azacitidina (150μM).

Os extratos do cultivo do fungo endofítico C. globosum VR10 em meio PDA
(17 dias) sem adição de modulador epigenético (Figura 101) e com adição do
modulador epigenético 5-azacitidina nas concentrações de 50 μM (Figura 102) e 150
μM (Figura 103) apresentaram os sinais de m/z 227 e m/z 249 como principais íons
no modo positivo. Na tentativa de identificar esse composto, foi utilizado o banco de

Resultados e Discussão | 132

dados

online

Dictionary

of

Natural

Products

(http://dnp.chemnetbase.com).

Confrontando as massas moleculares com gênero Chaetomium e espécie C.
globosum os compostos com características mais próximas da amostra de acordo
com os dados de massas e de RMN de 1H foram chaetoglosina A e chaetoglosina B,
ambos com massa de 226 u e de fórmula molecular C11H14O5 (Figura 104) (GE et al,
2011). No trabalho de Ge e colaboradores (2011) foram isolados quatro compostos
(chaetoglosinas A-D) do cultivo em meio fermentativo sólido do fungo C. globosum
(IFB-E036), linhagem endofítica isolado da raíz da planta Cynodon dactylon,
predominante na praia costeira de Yancheng, China. Devido a isomeria dos
compostos chaetoglosina A e B não foi possível fazer a identificação somente pela
análise de massas do composto presente nos extratos de C. globosum VR10 com e
sem adição do modulador epigenético 5-azacitidina. Desta forma foi realizada a
purificação do extrato do cultivo do fungo C. globosum VR10 em meio sólido PDA
(17 dias) com adição do modulador epigenético 5-azacitidina (50 μM) (item 3.3.4.11,
p. 43). O metabólito purificado foi identificado como substância 6 (item 4.8.1).

Figura 104. Estruturas químicas dos compostos produzidos pelo fungo endofítico C.
globosum IFB-E036 (GE et al, 2011).

É interessante destacar que a produção de 6 no cultivo do fungo endofítico C.
globosum VR10 em meio sólido PDA (17 dias) não foi influenciada com a adição do
modulador epigenético 5-azacitidina (50 μM e 150 μM), ou seja, não houve aumento e
nem a diminuição da produção do composto nos extratos suplementados com o
modulador epigenético em relação ao extrato controle, como é mostrado nos espectros
de massas destes compostos (Figuras 101, 102 e 103). Contudo, esta é a primeira vez
que foi detectada a produção de 6 pelo fungo endofítico C. globosum VR10.
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Além disso, pode-se observar no extrato controle (Figura 101) a presença do íon
m/z 551, que está ausente nos extratos suplementados com o modulador epigenético 5azacitidina (50 μM e 150 μM) (Figuras 102 e 103). Este íon corresponde aos dados de
massas das substâncias chaetoglobosinas B e D (Figura 105), já identidicados em
culturas do fungo endofítico Chaetomium globosum VR10 em meio líquido Czapek e
sólido de arroz (MOMESSO et al., 2008). O sinal m/z 551 u corresponde ao íon [M+Na]+.

Figura 105. Compostos produzidos pelo fungo endofítico C. globosum VR10 em
meio líquido Czapek e sólido de arroz.

Assim este metabólito produzido pelo fungo em condições normais de
laboratório teve sua biossíntese suprimida na presença do modulador epigenético 5azacitidina nas concentrações avaliadas.

4.8.1 Identificação estrutural da substância 6
O espectro de RMN de 1H (500 MHz, MeOH-d4) (Figura 107) apresentou quatro
sinais singletos em  5,61 (1H),  4,41 (2H),  4,39 (2H) e  3,90 (3H), os quais estão
ligados aos carbonos em  87,6,  56,3,  54,4 e  55,8, respectivamente, conforme
observado no mapa de contornos gHMQC (Figuras 109, 110). Os deslocamentos
químicos H 4,41 - C 56,3 e H 4,39 - c 54,4 sugerem dois grupamentos
hidroximetilênicos na estrutura. Já o sinal em  3,90 (s, 3H) ligado ao carbono em  55,8
sugere um grupo metoxílico. Há ainda um hidrogênio em  6,20 (q, J = 7,1 Hz, 3H), que
acopla com três hidrogênios em  1,90 (d, J = 7,1 Hz, 3H), caracterizando um fragmento
estrutural abaixo (A), o que é confirmado pelos deslocamentos químicos dos carbonos
em  134,4 (CH) e  12,3 (CH3) observados no mapa de contornos gHMQC.
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O espectro de massas em alta resolução de 6 (Figura 116) apresentou os íons
m/z 249,0735 [M+Na]+ (calculado C11H14NaO5+ 249,0733, erro= 0,8 ppm) e m/z
227,0908 [M+H]+ (calculado C11H15O5+ 227,0914, erro= 2,6 ppm), sugerindo a fórmula
molecular C11H14O5 para substância 6, com cinco insaturações. O mapa de contornos
gHMBC (Figuras 111, 112, 113) permitiu a observação de cinco carbonos quaternários
sp2, através das correlações com os hidrogênios, sendo eles: C em  171,8, ao qual se
correlacionam os hidrogênios metoxílicos ( 3,90, H-9), o hidrogênio em 5,61 (H-2) e os
hidrogênios hidroximetilênicos em  4,39 (s, H-10); carbono em  165,0, ao qual se
correlaciona o hidrogênio em  5,61 (H-2); carbono em  162,9, ao qual se
correlacionam os hidrogênios em  6,20 (q, H-7) e os hidrogênios hidroximetilênicos em
 4,39 (s, 2H, H-10) e  4,41 (s, 2H, H-11), carbono C em  112,6, ao qual se
correlacionam os hidrogênios hidroximetilênicos em  4,39 (s, 2H, H-10), e um carbono
em  132,2, ao qual se correlacionam os hidrogênios hidroximetilênicos  4,41 (s, 2H, H11) e os hidrogênios metílicos  1,90 (d, H-8).
Através do experimento de NOE-diff (Figuras 114 e 115) pode-se confirmar
geometria E da ligação dupla ∆6,7. A irradiação do sinal de H-7 ( 6,20) levou ao
aumento de intensidade do sinal dos hidrogênios hidroximetilênicos em  4,39 (H10). Estes dados possibilitaram a determinação da estrutura da substância 6 como
sendo a chaetoglosina A.

Figura 106. Estrutura química da substância 6 e correlações observadas no gHMBC
(setas em preto) e NOE (seta em vermelho)
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Tabela 18. Dados de RMN de 1H (500MHz, MeOH-d4), gHMQC e gHMBC para substância 6 (, J em Hz) em comparação com os
dados de RMN de 1H (500MHz, CDCl3)e RMN de 13C da literatura da chaetoglosina A (, J em Hz) (GE et al, 2011).
 1H (J em Hz)
substância 6

 13C
substância 6

5,61 s

165,0
87,6

3
4
5
6
7

6,20 q (7,1)

171,8
112,6
162,9
132,2
134,4

8
9
10

1,90 d (7,1)
3,90 s
4,39 s

12,3
55,8
54,4

11

4,41 s

56,3

Posição do
átomo
1
2

gHMBC
Substância 6

 1H (J em Hz)
chaetoglosina A
(literatura)

171,8 (C-3); 112,6 (C-4);
165,0 (C-1)

5,49 s

 13C
chaetoglosina A
(literatura)
164,1
88,4

6,06 q (7,1)

170,8
112,3
162,3
134,6
132,1

1,88 d (7,1)
3,87 s
4,43 s

13,7
56,4
55,2

4,41 s

57,3

162,9 (C-5); 56,3 (C-11);
12,3 (C-8)
134,4 (C-7); 132,2 (C-6)
171,8 (C-3)
112,6 (C-4); 171,8 (C-3);
162,9 (C-5)
134,4 (C-7); 162,9 (C-5);
132,2 (C-6)
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Figura 107. Espectro de RMN de 1H da substância 6 (500 MHz, MeOH-d4)
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Figura 108. Espectro de gCOSY da substância 6 (500 MHz, MeOH-d4)
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Figura 109. Mapa de contorno de gHMQC da substância 6 (500 MHz, MeOH-d4)

Figura 110. Ampliação do mapa de contorno de gHMQC da substância 6 (500 MHz,
MeOH-d4)
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Figura 111. Mapa de contorno de gHMBC da substância 6 (500 MHz, MeOH-d4)

Figura 112. Ampliação do mapa de contorno de gHMBC da substância 6 (500 MHz,
MeOH-d4)
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Figura 113. Ampliações do mapa de contorno de gHMBC da substância 6 (500 MHz,
MeOH-d4)
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Figura 114. Espectro de NOE-diff da substância 6 (500 MHz, MeOH-d4)

Figura 115. Ampliação do espectro de NOE-diff da substância 6 (500 MHz, MeOHd4)
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Figura 116. Espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) da substância 6
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4.9 Avaliação do efeito da adição do modulador epigenético 5-azacitidina (50
μMe 150 μM) no cultivo do fungo comercial C. globosum ATCC 56726 em meio
fermentativo semi-sólido PDA (17 dias)
Foram realizadas análises dos extratos deste cultivo (item 3.3.4.10, p. 41) por
espectrometria de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) (item 3.2.3, p. 26).

Figura 117. Espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) do extrato do
cultivo do fungo C. globosum ATCC 56726 em meio fermentativo sólido PDA (17
dias) sem adição de modulador epigenético.
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Figura 118. Espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) do extrato do
cultivo do fungo C. globosum ATCC 56726 em meio fermentativo sólido PDA (17
dias) com adição do modulador epigenético 5-azacitidina (50 µM).
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Figura 119. Espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) do extrato do
cultivo do fungo C. globosum ATCC 56726 em meio fermentativo sólido PDA (17
dias) com adição do modulador epigenético 5-azacitidina (150 µM).
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Os espectros de massas obtidos para o extrato controle do cultivo do fungo C.
globosum ATCC 56726 (Figura 117) para os extratos das culturas tratadas com 5azacitidina 50 µM (Figura 118) e 150 µM (Figura 119) são muito semelhantes.
Curiosamente, a principal diferença é a ausência dos íons m/z 435,1561 e m/z
457,1383 no experimento onde foram adicionados 50 µM de 5-azacitidina. A
linhagem C. globosum ATCC 56726 é comercializada pela ATCC como produtora
das chaetoviridinas A, B e C. A busca no banco de dados online Dictionary of
Natural Products (http://dnp.chemnetbase.com) e na literatura sobre chaetoviridinas
(TAKAHASHI; KOYAMA; NATORI, 1990; KINGSLAND; BARROW, 2009; BORGES
et al., 2011) sugeriu que estes íons seriam referentes à chaetoviridina B (substância
5).
Para confirmar este dado foi feita a purificação do extrato do cultivo do fungo
C. globosum ATCC 56726 em meio fermentativo sólido PDA (17 dias) com adição do
modulador

epigenético

5-azacitidina

(150

μM)

(item 3.3.4.12,

p.

44).

O

cromatograma deste extrato (Figura 120) mostra uma banda cromatográfica com
tempo de retenção 26 minutos. Este composto foi purificado e os dados de RMN
obtidos são coincidentes com os dados para chaetoviridina B (substância 5) já
descritos quando a linhagem endofítica C. globosum VR10 foi cultivada na presença
de ácido valproico (p.121).
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Figura 120. Cromatograma do extrato do cultivo do fungo C. globosum ATCC 56726
em meio fermentativo sólido PDA (17 dias) com adição do modulador epigenético 5azacitidina (150 μM)
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Como visto pelos espectros de massas em de alta resolução, foi obsevada a
produção do composto 5 pela linhagem comercial C. globosum ATCC 56726 em
meio fermentativo sólido PDA (17 dias) (sem adição de modulador epigenético ao
meio de cultivo) (Figura 117), assim como no extrato suplementado com 150 µM de
5-azacitidina (Figura 119). Não foi observada a produção de 5 no extrato
suplementado com 5-azacitidina 50µM (Figura 118). Apenas na concentração de
50µM de 5-azacitidina ocorreu inibição da produção de 5 por C. globosum ATCC
56726.
4.10 Estudo químico epigenético de Botrytis cinerea B0510
A linhagem Botrytis cinerea B0510 pertence à coleção de micro-organismos
do grupo de pesquisa Desenho Biossintético de Fungicidas do Prof. Dr. Isidro
González Collado, Universidade de Cádiz, Espanha. Para o estudo químico
epigenético da linhagem B. cinerea B0510 foram selecionados os moduladores
epigenéticos 5–azacitidina e o ácido hidroxâmico suberoilanilida (SAHA), inibidores
das enzimas DNA metil-transferases DNMTs e histonas desacetilases HDACs,
respectivamente (REN et al., 2011; PONTIKI; HADJIPAVLOU-LITINA, 2012;
RICHON, 2006).

4.10.1 Avaliação do perfil químico dos extratos obtidos do cultivo de B. cinerea
B0510 (7 e 14 dias de fermentação) suplementados com 5-azacitidina (50 μM,
100 μM e 200 μM)
Os extratos brutos obtidos do cultivo em meio Czapk-Dox (item 3.3.5.2, p. 45)
foram submetidos à análise por HPLC-UV em fase reversa, utilizando uma coluna
semi-preparativa LiChroCART 250-10 LiChrospher 100 RP-18 (10 µm) e fase móvel
gradiente de acetonitrila em água (0min, 10% de acetonitrila, 0-10min, 10% a 50%
de acetonitrila; 10-20min, 50% de acetonitrila; 20-25min, 50% a 100% de acetonitrila,
25-30min, 100% de acetonitrila, 30-35min, 100% a 10% de acetonitrila), com tempo
total de análise de 40 minutos. Foram injetados 100 µL de cada extrato,
solubilizados em acetonitrila:água (1:1) na concentração de 1 mg.mL-1, à vazão de 3
mL.min-1, e detecção em UV em 210 nm.
Os cromatogramas obtidos estão apresentados nas figuras 121-128.
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Figura 121. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (7 dias de fermentação) sem adição de modulador epigenético.

UV
5AZA50_7d

800

800

600

600

400

400

200

200

mAU

1000

mAU

1000

0

0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Minutes

Figura 122. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (7 dias de fermentação) suplementado com 5-azacitidina (50 µM)
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Figura 123. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (7 dias de fermentação) suplementado com 5-azacitidina (100 µM)
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Figura 124. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em meio
Czapek-Dox (7 dias de fermentação) suplementado com 5-azacitidina (200 µM)
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Figura 125. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (14 dias de fermentação) sem adição de modulador epigenético.
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Figura 126. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (14 dias de fermentação) suplementado com 5-azacitidina (50 µM)
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Figura 127. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (14 dias de fermentação) suplementado com 5-azacitidina (100
µM)
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Figura 128. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (14 dias de fermentação) suplementado com 5-azacitidina (200
µM)
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Pode-se observar que não houve mudança qualitativa significativa no perfil
químico dos extratos do cultivo de B. cinerea B0510 suplementados com 5azacitidina nas concentrações avaliadas, em relação ao perfil químico dos extratos
controles (sem adição de modulador epigenético).

4.10.2 Avaliação do perfil químico dos extratos obtidos do cultivo de B. cinerea
B0510 (7 e 14 dias de fermentação) suplementados com ácido hidroxâmico
suberoilanilida SAHA (50 μM, 100 μM e 200 μM)
Os extratos brutos obtidos do cultivo em meio Czapek-Dox (item 3.3.5.2, p.
45) foram submetidos à análise por HPLC-UV em fase reversa, na qual foi utilizada
uma coluna semi-preparativa LiChroCART 250-10 LiChrospher 100 RP-18 (10 µm)
usando como fase móvel gradiente de acetonitrila em água (0 min, 10% de
acetonitrila, 0-10 min, 10% a 50% de acetonitrila; 10-20min, 50% de acetonitrila; 2025 min, 50% a 100% de acetonitrila, 25-30 min, 100% de acetonitrila, 30-35 min,
100% a 10% de acetonitrila), com tempo total de análise de 40 minutos. Foram
injetados 100 µL de cada extrato, solubilizados em acetonitrila:água (1:1), na
concentração de 1 mg.mL-1, à vazão de 3 mL.min-1, e detecção em UV em 210 nm.
Os cromatogramas obtidos estão apresentados nas figuras 129-136.
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Figura 129. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (7 dias de fermentação) sem adição de modulador epigenético
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Figura 130. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (7 dias de fermentação) suplementado com SAHA (50 µM)
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Figura 131. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (7 dias de fermentação) suplementado com SAHA (100 µM)
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Figura 132. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (7 dias de fermentação) suplementado com SAHA (200 µM)
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Figura 133. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (14 dias de fermentação) sem adição de modulador epigenético
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Figura 134. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (14 dias de fermentação) suplementado com SAHA (50 µM)
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Figura 135. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (14 dias de fermentação) suplementado com SAHA (100 µM)
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Figura 136. Cromatograma do extrato obtido do cultivo de B. cinerea B0510 em
meio Czapek-Dox (14 dias de fermentação) suplementado com SAHA (200 µM)
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Figura 137. Cromatograma do SAHA padrão
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Ocorreu alteração do perfil cromatográfico dos extratos do cultivo de B.
cinerea B0510 suplementados com SAHA em relação ao perfil químico dos extratos
controles (sem adição de modulador epigenético). Foi observado o aparecimento de
uma banda cromatográfica com tempo de retenção de 10 minutos nos extratos
suplementados com SAHA (50 µM, 100 µM e 200 µM), tanto em 7 quanto em 14
dias de fermentação (Figuras 130, 131, 132, 134, 135 e 136). Esta banda
cromatográfica está ausente nos extratos controles de 7 e 14 dias de fermentação
(Figuras 129 e 133). A banda cromatográfica relativa ao SAHA foi identificada nos
extratos com tempo de retenção de 15 minutos. Isto é confirmado pelo
cromatograma relativo ao SAHA padrão (Figura 137).
O composto referente à banda cromatográfica com tempo de retenção de 10
minutos foi purificado dos extratos metanólicos (item 3.3.5.4, p. 50) e foi denominado
como substância 7, cuja identificação estrutural está descrita no item 4.12.
4.11 Cultivo da linhagem mutante de B. cinerea Bc ∆STC2
Partindo do conhecimento das principais enzimas envolvidas no metabolismo
secundário de B. cinerea, o grupo de pesquisa do Prof. Dr. Isidro G. Collado
(Universidade de Cádiz-Espanha) realiza o estudo com linhagens mutantes de B.
cinerea B0510. Estas linhagens possuem silenciados genes potencialmente
envolvidos na biossíntese das toxinas de B. cinerea. A preparação das linhagens
mutantes de B. cinerea é realizada pelo grupo de pesquisa da Profa. Dra. Muriel
Viaud do INRA, em Versalhes (França).
B. cinerea tem seis sesquiterpenos ciclases (STC) em seu genoma, e o grupo
de pesquisa do Prof. Dr. Isidro G. Collado realiza pesquisa de caracterização destas
enzimas STCs em linhagens mutantes de B. cinerea. Nestas linhagens são
silenciados genes responsáveis pela produção destas enzimas STCs. A linhagem
mutante de B. cinerea Bc ∆STC2 teve silenciado o gene que codifica para uma
enzima sesquiterpeno ciclase (STC2). Este mutante ainda está sendo caracterizado
pelo grupo de pesquisa e ainda não se sabe a rota biossintética envolvida para esta
enzima STC2.
O cultivo desta linhagem mutante de B. cinerea Bc ∆STC2 também levou a
produção do composto 7, em quantidade considerável (massa = 0,9 g) (item 3.3.5.5,
p. 50). O composto 7 é, portanto, um novo metabólito de B. cinerea ainda não
descrito (identificação estrutural descrito no item 4.12).
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Quando cultivado em condições normais de laboratório a produção de 7 não é
detectável. Assim, o isolamento do composto 7 a partir da linhagem mutante de B.
cinerea Bc ∆STC2 e do tratamento B. cinerea B0510 com modulador epigenético
sugere que 7 é um possível metabólito críptico de B. cinerea. A mutação genética
realizada nesta linhagem pode ter induzido a expressão de genes silenciados,
levando à produção deste novo metabólito por B. cinerea Bc ∆STC2.
4.12 Identificação estrutural da substância 7
No espectro de RMN de 1H (400 MHz, MeOH-d4) da substância 7 (Figuras
138, 139) foi observado um padrão de sinais de hidrogênios de anel aromático
monossubstituído em  7,21 (m) com sobreposição de sinais. O espectro de RMN de
H apresentou sinal de um hidrogênio em  4,16 (dd, J = 3,5; 9,4 Hz) que tem

1

acoplamento com os sinais de hidrogênios em  3,06 (dd, J = 3,5; 14,4 Hz) e  2,98
(dd, J = 9,4; 14,4 Hz), como observado no gCOSY (Figura 140). Foi observado
também no espectro de RMN de 1H um sinal de hidrogênio em  2,05 (septeto, J =
6,8 Hz) que acopla com dois sinais de hidrogênios em  1,10 (d, J = 6,8 Hz) e  0,91
(d, J = 6,8 Hz). Este acoplamento é constatado pelos valores de constante de
acoplamento e pelo mapa de contornos gCOSY (Figura 140). Os sinais de
hidrogênios juntamente com os sinais do espectro de RMN de

13

C (100 MHz,

MeOH-d4) (Figura 141) mostraram um padrão de sinais sugerindo a presença de um
grupo benzila unido a um grupo oximetínico (fragmento B). Ainda foi estabelecida a
presença de um outro grupo metínico e duas metilas, que apresentam acoplamento
característico de um grupo isopropílico (fragmento C). Os dois fragmentos estruturais
encontram-se abaixo:

O

B

No espectro de RMN de

13

C

C (Figura 141) foram observados 15 sinais de

carbonos. Os espectros de DEPT (Figura 142) permitiram verificar a presença de
seis carbonos aromáticos (5 CH e 1 C quaternário), dois carbonos metílicos, um
carbono metilênico sp2, dois carbonos metínicos sp3 e quatro carbonos quaternários,
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um correspondente a uma cetona  213,3, outro correspondente a uma carboxila de
éster ou amida  175,7, um sinal de carbono quaternário unido a uma função
oxigenada em  80,7 e um carbono hemicetálico em  100,5.
O mapa de contornos gHSQC (Figura 143) permitiu a atribuição dos
deslocamentos químicos dos carbonos ligados aos hidrogênios. O mapa de gHMBC
(Figuras 144 e 145) mostrou a correlação do hidrogênio metínico em  2,05 (septeto)
com os dois carbonos metílicos ( 17,7 e 16,4) e com o carbono quaternário em 
80,7. O hidrogênio metínico em  4,16 apresentou correlação no espectro de
gHMBC com os carbonos em  213,3 e  40,2. O hidrogênio metilênico em  3,06
apresentou correlação com os carbonos em  80,3 e  139,6 no gHMBC, enquanto o
outro hidrogênio deste grupo metilênico ( 2,98) correlacionou-se com o carbono
aromático em  130,2.
Estas correlações, aliadas às informações dos acoplamentos gCOSY já
descritas, permitiram a extensão dos fragmentos estruturais D e E:

O espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) da substância 7
(Figura 146) apresentou principal íon no modo negativo m/z 293,1027 [M-H](calculado 293,1031; erro de 1,36 ppm), o que sugeriu a fórmula molecular C15H18O6
para o composto 7. A fórmula molecular C15H18O6 é condizente com um índice de
deficiência de hidrogênios igual a 7, e a subestrutura D já contém 5 insaturações. Os
dois fragmentos apresentados correspondem a C13H16O3, portanto restam dois
carbonos, dois hidrogênios e três oxigênios na estrutura. O carbono em  175,7 pode
ser atribuído a um grupamento ácido carboxílico (-COOH).
A insaturação restante foi atribuída a um ciclo, onde há um carbono
hemicetálico em  100,5. Portanto, a proposta para a estrutura da substância 7 foi
para o ácido 5-benzil-2,3-di-hidroxi-3-isopropil-4-oxotetrahidrofuran-2-carboxílico,
inédito na literatura.
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O espectro de absorção no infravermelho da substância 7 (Figura 147)
apresentou como IR νmax/cm-1 3330, 2933, 1759, 1708, 1613, 1397, 1016, 753, 699.
A substância 7 apresentou [α]D -65,4 (c= 0,9, MeOH). Foram realizados
experimentos de NOESY para 7, contudo os dados não foram conclusivos para o
estabelecimento das configurações relativas.

Tabela 19. Dados de RMN de 1H, RMN de
Hz) (400MHz, MeOH-d4)
Posição do átomo
1
2
3
4
5
6

a

 1H (J em Hz)

4,16 dd (3,5; 9,4)
3,06 dd (3,5; 14,4)
2,98 dd (9,4; 14,4)

13

C e gHMBC para substância 7, (J em

 13C
175,7
100,5
80,7
213,3
80,3
40,2

7
8-12
9-11
10
1’

7,21 ma
7,21 ma
7,21 ma
2,05 sp (6,8)

139,6
130,2
129,2
127,3
30,7

2’
3’

1,10 d (6,8)b
0,91 d (6,8)b

17,7b
16,4b

b

sinais sobrepostos sinais intercambiáveis

gHMBC

213,3 (C-4); 40,2 (C-6)
80,3 (C-5); 139,6 (C-7),
130,2(C-8-12)
129,2 (C-9-11); 139,6 (C-7)
130,2 (C-8-12); 127,3 (C-10)
130,2 (C-8-12)
17,7 (C-2’); 16,4 (C-3’);
80,7 (C-3)
30,7 (C-1’); 16,4 (C-3’)
30,7 (C-1’); 17,7 (C-2’)
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Figura 138. Espectro de RMN de 1H da substância 7 (400 MHz, MeOH-d4)
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Figura 139. Ampliações do espectro de RMN de 1H da substância 7 (400 MHz,
MeOH-d4)
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Figura 140. Espectro de gCOSY da substância 7 (400 MHz, MeOH-d4)
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Figura 141. Espectro de RMN de 13C da substância 7 (100 MHz, MeOH-d4)
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Figura 142. Espectro de DEPT da substância 7 (100 MHz, MeOH-d4)
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Figura 143. Mapa de contornos gHSQC da substância 7 (400 MHz, MeOH-d4)
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Figura 144. Mapa de contornos gHMBC da substância 7 (400 MHz, MeOH-d4)
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Figura 145. Ampliação do mapa de contornos de gHMBC da substância 7 (400
MHz, MeOH-d4)
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Figura 146. Espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) em modo negativo
da substância 7
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Figura 147. Espectro de absorção no infravermelho da substância 7
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4.13 Reação de derivatização da substância 7 (ácido 5-benzil-2,3-di-hidroxi-3isopropil-4-oxotetrahidrofuran-2-carboxilico) com cloreto de 4-bromobenzoilo
Foi realizada a derivatização da substância 7 para obtenção de produtos
complementassem as informações sobre a estrutura da molécula.
O objetivo da reação de derivatização da substância 7 com cloreto de 4bromobenzoilo foi de obter derivados com a estrutura cristalina para serem
submetidos aos experimentos de difração de raios-X (XU et al., 2010).
A reação foi realizada utilizando CH2Cl2 como solvente e piridina como
catalisador. Na reação foram utilizados 200 mg da substância 7 (impuro) e 100 mg
de cloreto de 4-bromobenzoilo. Foram obtidos dois produtos ésteres que foram
posteriormente purificados (item 3.3.6, p. 53): substância 8 (identificação estrutural
no item 4.13.1) e 9 (identificação estrutural no item 4.13.2).

Figura 148. Reação de derivatização da substância 7 com cloreto de 4bromobenzoílo
4.13.1 Identificação estrutural da substância 8
No espectro de RMN de 1H (500 MHz, MeOH-d4) da substância 8 (Figuras
140,150 e 151) foi observado um padrão de sinais de hidrogênios de anel aromático
monossubstituído em  7,24 (m),  7,30 (m) e  7,16 (m). Foram observados também os
sinais de hidrogênios de anel aromático em  7,89 (d, J = 8,7 Hz) e  7,64 (d, J = 8,7 Hz),
característicos de anel p-dissubstituído do anel aromático do grupo bromo-benzoila. Foi
observado também no espectro de RMN de 1H o sinal de hidrogênio em  4,31 (dd, J =
4,1 e 9,2Hz), que tem acoplamento com os sinais de hidrogênios em  3,17 (dd, J = 9,2 e
14,6 Hz) e  3,10 (dd, J = 4,1 e 14,6 Hz), os quais acoplam entre si. Foi observado um
sinal de hidrogênio em  2,16 (septeto, J = 6,8 Hz) que tem acoplamento com dois sinais
de hidrogênios metílicos em  1,19 (d, J = 6,8 Hz)  1,05 (d, J = 6,8 Hz). Os sinais de
hidrogênios juntamente com os sinais do espectro de RMN de

13

C (125 MHz, MeOH-d4)

(Figura 153) mostraram que houve a incorporação da unidade 4-bromobenzoato no
material de partida (substância 7). No espectro de RMN de

13

C (Figura 153) a

desblindagem do sinal de C-2 ( 107,6) sugere a incorporação da unidade para-bromo
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benzoato nesta posição. O espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) (Figuras
159 e 160) da substância 8 apresentou principal íon no modo negativo m/z 475,0392 [MH]-(calculado C22H20BrO7 475,0392), e apresentou o íon no modo positivo m/z 477,0543
[M+H]+ (calculado C22H22BrO7+ 477,0543). O espectro de absorção no infravermelho da
substância 8 (Figura 161) apresentou bandas como IR νmax/cm-1 3400, 2967, 1769, 1719,
1654, 1589, 1276, 754. A substância 8 apresentou [α]D -120,5 (c= 0,38; MeOH). Desta
maneira a estrutura da substância 8 foi proposta como ácido 5-benzil-2-(4bromobenzoiloxi)-3-hidroxi-3-isopropil-4-oxotetrahidrofuran-2-carboxílico.

Tabela 20. Dados de RMN de 1H, RMN de
Hz, MeOH-d4) (500MHz, MeOH-d4).
Posição do átomo
1
2
3
4
5
6
7
8-12
9-11
10
1’
2’
3’
1’’
2’’
3’’-7’’
4’’-6’’
5’’
b

sinais intercambiáveis

 1H (J em Hz)

4,31 dd (4,1; 9,2)
3,17 dd (9,2; 14,6)
3,10 dd (4,1; 14,6)
7,24 m
7,30 m
7,16 m
2.16 sp (6,8)
1,19 d (6,8)b
1,05 d (6,8)b

7,89 d (8,7)
7,64 d (8,7)

13

C e gHMBC para substância 8, (J em

 13C
171,7
107,6
81,6
211,1
82,6
40,8
139,1
130,4
129,2
127,4
31,6
17,7b
17,2b
165,4
130,9
132,5
132,9
129,2

gHMBC
-

40,8 (C-6); 211,1 (C-4)
82,6 (C-5); 130,4 (C-8-12);
139,1 (C-7)
139,1 (C-7); 129,2 (C-9-11)
130,4 (C-8-12)
130,4 (C-8-12)
17,7 (C-2’); 17,2 (C-3’);
81,6 (C-3)
17,2 (C-3’); 31,6 (C-1’)
17,7 (C-2’); 31,6 (C-1’)

132,9 (C-4’’-6’’); 165,4 (C-1’’)
132,5 (C-3’’-7’’)
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Figura 149. Espectro de RMN de 1H da substância 8 (500 MHz, MeOH-d4)
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Figura 150. Ampliações do espectro de RMN de 1H da substância 8 (500 MHz,
MeOH-d4)
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Figura 151. Ampliação do espectro de RMN de 1H da substância 8 (500 MHz,
MeOH-d4)
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Figura 152. Espectro de gCOSY da substância 8 (500 MHz, MeOH-d4)
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Figura 153. Espectro de RMN de 13C da substância 8 (125 MHz, MeOH-d4)
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Figura 154. Ampliação do mapa de contornos gHSQC da substância 8 (500 MHz,
MeOH-d4)
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Figura 155. Ampliação do mapa de contornos gHSQC da substância 8 (500 MHz,
MeOH-d4)
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Figura 156. Mapa de contornos gHMBC da substância 8 (500 MHz, MeOH-d4)
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Figura 157. Ampliação do mapa de contornos gHMBC da substância 8 (500 MHz,
MeOH-d4)
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Figura 158. Ampliação do mapa de contornos gHMBC da substância 8 (500 MHz,
MeOH-d4)
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Figura 159. Ampliação do espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) em
modo negativo da substância 8

Figura 160. Ampliação do espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) em
modo positivo da substância 8
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Figura 161. Espectro de absorção no infravermelho da substância 8
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4.13.2 Identificação estrutural da substância 9
No espectro de RMN de 1H (500 MHz, CDCl3) da substância 9 (Figuras 163,
164, 165) foram observados sinais de hidrogênios de anel aromático em  7,32 (m) e
 7,24 (m). Foram observados também os sinais de hidrogênios de anel aromático pdissubstituído em  7,86 (d, J = 8,7 Hz) e  7,61 (d, J = 8,7 Hz). O hidrogênio em 
4,56 (dd, J = 4,5 e 7,1 Hz) tem acoplamento com os hidrogênios em  3,22 (dd, J =
4,5 e 14,5 Hz) e  3,30 (dd, J = 7,1 e 14,5 Hz). Foi observado um sinal de hidrogênio
em  2,48 (septeto, J = 6,9 Hz) que acopla com os dois sinais de hidrogênios
metílicos em  1,14 (d, J = 6,9 Hz) e  1,10 (d, J = 6,9 Hz). Os sinais de hidrogênios
juntamente com os sinais do espectro de RMN de

13

C (125 MHz, CDCl3) (Figura

167) mostraram que houve a incorporação do composto reativo 4-bromobenzoato na
posição C-2 da substância 7. Isto é confirmado devido ao deslocamento químico C-2
em  105,1, mais desblindado que o C-2 da substância 7 ( 100,5). Além disso, H-5
( 4,56) apresenta correlações no gHMBC com C-2 ( 105,1), C-7 ( 136,2), C-4 (
209,4) e C-6 ( 37,0). O espectro de RMN de 1H mostra ainda um singleto em  3,80,
integrado para 3H, o que sugere a presença de um éster metílico no produto 9. O
gHMBC mostrou correlação entre os H do grupo metoxílico ( 3,80) com o carbono
carbonílico em  163,5, confirmando a esterificação do grupamento ácido carboxílico
de 7. Esta esterificação provavelmente ocorreu devido à presença de metanol no
meio reacional. O espectro de massas de alta resolução (HR-ESI-MS) da substância
9 (Figuras 173 e 174) apresentou como principal íon no modo positivo m/z 513,0535
[M+Na]+ (calculado C23H23BrNaO7+ 513,0519; erro= 3,11 ppm). A substância 9
apresentou [α]D -78,8 (c=0,032; MeOH). Assim, o composto 9 foi proposto como
éster

metílico

do

ácido-5-benzil-2-(4-bromobenzoiloxi)-3-hidroxi-3-isopropil-4-

oxotetrahidrofuran-2-carboxílico. As interações observadas nos experimentos de
NOESY 1D (Figuras 175, 176) entre H-5 ( 4,56) com os hidrogênios metílicos H-2’(
1,14) e H3’( 1,10) e com os hidrogênios em  3,30 e  3,22 (H-6) permitiram a
proposição da configuração relativa dos substituintes nos carbonos em C-3 e C-5 do
composto 9, e à partir destes dados foi inferida a configuração relativa dos
compostos 8 e 7. Os experimentos de NOESY não permitiram o estabelecimento da
configuração relativa de C-2.
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Figura 162. Correlações NOESY 1D da substância 9
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Tabela 21. Dados de RMN de 1H, RMN de
(500MHz, CDCl3).

13

Posição do átomo
1
2
3
4
5

 1H (J em Hz)
4,56 dd (4,5; 7,1)

 13C
166,5
105,1
81,7
209,4
81,6

6

3,30 dd (7,1; 14,5)
3,22 dd (4,5; 14,5)

37,0

7
8-12
9-11
10
1’

7,32 ma
7,32 ma
7,24 m
2,48 sp (6,9)

136,2
129,9
128,5
127,1
31,5

2’
3’
1’’
2’’
3’’-7’’
4’’-6’’
5’’
1-OCH3

1,14 d (6,9)b
1,10 d (6,9)b
7,86 d (8,7)
7,61 d (8,7)
3,80 s

17,2 b
16,8 b
163,5
129,2
131,4
132,1
127,8
53,1

a

b

sinais sobrepostos sinais intercambiáveis

C e gHMBC para substância 9

gHMBC

37,0 (C-6); 209,4 (C-4); 105,1
(C-2); 136,2 (C-7)
81,6 (C-5); 129,9 (C-8-12);
136,2 (C-7)
128,5 (C-9-11); 136,2 (C-7)
129,9 (C-8-12)
129,9 (C-8-12)
17,2 (C-2’); 16,8 (C-3’);
81,7 (C-3)
16,8 (C-3’); 31,5 (C-1’)
17,2 (C-2’); 31,5 (C-1’)

132,1 (C-4’’-6’’); 163,5 (C-1’’)
131,4 (C-3’’-7’’)
163,5 (C-1’’)
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Figura 163. Espectro de RMN de 1H da substância 9 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 164. Ampliações do espectro de RMN de 1H da substância 9 (500 MHz,
CDCl3)
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Figura 165. Ampliação do espectro de RMN de 1H da substância 9 (500 MHz,
CDCl3)
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Figura 166. Espectro de gCOSY da substância 9 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 167. Espectro de RMN de 13C da substância 9 (125 MHz, CDCl3)

Resultados e Discussão | 193

Figura 168. Espectro de DEPT da substância 9 (125 MHz, CDCl3)
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Figura 169. Mapa de contorno gHMQC da substância 9 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 170. Mapa de contorno gHMBC da substância 9 (500 MHz, CDCl3)
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Figura 171. Ampliação do mapa de contorno gHMBC da substância 9 (500 MHz,
CDCl3)
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Figura 172. Ampliação do mapa de contorno gHMBC da substância 9 (500 MHz,
CDCl3)
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Figura 173. Espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) em modo positivo
da substância 9

Figura 174. Espectro de massas em alta resolução (HR-ESI-MS) em modo positivo
da substância 9
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Figura 175. Espectro de NOESY1D da substância 9 (500MHZ, CDCl3)

Figura 176. Espectro de NOESY1D da substância 9 (500MHZ, CDCl3)
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O novo produto críptico isolado de B.cinerea correspondente ao ácido -5benzil-2,3-di-hidroxi-3-isopropil-4-oxotetrahidrofuran-2-carboxílico (7) foi denominado
como ácido botricinereico.

Apesar dos experimentos de NOESY informarem a respeito da configuração
relativa de 7 não foi possível o estabelecimento da configuração de todos os centros
estereogênicos da molécula. O ideal para a obtenção da configuração de 7 é a
obtenção de um derivado com estrutura cristalina para análises com difração de
raios-X, e este estudo está em andamento pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Isidro
G. Collado.

4.14 Considerações sobre os efeitos de moduladores epigenéticos na
biossíntese de productos naturais pelos fungos estudados
Neste trabalho foram avaliados os efeitos dos moduladores epigenéticos 5azacitidina, procaína, procainamida, hidralazina (inibidores das enzimas DNA
metiltransferases DNMTs), e ácido hidroxâmico suberoilanilida SAHA, butirato de
sódio, ácido valproico (inibidores das enzimas histonas desacetilases HDACs) na
biossíntese de produtos naturais pelos fungos endofíticos F. oxysporum SS46, C.
globosum VR10, e H. corrugata FLe8.2, pelos fungos comerciais F. oxysporum
ATCC MYA 4623, C. globosum ATCC 56726 e pelo fungo fitopatogênico B. cinerea
B0510.
O cultivo do fungo endofítico H. corrugata FLe8.2 em meio líquido PDB levou
ao isolamento e identificação da 2-(2-metoxifenil)-4H-piran-4ona (1), relatada
recentemente como metabólito inédito em fungo marinho (RUKACHAISIRIKUL et al.,
2013). O tratamento de H. corrugulata FLe8.2 com o modulador hidralazina em meio
Czapek levou à produção do composto 3-metil-1,2,4-triazolo-[3,4-a]-ftalazina (2), um
metabólito de biotransformação da hidralazina já descrito em humanos e animas
(ALLAH; SOLIMAN, 1987, REECE, 1981; TALSETH; HAEGELE; MCNAY, 1979;
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STREETER; TIMBRELL, 1983). Sugere-se que H. corrugulata FLe8.2 tenha
biotransformado a hidralazina como uma forma de desintoxicação. Os moduladores
epigenéticos ácido hidroxâmico suberoilanilida, ácido valproico, butirato de sódio,
procaína, procainamida não alteraram o perfil químico de H. corrugulata FLe8.2 nas
condições avaliadas.

Figura 177. Estruturas químicas dos produtos naturais produzidos pelos fungos
estudados, como e/ou sem a adição de moduladores epigenéticos aos meios de
cultivo

O tratamento de F. oxysporum SS46 e da linhagem comercial F. oxyporum
ATCC 4623 com o modulador hidralazina em meio líquido Czapek levou a produção
de

um composto

estruturalmente

relacionado

com a

hidralazina,

a

2H-
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[1,2,4]triazo[3,4-a]ftalazina (3). Propõe-se que este metabólito seja um produto de
biotransformação da hidralazina realizada pelas duas linhagens de F. oxysporum. A
hipótese é que estes dois fungos tenham biotransformado a hidralazina como uma
forma de desintoxicação, assim como H. corrugulata FLe8.2. O composto 3 é uma
substância inédita na literatura. Além disso, a biossíntese de beauvericina,
metabólito produzido pelo endofítico F. oxysporum SS46 em condições normais de
laboratório, foi suprimida na presença do modulador epigenético hidralazina. Os
tratamentos de F. oxysporum SS46 com os demais moduladores epigenéticos
avaliados neste trabalho em meio líquido e das duas linhages de F. oxysporum em
meio sólido, não provocaram alteração do perfil do metabolismo secundário destes
fungos em relação aos controles. A produção de beauvericina também não foi
inibida pelos outros moduladores, ou seja, apenas a hidralazina alterou metabolismo
secundário de F. oxysporum SS46 e de F. oxysporum ATCC 4623.
Muitos estudos com a hidralazina estão relacionados com a modificação
estrutural deste fármaco, um vasodilatador usado como agente anti-hipertensivo, e a
produção de derivados sintéticos com uma ampla atividade biológica (OLMO et al.,
2006). Atualmente a hidralazina também vem sendo utilizada como inibidor de
DNMTs, atuando na transcrição gênica, o que pode levar a ativação de novas rotas
biossintéticas (WILLIANS et al., 2008; GANESAN et al., 2009; REN et al., 2011).
A suplementação dos cultivos de C. globosum VR10 em meio Czapek com os
moduladores epigenéticos ácido hidroxâmico suberoilanilida, ácido valproico,
procaína, procainamida, hidralazina e butirato de sódio causou redução da produção
de chaetoglobosinas, produzidas por este fungo em condições normais de
laboratório. Desta maneira estes moduladores epigenéticos (inibidores de DNMTs e
HDACs) parecem afetar a expressão gênica de C. globosum, inibindo a produção
dos metabólitos secundários.
O ácido valproico induziu uma mudança no perfil químico de C. globosum
VR10, quando cultivado em meio líquido PDB, estimulando a produção da
chaetoviridina B (5). Na ausência do modulador, apenas a azafilona análoga,
chaetoviridina D (4), foi produzida por C. globosum VR10. No extrato suplementado
com o modulador epigenético houve a produção de chaetoviridina D (4) e
chaetoviridina B (5). Doze azafilonas, incluindo seis inéditas, foram anteriormente
isoladas da cultura deste fungo endofítico (BORGES et al., 2011). Porém, a
capacidade de produção de azafilonas por C. globosum VR10 parece ter diminuído
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com o tempo de preservação em laboratório, uma vez que apenas a chaetoviridina D
(4) foi isolada durante o desenvolvimento deste trabalho. Uma vez que o ácido
valproico estimulou a biossíntese de 5, este modulador parece ter utilidade na
recuperação da capacidade de biossíntese destes policetídeos em C. globosum
VR10. O ácido valproico é fármaco anticonvulsivante, que vem sendo utilizado como
inibidor de HDACs, podendo levar à ativação de rotas biossintéticas (CICHEWICZ,
2010; GANESAN et al., 2009; PONTIKI; HADJIPAVLOU-LITINA, 2012; SUZUKI;
MIYATA, 2006).
O tratamento de C. globosum VR10 em meio sólido PDA com 5-azacitidina
levou a uma alteração do perfil químico do fungo. Quando cultivado em meio PDA C.
globosum

VR10

produziu

principalmente

a

chaetoglosina

A

(6)

e

uma

chaetoglobosina (B ou D). O composto 6 ainda está presente nas culturas
suplementadas com 5-azacitidina, contudo a biossíntese de chaetoglobosina (B ou
D) foi suprimida na presença de 5-azacitidina.
O tratamento da linhagem comercial C. globosum ATCC 56726 em meio
sólido PDA com 5-azacitidina também induziu uma alteração do perfil químico.
Quando cultivado em meio PDA, C. globosum ATCC 56726 produz chaetoviridina B
(5), este metabólito também foi produzido na cultura suplementada com 5-azacitidina
(150 µM). Contudo 5 não foi produzido pelo fungo quando o cultivo foi suplementado
com 50 µM de 5-azacitidina.
Desta maneira o composto 5-azacitidina parece ter alterado a expressão
gênica do fungo endofítico C. globosum VR10 e do fungo C. globosum ATCC 56726
inibindo a produção dos metabólitos secundários.
O composto 5-azacitidina é um agente antitumoral clinicamente aprovado pelo
FDA para o tratamento da síndrome mielodisplásica. Recentes trabalhos usando a
manipulação epigenética de fungos mostraram que a suplementação de culturas
com 5-azacitidina levou à formação de novos compostos que não foram obtidos em
condições normais de laboratório (CICHEWICZ, 2010; GANESAN et al., 2009;
SUZUKI; MIYATA, 2006; CHERBLANC et al., 2013; REN et al., 2011).
A 5-azacitidina não teve efeito sobre o metabolismo secundário de B. cinerea
B0510. Por outro lado, o ácido hidroxâmico suberoilanilida (SAHA) induziu a
biossíntese de um novo composto, o ácido-5-benzil-2,3-di-hidroxi-3-isopropil-4oxotetrahidrofuran-2-carboxílico (7), que foi denominado como ácido botricinereico.
Foi observado que a linhagem mutante B. cinerea STC2 também produz este
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composto, sugerindo que a mutação no gene da sesquiterpeno ciclase e SAHA
tiveram o mesmo efeito na indução da produção do composto 7 em B. cinerea.
O

ácido

hidroxâmico

suberoilanilida

(SAHA)

é

inibidor

de

HDACs,

clinicamente aprovado para terapia anticancerígena. Estudos mostram que a
inibição das HDACs por SAHA resulta na acumulação de histonas acetiladas o que
leva a ativação da expressão de genes (RICHON, 2006; RICHON; GARCIAVARGAS; HARDWICK, 2009). Recentes trabalhos mostraram que o tratamento de
culturas de fungos com SAHA também levou à formação de novos compostos que
não foram obtidos em condições normais de laboratório (WILLIAMS et al., 2008;
HENRIKSON et al., 2009).

Conclusões | 205

5 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos mostraram que, de maneira geral, os moduladores
epigenéticos podem modificar a biossíntese de produtos naturais nos fungos
estudados, algumas vezes inibindo a produção de compostos e outras vezes
estimulando a produção de compostos. Não é possível afirmar que os mecanismos
de inibição e eliciação são realmente em função dos processos epigenéticos,
envolvendo desacetilação de histonas e metilação de citosinas, já que inibidores das
mesmas vias – metilação de citosinas e desacetilação de histonas – não tiveram
necessariamente os mesmos efeitos.
É interessante observar que os moduladores que tiveram maior efeito na
eliciação da biossíntese foram dois inibidores de HDACs. O ácido valproico
estimulou a biossíntese de chaetoviridina B no fungo endofítico C. globosum VR10,
enquanto o ácido hidroxâmico suberoilanilida induziu a produção do novo metabólito,
ácido botricinereico, em B. cinerea B0510.
Todos inibidores de DNMTs tiveram efeito inibitório na biossíntese de
produtos naturais, nas condições testadas. Entre eles, a hidralazina, além de ter
efeito inibitório na biossíntese, parece ter induzido um processo de desintoxicação
nos fungos H. corrugata FLe8.2, F. oxysporum SS46 e F. oxysporum ATTC MYA
4623, uma vez que produtos de biotransformação deste modulador foram isolados e
identificados.
Não foi possível comparar o efeito dos moduladores nas linhagens endofíticas
e comerciais de F. oxysporum e C. globosum, uma vez que em ambos os casos as
linhagens comerciais e endofíticas não produziram os mesmos perfis químicos nas
culturas controle. Porém, as duas linhagens de F. oxysporum biotransformaram a
hidralazina ao mesmo produto de desintoxicação.
É difícil planejar racionalmente os experimentos de eliciação biossintética em
fungos, visando o estudo do metabolismo secundário em função dos mecanismos
epigenéticos, já que os moduladores podem apresentar diferentes efeitos, em
diferentes fungos. Além disso, as alterações nas condições de cultivo já podem
influenciar o metabolismo secundário. Ainda assim, pode-se afirmar o uso de
moduladores epigenéticos é uma das estratégias para a ativação de vias
biossintéticas em fungos, que pode conduzir à obtenção de novos produtos naturais.
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