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Goethe  



  



RESUMO 

Fungos isolados de organismos marinhos têm despertado o interesse de 

pesquisadores no mundo inteiro, por representarem uma fonte diferenciada de 

metabólitos secundários, devido às condições ambientais as quais esses 

microrganismos estão sujeitos. Diversas atividades biológicas têm sido relatadas 

para estas substâncias, principalmente antitumoral, antimicrobiano e antiparasitária. 

O crescente aumento nos casos de resistência a antibióticos aponta para a 

necessidade da disponibilidade de novos agentes terapêuticos. Neste contexto, este 

trabalho objetivou a identificação dos fungos associados a organismos marinhos 

coletados na Ilha do Arvoredo (SC), visando o isolamento bioguiado de metabólitos 

de extratos de micélio e meios de cultivo. As atividades antibiótica e antibiofilme 

frente aos patógenos Staphylococcus epidermidis ATCC 35984 e Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853 e anti-Trichomonas vaginalis ATCC 30236 e isolados 

clínicos, foram investigadas. Todos os fungos isolados foram cultivados por períodos 

de 7, 14 e 21 dias. Utilizando técnicas moleculares, foram identificados 37 fungos 

pertencentes ao Filo Ascomycota e um ao Filo Basidiomycota, distribuídos entre 15 

diferentes gêneros. O rastreamento de metabólitos quanto à atividade antibiótica foi 

realizado utilizando a técnica de difusão em agar, obtendo-se 19 amostras com 

halos de inibição superiores a 10 mm de diâmetro. As atividades antiformação e 

erradicação de biofilme previamente formado foram avaliadas pelo método de 

coloração com cristal violeta, e 5% do total de amostras apresentaram inibição de 

formação e 1% a erradicação de mais de 75% de biofilme de S. epidermidis. Da 

mesma forma, 5% das amostras foram capazes de inibir ou erradicar entre 51% e 

75% biofilmes de P. aeruginosa. Entre os isolados, foram selecionados um fungo 

pertencente à ordem Sordariales (isolado F22, 14 dias de cultivo) e outro ao gênero 

Penicillium (isolado F37, 7 dias de cultivo). Os filtrados dos fungos foram 

particionados com acetato de etila e submetidos à separação cromatográfica, 

levando à identificação dos compostos mevalonolactona e cis-cyclo(leucyl-tyrosyl) 

(identificados por técnicas espectroscópicas e espectrométricas), ambos ativos na 

inibição da formação de biofilme de S. epidermidis ATCC. Mevalonolactona também 

apresentou atividade frente a isolados clínicos de S. epidermidis revelando, além da 

atividade antibiofilme, atividade antibiótica em concentração de 0,06 mg/mL. A 

atividade frente ao parasita T. vaginalis foi avaliada pela técnica de coloração de 

resazurina e a viabilidade dos trofozoítos caracterizada utilizando trypan blue. Duas 



amostras dos fungos Hipocrea lixii e Penicillium citrinum mostraram a presença de 

metabólitos ativos. A inibição do crescimento dos trofozoítos foi observada em 24 

horas (MIC=2,5 mg/mL), de acordo com a curva cinética de crescimento. A ausência 

de hemólise de eritrócitos também foi observada para estas duas amostras. Os 

resultados obtidos corroboram com os relatos sobre o grande potencial dos fungos 

marinhos para a descoberta de metabólitos ativos. 

Palavras-chave: fungos marinhos, antibiótico, antibiofilme, anti-Trichomonas 

vaginalis, mevalonolactona, cis-cyclo(leucyl-tyrosyl) 

  



ABSTRACT 

Isolation, chemical investigation and evaluation of antibiotic, antibiofilm and anti-

Trichomonas vaginalisactivities of fungi associated to marine organisms from South 

Brazilian Coast. 

Fungi isolated from marine organisms attract the interest of many  researchers 

around the world, since they produce differentiated secondary metabolites due to the 

environmental conditions to which these organisms are subjected. Several biological 

activities have been reported for these compounds, mainly as antitumoral, 

antibacterial and, antiprotozoal. The increasing cases of antimicrobial drug resistance 

reveal the necessity for the search for new therapeutic agents. In this context, this 

study aimed to identify the fungi associated with marine organisms collected in the 

Arvoredo Island (SC/Brazil), in order to isolate bioactive metabolites in extracts of 

mycelia and broth. The antibiotic and antibiofilm activities against Staphylococcus 

epidermidis ATCC 35984 and Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and anti-

Trichomonas vaginalis ATCC 30236 and clinical isolates activity were investigated. 

The isolated fungi from marine organisms were cultured for 7, 14 and 21 days. Using 

molecular techniques, 36 fungi belonging to the Ascomycota and one to 

Basidiomycota phyla, were identified, distributed among 15 different genera. 

Screening for metabolites possessing antibiotic activity was performed using the agar 

diffusion assay, for which was obtained 19 samples with inhibition halo higher than 

10 mm in diameter. The inhibition and eradication of biofilm were performed by cristal 

violet staining method, and 5% of the total samples showed inhibition and 1% 

eradication of more than 75% of S. epidermidis  biofilm. Moreover, 5% of the 

samples were able to inhibit and eradicate between 51% and 75% of biofilm formed 

by P. aeruginosa. Among these samples, one strain belonging to the order 

Sordariales (isolate F22, 14-days of cultive) and one to the genus Penicillium (isolate 

F37, 7-days of cultive) were selected. The filtrate was extracted with ethyl acetate 

and subjected to separation by chromatographic techniques, leading to purified 

compounds mevalonolactone and cis-cyclo(leucyl-tyrosyl) (identified by 

spectroscopic and spectrometric techniques), both able to inhibit biofilm formation by 

S. epidermidis ATCC. Mevalonolactone also showed activity against clinical isolates 

of S. epidermidis revealing, both antibiofilm and antibiotic activities at 0.06 mg.mL-1. 

The anti-T. vaginalis assay was carried out using the resazurin staining method and 



viability of trophozoites were characterized using trypan blue. Two samples of the 

fungi Hypocrea lixii and Penicillium citrinum showed the presence of active 

metabolites able to inhibit the trophozoites growth in 24 hours (MIC = 2.5 mg.mL-1), 

according to the kinetic curve of growth. Absence of hemolysis of erythrocytes was 

also observed for these two filtrate samples. The results corroborate with the reports 

of the great potential of marine fungi in the discovery of active metabolites. 

Key words: marine-associated fungi, antibiotic, antibiofilm, anti-Trichomonas 

vaginalis, mevalonolactone, cis-cyclo(leucyl-tyrosyl) 
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Estudos do papel desempenhado pelos produtos naturais na ecologia de 

diferentes tipos de organismos podem levar à descoberta de novos compostos de 

origem natural com potencial bioatividades (GLOER, 2007). Como exemplos, 

podemos citar o isolamento de diversas substâncias produzidas por plantas que 

atuam como defesa química contra herbívoros e, por invertebados marinhos, 

responsáveis por prevenir ataques de predadores no meio em que habitam. 

Produtos derivados de fontes naturais como plantas, animais e 

microrganismos são definidos como produtos naturais, e historicamente vem sendo 

investigados por indústrias farmacêuticas para produção de novos fármacos. O 

interesse na busca por fontes alternativas de substâncias farmacologicamente ativas 

como microrganismos presentes em ecossistemas extremos (regiões polares) e 

profundezas dos oceanos, tem despertado interesse pelo ineditismo de compostos 

que vem sendo encontrados (BAKER et al., 2007). 

Neste contexto, a busca por moléculas bioativas provenientes de fontes como 

organismos marinhos iniciou-se na década de 50 com o isolamento dos 

nucleosídeos espongouridina (1a) e espongotimidina (1b) da esponja Cryptotethya 

crypta (BERGMANN e FEENEY, 1951), e 15 anos depois, o estudo de análogos 

sintéticos desses nucleosídeos levou ao desenvolvimento dos agentes antiviral e 

anticâncer, ARA-A (2; vidarabina) e ARA-C (3; citarabina), respectivamente, que vêm 

sendo usados desde então (NEWMAN et al., 2000; MOLINSKI et al., 2009).  
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Atualmente, somam-se mais de 22.000 produtos naturais marinhos obtidos de 

microrganismos, fitoplancton, algas (verdes, marrons e vermelhas), esponjas, 

cnidários, briozoários, moluscos, tunicados, equinodermos, (MARINLIT, 2011), 

sendo que, cerca de 15 diferentes substâncias estão em triagem clínica 

1a  R = H                                               2                                             3 

1b  R = Me  
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principalmente nas áreas de câncer, dor e doenças inflamatórias (PROKSCH et al., 

2002; SALEEM  et al., 2007; MAYER et al., 2010).  

Limitações existentes quando se deseja trabalhar com organismos marinhos, 

principalmente tratando-se de esponjas, fazem com que sejam necessárias 

alternativas para a produção dos compostos de interesse. Crescimento lento do 

animal, dependência das estações do ano, disponibilidade de alimento para 

produzirem os mesmos metabólitos, produção em pequena quantidade dos 

compostos alvo e dificuldade de síntese das moléculas identificadas como bioativas 

fazem parte destas limitações (BELARBI et al., 2003; LIRA, 2007). Como exemplo a 

produção da substância halicondrina B (4), policetídeo citostático isolado da esponja 

Lissodendoryx sp., é restrita a 300 mg de uma mistura de análogos partindo de uma 

tonelada da esponja (PROKSCH et al., 2002) e, a mesma quantidade do tunicado 

Ecteinascidia turbinata, é necessária para obter aproximadamente 1 g do alcalóide 

antitumoral ectenaiscidina/ET-743 (5) (MOLINSKI et al., 2009). 
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Como alternativa para a obtenção de grande quantidade dos compostos 

ativos, sem exploração dos organismos marinhos, existem tentativas de cultivo de 

esponjas no mar, crescimento de esponjas em bioreator, sistemas de cultura de 

células, modificação genética e síntese ou semi-síntese. (SPIKEMA et al., 2005; 

MANCINI et al., 2007). Entre estes, a síntese ou semi-síntese seria uma das 

escolhas mais promissoras, porém, em muitos casos, esta abordagem tem sido 

economicamente inviável devido à complexidade das estruturas, necessidade de um 

grande número de etapas para a síntese completa da molécula e baixo rendimento 

dos produtos finais. Para a síntese de halicondrina B, por exemplo, são necessárias 

para a síntese total, 100 etapas, com um rendimento total inferior a 1% 

(NORCROSS e PATERSON, 1995). 

4 5 
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Assim, devido a estas limitações, a associação encontrada entre organismos 

marinhos e microrganismos tem sido o foco de pesquisas, principalmente baseando-

se no fato de que estas associações microbianas (bactérias, fungos, microalgas) 

podem envolver de 40-70% do volume tecidual de uma esponja (TAYLOR et al., 

2007; LI, 2009).  

O desenvolvimento de pesquisas utilizando microrganismos marinhos como 

fonte para obtenção de moléculas bioativas tornou-se importante pela grande 

diversidade de espécies que podem ser isoladas. Também pela variedade e 

ineditismo das moléculas obtidas; pela possibilidade do cultivo in vitro visando à 

produção em escala industrial com custos mais reduzidos do que na síntese química 

ou realização de repetidas coletas como necessário para plantas e animais (LIRA, 

2007). Igualmente, evidências sugerem que microrganismos simbiontes podem ser a 

verdadeira fonte de alguns metabólitos ativos isolados (JENSEN e FENICAL, 2002; 

PROKSCH et al., 2003; LI, 2009) como é o caso dos sesquiterpenos espirodisina (6) 

e herbadisidolideo (7) e o derivado de aminoácido 13-dimetilisodisedenina (8), 

identificados na esponja Dysidea herbacea também presentes em seu simbionte, a 

cianobactéria Oscillatoria spongeliae (PROKSCH et al., 2002). 
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Fungos marinhos constituem um dos grupos ecológicos menos estudados (LI 

e WANG, 2009). Nos últimos anos, a comunidade científica tem se preocupado com 

o desenvolvimento de novos medicamentos e estão identificando estes 

microrganismos como nova fonte para atender a demanda de compostos bioativos e 

com potencial para uso clínico (SUN et al., 2009).  

6 7 
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Atualmente, um derivado sintético da dicetopiperazina halimida (NPI-2350), 

isolado de um fungo de origem marinha pertencente ao gênero Aspergillus, a 

molécula NPI-2358 está em Fase II de estudo clínico para atividade antitumoral 

(COSTA-LOTUFO et al., 2009). Os produtos isolados de fontes marinhas também 

são considerados promissores antibióticos, porém substâncias obtidas de fungos 

marinhos ainda não estão incluídas em estudos clínicos para este fim. 

Doenças infecciosas são a terceira causa de mortes no mundo e a primeira 

em países subdesenvolvidos, destacando-se infecções do trato respiratório, 

diarréias e tuberculose (WHO, 2011), ressaltando a importância da pesquisa de 

novas moléculas com propriedades antibióticas. Adicionalmente, a resistência 

bacteriana a antibióticos agrava esses números, indicando a necessidade de 

emprego de novas estratégias antibacterianas (PROJAN, 2003). Programas de 

High-Throughput Screening de produtos naturais isolados de microrganismos vêm 

sendo desenvolvidos visando à descoberta de novos fármacos eficazes contra 

microrganismos resistentes, principalmente pelas indústrias farmacêuticas (LIU et 

al., 2010; SIMMONS et al., 2010). 

A taxa de desenvolvimento de novos antimicrobianos pela indústria 

farmacêutica diminuiu nos últimos 20-30 anos, enquanto que a resistência 

bacteriana a esse tipo de medicamento aumentou progressivamente (SALMOND e 

WELCH, 2008). O custo para o lançamento de um novo fármaco antimicrobiano no 

mercado gira em torno de 800 milhões de dólares o que torna esta classe 

economicamente desinteressante quando comparado ao lucro com medicamentos 

utilizados para tratamento de doenças como câncer, cardiovasculares, obesidade e 

diabetes (DiMASSA et al., 2003; SALMOND e WELCH, 2008). Assim, 

antimicrobianos são vítimas de seu próprio sucesso; sendo menos interessantes 

como objetos de pesquisas em indústrias farmacêuticas, quando comparados com 

medicamentos inovadores (SPELLBERG et al., 2008).  

No mesmo sentido estão as infecções parasitárias como a tricomonose, 

doença sexualmente transmitida não viral mais prevalente no mundo (WHO, 2001), 

causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) estima que cerca de 180 milhões de pessoas são anualmente infectadas no 
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mundo, sendo a incidência da infecção por T. vaginalis mais frequente que as 

causadas por Chlamydia trachomatis (92 milhões) e Neisseria gonorrhoeae (62 

milhões) (FICHOROVA, 2009).  

Os fármacos de escolha na terapia anti-T. vaginalis pertencem ao grupo dos 

5-nitroimidazóis (HELMS et al., 2008) entretanto, efeitos carcinogênicos e 

teratogênicos, bem como reações adversas frequentes tem sido relacionados. Além 

disso, o surgimento de isolados clínicos ou laboratoriais de T. vaginalis resistentes a 

esses fármacos torna-se um agravante para o sucesso do tratamento da doença 

(DUNNE et al., 2003; UPCROFT et al., 2006; GOLDMAN et al., 2009). 

Frente à estes impasses, novos e potentes agentes bactericidas ou 

antiparasitários vem sendo obtidos com sucesso, pelo desenvolvimento racional de 

novas gerações de antibióticos visando suplantar a resistência ou a partir de 

programas direcionados a descoberta de novos produtos naturais bioativos 

(SILVEIRA et al., 2006).  

Considerando a necessidade de busca de novos fármacos, este trabalho tem 

como objetivo o isolamento e a identificação de potenciais antibióticos, antibiofilmes 

patogênicos e anti-T. vaginalis. Como fonte, fungos isolados a partir de organismos 

marinhos coletados no litoral Sul brasileiro foram utilizados, reforçando a relevância 

deste trabalho uma vez que não existem relatos de fungos isolados deste ambiente 

marinho. 
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 Os objetivos gerais deste trabalho foram investigar a diversidade química de 

metabólitos produzidos por fungos associados a organismos marinhos e avaliar seus 

potenciais antibiótico, antibiofilmes patogênicos e anti-T. vaginalis.  

Os objetivos específicos incluem: 

 Isolar fungos associados a organismos marinhos coletados da Costa Sul do 

Brasil; 

 Identificar, utilizando técnicas moleculares, os fungos marinhos isolados; 

 Selecionar fungos marinhos por meio de rastreamento para as atividades 

antibiótica, antibiofilme e antiparasitária; 

  Obter biomassa dos fungos que apresentaram atividade para prospecção 

das moléculas ativas; 

  Isolar e elucidar a(s) estrutura(s) do(s) metabólito(s) presente(s) no(s) 

extrato(s) identificado(s) como bioativo(s). 



 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. REVISÃO DO TEMA
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III. 1 Produtos Naturais Marinhos 

O papel dos produtos naturais no desenvolvimento de novos fármacos tem 

sofrido muitas mudanças nos últimos 30 anos, com um notável declínio do interesse 

das maiores indústrias farmacêuticas a partir da metade dos anos 90. Nos últimos 5 

anos porém, houve o renascimento desse campo de pesquisa, com o emprego de 

novas técnicas analíticas, espectroscópicas e a prospecção de atividades biológicas 

por High-Throughput Screening (BAKER et al., 2007; LAM, 2007; MOLINSKI et al., 

2009). No entanto, 80% dos fármacos que estão em uso são ou foram inspirados em 

produtos naturais estudados da forma clássica (COSTA-LOTUFO et al., 2009). 

Tratando-se de produtos naturais de origem marinha, após o advento dos 

fármacos Vidarabina e Citarabina na década de 70, outro fármaco foi aprovado pelo 

Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos, o ziconotídeo (9) 

(derivado sintético de ω-conotoxina MVIIA), comercialmente denominado PrialtTM e 

utilizado para o tratamento de dor crônica na medula espinhal (COSTA-LOTUFO et 

al., 2009; MOLINSKI et al., 2009). O isolamento desta substância foi realizado por 

pesquisadores americanos em 1979, a partir do molusco Conus magnus, porém sua 

síntese completa foi finalizada somente em 1987 (MOLINSKI et al., 2009). O 

segundo fármaco derivado de fonte marinha, aprovado pela Comissão Européia, foi 

isolado do tunicado Ecteinascidia turbinata (ecteinascidina; ET-743) no ano de 1969. 

A síntese completa do derivado sintético trabectedina (10), foi finalizada em 1996 e o 

medicamento lançado no mercado em 2007 sob nome comercial de Yondelis®, 

utilizado para sarcoma avançado dos tecidos moles (COSTA-LOTUFO et al., 2009; 

MOLINSKI et al., 2009). Isolada da esponja Halichondria okadai no ano de 1986, a 

substância halicondrina B foi sintetizada completamente em 1992 (AICHER et al., 

1992). Empregada em ensaios contra câncer de mama metastático, foi realizada a 

síntese de seu análogo mesilato de eribulina (11), o qual, após ensaios clínicos, foi 

aprovado para este fim em 2010 pelo FDA sob o nome comercial de Halaven® (JAIN 

e VAHDAT, 2011; ERIBULIN, 2012).  
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 Embora, atualmente, poucos medicamentos disponíveis no mercado 

possuam como princípio ativo moléculas provenientes do meio marinho, muitos 

estão no pipeline dos estudos clínicos (Tabela 1) (THAKUR et al., 2008). No período 

de 1998–2006, os estudos pré-clínicos incluíram 592 compostos derivados de fontes 

marinhas considerando as atividades antitumoral e citotóxica, e 666 substâncias 

com outras atividades relacionadas, tais como, antibacteriana, anticoagulante, 

antinflamatória, antifúngica, anti-helmíntica, antiplaquetária, antiprotozoária e 

antiviral; ação nos sistemas cardiovascular, endócrino, imune e nervoso (MAYER et 

al., 2010). 
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Tabela 1. Produtos naturais marinhos presentes em estudos de fase clínica 

(Adaptado de MAYER et al., 2010). 

Estatus Clínico Substância (Nome comercial) Fonte Atividade 

Aprovados 

Citarabina, Ara-C (Cytosar-U
®
) Cryptotethia crypta (esponja) Anticancer 

Vidarabina, Ara-A (Vira-A
®
) Cryptotethia crypta (esponja) Antiviral 

Ziconotídeo (Prialt
®
) Conus magnus (molusco) 

Dor crônica 

medular 

Trabectidina / ET-743 

(Yondelis
®
) 

Ecteinascidia turbinata (tunicado) Anticancer 

Halicondrina B e Mesilato de 

eribulina / E7389 (Halaven
®
) 

Halicondria okadai e 

Lissodendrorix n. sp. (esponjas) 
Anticancer 

Fase III 

Soblidotina / TZT 1027, derivado 

sintético da Dolastatina-10  

Dolabella auricularia              

(lesma do mar) 
Anticancer 

Plitidepsina (Aplidin
®
)  Aplidium albicans (tunicado) Anticancer 

Fase II 

DMXBA / GTS-21 derivado 

sintético de Anabaseina  

Paranemertes peregrina    

(minhoca marinha) 
Esquizofrenia 

Plinabulina / NPI-2358 Aspergillus sp (fungo marinho) Anticancer 

Elisidepsina (Irvalec
®
) Elysia refuscens (molusco) Anticancer 

PM 00104 (Zalypsis
®
) Jorunna funebris (nudibranquio) Anticancer 

Tasidotina, Sintadotina / ILX-

651, derivado sintético da 

Dolastatina-15 

Symploca sp (bactéria) Anticancer 

Pseudopterocina  
Pseudopterogorgia elisabethae 

(octocoral) 
Cicatrizante 

Briostatina 1  Bugula neritina (briozoário) Alzheimer 

Fase I 

Briostatina 1  Bugula neritina (briozoário) Anticancer 

ASG-5ME Molusco Anticancer 

SGN-75 Molusco Anticancer 

PMO1183 Tunicado Anticancer 

Hemiasterlina / E7974 Hemiasterella minor (esponja) Anticancer 

Salinosporamida A / NPI-0052 

(Marizomib
®
) 

Salinispora tropica (actinomiceto 

marinho) 
Anticancer 

Considerando que os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície da Terra e 

que contem uma extraordinária diversidade de vida (PROKSCH et al., 2003), o 

número de substâncias já em estudo clínico, é pequeno. Observa-se então, que o 

meio marinho é uma fonte em potencial para o isolamento de novas substâncias 

químicas bioativas. 

Frente à necessidade de isolamento e obtenção de quantidades suficientes 

de substâncias puras para a realização de estudos clínicos e posterior produção em 

grande escala de um fármaco, os microrganismos apresentam vantagens frente aos 
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organismos marinhos pela possibilidade de realização de processos fermentativos. 

Corroborando com esta vantagem está, a convicção de alguns pesquisadores que a 

verdadeira fonte de alguns dos metabólitos ativos seja, na verdade, as comunidades 

microbianas que vivem em simbiose com organismos marinhos (JENSEN e 

FENINCAL, 2002; PROKSCH et al., 2002; PROKSCH et al., 2003; MIAO e QIAN, 

2005; LI, 2009). 

No Brasil, a pesquisa com produtos naturais marinhos iniciou-se na década 

de 60 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. No entanto, frente aos 7500 km de 

litoral brasileiro ainda são poucas as informações documentadas em artigos 

científicos sobre as substâncias isoladas e a atividade biológica de extratos obtidos 

de organismos marinhos. Este dado é indicativo do grande potencial para pesquisa 

nesta área no Brasil (PINTO et al., 2002). 

III. 2 Organismos Marinhos & Microrganismos Associados 

As pesquisas realizadas com produtos naturais marinhos enfatizam 

principalmente algas (verde, marrom, vermelha), esponjas, celenterados, 

briozoários, moluscos, tunicados (ascídias) e equinodermos além dos 

microrganismos. Segundo BLUNT et al. em seus trabalhos de revisão da última 

década (2000-2012) os organismos marinhos que apresentam maior número de 

estudos são as esponjas, seguidas dos cnidários e dos microrganismos simbiontes 

ou associados, observando-se para estes últimos, um crescimento considerável no 

número de substâncias isoladas (Figura 1). 
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Figura 1. Distribuição de produtos naturais marinhos por filo relacionando o número 

de compostos isolados por ano. Os dados de 1998 a 2005 são a média das 

substâncias relatadas em revisões realizadas no período (Dados reunidos de 

FAULKNER, 2000-2002 e BLUNT et al., 2003-2012). 

Esponjas (filo Porifera) são animais bentônicos sésseis e estão entre os mais 

velhos animais metazoários (LI, 2009). Existem cerca de 15000 espécies de 

esponjas descritas, mas a sua verdadeira diversidade é provavelmente maior, sendo 

a fauna dos poríferos da costa Atlântica da América do Sul a menos conhecida do 

mundo (MURICY e SILVA, 1999; BELARBI et al., 2003).  

Estes organismos possuem uma estrutura com uma única camada de células 

flageladas (coanócitos) que promovem a circulação de água através de um sistema 

de canais que é fundamental para sua fisiologia, pois é através dele que são feitas 

todas as trocas de materiais entre as esponjas e o ambiente (nutrição, respiração, 

excreção e reprodução) (MURIACY e HADJU, 2006; BRUSCA e BRUSCA, 2007). 

Pela presença deste sistema aquífero, as esponjas costituem um habitat ideal para 

microrganismos simbiontes (bactérias, fungos, cianobactérias e microalgas), os 

quais aparentam ser mutualísticos e, em alguns casos, como para a ordem 

Verongida, podem contribuir com 40% do seu volume corporal (WANG, 2006; 

BRUSCA e BRUSCA, 2007; TAYLOR et al., 2007; KOOPMANS et al., 2009; LI, 

2009).  

A produção de metabólitos secundários pela esponja geralmente ocorre pela 

necessidade de competição por espaço com outros organismos, proteção contra 

peixes, predadores e microrganismos patogênicos, proteção contra radiação 
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ultravioleta, entre outros (PAUL e PUGLISI, 2004; PAUL et al., 2006). Os 

microrganismos presentes como simbiontes nas esponjas marinhas muitas vezes 

podem contribuir na defesa química, na estrutura mecânica, como fonte de alimento 

e fixação de nitrogênio (WANG, 2006; TAYLOR et al., 2007; TURQUE et al., 2008).  

O meio marinho compreende aproximadamente 3/4 da superfície do planeta e 

pode ser considerado um “caldo” de todos os tipos possíveis de microrganismos, 

sendo único em termos de composição de substâncias orgânicas e inorgânicas, bem 

como variações de temperatura e condições de pressão (ABDEL-LATEFF, 2004). A 

massiva quantidade de microrganismos encontrados nos oceanos e, principalmente, 

a complexidade de moléculas isoladas a partir deles, é alvo de interesse dos 

pesquisadores para o desenvolvimento de novos fármacos (FENICAL, 1997). 

Porém, no Brasil, a investigação de microrganismos marinhos da costa brasileira até 

2004 foi restrita (BERLINCK et al., 2004), em comparação ao número de estudos 

com organismos marinhos.  

As profundezas do mar do litoral Catarinense vêm sendo investigadas desde 

o fim da década de 90, por nosso grupo de pesquisas. Os primeiros estudos 

envolvendo organismos marinhos, especialmente esponjas, foram realizados por 

LERNER et al. (1998a e 1998b), onde foram avaliados os potenciais anticâncer e 

antimicrobiano. Além disso, MONKS et al. (2002) avaliaram as atividades 

antiquimiotáxica e antimicrobiana; SILVA et al. (2006), atividade antiviral; DRESCH 

et al. (2005, 2008, 2011, 2012), atividade lectínica e hemolítica. Recentemente, DA 

FROTA JR et al. (2009a e 2009b) realizaram importantes estudos utilizando 

linhagens celulares de glioma humano empregando extratos da esponja Polymastia 

janeirensis coletada na mesma região. Adicionalmente, na Universidade Federal de 

Rio Grande, AZEVEDO et al. (2008a e 2008b) avaliaram as atividades citotóxica, 

anti-tuberculose, antiinflamatória e analgésica, especificamente com extratos da 

esponja Aplysina caissara. Estudos utilizando algas do litoral Catarinense também 

foram realizados, avaliando propriedades químicas e biológicas (LHULLIER, 2010).  

No ano de 2008, nosso grupo de pesquisa iniciou também um trabalho de 

prospecção de microrganismos associados com organismos marinhos, 

especialmente esponjas da costa Catarinense. Foram coletados 39 organismos 
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marinhos desta região e isoladas 160 bactérias com o fim de avaliar a capacidade 

de estes microrganismos produzirem compostos bioativos contra a formação e 

erradicação de biofilmes patogênicos (TRENTIN, 2009). Juntamente com este 

trabalho foi iniciada a investigação dos fungos marinhos associados, foco desta 

Tese, motivada pela recente e importante área de pesquisa de produtos naturais de 

origem de fungos e a possibilidade de identificação de novas estruturas químicas 

e/ou novas atividades biológicas. 

III. 3 Fungos Marinhos: Generalidades, Química e Atividades Biológicas  

O Reino Fungi representa o segundo maior grupo de indivíduos depois dos 

insetos, pertencentes ao Reino Animalia. Existem cerca de 1,5 milhões de espécies 

de fungos na Terra, porém, estima-se que somente cerca de 5% de todas as 

espécies foram descritas. Isto significa cinco vezes mais do que plantas e 50 vezes 

o número estimado de bactérias (GLOER, 2007). 

O interesse em micologia marinha surgiu 

após estudos publicados por Barghoorn e Linder em 

1944. Estes autores demonstraram a existência de 

microrganismos marinhos que cresciam e 

reproduziam-se em pedaços de madeira submersos 

após determinados períodos de tempo (DAMARE, 

2006). Em outro relato da mesma década, pesquisadores isolaram o fungo marinho 

Cephalosporium acremonium de amostras de água do mar da região da Sardenha 

(Itália), fonte da cefalosporina C (12), precursora de modernos compostos 

antibióticos que são indispensáveis para o tratamento de numerosas infecções 

bacterianas (FAULKNER, 2002; PROKSCH et al., 2008). 

O isolamento de um fungo a partir de um organismo marinho não indica se ele 

é um microrganismo obrigatório ou facultativo. Segundo KOHLMEYER e 

KOHLMEYER (1979) fungos marinhos obrigatórios são aqueles que crescem e 

esporulam exclusivamente em ambiente marinho ou estuários, enquanto que 

facultativos são aqueles que derivam de águas e ambientes terrestres e, que são 

capazes de crescer (e esporular) em meio marinho. Fungos também podem 
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permanecer na sua forma dormente como esporo ou fragmentos de hifas, até 

encontrarem as condições favoráveis ao seu crescimento, quando cultivados em 

laboratório (GLOER, 2007; LI e WANG, 2009). O primeiro fungo marinho facultativo 

foi isolado por Deamazières em 1849, Spheria typharum, e o primeiro fungo marinho 

obrigatório Sphaeria posidoniae foi relatado por Durieu e Montage em 1869 

(EFFENDI, 2004). 

De fato, muitos fungos isolados de amostras marinhas não foram 

inequivocamente comprovados como sendo obrigatórios ou facultativos e revisões 

da literatura indicam que apenas uma pequena parte dos compostos descritos foi 

isolada de fungos marinhos obrigatórios. A adaptação metabólica dos fungos ao 

meio marinho explicaria o fato de que, aproximadamente, 30% dos fungos marinhos 

que apresentaram novos compostos pertencem aos gêneros Penicillium e 

Aspergillus, representantes abundantes no meio terrestre (JENSEN e FENICAL, 

2002). Somente no ano de 2008, segundo revisão de BLUNT et al. (2010), entre os 

231 microrganismos marinhos e fitoplâncton isolados, 33 pertenciam ao gênero 

Penicillium e 56 ao gênero Aspergillus evidenciando sua fácil adaptação a vida 

marinha. 

A última estimativa de espécies de fungos marinhos aponta para números 

entre 7000-10000 considerando que, de um total de 1,5 milhões de espécies no 

mundo, somente 7% foram identificadas. (JONES, 2011). Inseridos nestas 

estimativas, os fungos marinhos obrigatórios compreenderiam cerca de 530 

espécies (321 gêneros), incluindo 424 espécies de Ascomicetos (251 gêneros), 94 

espécies de fungos mitospóricos (61 gêneros) e 12 espécies de Basidiomicetos (9 

gêneros) (JONES et al. 2009; JONES, 2011).  

Estas espécies marinhas podem ser divididas, considerando o habitat, em 

cinco zonas biogeográficas: ártica, temperada, subtropical, tropical e antártica. 

Porém existem aqueles que vivem em águas profundas (com baixas temperaturas e 

altas pressões) que não estariam classificados nesta divisão por serem estas 

características relativamente uniformes nos oceanos (SHEARER et al., 2007). 

HÖLLER et al. (2000) relatam que na busca por novos compostos isolados de 

fungos marinhos localizados em algumas destas regiões, um total de 681 fungos 
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foram isolados a partir de 16 diferentes espécies de esponjas. Os fungos isolados 

pertenciam a gêneros de Ascomiceto (13), Zigomiceto (2), e fungos mitospóricos 

(37). 

A diversidade dos gêneros e o número de isolados por amostra variam muito 

de acordo com a localidade. Fungos marinhos dos gêneros Acremonium, Arthrium, 

Coniothyrium, Fusarium, Mucor, Penicillium, Phoma, Trichoderma, e Verticillium 

foram isolados nas regiões temperada, subtropical e tropical, com diferentes 

prevalências de gênero por região. Adicionalmente certos fungos predominam em 

amostras de esponjas, e a prevalência de gênero pode variar em esponjas coletadas 

em uma mesma região (HÖLLER et al., 2000).  

A diferenciação destes microrganismos é fundamentada em morfologia 

clássica e/ou métodos bioquímicos (DAMARE, 2006). Antes da década de 1980, 

quando o advento das técnicas moleculares possibilitou a análise direta da 

variabilidade genômica, métodos de identificação e classificação de microrganismos 

eram apoiados principalmente em traços fenotípicos (PAFFETTI et al., 1995). A falta 

de informação como nomenclatura correta dos organismos marinhos e os códigos 

genéricos referentes aos fungos isolados, dificultam o estabelecimento da 

diversidade e distribuição dos fungos associados aos macrorganismos. 

Recentemente, MENEZES et al. (2010) apresentaram resultados quanto à 

diversidade microbiana de organismos marinhos coletados na costa do estado de 

São Paulo. Com a utilização de ferramentas moleculares (ARDRA - Análise de 

restrição de DNA ribossomal amplificado), foi possível a identificação de 144 biotipos 

distintos de 256 isolados de fungos marinhos, sendo que os fungos filamentosos 

distribuiram-se entre 24 diferentes gêneros pertencentes a Ascomicetos, 

Zigomicetos, Basidiomicetos, muitos deles nunca relatados (Pestalotiopsis, Xylaria, 

Botrysphaeria e Cunnninghamella, Figura 2).  
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Figura 2. Ocorrência de fungos filamentosos em amostras de organismos marinhos: 

ascídia Didemnum sp.; esponjas Mycale laxissima, Amphimedon viridis e 

Dragmacidum reticulata (Adaptado de MENEZES et al., 2010). 

No que se refere à química de microrganismos, o descobrimento da 

penicilina, isolada dos fungos Penicillium notatum e P. chrysogenum, em 1929 foi o 

passo inicial para o início das pesquisas de metabólitos ativos, porém o real 

interesse nesta substância como potencial antibiótico deu-se somente na década de 

40, quando reduziu em 10 vezes o número de mortalidade no período entre a 

Primeira e a Segunda Guerra Mundial (BUGNI e IRELAND, 2004; BUTLER, 2004; 

TAKAHASHI e LUCAS, 2008). Desde então, os fungos terrestres têm sido fonte de 

classes de metabólitos como cefalosporinas, ciclosporinas, griseofulvinas (PIETRA, 

1997), sendo superados somente pelos Actinomicetos. Atualmente, a pesquisa 

quanto ao potencial dos fungos de origem marinha excedem as de fungos de origem 

terrestre, pois se acredita que representam uma fonte alternativa para o isolamento 

de novos metabólitos ativos (EFFENDI, 2004). 

A produção de metabólitos secundários por fungos em geral envolve enzimas 

que não são usadas no crescimento e frequentemente começa quando o 

crescimento cessa. Em fermentação, o período no qual existe a produção dos 

metabólitos secundários é denominado idiófase, que ocorre em seguida do período 

de crescimento, denominado trofófase (BENTLEY e BENNETT, 1988).  
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A descrição completa do metabolismo secundário de microrganismos pode 

requerer conhecimento de (1) precursores dos metabólitos primários dos quais são 

derivados, (2) os intermediários ao longo da rota, (3) a genética e a enzimologia de 

cada reação, e (4) o processo regulatório (BENTLEY e BENNETT, 1988). 

Pigmentos, toxinas e outros metabólitos secundários de basidiomicetos, liquens e 

outros fungos escleróticos são aceitos como características constantes e parte da 

maquinaria constitutiva, considerados muitas vezes marcadores metabólicos. O 

maior precursor de metabólitos secundários de fungos é a Acetil-CoA, levando a 

formação de policetídeos, terpenos, esteróides e metabólitos derivados de ácidos 

graxos (Figura 3). Outros metabólitos secundários são derivados de intermediários 

da rota do ácido chiquímico, ciclo do ácido carboxílico e de aminoácidos (EFFENDI, 

2004). 
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Figura 3. Rota biosintética dos metabólitos secundários de fungos. Dimetilalil 

difosfato (DMAPP), produto da rota do mevalonato, derivado da Acetil-CoA, é 

construído por blocos de 5 unidades isoprenóides que são precursores de 

HMG-CoA redutase 
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esteróides, carotenóides e coenzimas em muitas espécies. Uma família de isoprenil 

difosfato sintases é responsável pelo alongamento das cadeias. DMAPP e seus 

intermediários são precursores de uma gama de metabólitos secundários, incluindo 

alcalóides indólicos, monoterpenos, sesquiterpenos e diterpenos (adaptado de 

KELLER et al., 2005). 

Pouco é conhecido sobre as funções que os metabólitos podem desempenhar 

para os organismos dos quais se originaram. Frequentemente existe uma correlação 

próxima entre a produção de metabólitos secundários e diferenciação na cultura 

líquida, ou seja, somente em simbiose estes microrganismos produzem compostos 

diferenciados (GLOER, 2007; PROKSCH et al., 2008).  

Fungos, em sua grande maioria isolados de esponjas, são fontes renováveis, 

para produção de metabólitos, e a obtenção em grande escala de importantes 

produtos pode ser realizada (TAYLOR et al., 2004). Modificações da estrutura dos 

metabólitos e aumento da eficiência da produção podem ser realizadas através de 

mutações de isolados, variações de meio e otimização de culturas (GLOER, 2007). 

MIAO et al. (2006) demonstraram os efeitos das condições dos meios de 

cultivo e cultivo competitivo com bactérias no crescimento micelial, perfil metabólico, 

e atividade antibacteriana do fungo marinho Arthrinium c.f. saccharicola. O fungo 

cresceu mais rapidamente em meio com alta fonte de nitrogênio (0,5% de peptona 

e/ou extrato de levedura), enquanto exibiu maior atividade em meio com alta 

concentração de fonte de carbono (2% de glicose). Outros fatores observados foram 

o maior crescimento do fungo a 30°C em pH 6.5 e água sem adição de sal, 

enquanto que exibiu alta atividade antibacteriana a 25°C em pH 4.5, 5.5 e 7.5 com 

34 ppt de sal no meio. Os resultados demonstraram diferenças claras nas condições 

ótimas para o crescimento micelial e bioatividade do fungo. 

Segundo KELECOM (2002) 56% das substâncias isoladas de fungos 

marinhos são compostos nitrogenados, 30% são metabólitos derivados do acetato e 

13% terpenóides, 13% compostos sulfurados, 8% halogenados, sendo 

predominantemente cloretos. Entre as principais classes de metabólitos encontradas 

estão dicetopiperazinas, sesquiterpenos, policetídeos, compostos nitrogenados 

(alcalóides e peptídeos) e clorolactonas (KELECOM, 2002; SALEEM et al., 2007). O 

primeiro relato do isolamento de metabólitos de fungos associados a esponja é 
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datado de 1993, onde o policetídeo trichoharzina foi isolado do fungo Trichoderma 

harzanium associado a esponja Mycale cecilia (BIABANI e LAATSCH, 1998). 

Considerando o grande número de substâncias isoladas dos fungos 

marinhos, sabe-se que cerca de 70-80% apresentam atividades biológicas 

(FAULKNER, 2001; FAULKNER, 2002), principalmente, atividade antibiótica e 

antitumoral (PIETRA, 1997; BUGNI e IRELAND, 2004; BLUNT et al., 2004; MAYER 

e HAMANN, 2005, BHADURY et al., 2006; BLUNT et al., 2007). Também são 

relatadas as atividades de inibição do ciclo celular, inibição da fosfatase/quinase, 

antiviral, antioxidante, antiinflamatória e antiprotozoária (KELECOM, 2002; BLUNT et 

al., 2004; BUGNI e IRELAND, 2004; MAYER e HAMANN, 2005; BLUNT et al., 2006, 

2007, 2011). 

O estudo da química de microrganismos marinhos no Brasil iniciou-se em São 

Paulo em 1999 com o isolamento de três actinomicetos e um fungo, 

Scolecobasidium arenarium, de sedimentos marinhos. Extratos orgânicos revelaram 

a presença de um derivado de aminoácido intimamente relacionado com derivados 

de acil-homoserinolactonas (BERLINCK et al., 2004). 

Como exemplo das pesquisas realizadas em nosso país, LIRA et al. (2006) 

isolaram 7 ciclodepsipeptídeos, entre elas as inéditas pseudodestruxina C (13) e β-

Me-Pro destruxina E clorohidrina (14). A fonte para o isolamento destas moléculas 

foi o fungo Beauveria felina, presente na alga Caulerpa sp., coletada na Praia do 

Cabelo Gordo de Fora/SP. Este mesmo grupo de pesquisa, em estudos 

complementares, isolou 57 fungos de sedimentos marinhos, algas, esponja e 

anêmona. Entre as espécies isoladas, 8 pertenciam ao gênero Penicillium, 5 ao 

gênero Verticillium, 2 Aspergillus e 2 Phoma. O objetivo dos pesquisadores neste 

estudo, porém, foi avaliar o potencial dos metabólitos secundários destes fungos 

frente a bactérias gram-positivas e gram-negativas, incluindo Mycobacterium 

tuberculosis, levedura, atividade anti-leishmania e citotóxica (VITA-MARQUES et al., 

2008). 
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Além dos estudos de isolamento e identificação de novas moléculas bioativas, 

ROCHA et al. (2009) apresentam reações de biotransformação de α-

bromoacetofenonas pelo fungo marinho Aspergillus sydowii isolado da esponja 

Chelonaplysylla erecta (São Paulo). Neste estudo, as células do fungo, em meio de 

cultivo específico, foram capazes de catalisar a biotransformação de 1 para 2-

bromo-1-feniletanol (rendimento de 56%), juntamente com α-clorohidrina (9%), 1-

feniletan-1,2-diol (26%), acetofenona (4%) e feniletanol (5%).  

Considerando os trabalhos no tema, esta tese objetiva o estudo de fungos 

marinhos derivados de organismos da costa do estado de Santa Catarina, visando 

contribuir com as pesquisas no âmbito da química, ainda escassos no Brasil. 

Também destacamos como relevante o enfoque da investigação de substâncias que 

apresentem atividade antibiofilme e/ou antibiótica e antiparasitária, principalmente na 

busca de novos alvos e/ou mecanismos de ação. 

III. 4 Resistência Bacteriana & Biofilmes Patogênicos 

As doenças de origem infecciosa estão entre as principais causas mundiais 

de óbitos (FAUCI, 2001; SPELLBERG et al., 2004). Observa-se que as infecções de 

origem bacteriana contribuem substancialmente com esta alta taxa de mortalidade 

(RASKO e SPERANDIO, 2010) e infecções causadas por microrganismos 

multiresistentes são um desafio diário aos clínicos em todo o mundo. O surgimento 

de bactérias resistentes a antibióticos pode ser considerado como uma manifestação 

natural regida pelo princípio evolutivo da adaptação genética de organismos a 

mudanças no seu meio ambiente (SILVEIRA et al., 2006; SPELLBERG et al., 2008). 

Resistência bacteriana é um dos maiores desafios de saúde pública global 

desde o uso da penicilina nos anos 40, obrigando as indústrias farmacêuticas a 

13 14 
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desenvolverem novas estratégias de combate a infecções bacterianas emergentes. 

Muitas bactérias apresentam, de forma intrínseca, resistência a mais de uma classe 

de agentes antimicrobianos. Alguns dos mecanismos que as bactérias possuem 

para driblar e resistir ao ataque dos antibióticos são: (a) aquisição de genes 

codificadores de enzimas que podem degradar ou modificar quimicamente o 

antibiótico levando a inativação, (b) bombas de efluxo fazendo com que ocorra 

expulsão do antibiótico pela célula antes que atinja o alvo e (c) mudança de 

permeabilidade da membrana pela aquisição de genes ou mutações que limitam o 

acesso do agente ao alvo via downregulation dos genes de porinas (TENOVER, 

2006; SALMOND e WELCH, 2008). Desta forma, a exploração de novas fontes para 

o isolamento de moléculas que sejam capazes de reverter algumas destas situações 

são necessárias.  

Fatores essenciais para sobrevivência das bactérias e combate aos fatores de 

virulência capazes de impedir o desenvolvimento das patologias são opções 

atrativas como potenciais alvos na investigação de novos agentes antibacterianos 

(BARCZACK e HUNG, 2009; HETT e HUNG, 2009). Porém, no combate aos fatores 

de virulência, os agentes anti-virulência precisam possuir características de 

propensão reduzida à seleção de resistência (inibição de rotas ou alvos afetando 

funções essenciais para interação patógeno-hospedeiro – diminuição de pressão 

seletiva) e agir em alvos específicos (preservação da flora constitutiva do 

hospedeiro) (ALEKSHUN e LEVY, 2004; CLATWORTHY et al., 2007; ESCAICH, 

2008; BARCZACK e HUNG, 2009), o que são vantagens sobre os agentes 

antibacterianos já existentes.  

Entre os principais fatores de virulência e possíveis alvos terapêuticos estão: 

sistemas de secreção bacteriano; produção de toxinas (inibição da transcrição); 

inibição de defesas bacterianas contra o organismo hospedeiro; inibição da adesão 

(pili ou fímbrias em bactérias gram-negativas e sortases, em gram-positivas); 

sinalização célula-célula (sistema quorum-sensing) e formação de biofilmes 

(ESCAICH, 2008; BARZACK e HUNG, 2009; RASKO e SPERANDIO, 2010). Entre 

estes fatores de virulência citados, a formação de biofilmes e o sistema quorum-

sensing serão abordados. 
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Biofilmes são complexas comunidades de bactérias embebidas em uma 

matriz polimérica composta por polissacarídeos, proteínas e ácidos nucléicos 

(EPS) (HETT e HUNG, 2009). A formação de biofilmes é um processo dinâmico 

que compreende diversas etapas (Figura 4): 1) pré-condicionamento da superfície 

de adesão por macromoléculas presentes no ambiente que a rodeia; 2) transporte 

de células planctônicas do ambiente circundante à superfície; 3) adesão de células 

na superfície biótica ou abiótica; 4) migração das células formando microcolônias 

com produção de moléculas sinalizadoras – sistema quorum-sensing; 5) produção 

de material exopolimérico, resultando na formação da matriz – macrocolônias; 6) 

transporte de substratos e produtos para dentro e para fora do biofilme - 

maturação; 7) desprendimento de células do biofilme para encontrar condições 

mais favoráveis ao seu crescimento após mudanças nas condições ambientais 

iniciais ou por motivo de programação celular (O´TOOLE et al., 2000; SIMÕES et 

al, 2009). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estágios do ciclo de vida de um biofilme. Principais etapas relacionadas: 

1- pré-condicionamento da superfície de adesão; 2- transporte de células 

planctônicas à superfície 3- adesão das células planctônicas; 4 e 5- formação de 

microcolônia (quorum-sensing); 6- produção de matriz exopolimérica (EPS); 7- 

desprendimento das células e início de um novo ciclo (Adaptado de HETT e HUNG, 

2009).  

Relata-se que, de todas as infecções humanas, 80% podem estar 

associadas a biofilmes (NIH, 1999). Outro fator importante a ser observado é que 
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bactérias quando em biofilme, possuem de 10-1000 vezes mais resistência aos 

efeitos dos agentes antimicrobianos do que quando encontradas em sua forma 

planctônica e os custos de doenças associadas a infecções por biofilmes 

ultrapassam 1 bilhão de dólares anualmente. Infecções relacionadas a fibrose 

cística (Pseudomonas aeruginosa), bem como infecções relacionadas a implantes 

médicos (Staphylococcus epidermidis) são exemplos típicos destes tipos de 

infecções onde os biofilmes estão presentes (COSTERTON, 1999; MAH e 

O´TOOLE, 2001; DAVIES, 2003). 

A reduzida susceptibilidade a antimicrobianos apresentada pelas bactérias 

quando estão na forma de biofilmes deve-se a fatores como o lento crescimento 

bacteriano; alteração do microambiente (depleção de nutrientes e oxigênio); baixa 

penetração dos antibióticos (alteração dos alvos, expressão de bombas de efluxo e 

enzimas degradadoras ou neutralizadoras) e respostas adaptativas, além do 

possível desenvolvimento de células persisters, ou seja, células que não apresentam 

crescimento e nem morrem na presença de antibióticos (MAH e O´TOOLE, 2001; 

STEWART et al., 2001; STEWART, 2002; DAVIES, 2003; HETT e HUNG, 2009; 

HOIBY et al., 2010). 

Entre as etapas principais de formação de um biofilme bacteriano, está a 

adesão bacteriana onde a bactéria irá colonizar o hospedeiro e promover a infecção. 

As bactérias quando encontram superfície favorável (biótica ou abiótica) para a sua 

adesão utilizam diversos tipos de apêndices como pili, fimbrias ou flagelos e 

adesinas que medeiam a interação com os receptores do hospedeiro; e forças físico-

químicas como ligações de Van-der-Waals, interações ácido-base, eletrostáticas e 

hidrofóbicas, para que ocorra esta adesão (KATSIKOGIANNI e MISSIRLIS, 2004). 

A inibição da adesão celular bacteriana a substratos abióticos pode ser obtida 

por modificação da superfície de um biomaterial tanto física como quimicamente 

(BAVEJA et al., 2004). O recobrimento de superfícies utilizando moléculas inibidoras 

de quorum-sensing, antisépticos, antimicrobianos são alternativas interessantes e 

empregadas atualmente (BAVEJA et al, 2004; TIMSIT et al., 2011). Outro exemplo é 

a inserção de modificadores de superfície em poliuretano e modificações hidrofílicas, 

hidrofóbicas, aniônicas ou catiônicas de biomateriais para interferir na adesão celular 
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bacteriana (CHANDRA et al., 2005). Considerando superfícies bióticas, a terapia 

antivirulência é citada, onde os compostos são capazes de interferir na expressão 

dos fatores de virulência, sem ocorrer o desenvolvimento do mecanismo de 

resistência como no caso dos antibióticos (CLATWORTHY et al., 2007). A exemplo 

disto está a inibição de sortases por produtos naturais. As sortases são 

reconhecidos fatores de virulência de bactérias gram-positivas e estão diretamente 

envolvido com a ancoragem do pili à parede celular da bactéria (MARESSO e 

SCHNEEWIND, 2008).  

Outro fator importante, fundamental ao crescimento e desenvolvimento de 

biofilmes bacterianos, são os eventos de sinalização (quorum-sensing). O sistema 

quorum-sensing é responsável pela regulação de fenótipos em bactérias gram-

positivas e gram-negativas, incluindo produção de antibióticos, desenvolvimento de 

corpo frutificante e esporulação. Este sistema de sinalização também é requerido 

para a virulência apresentada por vários microrganismos patogênicos, incluindo 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus 

entre outros (DIGGLE et al., 2007).  

 A comunicação bacteriana célula-célula é um fenômeno pelo qual pequenas 

moléculas sinalizadoras detectam a densidade celular do meio em que se encontram 

e coordenam uma resposta de acordo com a necessidade da população bacteriana 

(DIGGLE et al., 2007). Essas moléculas sinalizadoras são chamadas de 

autoindutoras (AI) e podem variar entre bactérias gram-positivas e gram-negativas 

(Figura 5) (OTTO, 2004; WATERS e BASSLER, 2005; MARTIN et al., 2008).  

As moléculas AI envolvidas na comunicação intraespecífica em bactérias 

gram-negativas são N-acilhomoserinolactonas ou autoindutor-1 (AHL OU AI-1; 

Tabela 2). O microrganismo patogênico modelo para estudos de quorum-sensing em 

bactérias gram-negativas é Pseudomonas aeruginosa, onde o quorum-sensing é 

essencial para o desenvolvimento de, por exemplo, infecção pulmonar crônica. Uma 

vez que controla a adesão, formação de biofilme e a expressão de fatores de 

virulência, que leva à persistência da infecção, leva muitas vezes ao 

desenvolvimento de fibrose cística (WHITEHEAD et al., 2001; WATERS e 

BASSLER, 2005; MARTIN et al., 2008; HOIBY et al., 2010). O sistema de 
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sinalização destes microrganismos é realizado por proteínas tipo LuxI que são 

responsáveis pela produção dos AHL que, em Pseudomonas aeruginosa envolve 

dois sistemas análogos LasI/R e RhII/R, sendo estes auto-regulados e intimamente 

conectados formando uma cascata regulatória (O´TOOLE et al, 2000; O´TOOLE, 

2003; WHITEHEAD et al., 2001; FEDERLE e BASSLER, 2003; VENTURI, 2006). 

Uma vez produzidos, os AHL se difundem livremente pela membrana celular e, 

atingindo altas concentrações extracelulares, o receptor citoplasmático LuxR ativa a 

transcrição para expressão dos genes alvo (WATERS e BASSLER, 2005). 

  

Figura 5. Representação do sistema quoru- sensing. (A) Bactérias grma-negativas: 

sistema LuxI/R onde a síntese do autoindutor AHL (   ) é catalizado por LuxI e liga-se 

a proteína LuxR coordenando a expressão dos genes alvo; (B) Bactérias gram-

positivas: sistema de 2 componentes AIP, onde peptídeos clivados e modificados 

são transportados para o meio extracelular (    ) e recaptados por sensor histidina-

quinase, reconhecidas por receptores cognato reguladores da expressão gênica  

(Adaptado de TAGA e BASSLER, 2003).  

Considerando bactérias gram-positivas, o sistema de comunicação é mediado 

por peptídeos cíclicos autoindutores (AIPs; Tabela 2), tipicamente composto por 5-

17 aminoácidos, com raras modificações em suas cadeias laterais (OTTO, 2004). O 

sistema quorum-sensing dessas bactérias é realizado através de um sistema de 2 

componentes mediado por uma cascata de fosforilação/desfosforilação. Os AIPs são 

clivados, modificados e exportados, por receptores dedicados, ao meio extracelular. 

Em sequência, um sensor de membrana de 2 componentes histidina-quinase 

detecta as moléculas sinalizadoras, iniciando uma série de fosforilações até atingir 

os receptores cognato reguladores, onde inicia-se a transcrição para expressão de 

genes alvo (MILLER e BASSLER, 2001; READING e SPERANDIO, 2006). Um dos 

A B 
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mais estudados sistemas quorum-sensing de bactérias gram-positivas, 

principalmente Staphylococcus aureus é o sistema agr (gene regulador acessório) 

que regula entre outros fatores, secreção de toxinas e proteases e desprendimento 

do biofilme em Staphylococcus aureus (READING e SPERANDIO, 2006; BOLES e 

HORSWILL, 2008). 

Tabela 2.  Exemplos de sinalizadores quorum-sensing microbianos (Adaptado, 

WATERS e BASSLER, 2005). 

Sistema quorum-sensing Estrutura sinalizadora 
Organismos 

representantes 

Acilhomoserino lactonas (AHLs) 
O

H
N

O

R

O

 
      

      Estrutura básica 

O

    LuxI 
 

Vibrio fischeri 
Agrobacterium 

tumefasciens (homólogo) 

OH

    Lux M 
Vibrio harveyi  

  RhII Pseudomonas aeruginosa  

O

 
LasI 

Pseudomonas aeruginosa 

Burkholderia cepacia  
Erwinia carotovora 

3OH ácido palmítico metil ester 
(PAME) 

OCH3

OOH

 

Ralstonia solanacearum 

DSF 
COOH 

Xanthomonas campestris 

Ácido farnesóico 
COOH

 

Candida albicans 

Farnesol 

OH 

C. albicans 

AI-2 (S-THMF-borato) 

       

O

B

O

O

CH3HO

HO

OHHO

 

Vibrio harvey 

AI-2 (R-THMF) 

                                       
O

HO

HO
CH3

OH
HO

    

Salmonella typhimurium 

Oligopeptídeo autoindutor (AIP) 

 

 

Asp

Cys

S

Met

Ile

Phe

O

Thr

Ser
Tyr

    

Ser

Cys

S

Phe

Leu

Ser

O

Ala

Asn
Val

Gly

 
AIP-I                              AIP-II 
 

   

Asp

Cys

S

Leu

Leu

Phe

O

Asn

Ile

AIP-III     

Tyr

Cys

S

Met

Ile

Phe

O

Thr

Ser
Tyr

 AIP-IV 

Staphylococcus aureus   

 

Oligopeptídeo autoindutor 

ADPITRQWGD     Com X Bacillus subtilis 

ERMGT      CSF B. subtilis 

EMRLSKFFRDFILQRKK      CSP 
Streptococcus 
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Além destes sistemas sinalizadores intraespecíficos supracitados, existe um 

sistema de comunicação interespecífica, presente em bactérias gram-positivas e 

gram-negativas, os sinalizadores furanosil diester borato ou autoindutor-2 (AI-2) 

(FEDERLE e BASSLER, 2004; SIMÕES et al., 2009).  Acredita-se que este AI-2 seja 

amplamente distribuído na natureza e é diferente dos outros AIs conhecidos, 

compondo a terceira maior categoria de autoindutores. Esta substância é produzida 

e reconhecida por uma grande quantidade de bactérias, sugerindo que esta seja a 

primeira molécula descrita que facilita a comunicação entre diferentes espécies 

bacterianas (FEDERLE e BASSLER, 2004; WATERS e BASSLER, 2005).  

Muitas bactérias produtoras de AI-2 também produzem AI-1 ou AIPs, 

indicando que possuem mecanismos próprios de reconhecimento de densidade 

celular para ativação de cada mecanismo. Outro sistema de comunicação existente 

é AI-3, sensor de membrana histidina/quinase (QseC). Muitas bactérias patogênicas 

reconhecem o meio do hospedeiro sensorialmente e respondem ao sistema 

adrenérgico sinalizado por moléculas de epinefrina e norepinefrina. Esses patógenos 

parecem usar o sensor de membrana para reconhecer sinais adrenérgicos do 

hospedeiro e sinais aromáticos autoindutores para ativar seus genes de virulência 

(RASKO et al., 2008). Este sistema está presente principalmente em Escherichia coli 

enterohemorrágica, representando um sistema de comnunicação inter-reino, células 

eucarióticas e procarióticas (CLARKE et al., 2006).  

A interceptação de sinais quorum-sensing ocorre após a adesão bacteriana a 

fim de inibir a produção da matriz exopolissacarídica, com utilização de inibidores de 

quorum-sensing (QSI). Pequenas moléculas QSI estão sendo identificadas com a 

utilização de High-Throughput Screening (HTS) e bibliotecas estão sendo 

construídas, onde são depositadas também moléculas antagonistas construídas com 

ferramentas de modelagem molecular (RASKO e SPERANDIO, 2010) (Figura 6). 

Estes compostos podem constituir uma nova geração de agentes antimicrobianos 

com aplicação em muitos campos, incluindo medicina, agricultura e aquacultura. 
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Figura 6. Moléculas inibidoras de quorum-sensing (A) 4-NPO; (B) análogo de AHL 

com um grupo sulfonil em substituição do grupo carbonila; (C) 3-oxo-C12-(2- 

aminofenol), antagonista de QS em P. aeruginosa; (D) agonista QS 3-oxo-C12-(2-

aminociclohexanol); (E) composto cíclico sulfurado, isolado do alho; (F) estrutura 

básica de furanona halogenada isoladad de Delisea pulchra – R1 e R2 podem ser H 

ou Br; (G) ácido penicílico e; (H) patulina, produzida por espécies de Penicillium 

(Adaptado de RASMUSSEN e GIVSKOV, 2006). 

Esta interceptação também pode ocorrer por (i) inibição da geração do sinal 

AHL, (ii) inibição da disseminação do sinal AHL e (iii) inibição da recepção do sinal 

AHL (HENTZER e GIVSKOV, 2003; RASMUSSEN e GIVSKOV, 2006). O isolamento 

de furanonas halogenadas da alga vermelha marinha Delisea pulchra 

(KJELLEBERG et al. 1997), estimulou a investigação de produtos naturais com a 

propriedade de interceptar sinais quorum-sensing e prevenir a colonização 

microbiana (CEGELSKI et al., 2008). Estas furanonas possuem grande similaridade 

estrutural com as AHL, realizando a inibição destes sinalizadores quorum-sensing 

em nível de LuxR, controlando a colonização de superfícies (MANEFIELD et al., 

1999). A utilização de enzimas (AHL-lactonases, AHL-acilases e paraoxonases) que 

bloqueiam a geração, acumulação ou recepção do sinal quorum-sensing, 

designadas quorum-quenching, também estão sendo reveladas (DONG et al., 2007). 

Face ao exposto, a identificação de estratégias naturais ou desenvolvimento 

de estratégias sintéticas que venham a interferir na formação de biofilmes são 
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necessários, seja no processo de adesão celular, na comunicação celular intra e 

interespecífica ou na desintegração da matriz formadora de biofilmes. Levando em 

consideração que biofilmes são os principais fatores causadores de resistência 

bacteriana, pesquisadores têm empenhado seus esforços na busca por novas 

moléculas ou mecanismos que venham a reverter ou impedir esse processo. Até o 

momento, não existem medicamentos disponíveis na terapia ou em estudos clínicos 

avançados específicos para eliminação de biofilmes patogênicos, e sim a utilização 

dos medicamentos antibacterianos em mono ou politerapia. Tratando-se de agentes 

antimicrobianos, somente 8 medicamentos antimicrobianos estão sendo 

desenvolvidos pelas 15 maiores indústrias farmacêuticas enquanto somente 1 

agente antimicrobiano está em desenvolvimento entre as 7 maiores empresas 

biotecnológicas (SPELLBERG et al. 2004). 

III. 5 Antiparasitários: Trichomonas vaginalis  

 Trichomonas vaginalis é o protozoário flagelado causador da tricomonose 

(KASSAI et al. 1988). As manifestações clínicas da doença ocorre diferentemente 

em homens e mulheres. Em homens, na maioria dos casos relatados, a doença é 

assintomática, muitas vezes autolimitada. Quando sintomática, as queixas escassas 

são devido a corrimentos mucopurulentos, disúria e pouco prurido ou ardência 

imediatamente após a relação sexual (PETRIN et al., 1998).  

Por outro lado, em mulheres, as manifestações clínicas iniciam-se com 

prurido local com corrimento vaginal espumoso, amarelo ou esverdeado e 

mucopurulento, dor abdominal baixa e disúria atingindo até um estado de severa 

vaginite (PETRIN et al., 1998; FICHOROVA, 2009). Além disso, a tricomonose pode 

causar sérias consequências de saúde, como complicações na gravidez 

(KLEBANOFF et al., 2001), infertilidade (GRODSTEIN et al., 1993), predisposição ao 

câncer cervical (VIIKKI et al., 2000), doença inflamatória pélvica (CHERPES et al., 

2006), parto prematuro e baixo peso do bebê ao nascer (COTCH et al., 1991; 1997) 

e facilita a transmissão do vírus HIV em até 2 vezes e, consequentemente à 

ocorrência da SIDA (SORVILLO e KERNDT, 1998; SORVILLO et al., 2001). 

 Atualmente, a terapia medicamentosa utilizada no tratamento da tricomonose 

compreende fármacos da classe dos 5-nitroimidazóis. Entre os representantes, 
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metronidazol, desenvolvido e aprovado em meados da década de 60, é o 

medicamento de escolha para esta infecção. Somente em 2004, tinidazol foi 

aprovado para o uso em virtude do aparecimento de isolados resistentes 

(CUDMORE et al., 2004).  

Outros agentes quimioterápicos já foram e vem sendo estudados in vitro 

como o composto nitazoxanida. Este, apresentou atividade 5 vezes mais 

pronunciada  que o metronidazol contra isolados sensíveis e resistentes (ADAGU et 

al. 2002). Diaminas lipofílicas, recentemente, revelaram atividade anti-T. vaginalis 

(GIORDANI et al., 2009).  

Tratando-se de produtos naturais, pesquisas utilizando compostos isolados de 

plantas, como fontes alternativas, foram desenvolvidas. Estudos recentes foram 

realizados com alcalóides isolados de plantas da família Amaryllidacea, frações 

enriquecidas de saponinas de plantas do gênero Quillaja, Passiflora e Ilex e extratos 

de Polygala decumbens (FRASSON et al., 2011; GIORDANI et al., 2010; 2011; 

ROCHA et al., 2012). No contexto de produtos naturais, metabólitos produzidos por 

microrganismos foram relatados como ativos contra T. vaginalis e outras doenças 

parasitárias (PRAY, 1952; PIMENTEL-ELARDO et al., 2010; GAO et al., 2011) 

porém quanto a metabólitos produzidos por fungos marinhos contra T. vaginalis, 

nenhum estudo foi relatado.     

Diante da revisão apresentada, podemos entender que a busca de 

alternativas terapêuticas para o combate a bactérias patogênicas, principalmente 

quando ocorrem na forma de biofilmes e parasitos, como o T. vaginalis, tornou-se 

nos últimos anos uma preocupação global. O desenvolvimento de resistência 

medicamentosa tanto por bactérias quanto por parasitos e a ausência de novas 

terapias para o tratamento das infecções são agravantes. 

 O descobrimento de novos e potenciais alvos patógeno-específicos 

possibilitaria a minimização, dos efeitos adversos pela possibilidade de diminuição 

da dosagem de antimicrobianos administrados (de co-administração com 

substâncias não bactericidas) que prejudicam principalmente a flora comensal 

humana, além de evitar o surgimento de resistência microbiana. Com isso, a 
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investigação de fontes de novas moléculas, como os fungos marinhos, abre a 

perspectiva do isolamento de substâncias capazes de intervir nestes processos. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Artigo 1. Sponge-associated fungi from South Brazilian Coast produce 

metabolites with remarkable antibiofilm and antibiotic activities 
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Fungi associated to marine organisms are nowadays an important research source due 

to the recent discovery of new molecules active against diverse pathogenicities. In this study, 

39 species of marine organisms were collected in the South Brazilian Coast. From these 

organisms, 42 fungi were isolated and identified, being 36 fungi belonging to the phylum 

Ascomycota and one fungi belonging to the phylum Basidiomycota. These fungal strains 

were distributed among 15 genera in nine orders: Capnodiales (Cladosporium and 

Ramichloridium), Pleosporales (Westerdykella, Phoma and Alternaria), Eurotiales 

(Penicillium and Aspergillus), Chaetothyriales (Rhinocladiela), Hypocreales (Hypocrea and 

Simplicillium), Xylariales (Eutypella, Calonectria and Pestalosphaeria), Trichosphaeriales 

(Nigrospora), Sordariales and, Polyporales (Polyporus). Considering the challenged 

environment that these fungi survive, we search antibacterial and antibiofilm activities of 

these fungal strains were investigated against clinically relevant biofilm forming, gram-

positive (Staphylococcus epidermidis) and gram-negative (Pseudomonas aeruginosa) 

bacteria. After fermentation of each fungi for 7, 14 and 21 days we found 27 isolates capable 

to inhibit or eradicate more than 50% of biofilm. These results show a high potential to 

produce antibacterial, mainly antibiofilm agents since most of the marine sponges studied 

herein have never been studied nor fungi was isolated. 

 

Keywords: bioprospection; marine associated fungi; Pseudomonas aeruginosa; 

Staphylococcus epidermidis; antibiofilm activity. 
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Abstract 

Staphylococcus epidermidis, commensal microorganism on the human skin and mucous, is 

nowadays considered an important opportunistic pathogen related to nosocomial infections on 

indwelling medical devices. Staphylococcus epidermidis is well known to develop biofilms on 

devices, being the main pathogen encountered in the treatment of this infection. In this work 

we investigate an agent capable to interfere in the adherence and biofilm formation of S. 

epidermidis by natural compounds from marine associated fungi. Mevalonolactone was 

isolated and identified using spectroscopic and spectrometric data and showed important 

inhibition of Staphylococcus epidermidis biofilm formation evaluated by crystal violet assay 

and scanning electron microscopy. When tested against 12 clinical isolates of S. epidermidis 

this compound exhibited both biofilm inhibition and antimicrobial activity. Therefore, this 

molecule seems to be an important agent to interfere with the adhesion and biofilm formation 

of this pathogen contributing to the arsenal of antibiofilm compounds.  

Key words: Sordariales, mevalonolactone, Staphylococcus epidermidis, biofilm inhibition 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Artigo 3. Sponge-associated Penicillium sp. produces cis-cyclo(leucyl-

tyrosyl) dipeptide capable to inhibit Staphylococcus epidermidis biofilm 
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Abstract 

Infections associated to microbial biofilms are involved in 80% of human infections and 

became a challenge for public health. Infections related to Staphylococcus epidermidis 

biofilms are commonly associated to medical devices with increasing treatment costs for this 

type of infection. Alternatives to eliminate this kind of disease have been employed in 

screening programs using diverse marine-derived fungi as a source of bioactive compounds 

capable to combat biofilm formation. In this work was isolated the dipeptide cis-cyclo(leucyl-

tyrosyl) was isolated from Penicillium sp. and showed an remarkable , up to 85% of inhibition 

of biofilm formation without affecting in bacterial growth, as acessed by scanning electron 

microscopy analysis.   

Key words cis-cyclo(leucyl-tyrosyl), Staphylococcus epidermidis, biofilm, marine-derived 

fungi 
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Abstract  

Trichomonas vaginalis has been known as a cause of trichomonosis, the most common 

non-viral sexually transmitted disease; the infection with this parasite may bring serious 

consequences mainly in women’s health. Although clinical resistance to metronidazole has 

been widely reported, the treatment to trichomonosis currently used is based on 5-

nitroimidazole drugs. To broaden the spectrum of available compounds, we have selected 42 

marine-associated fungi species (126 filtrate samples) to be screened against T. vaginalis. Of 

these, two filtrate samples from isolates belonging to Hypocrea lixii and Penicillium citrinum 

showed significant growth inhibitory activity (up to 100%) against T. vaginalis (ATCC 

30236) and fresh clinical isolates, including a metronidazole-resistant one. The MIC values of 

the H. lixii and P. citrinum samples for all isolates tested, including the metronidazole-

resistant, were 2.5 mg mL-1. The kinetic growth curve showed that the filtrate samples were 

able to reduce the parasites density to zero in 24 hours of incubation, confirmed by 

microscopy, and the filtrates did not exhibit hemolytic activity. These data suggest that 

marine-associated fungi from the South Brazilian Coast may produce compounds for further 

investigation to treat metronidazole-resistant trichomonosis. 

 

Keywords 

Anti-Trichomonas vaginalis, marine-associated fungi, fresh clinical isolates 
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VIII. DISCUSSÃO GERAL
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A descoberta de novos compostos ativos contra infecções microbianas é uma 

necessidade devido ao alto número de casos de resistência às terapias 

antimicrobianas existentes em ambiente clínico. Mesmo com intensas pesquisas na 

busca de novos antibióticos, além de novas substâncias, também novos alvos 

terapêuticos são foco de muitos grupos de pesquisa, na investigação de alternativas 

para combater mecanismos de virulência e resistência dos microrganismos 

patogênicos.  

Biofilmes bacterianos, considerados um dos principais fatores de virulência de 

bactérias e fungos, são 10 a 1000 vezes mais resistentes a antibióticos em 

comparação às bactérias em vida livre.  Um dos grandes desafios da medicina 

moderna é a remoção total dos biofilmes e das células persisters. Células persisters 

são aquelas que estão em estado dormente, que não morrem na presença de 

agentes bactericidas nem crescem como as outras bactérias dentro do biofilme, 

caracterizadas pela multitolerância medicamentosa. Com estas observações, a 

pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos bactericidas e/ou que previnam a 

formação de biofilmes são necessários (LEWIS, 2005).  

No que diz respeito a pesquisas de agentes anti-Trichomonas vaginalis, não é 

muito intensa quando comparado com outros parasitos como Trypanosoma, 

Plasmodium e Leishmania. Diante das poucas opções de tratamento para a 

tricomonose, os fármacos existentes sofrem com o aumento de parasitos resistentes 

e grande incidência de graves efeitos adversos. Além disso, grande número de 

casos documentados e o aumento da facilidade na transmissão do vírus HIV torna a 

busca por novos fármacos atuantes frente a T. vaginalis importante.  

Fungos isolados de organismos marinhos tem sido objeto de estudos 

químicos e, as substâncias isoladas participam dos mais diversos ensaios 

biológicos, como evidenciado nos trabalhos de revisão anuais de FAULKNER et al. 

(2000-2002) e BLUNT et al. (2003-2012). Com estes trabalhos é possível observar o 

aumento crescente do interesse por estes microrganismos marinhos, com um 

aumento gradual no número de substâncias isoladas, equiparando-se, como 

observado nos últimos trabalhos de revisão, às substâncias isoladas de esponjas 

marinhas. Entre os principais ensaios biológicos realizados encontram-se as 
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atividades antitumoral, antibiótica, antiviral, antioxidante, antiinflamatória, 

antiprotozoária, entre outras. 

Até onde alcançamos verificar, não foram encontrados relatos para avaliação 

de atividade antibiofilme e anti-T. vaginalis utilizando fungos marinhos como fonte de 

moléculas bioativas, destacando nosso trabalho como pioneiro nesta área. Além 

disso, a fonte de coleta dos organismos marinhos para o isolamento dos fungos 

utilizados neste trabalho, ainda é pouco explorada, aumentando a possibilidade de 

isolamento de fungos inéditos, bem como produção de metabólitos diferenciados. 

No ano de 2007, foram coletados os organismos marinhos na Ilha do 

Arvoredo, pertencente ao conjunto de ilhas da Reserva Biológica Marinha do 

Arvoredo de Santa Catarina. A ilha do Arvoredo está localizada, aproximadamente 7 

km de distância do continente a oeste e 11 km de distância da ilha de Florianópiolis 

(Figura 7). Por abrigar uma biodiversidade de fauna e flora terrestre e marinha, esta 

reserva faz parte de planos de manejo para a preservação deste ambiente e de 

diversos estudos ecológicos e científicos (IBAMA, 2004).  

 

Figura 7. Localização geográfica da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (Fonte: 

http://unidadesdeconservacaodeflorianopolis.wordpress.com). 

 Foram coletados 39 organismos marinhos (12 espécies de esponjas, duas 

ascídias, uma alga e três não-identificados). Muitas das espécies das esponjas 

coletadas apresentam somente estudos morfológicos, com ausência de pesquisas 

quanto a química, atividades biológicas ou diversidade de microrganismos. A 

pesquisa de microrganismos associados à esponjas do mesmo gênero daquelas 
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coletadas por nosso grupo é relatada por AMAGATA et al. (1998). Estes 

pesquisadores realizaram o isolamento de Trichoderma harzianum (Hypocrea lixii) 

associado a esponja Haliclona okadai. Outros relatos indicam a presença de 

espécies de Penicillium associados a esponjas Haliclona angulata e Axinella 

verrucosa (JADULCO et al. 2004; WEI et al. 2009) e, recentemente, MENEZES et al. 

(2010) apresentaram resultados de diversidade microbiana das esponjas Mycale 

laxissima, Amphimedon viridis e Dragmacidon reticulata.  

Utilizando 10 meios de cultivo diferentes (em sua grande maioria contendo 

cloreto de sódio) foi possível isolar 45 fungos. Após o isolamento das espécies, foi 

selecionado o meio de cultivo Sabouraud, com ausência de sal, para facilitar a 

manipulação das espécies e observar o crescimento destas em meio não salino. 

Mesmo com ausência de sal no meio de cultivo e, para muitos dos fungos, 

disponibilidade de diferentes componentes no meio, houve a viabilidade de 42 

espécies, sem alterações morfológicas visuais em um primeiro momento. A 

classificação destes fungos como facultativos é sugerida pelo crescimento destes 

em meio não salino, condição esta que é adequada para microrganismos de origem 

terrestre, de acordo com KOHLMEYER e KOHLMEYER (1979) e MORRISON-

GARDINER (2002).  

Considerando os organismos marinhos coletados, 59% deles apresentaram 

fungos associados e, aqueles com maior número foram as esponjas. Também foi 

observado a presença de maior número de fungos por esponja (9 isolados para a 

esponja Axinella corrugata). BUGNI e IRELAND (2004) também observaram que, do 

total de fungos isolados em seus estudos, 84% foram encontrados associados a 

esponjas, seguidos por 7% de ascídias e 2% de algas, o restante foram isolados de 

organismos marinhos não identificados. 

A quantidade de fungos isolados, tanto para uma única espécie como quando 

considerado o total de fungos isolados foi abaixo do esperado quando comparado 

aos estudos de WANG et al. (2008), onde foram isolados 55 fungos da esponja 

Suberites zeteki e 65 isolados da esponja Gelliodes fibrosa ambas coletadas no 

Hawaii. Ainda, MENEZES et al. (2010) isolaram 256 fungos de 3 esponjas e uma 

ascídia coletadas no litoral de São Paulo. Porém, deve ser considerado que a 

investigação da diversidade de fungos associados e/ou simbiontes de organismos 
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marinhos da costa Catarinense ainda é inexplorada e o microambiente em que estes 

se encontram (baixa poluição, proximidade da costa, presença de correntes 

marinhas e variações da temperatura da água) pode ser um fator determinante para 

o número de espécies isoladas. Estas condições determinantes para a presença de 

fungos no ambiente marinho são relatadas por JONES (2000) indicando que a 

disponibilidade de substrato para colonização, distribuição geográfica e temperatura, 

salinidade, competição por inibição, microhabitat, nutrientes orgânicos dissolvidos, 

concentração de hidrogênio, efeitos osmóticos, disponibilidade de oxigênio, 

poluentes, abundância de propágulos na água, habilidade de aderir em um 

substrato, pressão hidrostática, especificidade do substrato, temperatura e 

luminosidade são fatores que influenciam o crescimento de fungos no mar. 

A identificação dos fungos foi realizada utilizando os primers específicos 

ITS1F e ITS4 que abrangeu a região altamente conservada dos espaçadores ITS1 e 

ITS2 e o gene 5.8S, situados entre os genes 18S e 28S do DNA ribossomal (Figura 

8). A região ITS compreende entre 450 e 700 pares de base e a quantidade de DNA 

extraído é fundamental para o sucesso do sequenciamento apesar do número de 

cópias de ITS por célula (BELLEMAIN et al., 2010). Entre os fungos isolados, cinco 

espécies não apresentaram quantidade suficiente de DNA para realização do PCR 

mesmo utilizando diferentes técnicas de extração.  

 

Figura 8. Representação esquemática da região rDNA com a localização dos 

primers ITS1F e ITS4 (setas) (Adaptado de BELLEMAIN et al., 2010). 

Após a verificação da similaridade das sequências obtidas dos fungos 

isolados com aquelas presentes no BLAST (NCBI http://blast.ncbi.nlm.nih.gov) foi 

construída uma árvore filogenética. Os dados, referentes aos fungos F05 e F16, não 

foram incluídos na construção da árvore por apresentarem um baixo número de 

pares de bases, o que causou interferência no momento de alinhamento das 

sequências.   
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Com a construção da árvore filogenética, foram identificadas espécies 

pertencentes a 15 gêneros em 9 ordens. O gênero Penicillium apresentou o maior 

número de isolados (17%), o que está de acordo com dados registrados na literatura 

onde este gênero é considerado o mais frequentemente associado a organismos 

marinhos e no meio terrestre (JENSEN e FENICAL, 2002). Para as espécies 

identificadas, Calonectria canadensis, Polyporus sp., Ramichloridium apiculatum, 

Pestalosphaeria hansenii, Eutypella leprosa, Simplicillium lanosoniveum e 

Westerdykella purpurea não foram encontrados relatos de ocorrência em ambiente 

marinho. Porém outras espécies dos três últimos gêneros foram relatadas. Este fato 

é importante pois indica a identificação de novas espécies marinhas. 

Para avaliação das atividades antibiótica e antibiofilme, foram selecionadas as 

cepas S. epidermidis ATCC 35984 e P. aeruginosa ATCC 27853, consideradas 

bactérias modelo na formação de biofilmes. Para o rastreamento da atividade 

antibacteriana foram utilizadas 256 amostras (126 extratos orgânicos de micélios e 

126 filtrados) e identificadas 19 amostras com halos de inibição superiores a 10 mm.  

Inúmeros são os relatos encontrados para atividade antibacteriana de 

metabólitos de fungos marinhos. Após o descobrimento da cefalosporina C, isolada 

do fungo marinho Cephalosporium acremonium (FAULKNER, 2002), um dos 

trabalhos pioneiros que avaliou a atividade antibiótica dos metabólitos produzidos 

pelo fungo marinho Halocyphina villosa frente a bactérias gram-positivas, gram-

negativas e fungos, foi realizado por KUPKA et al. (1981) . CUOMO et al. (1995) e 

CHRISTOPHERSEN et al. (1998) realizaram o rastreamento para a atividade 

antibiótica dos metabólitos produzidos por 1500 e 227 fungos marinhos 

respectivamente, onde 27% destes, em ambos estudos, apresentaram alguma 

atividade frente a diversos patógenos. Considerando estudos com fungos isolados 

de organismos marinhos coletados na costa brasileira, cita-se VITA-MARQUES et al. 

(2008) que avaliaram, entre outras, atividade antibacteriana frente à Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus 

ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Salmonella cholaraesusis ATCC 

10708, e à levedura Candida albicans ATCC 10231. Entre os 57 isolados de fungos 

avaliados, somente um apresentou fraca atividade para P. aeruginosa e três 

apresentaram boa inibição da levedura. Estudos mais recentes também são 



92 
 

 

 

encontrados, como o rastreamento realizado por WANG et al. (2011) com o 

isolamento de fungos marinhos de gorgônia, com forte atividade antibacteriana 

frente aos patógenos Staphylococcus aureus, Micrococcus tetragenus e Bacillus 

subtilis. 

Um dos primeiros estudos, e mais clássicos relatos, utilizando como fonte de 

moléculas anti-quorum-sensing isoladas de organismos marinhos, foi o isolamento 

de furanonas halogenadas da alga marinha Delisea pulchra (KJELLEBERG et al., 

1997). Recentemente HUIGENS III et al. (2008) realizaram um estudo de 

rastreamento para bactérias isoladas da esponja Haliclona simulans para 

identificação de moléculas inibidoras do sistema quorum-sensing de P. aeruginosa, 

9 de 30 amostras apresentaram algum tipo de atividade. Em nosso grupo de 

pesquisa, avaliou-se atividade antibiofilme de bactérias isoladas de organismos 

marinhos, onde o filtrado de um cultivo fermentativo foi capaz de inibir a formação de 

biofilme de S. epidermidis ATCC 35984 em 88% e de mais 10 amostras de isolados 

clínicos de S. epidermidis, (TRENTIN, 2009). Outro estudo relatando a atividade 

antibiofilme frente P. aeruginosa utilizando extrato da bacteria marinha 

Pseudoalteromonas sp. 3J6, foi realizado por DHEILLY et al. (2010). 

Os resultados alcançados no rastreamento para atividade antibiofilme 

revelaram o potencial dos metabólitos de fungos marinhos, tanto na inibição da 

formação quanto na erradicação de biofilme, porém em diferentes proporções 

dependendo da bactéria avaliada. Quando considerados os resultados obtidos frente 

à S. epidermidis 5% das amostras apresentaram inibição da formação de biofilme 

superior a 75%, 1% das amostras apresentaram habilidade de erradicar biofilme 

acima de 75% e 26% não apresentaram atividade ou estimularam o crescimento de 

biofilme. Algumas amostras destacaram-se pela presença de alto percentual de 

inibição da formação de biofilme como o isolado F08 pertencente a classe 

Dothideomycete (92% de inibição, 14 dias de cultivo) e Penicillium sp., isolado F13 

(91% de inibição, 14 dias de cultivo e 87% de inibição, 21 dias de cultivo) e o isolado 

F22 pertencente a ordem Sordariales, destacando-se pela erradicação de biofilme 

(73% de erradicação de biofilme, 21 dias de cultivo). 

Para os ensaios realizados frente P. aeruginosa, 5% das amostras 

apresentaram atividades entre 51 e 75%, tanto de inibição quanto de erradicação de 
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biofilme pré-formado, e 35% das amostras não apresentaram atividade ou 

estimularam o crescimento do biofilme. Destacaram-se as amostras de Penicillium 

isolados da esponja Axinella corrugata (isolados F37 e F44) e isolado F40 da 

esponja Stoeba sp. com 57% de inibição de biofilme. As amostras de Simplicillium 

sp. (isolado F21), Phoma sp. (isolado F25), Eutypella sp. (isolado F21) e F22 foram 

capazes de erradicar biofilme previamente formado acima de 60%. 

O número de amostras ativas considerando as bactérias alvo foi maior para S. 

epidermidis. Esta observação foi esperada uma vez que a estrutura celular 

apresentada pelas bactérias é diferenciada, com presença de uma membrana 

externa mais delgada nas bactérias gram-negativas, o que também é fator 

impeditivo na penetração de antibióticos. 

Fungos do gênero Penicillium apresentaram atividades mais proeminentes e o 

maior número de espécies isoladas. O potencial antibiofilme de 50 espécies 

terrestres de Penicillium foi verificada por RASMUSSEN et al. (2006). Estes 

pesquisadores identificaram a atividade quorum-quenching dos metabólitos patulina 

e ácido penicílico produzidos por fungos deste gênero. Estes compostos foram 

responsáveis por um aumento na sensibilidade da P. aeruginosa ao antibiótico 

tobramicina. As espécies do gênero Phoma apresentaram as atividades mais 

proeminentes considerando as amostras cultivadas por um período de 14 dias para 

a inibição da formação de biofilme de S. epidermidis e as amostras cultivadas por 21 

dias para a erradicação de biofilme formado por este mesmo patógeno. Metabólito 

isolado de fungos endofíticos deste gênero (phomodiona, derivado do ácido úsnico), 

demonstrou atividade antibiótica frente a S. aureus com MIC de 1,6 µg/mL 

(HOFFMAN et al., 2008). Porém, o próprio ácido úsnico foi capaz de inibir a 

formação de biofilme de S. aureus sobre superfícies de poliuretano impregnada com 

este ácido, além de modificar a estrutura de biofilme de P. aeruginosa aderidos 

nesta superfície, sugerindo a capacidade desta substância de interferir nas rotas 

sinalizadoras (FRANCOLINI et al., 2004). 

O estudo de rastreamento revelou potencias candidados para a realização de 

produção em grande escala para realização do isolamento dos metabólitos ativos. O 

fungo pertencente a ordem Sordariales (isolado F22, Figura 9A) isolado da esponja 

Mycale magniraphidifera foi selecionado por apresentar importante atividade, em 
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ensaios de fracionamento bioguiado, como inibidor da formação de biofilme de S. 

epidermidis sem apresentar atividade antibiótica, característica importante quando 

se deseja investigar substâncias que venham atuar como agentes antibiofilme. De 

modo semelhante foi selecionado o fungo F37 (Figura 9B), uma espécie de 

Penicillium. associada a esponja Axinella corrugata.  

A                         B Fi ur a  

Figura 9. Fungos associados às esponjas Mycale magnirhaphidfera (A, isolado F22) 

e Axinella corrugata (B, isolado F37). 

A partir do cultivo em grande escala do fungo pertencente a ordem 

Sordariales, micélio e caldo foram separados. Após extrações do caldo com acetato 

de etila, foram realizadas cromatografia em camada delagada de modo preparativo 

com o extrato bruto, obtendo-se 9 frações semi-purificadas. Ensaios realizados para 

verificação da inibição da formação de biofilme de S. epidermidis revelaram 

atividade para uma das frações, sem apresentar atividade antibiótica. Utilizando 

métodos espectroscópicos, espectrométricos e dados encontrados na literatura, foi 

identificada a substância mevalonolactona (MVL). O isolamento de MVL de fungos 

de ambiente marinho e terrestre já foi relatado (AMAGATA et al., 1998; 

PITTAYAKHAJONWUT et al. 2002; DING et al., 2008). Diversos estudos têm sido 

realizados com esta substância deuterada, como marcador para verificação de rotas 

biossintéticas e metabólicas como, por exemplo, estudos da biossíntese de 

terpenóides (HOYANO et al., 1980; BERGAMO et al., 2005; EGUSHI, 2006; 

DICKSHAT et al., 2011); estudos de modulação de HMG-CoA redutase (BEG et al. 

1984) entre outros. Mevalonolactona, associada a metil-hidantoína, ácido benzóico e 

ácido lático, demonstrou atividade antibacteriana frente a bactéria gram-negativa 

Enterobacter agglomerans (NIKU-PAAVLOVA et al. 1999), porém não existem 

relatos para atividade antibiofilme para a MVL. 
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Mevalonolactona é a forma cíclica do ácido mevalônico, ambos fazem parte 

da rota biossintética de isoprenóides de eucariotos e procariotos, precursora de 

substâncias como o colesterol. Em bactérias, a regulação desta rota biossintética é 

pouco conhecida (BALIBAR et al. 2009). Análise por RMN permitiu verificar a 

presença das duas formas quando em solução. Em nosso estudo sugere-se que nas 

condições experimentais do ensaio antibiofilme (meio aquoso) também ocorra 

desbalanço no equilíbrio da mevalonolactona com ácido mevalônico, favorecendo a 

formação deste último. Recentemente, os genes envolvidos na rota biossintética do 

mevalonato foi investigada para avaliar sua relação com a viabilidade de 

Staphylococcus aureus (BALIBAR et al., 2009). A diminuição da expressão dos 

genes mvaS (regulador da HMG-CoA sintase), mvaA (regulador da HMG-CoA 

redutase), e mvaK1/D/K2 (regulador da mevalonate kinase) afetou o crescimento 

bacteriano levando a downregulation de genes do metabolismo primário e 

upregulation de fatores de virulência, entre outros (BALIBAR et al., 2009; FERRAND 

et al., 2011). Como observado em um primeiro momento, nos ensaios realizados 

frente a S. epidermidis ATCC 35984, a MVL não afetou o crescimento bacteriano e 

somente a inibição da formação do biofilme, o que vem de contra estes dados 

relatados para S. aureus.  

Para realização de posteriores experimentos, foi adquirido MVL comercial, 

devido a pequena quantidade de substância isolada. Com isso, realizou-se o 

acompanhamento da formação de biofilme in vitro durante 48 horas. Os resultados 

alcançados demonstraram uma formação de biofilme adequada nas condições 

empregadas após 18 horas de iniciado o experimento, ou seja, existiu a forte adesão 

das bactérias com presença de agregados celulares e visualização de considerável 

quantidade de matriz exopolissacarídica. A inibição da adesão das bactérias 

promovida pela MVL foi observada logo após 6 horas de tratamento, apresentando, 

após 24 horas do início do experimento, muito poucos agregados sem a presença 

de matriz exopolissacarídica. Após 48 horas, houve retomada da multiplicação 

celular pelas bactérias. Este comportamento demonstra que para um sucesso 

completo da atividade de remoção do biofilme seria adequada a inserção 

concomitante de antibióticos que auxiliariam no processo provocando a morte 

celular. 
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Neste trabalho também foi avaliado o potencial da MVL frente a 12 isolados 

clínicos de S. epidermidis obtidos de catéteres, com diferentes perfis de resistência. 

Tal estudo se faz importante na busca de um possível candidato para terapia 

antibiofilme para verificar a abrangência da atividade dentro de uma mesma espécie. 

Foram utilizadas as concentrações de 2,0 e 0,06 mg/mL de MVL e obtidos 

resultados de inibição da formação de biofilme e atividade antibacteriana para 

algumas cepas. Neste caso, a solução com baixa concentração de MVL apresentou 

maior número de resultados do que aqueles obtidos para as altas concentrações, 

oposto do que foi obtido com a cepa ATCC.  Isto confirmou o polimorfismo genético 

existente entre os isolados clínicos com diferentes susceptibilidades a agentes 

antimicrobianos. 

Assim verificamos que a MVL é um composto interessante com capacidade 

antivirulência e, para alguns isolados clínicos, atividade antibacteriana.     

Avaliação do potencial antibiofilme e antibacteriano frente a S. epidermidis 

dos metabólitos isolados do fungo Penicillium, associado a esponja Axinella 

corrugata, também apresentou resultados positivos. Após processo fermentativo em 

grande escala, micélio e caldo foram separados e o caldo foi particionado com 

acetato de etila. O extrato orgânico foi submetido a cromatografia líquida de alta 

eficiência de modo semi-preparativo e foram obtidas 7 frações purificadas. O perfil 

cromatográfico obtido para a realização do fracionamento está apresentado na 

Figura 10. 

 

Figura 10. Perfil cromatográfico do extrato bruto orgânico do filtrado fungo 

Penicillium sp. indicando os 7 metabólitos principais. 
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 As atividades de inibição de formação de biofilme frente S. epidermidis e 

antibacteriana foram verificadas para todas as frações purificadas e os resultados 

estão apresentados na Figura 11. 

 

Figura 11. Avaliação das atividades antibiofilme e antibacteriana das frações 

isoladas do extrato orgânico do isolado F37 frente a S. epidermidis. As colunas 

representam o percentual de biofilme formado e os quadrados representam a 

atividade antibacteriana. 

 Diante destes resultados, com a observação de uma atividade proeminente 

da fração 1, esta foi identificada utilizando técnicas espectroscópicas, 

espectrométricas e dados da literatura. Foi identificado o dipeptídeo cis-cyclo(leucyl-

tyrosyl), inédito para Penicillium de origem marinha. A atividade inibidora de biofilme 

foi observada com 1,0 mg/mL e realizando a visualização por MEV, foi  evidenciada 

a presença de poucas células agregadas, sem a presença de matriz 

exopolissacarídica, sendo atribuída a molécula uma provável atividade antivirulência. 

Neste momento, as demais frações purificadas estão sendo elucidadas. 

 2,5-dicetopiperazinas são dipeptídeos cíclicos encontrados na natureza, 

comumente biossintetizados a partir de aminoácidos por diferentes organismos, e 

representa uma promissora classe de produtos naturais biologicamente ativos. As 

atividades biológicas relacionadas com as 2,5-dicetopiperazinas compreendem as 

atividades antitumoral, antiviral, antifúngica, antibacteriana, antihiperglicêmica, 

antagonista da ocitocina, entre outras (SONG et al., 2003; BRAUNS et al., 2004; 

RHEE, 2004; MARTINS e CARVALHO, 2007; XIAO e PEI, 2007; BORTHWICK et 

al., 2012).  
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 Dentro do contexto de inibição de formação de biofilmes, dipeptídeos cíclicos 

são relatados como moléculas sinalizadoras de bactérias gram-negativas. Existem 

trabalhos que indicam que Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Citrobacter 

freundii e Enterobacter agglomerans produzem dicetopiperazinas que se difundem, 

para o meio extracelular, ativando o sistema quorum-sensing (DEGRASSI et al., 

2002; RYAN e DOW, 2008). Recentemente, Li et al. (2011) identificaram a produção 

de cyclo(L-Phe-L-Pro) e cyclo(L-Tyr-L-Pro) por Lactobacillus reuteri RC-14 (isolado 

vaginal) capaz de reprimir a expressão do fator de virulência TSST-1 de S. aureus 

MN8 (protótipo da Síndrome do Choque Tóxico menstrual / TSS) por interferir no 

sistema quorum-sensig agr desta bactéria gram-positiva. Isto pode sugerir um 

possível mecanismo de ação para este dipeptídeo isolado. 

Escassos estudos são encontrados para o dipeptídeo isolado. Somente 

estudos de identificação molecular como KOPPLE e MARR (1967), SUGUNA e 

RAMAKUMAR (1984), HUANG et al (2007) e HAFIZUR (2008), porém nenhum deles 

partindo o isolamento de fungos marinho. Dentro desta classe de substâncias 

existem relatos de isolamento de outros dipeptídeos cíclicos a partir de fungos de 

origem marinha como cyclo(L-Phe-L-Pro), cyclo(L-Pro-L-Tyr), cyclo(L-Pro-L-Val), e 

bailainas A-C isolados de Penicillium bailaii, (CAPON et al., 2007); cinco novos 

alcalóides dicetopiperazínicos, brevicompaninas D-H, alobrevicompanina B e 

fructigenina B foram isolados de Penicillium sp. associado a sedimentos e dois 

destes compostos foram capazes de inibir a produção de lipopolissacarídeo-óxido 

nítrico induzido em células da microglia (DU et al., 2009); variecolorinas M-O, 

juntamente com oito análogos foram isolados de Penicillium griseofulvum (ZHOU et 

al., 2010). Além destes, ainda são relatados isolamento de dicetopiperazinas em 

Penicillium de origem terrestre. 

O estudo de rastreamento dos metabólitos produzidos pelos fungos marinhos 

frente ao parasito T. vaginalis foi estimulado pela ausência de relatos neste campo. 

Além disso, o fato de que os microrganismos marinhos participam da defesa química 

do hospedeiro contra outros microrganismos, entre os quais pode ocorrer a 

presença de protozoários, também deve ser considerado na expectativa de 

encontrar metabólitos de fungos com atividade antiprotozoária. Os ensaios foram 

realizados com as amostras do filtrado, obtidas após a separação do micélio. 
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O conjunto de resultados obtidos com este experimento permitiu a verificação 

da atividade anti-T. vaginalis (ATCC e isolados clínicos frescos) dos metabólitos de 

dois fungos marinhos, Hypocrea lixii isolado da esponja Mycale magnirhaphidifera e 

Penicillium citrinum isolado da esponja Stoeba sp. Ressalta-se o aumento do 

número de trofozoítos pela grande maioria dos filtrados. Sugere-se que este 

aumento esteja relacionado com a presença de glicose (20%) nos filtrados. 

Pesquisadores relatam que a rota enzimática dos tricomonas é estimulada na 

presença de glicose (KUILE, 1996).  

Estes fungos também foram avaliados quanto a citotoxicidade através da 

construção de uma curva cinética de crescimento, e foram capazes de diminuir a 

densidade de trofozoítos em 24 horas. A capacidade dos metabólitos presentes nos 

filtrados causarem dano em membrana celular pelo ensaio de hemólise foi 

verificada, e estes não apresentaram efeito hemolítico, sugerindo baixa toxicidade 

ao hospedeiro. 

O baixo percentual de amostras ativas (1,6%) também foi verificado no 

rastreamento realizado com 23 plantas da Caatinga, onde somente 4% dos extratos 

foram ativos (FRASSON et al., 2011) porém, com uma MIC sensivelmente inferior 

(1,56 mg/mL). Os valores de MIC apresentados não são considerados elevados, 

uma vez que se tratam de amostras brutas. O esperado é que, uma vez purificadas, 

os compostos isolados apresentem MIC inferiores ao valor encontrado. 

Considerando a atividade hemolítica frente a eritrócitos e produtos naturais, os 

filtrados de fungos marinhos apresentaram vantagens frente a frações enriquecidaas 

de saponinas de espécies de Quillaja, Passiflora e Ilex. Estas frações foram capazes 

de lisar os eritrócitos (ROCHA et al., 2012).  

Tanto P. citrinum quanto H. lixii são reportados em estudos onde são 

investigadas atividades biológicas importantes como citotoxicidade frente células HL-

60 (leucemia promielocítica) e atividade antimicrobiana (NI et al. 2011; ZHANG et al. 

2011), respectivamente. Além disso, também é relatada a atividade para os 

metabólitos JBIR-59 e JBIR-124, isolados do fungo Penicillium citrinum, associado a 

esponja, apresentando atividade antioxidante (UEDA et al., 2010; KAWAHARA et al., 

2012) 
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A importância deste estudo está fundamentada no fato de que as opções de 

tratamento da tricomonose são escassas e a sua gravidade não é menos importante 

que as outras doenças parasitárias. O número de casos de T. vaginalis resistentes 

ao metronidazol, uma das opções de tratamento, atingiu 9% e a ausência de 

alternativas faz com que sejam aumentadas as doses deste medicamento, 

agravando o aparecimento de efeitos adversos (SCHWEBKE e BARRIENTES, 

2006). 

 Como conclusão, a investigação de compostos bioativos utilizando método de 

rastreamento como ponto inicial de partida representou uma ferramenta útil para 

obter-se um panorama geral das propriedades antibiótica, antibiofilme e anti-T. 

vaginalis dos metabólitos presentes nos filtrados dos fungos associados a 

organismos marinhos da costa Sul brasileira. O conjunto de resultados obtidos neste 

trabalho abre perspectivas para a continuidade da pesquisa de metabólitos 

bioativos, uma vez que a resistência aos antibióticos continua a crescer em hospitais 

e na comunidade, envolvendo patógenos gram-positivos e gram-negativos, bem 

como parasitos. 
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Os experimentos apresentados nesta Tese revelam a atividade dos fungos 

associados a organismos marinhos presentes na costa Sul brasileira frente a 

microrganismos patogênicos. Assim podemos concluir que: 

1. Os organismos marinhos (esponjas, algas e ascídia) presentes no litoral 

Catarinense, especificamente na Ilha do Arvoredo, apresentaram grande diversidade 

de fungos associados. 

2. Entre os 15 diferentes gêneros isolados, os mais abundantes foram Penicillium e 

Cladosporium e entre as espécies identificadas 7 destas não foram descritas 

anteriormente para ambiente marinho.  

3. Os fungos isolados neste trabalho, em sua grande maioria, apresentaram 

atividades antibiótica, inibição da formação de biofilme e erradicação de biofilme 

contra as bactérias S. epidermidis e P. aeruginosa. 

4. O cultivo em grande escala do fungo pertencente a ordem Sordariales, isolado da 

esponja Mycale magnirhaphidifera, permitiu realizar o isolamento de 

mevalonolactona com atividades inibidora da formação de biofilme de S. epidermidis 

ATCC e antibiótica para isolados clínicos. 

5. A partir de uma espécie de Penicillium, isolada da esponja Axinella corrugata, foi 

possível a obtenção do dipeptídeo cis-cyclo(leucyl-tyrosyl) com atividade inibidora da 

formação de biofilme de S. epidermidis, cepa ATCC. 

6. Isolados das esponjas Axinella corrugata e Stoeba sp., os fungos Hypocrea lixii e 

Penicillium citrinum, respectivamente, apresentaram atividade tricomonicida, frente 

cepas ATCC e isolados clínicos, com ausência de efeito hemolítico. 

O conjunto dos resultados obtidos evidencia o potencial de fungos associados 

a organismos marinhos para a obtenção de produtos bioativos e corrobora com 

trabalhos anteriores, indicando ser esta área de grande relevância para a busca de 

novos fármacos. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. PERSPECTIVAS 
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 Levando em consideração o volume de resultados obtidos com a realização 

do rastreamento para as atividades antibiótica, antibiofilme e anti-T. vaginalis e a 

identificação de dois compostos isolados com atividades ainda não reportadas para 

biofilmes de S. epidermidis, as perspectivas em curto prazo deste trabalho são:  

 

1. Investigar os mecanismos envolvidos na inibição da formação do biofilme de S. 

epidermidis pelo composto mevalonolactona, avaliando se o processo de inibição 

não se trata da formação de uma barreira física; 

 

2. Investigar os mecanismos envolvidos na inibição da formação de biofilme de S. 

epidermidis pelo isolado cis-cyclo(leucyl-tyrosyl); 

 

3. Avaliar o potencial do dipeptídeo frente a isolados clínicos de S. epidermidis; 

 

4. Identificar os seis metabólitos isolados do fungo Penicillium sp. uma vez que todos 

apresentaram consideráveis atividades inibidoras da formação de biofilme de S. 

epidermidis; 

 

5. Realizar o processo de fermentação em grande escala para os fungos que 

apresentaram atividade anti-T. vaginalis com a finalidade de isolamento e 

identificação dos metabólitos ativos. 
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