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RESUMO

SANTOS, V. F. Estudo das alterações da parede celular durante ativação de 
mecanismos de defesa em Momordica charantia como fator de produção de 
metabólitos secundários bioativos. 2014. 119f. Dissertação (Mestrado). Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2014.

Momordica charantia é uma espécie de planta pertencente à família 
Cucurbitaceae. No Brasil, é conhecida pelo nome popular de Melão de São Caetano. 
É encontrada em grande parte do globo terrestre, sendo que no Brasil é observada 
nas regiões litorâneas e principalmente nas regiões do interior do país. Escolhemos o 
estudo com Momordica charantia devido suas propriedades terapêuticas conhecidas 
serem de grande interesse. Ela vem ganhando cada vez mais reconhecimento através 
de pesquisas científicas realizadas, visto que, já é utilizada a milhares de anos através 
da cultura popular. Tais pesquisas têm confirmado e entendido cada vez mais as 
propriedades medicamentosas desta planta e os mecanismos responsáveis por tais 
funções nesta espécie, sendo as propriedades antidiabéticas, antivirais e 
anticancerígenas as de maior destaque. Os experimentos realizados em torno da 
Momordica charantia, na busca destes compostos foram todos realizados utilizando 
extratos retirados dos próprios tecidos já diferenciados na planta adulta (sementes, 
folhas, raízes e frutos). Neste trabalho, foi realizado a pesquisa de metabólitos 
secundários produzidos pela cultura de células em suspensão de Momordica 
charantia durante a fase de crescimento desta e após a realização de ensaios de 
elicitação com Ácido Salicílico (AS). Nosso laboratório vem se dedicando aos estudos 
da composição da parede celular vegetal e suas alterações, bem como dos 
mecanismos de defesa empregados pelas células em suspensão em condições de 
estresse biótico e abiótico. O ácido salicílico é um dos hormônios vegetais envolvido 
em vários mecanismos de respostas que envolve o estresse vegetal e de 
desenvolvimento da planta tais como o de garantir resistência a patógenos por 
exemplo. Quando ocorre algum processo de infecção ou lesivo para a planta, ocorre 
um aumento na concentração de AS no interior da planta. Esse aumento leva a 
ativação de certas vias metabólicas que culminam na produção de metabólitos 
secundários e na degradação, fragmentação ou espessamento da parede celular. 
Como reposta dos ensaios de elicitação realizados podemos comprovar os efeitos do 
AS mediados na produção de metabólitos secundários que foram aumentados 
conforme a concentração de AS. Foi utilizado para os ensaios de elicitação AS nas 
concentrações de 0,5 , 1,0 e 5 mmol/L. Para o monitoramento da cultura e averiguação 
da efetividade dos ensaios de elicitação foi utilizado a monitoria através da dosagem 
de proteínas totais, compostos fenólicos totais e açúcares redutores totais tanto 
liberados para o meio extracelular quanto produzidos no meio intracelular. Foi 
determinado as variações dos componentes da parede celular durante a fase de 
crescimento e após os ensaios de elicitação onde foi comprovado que quanto maior a 
concentração de AS, maiores são os fragmentos de açúcares fragmentados da parede 
celular. Foi evidenciado também a presença de triterpenos na cultura celular (em 
comparação com os padrões isolados da planta), tanto na fase de crescimento e 
também após a indução com os ensaios de elicitação com AS.  



Palavras-chave: 1. Momordica charantia L. 2. Metabólitos secundários. 3. Bioquímica 
de Carboidratos. 4. Ácido Salicilico. 5. Elicitor. 6. Resposta de Hipersensibilidade. 7. 
Triterpenos.  8. Química de Produtos Naturais e Sintéticos 9. Parede celular 



ABSTRACT 

SANTOS, V. F. Study of cell wall changes during activation of defense 
mechanisms in Momordica charantia as factor of production of bioactive 
secondary metabolites 2014. 119F. Thesis (MS). Faculty of Pharmaceutical 
Sciences of Ribeirão Preto - University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.  

Momordica charantia is a plant from the Cucurbitaceae family. In Brazil, it is known by 
the popular name of Melão de São Caetano. It is found across the whole world, and in 
Brazil it can be found in coastal and interior regions of the country. The aim to study 
Momordica charantia is due to its known therapeutic properties that are already used 
for thousands of years through popular culture. The studies have confirmed and 
understood various drug-like properties of this plant and the mechanisms responsible 
for such functions in this species, such as antidiabetic, antiviral and anticancer 
properties. The researches with Momordica charantia were all performed using 
extracts obtained from seeds, leaves, roots and fruit. In this work, the isolation and 
characterization of metabolites as standards from leaves and stems of Momordica 

charantia was performed. The research of secondary metabolites produced in cell 
culture suspension of Momordica charantia without elicitor or after elicitation with 
salicylic acid (SA) was conducted. Salicylic acid is a plant hormone involved in various 
mechanisms of responses. When the plant suffers an infection or injury, it is followed 
by an increase in AS concentration. This increase leads to activation of certain 
metabolic pathways that culminate in the production of secondary metabolites and 
degradation, fragmentation or cell wall thickening. AS was utilized for the elicitation 
experiments at 0.5, 1.0 and 5 mmol/L. For the monitoring of plant cell culture, it was 
determinate the total protein, phenolic compounds and reducing sugars content, into 
the extra and intra cellular medium. Where it was verified that AS modulates the 
production of these molecules in culture. After this, we determined the variation in the 
oligosaccharides in the extracellular medium obtained in the presence or absence of 
AS. It was observed the degree of polymerization of oligosaccharides higher when 
increase AS concentration in the medium. In conclusion, this study can demonstrate 
the effects of SA on the production of secondary metabolites in plant cell culture, which 
were increased as the concentration of AS increased. The presence of triterpenes in 
cell culture was confirmed to compare the molecules obtained from culture with that 
isolated from plant standards.

Keywords: 1. Momordica charantia L.  2. Secondary metabolites. 3. Carbohydrate 
Biochemistry. 4. Salicylic acid. 5. Elicitor. 6. Hypersensitive Response. 7. Triterpenes. 
8. Chemistry of Natural and Synthetic Products 9.  Plant Cell Wall  



RESUMEN 

SANTOS, V.F. Estudio de los cambios de la pared celular durante la activación 
de mecanismos de defensa en Momordica charantia como la producción de factor 
de metabolitos secundarios bioactivos. 2014 119F. Tesis (MS). Facultad de 
Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão Preto - Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2014.  

Momordica charantia es una especie de planta perteneciente a la familia de las 
cucurbitáceas. En Brasil, es conocido por el nombre popular de Melon de São 
Caetano. Se encuentra en gran parte del mundo, y en Brasil se encuentra en regiones 
costeras y en especial en las regiones del interior del país. Hemos elegido para 
estudiar Momordica charantia debido a sus propiedades terapéuticas conocidas son 
de gran interés. Ella está ganando más reconocimiento a través de la investigación 
científica llevada a cabo desde el que ya se utiliza desde hace miles de años a través 
de la cultura popular. Estos estudios han confirmado y entendido más y más 
propiedades similares a los medicamentos de esta planta y los mecanismos 
responsables de dichas funciones en esta especie, con las propiedades antidiabético, 
antivirales y anticancerígenas los más prominentes. Los experimentos llevados a cabo 
alrededor de la Momordica charantia en busca de estos compuestos fueron realizados 
usando extractos tomados de los propios tejidos ya diferenciadas en la planta adulta 
(semillas, hojas, raíces y frutos). En este trabajo, se llevó a cabo la investigación de 
los metabolitos secundarios producidos por el cultivo de células en suspensión de 
Momordica charantia durante esta fase de crecimiento y después de probar elicitación 
con ácido salicílico (SA). Nuestro laboratorio se ha dedicado al estudio de la 
composición de la pared celular vegetal y sus modificaciones, así como los 
mecanismos de defensa utilizados por las células en suspensión bajo condiciones de 
estrés biótico y abiótico. El ácido salicílico es un hormonas vegetales implicados en 
diversos mecanismos de respuestas que implican desarrollo de la planta y estrés de 
la planta tales como para garantizar la resistencia a los patógenos, por ejemplo. 
Cuando se produce un proceso de infección o lesión a la planta, un incremento en la 
concentración de AS dentro de la planta se produce. Este aumento conduce a la 
activación de ciertas rutas metabólicas que culminan en la producción de metabolitos 
secundarios y la degradación, la fragmentación o engrosamiento de la pared celular. 
Como respuesta elicitación de las pruebas realizadas se demuestra los efectos de la 
producción de AS-mediada de metabolitos secundarios que se aumentó a medida que 
la concentración de AS. Fue utilizado para probar la obtención AS a concentraciones 
de 0,5, 1,0 y 5 mmol / L. Para la monitorización de la cultura y la investigación de la 
eficacia de la vigilancia de elicitación pruebas fue utilizado por la dosis de proteína 
total, compuestos fenólicos totales y azúcares reductores totales tanto libera en el 
medio extracelular como la producida intracelularmente. Las variaciones de los 
componentes de la pared celular durante la fase de crecimiento y después de los 
ensayos de educción donde se comprobó que cuanto mayor es la concentración de 
AS, el más grande de los fragmentos de los azúcares de la pared celular fragmentados 
se determinaron. La presencia de triterpenos en cultivo celular (comparado con los 
estándares de plantas aislados), tanto en la fase de crecimiento y también después 
de los ensayos de inducción de elicitación con AS también se demostró.  



Palabras clave: 1. Momordica charantia L. 2. Metabolitos Secundarios. 3 Bioquímica 
de los Carbohidratos. 4. Ácido salicílico. 5. Elicitor. 6 Respuesta de Hipersensibilidad. 
7. Triterpenos. 8. Química de Productos Naturales y Sintéticos 9. Pared celulares.  
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1- INTRODUÇÃO

 1) Momordica charantia L. 

 A Momordica charantia é uma espécie de planta pertencente à família 

Cucurbitaceae. No Brasil, é conhecida pelo nome popular de Melão de São Caetano 

devido ao fato de ter sido introduzida no País por escravos que vieram da África e se 

estabeleceram na região de Mariana no estado de Minas Gerais, onde as plantas 

foram cultivadas ao redor da capela de São Caetano (NEGRI, 2005). Atualmente é 

encontrada em grande parte do globo terrestre, sendo que no Brasil é facilmente 

observada nas regiões litorâneas e principalmente nas regiões do interior (FANG et 

al., 2011). 

 É uma planta que cresce sobre algum suporte (cercas, muros ou outras 

plantas) onde cada vinha (ramo) possui cerca de cinco metros e suas folhas que 

apresentam de três até sete lobos se distanciam entre si de 4 até 12 centímetros.  

Cada planta apresenta flores macho e fêmeas separadas. Os frutos (Figuras1 a e b) 

possuem uma verruga exterior distinta e uma forma oblonga. Estes são ocos na 

secção transversal, com uma camada relativamente fina em torno de uma cavidade 

central preenchido com sementes grandes. Quando o fruto está completamente 

maduro, ele fica laranja e mole, e se divide em segmentos que enrolam para trás 

dramaticamente para expor as sementes cobertas revestidas por uma camada de 

pectina vermelho brilhante (TROPICAL PLANT DATABASE, acessado dia 

18/05/2014). 

a)       b)   

Figura 1: Frutos de Momordica charantia a) ���������	��
�����������������

  b) Fruto maduro   (Fotos: Vitor Francisco dos Santos 07/2012) 
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 A espécie Momordica charantia é utilizada comumente como ingrediente 

culinário em alguns países, principalmente na Ásia (SINGH, 2011). Porém, ela é 

conhecida mundialmente como planta medicinal, sendo utilizada no tratamento de 

diversas desordens como: laxativo, anti-helmíntico, cálculos renais, adjuvante no 

tratamento anti-hiperglicêmico (FANG et al., ������ �������� e ������� ������

AGARWAL e �����������������et al., 2011). 

 Na revisão da literatura observa-se que três propriedades são amplamente 

descritas e estudadas na espécie Momordica charantia: propriedade hipoglicemiante 

(a maioria), antiviral e anticancerígena. Esses efeitos são atribuídos, principalmente, 

a uma classe de metabólitos secundários que são os triterpenos (WANG, 2012). 

1.1) Triterpenos 

Os triterpenos são um dos mais numerosos e diversos compostos dentre os 

produtos naturais com atividade biológica ativa que estão presente em plantas. Hoje, 

��� ���� � �� ��� ��!���� �� ���	�"���  ��"� # 
���� $���%&��'��� ��� (!�� ��)��

THIMMAPPA et al., 2014).  

Os esteróis e os triterpenos são isoprenóides que são sintetizados pela via do 

mevalonato. Os esteróis são compostos importantes presentes nas membranas 

celulares e possuem um papel na transdução de sinais na planta, semelhante ao 

papel exercido pelos hormônios esteróides em humanos. Porém, os triterpenos não 

são considerados essenciais para o crescimento e desenvolvimento da planta, 

muitas vezes eles são encontrados na forma não modificada simples e acumulam-se 

juntamente com carboidratos e outras macromoléculas (THIMMAPPA et al.�� ��)���

HILL e CONNOLLY, 2013).  

A via metabólica que culmina na formação de esteróides e triterpenos se inicia 

com a condensação de uma unidade de isopentenil difosfato e dimetilalil difosfato 

que após a condensação formam o farnesil pirofosfato. Este processo de 

condensação ocorre graças a enzima farnesil pirofosfato sintase. 
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O farnesil pirofosfato é convertido em escaleno através da enzima esqualeno 

sintase. A ciclização de esqualeno (em bactérias) ou 2,3-oxidoesqualeno (em 

fungos, animais e planta) em esterol ou em compostos derivados de triterpenos é 

uma das reações enzimáticas mais complexas conhecidas na via de formação de 

terpenos.  Para efeitos desta análise, podemos fazer uma distinção entre os esteróis 

e triterpenos com base na forma em que estas moléculas são sintetizadas. Na 

biossíntese de esteróis, o 2,3-oxidoesqualeno é ciclizado para o lanosterol (em 

fungos e animais) ou cicloartenol (em plantas), através da conformação cadeira-

barco-cadeira (CBC). Na biossíntese de triterpenos, em contraste, este substrato é 

dobrado em uma conformação cadeira-cadeira-cadeira (CCC) - antes de ciclização 

em uma enorme variedade de triterpenos de diversos tipos de esqueletos, dos quais 

a *-amirina é mostrada como um exemplo na Figura 2 $+���%,�� ��� (!�� ��)���

���%&��'������(!����)�� THIMMAPPA et al., 2014).
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Figura 2: Via de biossíntese de esteróis e triterpenos. Os esteróis e os triterpenos 

���� � "��� -���� ��./�� ��� 0
 ��� ��(.1" 
�!� $�+'2� #�"�� (� 	 ��#��#��� � "�����

(SQ'2� ��3�(�"�� � "����� $'4,2� ��3�(�"�� ��"��5 6�"��� ��� �	�5 ����� '78��

esqualeno-9�	�"�� 
 
(���� $��'2� ("������(� � "����� $8�'2� 
 
(����"�( � "�����

8+42�
�
��: �� �"�(�� "�����$;�'2�*-� � "�� "�����$8;82�
�� �-barco-
�� ���

(CCC) cadeira-cadeira-cadeira (Adaptado de HILL e CONNOLLY, 2013). 
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1.2) Propriedades Anticancerígenas Relatadas na Espécie Momordica charantia  

            O extrato bruto das folhas de Momordica charantia, bem como compostos 

isolados a partir de diversas partes desta espécie de planta, tem despertado o 

interesse por influenciar nos mecanismos que ocorrem no desenvolvimento de 

certos tipos de câncer, como o melanoma, câncer prostático, carcinoma 

nasofaríngeo, câncer pulmonar, neuroblastoma, câncer adenocortical entre outros 

(FANG et al. 2001, ZHANG et al. 2012; PITCHAKARN et al. 2012), gerando 

resultados benéficos.  

Entre os compostos isolados a classe dos triterpenos tem demonstrado 

potente atividade antitumoral contra câncer de próstata in vitro e in vivo 

(PITCHAKARN et al., 2010 b). ZHANG e colaboradores (2012) isolaram dezesseis 

triterpenos provenientes das folhas de Momordica charantia (Figura 4) que 

apresentaram atividade antitumoral contra papiloma induzido.  Dados da literatura 

descrevem o efeito de componentes do extrato metanólico proveniente das folhas de 

Momordica charantia (WANG et al., 2012). 

Na espécie Momordica charantia foi isolado uma lectina tipo II (classe de 

proteínas que tem capacidade de aglutinar hemácias através de sua afinidade com 

carboidratos), chamada de MCL (Momordica charantia Lectin), a partir de extratos 

das folhas de Momordica charantia a qual tem mostrado atuação contra carcinoma 

nasofaríngeo (FANG et al., 2011) e em outros tipos de câncer, tanto in vitro como in 

vivo (TAN et al., 2011). 

            KIKUCHI et al. (2012) determinaram a estrutura de oito compostos 

glicosídicos (Figura 3) isolados a partir da fração solúvel em butanol obtida da 

fração metanólica do extrato das folhas de Momordica charantia. Esses compostos 

foram testados em cultura celular de melanoma. Foi observado que todos estes 

compostos desencadearam mecanismos que culminaram na inibição do 

desenvolvimento destas células ou na eliminação deste tipo celular quando já 

desenvolvido. 
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Figura 3: Estrutura de compostos glicosídicos isolados a partir da fração butanólica 

particionada da fração metanólica das folhas de Momordica charantia que possuem 

propriedades anticancerígenas contra melanoma (KIKUCHI et al., 2012). 1) hex-3-

en-1-ol 1-O-*-D-glucopiranosideo; 2) benzil álcool 1-O-[<-l-arabinopiranosil-(1=6) -*-

D-glucopiranosideo]; 3) (6S,9R) - Roseosideo; 4) 3-oxo-<-ionol-9-O-*-D-

glucopiranosideo; 5) (4>) -<-terpineol8-O-[<-L-arabinopiranosil-(1=6)-*-D-

glucopiranosideo]; 6) sacranosideo A (mirtenol 10-O-[<-L-arabinopiranosil-(1=6)-*-D-

glucopiranosideo; 7) mirtenol 10-O-[*-D-apiofuranosil-(1=6)-*-; 8) mirtenol 10-O-*-D-

glucopiranosideo. 

1.3) Propriedades Antivirais Atribuídas à Espécie Momordica charantia

 Dentre os compostos com propriedades antivirais, foi caracterizado o 

composto <-momorcarina, que é uma proteína inativadora de ribossomos (RIP-

Ribosome-inactivating proteins), que pertence a uma família de proteínas 

encontrada em plantas que tem a capacidade de interromper a biossíntese de 

proteínas em certos vírus. O composto <-momorcarina tem mostrado atividade na 

inibição da replicação viral do vírus da hepatite B, onde os mecanismos da 

transcrição do DNA deste vírus ficam comprometidos (YAO et al., 2011). Também foi 

encontrada em plantas da espécie Momordica charantia uma proteína chamada de 

MAP30, também conhecida como proteína momordica anti HIV que além de 
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propriedades antitumorais, apresentou propriedades inibitórias do processo 

infeccioso do vírus HIV (MENG et al., 2012). 

Foi isolada uma proteína a partir de sementes maduras de Momordica 

charantia e foi realizado diversos testes contra o vírus da Influenza. Ficou 

demonstrado que esta proteína possui atividade antiviral eficaz para uma 

diversidade de subtipos de influenza A, incluindo o H1N1, H3N2 e H5N1. Assim, 

esta proteína vegetal detém um grande potencial para o desenvolvimento de um 

agente terapêutico eficaz contra várias e até novos subtipos emergentes da 

influenza A, como H7N9, que foi introduzido e encontrado primeiramente na China e 

que pode se espalhar para demais partes do globo no ano de 2014 

(PONGTHANAPISITH et al. 2013). 

1.4) Propriedades hipoglicemiante dos metabólitos isolados a partir da espécie 

Momordica charantia 

As propriedades hipoglicemiantes relatadas pela cultura popular quando do 

uso de Momordica charantia estão sendo cada vez mais evidenciadas e 

comprovadas através de pesquisas científicas nas quais diversos mecanismos já 

foram estabelecidos e esclarecidos (VIRDI et al., 2003; NEGRI, 2005). 

Os primeiros achados científicos em relação à propriedade hipoglicêmica da 

Momordica charantia foram relatados nas décadas de 70 e 80 por Whelinda et al.

que comprovaram a melhora significativa da tolerância à glucose em pacientes com 

diabetes (FANG et al., 2011). A partir desta evidência, houve um relativo aumento 

em pesquisas envolvendo a espécie Momordica charantia tentando esclarecer os 

mecanismos responsáveis por esta atividade hipoglicêmica. 

No ano de 1981, um grupo de pesquisadores indianos purificou a partir de 

extratos de Momordica charantia, um polipeptídeo, chamado de Polipeptídeo-P, com 

166 aminoácidos o qual foi confirmado como um potente agente hipoglicêmico 

(VIRDI et al., 2003; FANG et al., 2011). 
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  Em 2003, foi demonstrado que o extrato obtido a partir de frutos verdes de 

Momordica charantia continuava a exercer um efeito hipoglicêmico, mesmo quando 

a maioria de células * das ilhotas pancreáticas foram destruídas, indicando um 

fenômeno insulinomimético direto (VIRDI et al., 2003). 

Aproximadamente 230 compostos foram isolados a partir de sementes, 

pericarpo, planta íntegra e partes aéreas (SING, 2011). Esses compostos têm sido 

classificados em diferentes classes como: proteínas, lipídios, carboidratos, 

compostos inorgânicos, triterpenos, fenilpropanóides, carotenóides, esteróides, 

alcalóides, monoterpenos, alquenos, alcanos com 5C ou mais carbonos e outros 

compostos com estruturas ainda não definidas. Dentre estes compostos isolados, os 

mais abundantes são proteínas e triterpenos com capacidade hipoglicemiante 

(SING 2011; TAN et al., 2008). 

            A grande maioria destes terpenos está bem caracterizada quimicamente e se 

apresentam como potenciais fármacos para o tratamento da diabetes. Entre os quais 

podemos citar a Momorcarina que é uma saponina (um terpenoide glicosilado), a 

Momordicina e os Momordicosídeos (TAN et al., 2008; FANG et al., 2011). 

            Tan e colaboradores (2008) isolaram, purificaram e caracterizaram a 

estrutura química de 10 terpenóides a partir de tecidos de Momordica charantia 

(Figura 3). Após esta caracterização, foram realizados testes biológicos para 

verificar a eficácia destes compostos orgânicos isolados em relação às propriedades 

hipoglicemiantes e contra obesidade (TAN et al., 2008; FANG et al., 2011). 

             Destes terpenos, os classificados como momordicosídeos Q, R, S e T 

(compostos 2, 3, 5 e 6;  Figura 3) e karavilosídeo XI (composto 1; Figura 3) que é 

um triterpeno glicosilado encontrado nos tecidos de Momordica charantia e de outras 

plantas pertencentes à família Curcubitaceae  (TOSHIHIRO et al., 2007), tiveram 

uma ação significativa em relação à ação hipoglicemiante (TAN et al., 2011). O 

momordicosídeo T demonstrou uma melhoria em relação à intolerância à glucose 

(TAN et al., 2008). 
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            O momordicosídeo S (composto 5) estimulou os receptores GLUT-4 

aumentando a captação de glucose tanto in vitro como in vivo (TAN et al., 2008; 

FANG et al., 2011), ação esta mediada por AMPK (AMP quinase). Por possuírem 

estas propriedades antidiabéticas, este conjunto de terpenóides são vistos como 

promissores para o tratamento de resistência à insulina e obesidade (CHENG et al., 

2008; TAN et al., 2008; SING, 2011). 

            A partir da extração metanólica das folhas de Momordica charantia, Zhang 

et. al. (2012) isolaram 17 triterpenos (Figura 4) que demonstraram propriedades 

antidiabéticas, antitumorais e antivirais. 

Figura 4: Estrutura de triterpenóides isolados a partir da planta Momordica charantia 

com propriedades antidiabéticas, antivirais e antitumorais (TAN et al., 2011). 1) 

Karavilosídeo XI; 2) Momordicosídeo Q; 3) Momordicosídeo R; 4) Aglicona; 5)

Momordicosídeo S;  6) Momordicosídeo T; 7)  Momordicosídeo B; 8) Aglicona; 9) 

Momordicosídeo A; 10) Momordicosídeo B. 
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2) Diabetes Mellitus 

O diabetes mellitus, anteriormente considerada uma doença de menor 

importância para a saúde mundial, vem tomando seu lugar como uma das principais 

ameaças para a saúde humana no século XXI. Esse fato se dá pelo rápido aumento 

da incidência mundial desta doença, em que no ano de 2000, havia cerca de 151 

milhões de pessoas com diabetes mellitus e no ano de 2010 já se encontrava 221 

� (9L��� ��� 	������ $&,��%�� ���C�� B%��,M�� ���)���%�J� et al., 2004). De acordo 

com esta estimativa, é esperado que no ano de 2025, haja mais de 300 milhões de 

	������
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A ocorrência de diabetes mellitus tipo 2 é associado a disfunção das células *

das ilhotas pancreáticas e à resistência ao hormônio insulina, que resulta na 

ineficácia da insulina de baixar os níveis sanguíneos de glucose através da 

supressão da glucose hepática e estimulação da utilização da glucose no músculo 
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morbidade substancial, mortalidade, complicações hepáticas e representa um 

importante fator de risco para doenças cardiovasculares (BLUM et al., 2011), além 

de ter complicações secundárias que afetam os olhos, rins, nervos e artérias (VIRDI 

et al., 2003). 

Além do uso de insulina para o tratamento de diabetes tipo 2, outras 

abordagens para o controle da hiperglicemia incluem o uso de análogos de amilina 

que regulam o esvaziamento gástrico e inibidores de <-glicosidases intestinais como 

arcabose, miglitol e voglibiose que levam ao retardamento da hiperglicemia pós-

prandial. Também são comumente utilizados no tratamento de diabetes ou 

resistência à insulina as sulfonilureias, a classe de drogas mais amplamente 

utilizadas, que atuam sobre o fechamento dos canais dependentes de ATP e 

Metformina, um antibiótico que limita a absorção de glucose no intestino. Todas 

estas drogas causam certos efeitos, tais como crises hipoglicêmicas, problemas 

hepáticos, ganho de peso, retensão de líquidos, acidoses láticas, diarreias e falência 
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As plantas medicinais que já eram utilizadas a centenas ou milhares de anos 

vêm ganhando cada vez mais representatividade tanto farmacologicamente quanto 

experimentalmente como adjuvantes no tratamento de diversas desordens e 
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doenças, incluindo o diabetes, bem como são uma alternativa para se evitar os 

efeitos colaterais citados com o uso prologando de drogas sintéticas, o que vem 

gerando resultados positivos que sugerem a um aumento no uso de medicamentos 

naturais para com esta finalidade (VIRDI et al., 2003��&,��%��2005). 

3) Cultura de células vegetais, produção de metabólitos secundários e 

biofármacos 

A cultura de tecidos vegetais é uma técnica amplamente utilizada. Como um 

sistema experimental, a cultura de células e de tecidos de plantas fornece uma série 

de vantagens sobre os estudos com plantas íntegras, incluindo: a geração em 

quantidade de material necessário para os estudos, células indiferenciadas, estado 

de desenvolvimento das células relativamente uniforme, ausência da interferência de 

microrganismos; e o mais importante, o ciclo vegetativo reduzido (FUMAGALI et al., 

2008).  

Metabólitos secundários são sumariamente definidos como compostos pouco 

abundantes, com uma frequência inferior a 1% do carbono total, ou pelo fato de sua 

estocagem ocorrer em órgãos ou células específicos. Nos organismos vivos, 

metabólitos secundários não são essenciais para o crescimento e desenvolvimento, 

ao contrário dos produtos de metabolismo primário. Isso não significa que eles não 

são importantes. Eles se relacionam com as plantas e com os componentes do seu 

ecossistema, ou seja, o ambiente físico (biotopo) e a comunidade vivo (biocenose), 

sendo, assim, indispensável para a sobrevivência da espécie (IRITI e FAORO, 

2009).  

Nas plantas, a diversidade química determinou seu sucesso evolutivo. As 

plantas não são capazes de evitar o agravamento das condições ambientais. 

Consequentemente, ao contrário dos animais, as plantas desenvolveram um número 

enorme de metabólitos secundários para superar qualquer perigo, embora a maioria 

deles são espécie-específicos. Isto implica que o número real de metabólitos 

secundários em uma dada espécie é muito mais limitado. O papel funcional destes 

fitoquímicos vão desde a ecologia à defesa, melhorar a proteção contra os estresses 
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bióticos e abióticos, além de estar envolvido em papeis ecológicos como atrativos ou 

repelentes, para polinizadores entre outras (IRITI e FAORO, 2009; FUMAGALI et al., 

2008). 

Geralmente, os precursores de vias metabólicas secundárias são resultantes 

do metabolismo primário.  Portanto, um fator de estresse grave ou de longa duração 

poderia induzir uma mudança excessiva entre e metabolismo primário e secundário, 

consequentemente, um desvio de recursos disponíveis essenciais de crescimento 

para defesa (IRITI e FAORO, 2009). 

Os metabólitos secundários mais abundantes que são isolados normalmente 

em plantas, cultura de células e tecidos são os alcalóides, antraquinonas, 

antocianinas, flavonóides, saponinas e triterpenos (SRIVASTAVA e SRIVASTAVA, 

2007).  

O desenvolvimento nas técnicas analíticas no século XX como, por exemplo, 

os diversos tipos de cromatografia e o advento da espectrometria, permitiram um 

maior isolamento e caracterização destes componentes (FUMAGALI et al., 2008; 

CROTEAU et al., 2000). 

As culturas de células de plantas podem sintetizar grandes quantidades de 

metabólitos secundários e de biofármacos dentro de um período de cultivo de 

poucas semanas. Isto é muito favorável em relação à produção na planta, para as 

quais o espaço de tempo para o acúmulo destes metabólitos pode variar de uma 

estação para outra em plantas anuais ou em diversos anos no caso das plantas 

perianuais. Dependendo das espécies de plantas, métodos agrícolas tradicionais 

exigem frequentemente meses a anos, para se obter uma cultura.  

Além disso, os níveis de metabólitos secundários de plantas são afetados por 

muitos fatores em que alguns podem ser controlados, como o controle hídrico 

durante o desenvolvimento da planta, e muitos outros que podem interferir de 

maneira não prevista, tais como quantidade de radiação sola e temperatura por 

exemplo.  Nas culturas de células de plantas estes fatores são minimizados ao 

máximo pois pode-se manter, bem como as condições de experimento que otimizem 

a obtenção destes metabólitos que resulta no aumento das taxas de biossíntese, 

facilitando grandemente os estudos (CROTEAU et al., 2000; SRIVASTAVA e 

SRIVASTAVA, 2007). 
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A cultura de tecidos vegetais utilizadas para a pesquisa de metabólitos e 

biofármacos é realizada a partir de um explante que é um fragmento de tecido vivo 

da planta (pode ser um fragmento de folha, caule ou raiz que pode ter sido colocado 

no meio de cultura ou que foi germinado de uma semente no próprio meio), que 

passa por um processo de desinfecção previamente e que é inoculado em meio de 

cultura (ANDRADE, 2002; SANTOS, 2010), onde se faz o balanço de nutrientes e 

controle hormonal a fim de manter este tecido em um estado de desdiferenciação do 

explante, de modo que em determinado período de tempo todas as células se 

encontre em um mesmo estágio de desenvolvimento (ANDRADE, 2002; FUMAGALI 

et al, 2008). 

O maior desafio da produção de metabólitos secundários de plantas de 

culturas em suspensão de células é que estes metabolitos são normalmente 

produzidos por células especializadas e/ou em estágios de desenvolvimento 

diferentes. Alguns compostos não são sintetizados se as células permanecerem 

indiferenciadas (FUMAGALI et al., 2008; SRIVASTAVA e SRIVASTAVA, 2007). 

Na cultura de células em suspensão, quando comparada à cinética de 

crescimento celular a qual é usualmente uma curva exponencial, a maioria dos 

metabólitos secundários é produzida durante a fase de platô (FUMAGALI et al., 

2008). 

4) Parede Celular Vegetal

  

A parede celular vegetal (Figura 6) é responsável por garantir a forma da 

célula, atua como um mecanismo efetivo que previne a expansão excessiva e o 

rompimento da célula devido à pressão hidrostática, portanto, garantindo proteção à 

célula, participa do transporte celular, do armazenamento, da sinalização e do 

reconhecimento entre diferentes tipos celulares e serve como uma matriz 

extracelular que interage com as proteínas de superfície, propiciando informações 

sobre o desenvolvimento (KNOX, 1992; HAYOT et al., 2012). 

Em alguns casos, as moléculas derivadas das paredes celulares também 

podem atuar como sinalizadores para informar à célula sobre condições ambientais, 
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como a presença de patógenos, sendo este um aspecto muito importante na defesa 

das plantas contra microrganismos invasores, onde podem estar associadas às 

Aposições da Parede Celular (Cell Wall Appositions – CWA), que são estruturas 

presentes da constituição da parede celular (polissacarídeos e proteínas associadas 

a esta porção) que são depositadas na parede celular diante da infecção por algum 

agente danoso ou microrganismo presente em contato com a parede celular 

(LEROUX et al. , 2011; DE SOUZA, 2007; HAYOT et al. 2012). Também pode 

ocorrer a degradação da parede celular mediante um processo infeccioso na planta 

por microrganismos (geralmente fungos) que possuem a enzima celulase que 

catalisa a degradação das ligações glicosídicas * (1-4) presentes na celulose, que é 

o principal constituinte da parede celular vegetal (MA et al., 2014).  

Figura 6: Esquema de alguns aspectos da arquitetura, regulação hormonal e 

compreensão da parede celular vegetal. A) A composição polissacarídica da parede 

celular primária é constituida em sua maioria por celulose, xiloglucana e pectina. As 

setas azuis mostram os pontos de interação biomecânicos onde a xiloglucana atua 

em adesão entre uma pequena porção de duas miofibrilas de celulose adjacentes. 

B) Representação das proteínas, dos complexos proteicos e genes responsáveis 

pela formação da parede celular vegetal e manutenção da parede celular 

(BASHLINE et al. 2014) 
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5) Elicitores

 As plantas são continuamente expostas à patógenos e para combatê-los, elas 

desenvolveram em seus processos evolutivos uma variedade de mecanismos contra 

estes agentes danosos à elas. Destes agentes lesivos para a planta podemos citar 

como exemplo: insetos, herbívoros e a radiação excessiva. Estes compostos que 

têm a capacidade de desencadear mecanismos químicos de defesa na planta são 

chamados de elicitores ou eliciadores (DE LORENZO, 2014; YOSHINAGA, 2014). 

Os elicitores são divididos em duas classes: a) fontes abióticas: metais 

pesados, luz ultravioleta; b) origem biológicas: por exemplo, parede celular de 

fungos, enzimas microbianas entre outros (HOLOPAINE et al, 2009; LIMA, 2009). O 

reconhecimento planta- patógeno ocorre normalmente pela interação de uma 

molécula elicitora do patógeno ou da planta e de um receptor proteico presente na 

membrana celular da planta (SUZUKI, 1999; LIMA, 2009). 

 Os elicitores são compostos de estruturas químicas muito diversificadas, que 

quando em contato com a planta, possuem a capacidade de estimular uma cascata 

de sinais que irá resultar na ativação de diversos mecanismos de defesa 

(MONTESANO, 2003; DE MELLO, 2009; DE SOUZA, 2007). Como consequência os 

elicitores podem causar na planta eventos como a degradação da parede celular 

vegetal ou levar a um espessamento desta e ativação de vias metabólicas que 

resultam no aumentam da produção de metabólitos secundários na planta, como por 

exemplo os terpenóides (SEIDL-ADAMS et al., 2014).

Após o reconhecimento de um patógeno invasor, as plantas respondem por 

induzir respostas de defesa complexas, o papel central neste processo é 

interpretado por hormônios vegetais. Esses hormônios sinalizam a percepção da 

ameaça por meio de uma rede de sinalização. A espinha dorsal desta rede é 

formada por vias de sinalização reguladas por ácido salicílico (SA), ácido jasmônico 

(JA) e etileno (ET). Outros hormônios, como o ácido abscísico (ABA), as giberelinas 

(GA), auxinas, citocininas e brassinosteróides também têm sido mostrados como 
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moléculas para modular a sinalização de defesa (NOVÁKOVÁ et al., 2014; 

PIERTERSE et al., 2012). 

Dentre os mecanismos de defesa da planta, observa-se além da produção, o 

acúmulo de AS nos locais onde estas respostas de defesa estão ocorrendo. O AS 

atua na regulação da expressão de genes que codificam proteínas e enzimas com 

efeitos metabólicos cuja função é a de defesa da planta contra os diferentes 

agentes, como por exemplo mediante a infecção por vírus nos tecidos internos das 

plantas (MALAMY et al., 1990; ENGELBERT et al. 2011). 

A morte celular programada (PCD) é um evento comum em quase todos os 

seres vivos. Este processo tem sido extensivamente estudado em animais, onde é 

chamada de apoptose, mas são bem menos conhecidos os mecanismos da PCD em 

células vegetais. O AS tem importante efeito no estresse oxidativo e nas respostas 

de hipersensibilidade (RH) em células vegetais, sendo que estes dois mecanismos 

de defesa envolvem também uma via para a ativação da CPD em células vegetais 

(GARCIA-HEREDIA, et al. 2008). 

Altos níveis do ácido salicílico também têm mostrado a capacidade de 

produção de H2O2, lipídio peroxidação e danos oxidativos que juntos acabam 

culminando na CPD (GARCIAHEREDIA, et al. 2008; ENGELERTH, 2008; 

TRUJILLO- VILLANUEVA et al., 2012), sendo esta uma molécula que garante uma 

resposta evidente nos experimentos empregados, pois mesmo em baixas 

concentrações o AS já possui a capacidade de desencadear mecanismos de 

resistência mediado em culturas celulares (DE SOUZA, 2005). 
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5.1) Ácido Salicílico 

O ácido salicílico (AS) (Figura 7) é encontrado distribuído amplamente nas 

folhas e órgãos reprodutivos das plantas. É sintetizado a partir da via dos 

fenilpropanóides no citoplasma partindo da L-fenilalanina que irá originar o ácido 

trans-cinâmico por ação da fenilalanina-amônia-liase (PAL) e pela via do 

isocorismato que ocorre no cloroplasto onde o corismato é convertido em 

isocorismato por ação da isocorismato sintase (ICS) (SAN VICENTE, 2011; ŠAŠEK

et al. 2014). 

A conversão do ácido trans-cinâmico a ácido benzóico pode envolver o 

mecanismo de *-oxidação sintetizando substâncias intermediárias antes de formar 

o ácido benzóico. O ácido benzóico é convertido em ácido salicílico através da ação 

da enzima ácido benzóico-2-hidroxilase (KERBAUY, 2012). 

Figura 7: Representação molecular do ácido salicílico. 

 O ácido salicílico é um metabólito envolvido em vários mecanismos de 

respostas que envolve o estresse vegetal e de desenvolvimento da planta tais como 

o de garantir resistência a patógenos, florescimento, termogênese, senescência e 

respostas medidas por danos abióticos. Está envolvido também em mecanismos de 

formação de sementes e em um tipo de morte celular que não está associada com a 

resposta de hipersensibilidade (SAN VICENTE et al., 2011; YAN e DONG, 2014). 



�
�

�

 O AS pode contribuir na manutenção da homeostase celular. Um mecanismo 

bem descrito é o da regulação das enzimas com atividade antioxidante e indução de 

uma via respiratória alternativa e regulação da expressão gênica por induzir uma 

RNA polimerase dependente de RNA. Isso é importante para o silenciamento gênico 

pós-transcricional (SLAYMARKER et al., 2002; XIE et al., 2002). 

 O AS atua como um sinal imunológico em plantas, onde esta molécula deve 

ser capaz de se ligar a alvos celulares ou receptores a fim de ativar eventos de 

sinalização. Esta ideia aponta para grandes esforços nos últimos 20 anos para 

identificar o(s) receptor(es) de AS em plantas. Slaymayer e colaboradores (2002)

descobriram um potencial receptor de AS através do isolamento de proteínas 

expressas na presença de AS (SABP’s) usando abordagens bioquímicas. O SABP 

identificado pela primeira vez foi a catalase presente em folhas de tabaco (CHEN, 

1993). No entanto, Ruffer et al. (1995) apresentou provas contra a ligação específica 

de AS para catalase presente em plantas. Eles descobriram que as catalases de 

fungos e animais poderia hiperestimar a produção de AS nos tecidos vegetais. 

Outros estudos mostraram que AS pode ligar-se a enzimas que contêm ferro, tais 

como aconitase, lipoxidase e peroxidase (RUFFER et al., 1995). Estas enzimas 

evidenciam alvos celulares gerais do AS, mas são improváveis alvos específicos de 

AS em plantas (DE SOUZA, 2005; YAN e DONG, 2014).  
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2- OBJETIVOS  

O objetivo geral deste trabalho foi padronizar a cultura de células de Momordica 

charantia, como fonte de metabólitos secundários bioativos, utilizando os compostos 

obtidos a partir de folhas como padrões. 

2.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

São os objetivos específicos deste trabalho: 

1) Padronização dos ensaios de elicitação na cultura celular de Momordica 

charantia utilizando como agente elicitor o ácido salicílico (AS); 

2) Caracterização estrutural dos açúcares liberados no meio extracelular na 
cultura de células de Momordica charantia durante a fase de crescimento da 
cultura e durante os ensaios de elicitação; 

3) Isolamento e purificação dos metabólitos secundários obtidos a partir das 

folhas de Momordica charantia;

4) Caracterização estrutural dos “momordicosídeos” obtidos a partir das folhas 

de Momordica charantia;

5) Determinação das condições para isolamento e purificação dos metabólitos 

secundários (momordicosídeos) obtidos de Momordica charantia após 

elicitação com AS;  

6) Caracterização estrutural dos (momordicosídeos) obtidos da cultura de 

células de Momordica charantia após elicitação com AS. 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

3.1) Equipamentos 

- Agitador Magnético (MARCONI ® MA089) 

- Autoclave 4B Luperco (PHOENIX®) 

- Balança analítica (SHIMADZU LIBROR® AEL-40SM) 

- Capela de Fluxo Familiar (ENGELAB®) 

- Câmara de Neubauer (BIOBLOCK®) 

- Centrífuga 5810R (Eppendorf®) 

- Espectrofotômetro (DU® BECKMAN) 

- Leitor de Microplacas modelo ELISA (SIGMA® DIAGNOSTICS) 

- Microscópio Ótico (OLYMPUS CH2) 

- Rotaevaporador BUCHI® R-210 Vacum controller V-850 Heating Bath B- 

491Recirculating Chiller F-100  

- HPLC SHIMATZU® Dioide Array Detector SPD- M10AVP DGU-14ª SPD M10A 

SCL- 16AVP 

- Polytrom (IKA® T25 DIGITAL ULTRA- TURRAX®) 

- Ultrassom (ULTRACLEANER 1400 UNIQUE®) 

- RMN BRUKER DRX 400 E BRUKER DRX 500 

- Polarímetro Digital (JASCO® P-2000) 

- Ponto de Fusão FISATORM® Mod 431 Série 1237344 60 Hz 50W 
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3.2.1) Reagentes  

Todos os reagentes e sílicas utilizados foram da marca SIGMA-ALDRICH®, 

exceto o reagente BioRad Protein Assay da marca BIORAD®. 

3.2.2) Solventes 

Os solventes utilizados para a extração foram das marcas SYNTH® e para o 

uso em HPLC foram da marca MERCK®. 

3.3) Softwares 

Foram utilizados os softwares Graph Prism 5 for Windows para a avaliação 

estatísticas, o software ChemBioDraw Ultra 13.0.2.3021 para construção e 

determinação molecular dos compostos isolados, o software ACD LABS Processor 

Academic Edition 12.01 para avaliação e análises dos espectros de ressonância 

magnética e correlações e o Software Class- VP Versão 6.14 SP2B para a análise e 

manipulação dos dados obtidos por HPLC. 

3.4) Realização dos experimentos 

Todos os experimentos apresentados nesta dissertação foram realizados no 

laboratório de Bioquímica Vegetal sob responsabilidade e orientação da Profa. Dra. 

Carem Gledes Vargas Rechia e no Laboratório de Química Orgânica do Ambiente 

Marinho-NPPNS sob responsabilidade e orientação da Profa. Dra. Hosana Maria 

Debonsi. Ambos laboratórios são localizados na FCFRP-USP. 
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3.5) Cultura Celular de Momordica charantia  

Foram utilizadas células de Momordica charantia cuja cultura foi padronizada 

no laboratório de cultura de células Vegetal da FCFRP-DFQ. As células foram 

cultivadas em meio MURASHIGE e SKOOG (MS) (Tabela 1) (MURASHIGE e 

SKOOG, 1962),,. suplementado com reguladores de crescimento, 2,4-D 1,5 mg/L e 

cinetina 1mg/L; 30 g/L de sacarose e gelificante (Phytagel 2g/L), em pH 5,8. As 

células foram mantidas em sala de cultura à 25 ºC, com fotoperíodo de 12 horas, 

iluminação de 2000 lux. Quando cultivadas em meio líquido, sem Phytagel 

permaneceram sob agitação orbital de 75 rpm. As subculturas foram realizadas com 

intervalos de 30 dias. 

Tabela 1: Composição do meio MS (MURASHIGE e SKOOG, 1962). 

Macronutrientes  (mg/mL) Micronutrientes (mg/mL) 

KH4NO3 165 MnSO4.7 H2O 1,838 

KNO3 190 H3BO3 0,62 

CaCl2 . 2H2O 44 CuSO4.5 H2O 0,0025 

KH2PO4 17 CoCl . 6 H2O  0,0025 

MgSO4. 7H2O 37 NaMoO4.2 H2O 0,025 

Na2-EDTA.7H2O 3,73 Kl 0,0025 

FeSO4. 7H2O 2,72 ZnSO4. 7 H2O 0,0025 
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3.6) Contagem e Viabilidade Celular

A contagem das células foi realizada em câmara de Neubauer com utilização 

de microscópio óptico (aumento de 10X) tendo sua viabilidade testada através do 

corante azul de Evans (KANAI e EDWARDS, 1973). Foram adicionados 20,0 QL de 

azul de Evans a 1% (m/v) a 200,0 QL de suspensão celular, e a porcentagem de 

células viáveis foi determinada pelo número de células não coradas (viáveis) para 

cada 100 células contadas. Para a realização dos experimentos foi levada em 

consideração uma viabilidade mínima de 90%. 

3.7) Ensaios de Elicitação 

Os ensaios de elicitação foram realizados em frascos tipo Erlenmeyer, que 

continham 24 mL de meio MS suplementados de maneira igual para o 

desenvolvimento da cultura celular (30 g/L de sacarose e hormônios 2,4-D na 

concentração de 1,5 mg/L e cinetina na concentração de 1mg/L) foram utilizadas 

concentrações de 0,5; 1,0 e 5 mmol/L de ácido salicílico como elicitor ou água milli-Q 

nos testes controles, no volume de 1 mL, sempre adicionados no meio líquido. Foi 

adicionado 0,5 g de células por frasco tipo Erlenmeyer. Este sistema foi mantido 

idêntico no escuro para evitar o efeito elicitor da luz por 30 dias, sendo recolhidas 

amostras do sistema a cada 5 dias. 

Cada ensaio de elicitação foi realizado em triplicata e a reação foi 

interrompida colocando as amostras em gelo. As amostras foram recuperadas por 

decantação e o sobrenadante (meio extracelular) foi recolhido (25 mL) para a 

posterior análise dos compostos extracelulares totais liberados pelas células para o 

meio extracelular durante o ensaio de elicitação. 

À porção celular decantada, foi adicionado 10 mL do tampão Tris HCl (50 

mmol/L, pH 7,2) para que ocorresse a suspensão do material celular que foi utilizado 
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para posterior ensaios enzimáticos, estudos da composição da parede celular, 

ensaios microscópicos e dosagens dos compostos produzidos na fração intracelular. 

3.8) Isolamento da parede Celular e meio intracelular (MI)

As células decantadas foram lavadas 4 vezes com tampão Tris-HCl (50 

mmol/L 4, pH 7,2). Em seguida 5,0 mL das células com o mesmo tampão foram 

mantidas em banho de gelo e foram rompidas em sistema Polytron com pulso de 

500 Watts e 2500 rpm, 5 vezes por 50 segundos cada em banho de gelo. O 

homogenato foi centrifugado a 12.000 x g por 15 minutos a 4°C.  

O sobrenadante (meio intracelular) foi recolhido para dosagens dos 

componentes presentes nesta fração e a parede celular foi recolhida para a análise 

da sua composição. 

As células de Momordica charantia obtidos da cultura em suspensão, devido à 

característica de desenvolvimento desta, tende a crescer em formas de aglomerados 

celulares, optamos por realizar os ensaios de elicitação utilizando uma massa 

definida ao invés do número de células como era então utilizado no laboratório. 

Os grumos celulares formados foram macerados suavemente para promover a 

separação do material para se realizar o teste de viabilidade celular. Após a 

separação dos aglomerados celulares, as células apresentaram entre 97- 98,5% de 

viabilidade. Para a realização dos experimentos, ficou padronizado a utilização de 

0,5 g de células para cada ensaio de elicitação que possui em torno de 1x106 células 

viáveis em 24 mL de meio MS.   

Os ensaios de elicitação foram realizados em erlenmeyers, que continham 0,5 

g de células em 24 mL de meio MS suplementados de maneira igual com 30 g/L de 
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sacarose,  2,4-D 1,5 mg/L e cinetina 1mg/L. Foram utilizadas concentrações de 0,5; 

1,0 e 5 mmol/L de ácido salicílico como elicitor ou água milli-Q nos testes controles, 

no volume de 1 mL, sempre adicionados no meio líquido. O experimento foi 

realizado durante 30 dias no escuro para evitar o efeito elicitor da luz, sendo 

retirados 3 erlens a cada 5 dias  

A reação foi interrompida colocando as amostras em gelo. As células foram 

recuperadas por decantação e o sobrenadante (meio extracelular) foi recolhido (20 

mL) para  análise posterior dos compostos liberados pelas células para o meio 

extracelular durante o ensaio de elicitação. 

3.8) Isolamento da parede Celular e fração intracelular (FI)

As células decantadas foram lavadas 4 vezes com tampão Tris-HCl (50 

mmol/L 4, pH 7,2). A seguir as células foram ressuspensas em 5,0 mL do mesmo 

tampão, foram mantidas em banho de gelo e rompidas em sistema Polytron com 

pulso de 500 Watts e 2500 rpm, 5 vezes por 50 segundos. O homogenato foi 

centrifugado a 12.000 x g por 15 minutos a 4 °C.  

O sobrenadante (fração intracelular) foi recolhido para dosagens dos 

componentes presentes nesta fração e a parede celular foi recolhida para a análise 

da sua composição. 

3.9) Dosagem dos componentes presentes na fração intracelular (FI) e dos 

componentes liberados para o meio extracelular durante ensaios de elicitação 

com AS.   

O monitoramento dos componentes liberados, tanto da fração intracelular 

quanto da fração extracelular, pela cultura de células de Momordica charantia foi 

realizado através das dosagens de proteína, açúcares redutores e compostos 

fenólicos.  
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3.9.1) Quantificação de proteínas totais presentes nas frações extra e 

intracelulares em cultura de células de Momordica charantia durante ensaios de 

elicitação AS 

 A quantificação de proteínas totais foi realizada segundo o método de 

Bradford (1976) onde fez-se uso de micro ensaios em placa. Utilizou-se albumina 

bovina (BSA) como padrão, nas concentrações que variaram de 2,5 a 25 Qg/mL, 

para a confecção da curva analítica. 

 A técnica consistiu em reagir (em triplicata) 160 QL do controle (água mili-Q), 

padrão ou amostra com 40 QL do reagente de (�� ��������� ��������� ���� �����. A 

mistura (200 QL) foi homogeneizada e após 5 minutos a absorbância foi medida a 

600nm em leitor de microplaca modelo ELISA (SIGMA® DIAGNOSTICS).   

3.9.2) Quantificação de açúcares redutores presentes nas frações extra e 

intracelulares em cultura de células de Momordica charantia durante ensaios de 

elicitação com AS 

Para a dosagem dos açúcares redutores totais utilizou-se a quantificação pelo 

método de ferricianeto proposto por Kidby e Davidson (1973). Foi feita uma curva de 

calibração utilizando solução de galactose (5 até 250 Qg/mL).Foram adicionados em 

tubos de ensaio 100 QL do controle (água milli-Q), padrão ou amostra e 3 mL do 

reagente de  ferricianeto de potássio em meio alcalino. Esta mistura foi aquecida a 

100 oC por 7 minutos. Após este período , resfriou-se os tubos em banho de gelo e 

realizou a leitura em 420 nm. 
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3.9.3) Quantificação dos compostos fenólicos presentes nas frações extra e 

intracelulares em cultura de células de Momordica charantia durante ensaios de 

elicitação AS 

As quantificações dos compostos fenólicos totais foram realizadas de acordo 

com o método de Slinkard e Singleton (1977), com leituras efetuadas a 725 nm. Foi 

utilizado padrão de ácido gálico para a confecção de curva analítica, nas 

concentrações de 100 até 1000 mmol/L. Adicionou-se 50 QL de padrão, controle 

(água milli-Q) ou amostra com 50 QL de solução de ácido acético glacial 7% e 50 QL 

do reagente de Folin-Ciocalteau diluído 1:5 (v/v). Após a mistura destes esperou-se 

3 minutos e adicionou 50 QL de solução de carbonato dissódico (Na2CO3) saturada e 

800 QL de água milli-Q. 

 O meio reacional foi mantido em repouso no escuro por 90 minutos e depois 

realizou-se a leitura. Todas as análises foram feitas em triplicata. 

�
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3.11) Isolamento, determinação e caracterização dos metabólitos 

secundários presentes na planta Momordica charantia para a obtenção de 

padrões 

A etapa de obtenção dos metabólitos secundários foi realizada em 

parceria, nos laboratórios da Profa. Dra. Carem G. Vargas Rechia – Bioquímica-

FCFRP e da Profa. Dra. Hosana M. Debonsi – NPPNS/DFQ-FCFRP. �

Foi realizado primeiramente, a obtenção e caracterização dos metabólitos 

secundários a obtidos a partir das folhas e caules de Momordica charantia, os 

quais serviram como padrões para a busca/identificação de metabólitos bioativos na 

cultura celular. A extração para identificação e caracterização dos triterpenos foi 

realizada de acordo com TAN et al. 2008 e ZHANG et. al. 2012 a. �

Foram coletadas separadamente folhas e caules de Momordica charantia nos 

meses de maio/junho de 2013 e em agosto de 2013 no campus da USP em Ribeirão 

Preto e na cidade de Itaú de Minas. O material vegetal foi separado em caules e 
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folhas e secos. A massa de partida foi de 3 kg de folhas secas e 1 kg de caules 

secos. Estes, após a secagem foram pulverizados. �

Foi realizado uma primeira extração com metanol (4L/1kg) a temperatura 

ambiente (3 vezes, 3 dias), onde se obteve o extrato bruto. Este por sua vez 

foi ressuspendido em água e extraído com acetato de etila (AcOEt). A fração com 

acetato de etila foi particionada entre n-hexano/metanol/H2O na proporção 

de 19:19:1 v/v/v. A fração contendo Metanol + H2O foi concentrada e 

a fração aquoas foi reservada para a obtenção de açúcares 

e glicoconjugados (Figura 8). �

A fração Metanólica foi recolhida e particionada através 

da Cromatografia Líquida a Vácuo (CLV) em gradiente de polaridade utilizando 

como fase móvel n-hexano = acetato de etila = metanol, gerando 9 frações 

utilizando o gradiente descrito abaixo e fase estacionária Silica Pore Size 60 Å, 40- 

63 Qm Technical Grade (Tabela 2). �
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Tabela 2: Gradiente de polaridade crescente utilizado na CLV 

para particionamento do extrato metanólico obtido na extração das folhas e caules 

de Momordica charantia.�

FRAÇÃO HEXANO/AcOEt

(v/v)

AcOEt/ MeOH

(v/v) 

A 1:0 _______ 

B 7:3 _______ 

C 1:1 _______ 

D 1:4 _______ 

E _______ 1:0 

F _______ 4:1 

G _______ 1:1 

H _______ 1:4 

I _______ 0:1 

Após o particionamento em CLV, as frações foram pesadas e submetidas a 

uma prévia análise por Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de 

emissão de Hidrogênio RMN 1H, onde as amostras preparadas foram solubilizadas 

em clorofórmio deuterado (CDCl3) e analisadas na frequência de 400 MHz e 500 

MHz. 
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3.12) Extração e obtenção de  metabólitos provenientes da cultura celular 

de Momordica charantia �

��

A pesquisa de metabólitos secundários a partir da cultura de células foi 

realizada em células,elicitadas ou não com AS, recolhidas a cada  5 dias no período 

de 30 dias, utilizando um inóculo inicial de 15 g de células em 400 mL de meio de 

cultura MS,. Esse sistema foi mantido no escuro para eliminar o efeito elicitor da luz.�

As células foram decantadas e retirado o sobrenadante. Em seguida  foram 

congeladas com nitrogênio líquido,e maceradas para promover o rompimento da 

parede celular. Os metabólitos foram extraídos exaustivamente com diclorometano 

(DCM):MeOH (2:1 v/v) com trocas da fase móvel a cada 30 minutos por 1 hora e 

18h. O material foi concentrado até a secura. A seguir 

foi ressuspendido em 5 mL DCM:MeOH (2:1 v/v) e foi realizado um clean-

up diretamente em uma coluna C18 (ODS) para a retenção de compostos apolares 

(ácido graxos, óleos e pigmentos) e posteriormente pesado. Os extratos foram 

analisados em Cromatografia em Camada Delgada (CCD). A partir dos resultados 

obtidos na CCD, os extratos ou foram separados mais uma vez utilizando um 

gradiente polar em Sílica C18 (ODS) ou separados diretamente por meio 

de HPLC (Figura 9). �

Para a detecção dos compostos, o extrato foi submetido aos sistemas de 

separação em HPLC idênticos aos padrões obtidos e esperados na cultura. Os 

metabólitos obtidos tiveram suas estruturas confirmadas após análises em espectros 

de RMN unidimensionais (1H e 13C), espectros de RMN bidimensionais e de 

massas. �
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Figura 8: Esquema do processo de extração dos metabólitos secundários presentes 

nas partes áereas de Momordica charantia  
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Figura 9: Esquema do processo de extração dos metabólitos secundários presentes 

na cultura celular de Momordica charantia  

3.13) Avaliação do grau de polimerização dos carboidratos da fração 

extracelular obtida a partir da cultura de células de Momordica charantia

elicitadas com AS 

3.13.1 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (HPLC)

A determinação das variações dos componentes da parede celular da cultura 

de células de Momordica charantia após os ensaios de elicitação foi determinada por 

HPLC onde as frações extracelulares foram filtradas em membranas de ultrafiltração 

(10 kDa). Cada fração (50 µL) foi injetada em coluna de fase reversa C-18 

Cultura de Células de Momordica charantia

Extração com Diclorometano/ MeOH 

(2:1 v/v)

30 min, 1 h, 18h

Clean- up em Coluna C-18 (ODS)

Secagem e pesagem do material
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(Bondpack 25 x 0,46 cm), fase móvel composta por H2O e fluxo de 0,7 mL/min. A 

detecção das amostras foi realizada por índice de refração sob atenuação de 16x. 

As amostras foram analisadas em triplicata. Para a determinação do material 

analisado foi utilizado padrões apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Padrões de carboidratos utilizados para a avaliação dos fragmentos 

encontrados na fraçãoextracelular após os ensaios de elicitação com AS em 

diferentes concentrações. 

CARBOIDRATO GRAU DE 
POLIMERIZAÇÃO

Xilose Monossacarídeo

Glucose Monossacarídeo

Frutose Monossacarídeo

Sacarose Dissacarídeo 

Estaquiose Tetrassacarídeo 

Maltotetraose Tetrassacarídeo 

Maltopentose Pentassacarídeo

XXXGol Heptassacarídeo

* Padrão cedido pela Profa. Dra. Carem Gledes Vargas Rechia, isolado a partir do 
tegumento de jatobá (Hymenaea courbaril). 



���

�

3.13.2) CROMATOGRAFIA EM PAPEL 

 Para a determinação de possíveis fragmentos de oligossacarídeos liberados 

durante os ensaios de elicitação com AS, foi utilizado a técnica de cromatografia em 

papel utilizando como fase estacionária papel Watchman nº 1 e como fase móvel 

Benzeno/ n-Butanol/ Piridina/ H2O (1:5:5:3 v/v/v/v) com 4 eluições proposta por 

TREVELIAN e colaboradores (1950)  

 A revelação do material foi realizada utilizando nitrato de prata alcalino 

(HOUGH et al., 1950) que consistiu em revelar o papel Watchman nº 1 

primeiramente em solução de nitrato de prata (AgNO3) em acetona (1 mL de solução 

saturada de AgNO3 em água e acetona q.s.p. 500 mL). Após a secura desta, o papel 

Watchman nº 1 foi mergulhado em solução de hidróxido de sódio (NaOH) em etanol 

(EtOH) (10 mL de NaOH a 40% em água e EtOH q.s.p. 500 mL) e posteriormente o 

papel foi seco em vapor de água. Após a segura em vapor de água, o papel foi 

mergulhado em solução de tiossulfato de sódio a 10%. 

3.14) Condições de isolamento dos metabólitos secundários obtidos na planta 

Momordica charantia e na cultura de células. 

As frações B, E obtidas em CLV foram respectivamente: 

B) Foi eluída em Hexano/ AcOEt 1:1 (v/v) cromatografada em Sílica (50g) com 

gradiente de Hexano/ AcOEt 19:1 até 0:1 (v/v) e que resultou em 5 frações (Fr B1-  

Fr B5).  

E) Esta fração foi eluida em AcOEt e cromatografada em coluna empacotada C-18 

(100g) utilizando o gradiente de H2O/ MeOH 7:3; 3:2; 1:1; 2:3; 3:7; 1:4; 1:9; 0:1 (v/v) 

que resultou em 8 frações (Fr E1- Fr E8).  
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Frações B e E 

B) A fração Fr B3 (98 mg) foi submetida a cromatografia em coluna utilizando ODS 

(10 g) como suporte e como fase móvel gradiente de MeOH/ H2O (3:7, 2:3; 1:1, 3:2, 

7:1 e 9:1), de onde se obteve a fração Fr B3 purificada (18 mg). Esta fração foi 

submetida a análises por meio de HPLC com o sistema MeOH/ H2O (90:10) Coluna 

ODS –II 5 Qm (25 cm x 10 mm) fluxo 2 ml/min 

E) Esta fração foi eluída em AcOEt e submetida a cromatografia em coluna 

empacotada C-18 (100g) utilizando o gradiente de H2O/ MeOH (7:3; 3:2; 1:1; 2:3; 

3:7; 1:4; 1:9; 0:1) que resultou em 8 frações (Fr E1- Fr E8). A fração E7 (728 mg) foi 

submetida a análises em escala analítica utilizando HPLC com gradiente 

exploratório de Acetonitrila (ACN) (5% até 100%) H2O (5) Coluna ODS –II 5 Qm (25 

cm x 10 mm) fluxo 2 ml/m 

3.15) Identificação e Elucidação Estrutural dos Metabólitos Isolados �

��

A elucidação das moléculas dos compostos isolados foi realizada com o 

auxílio de buscas em bancos de dados contendo informações referentes a dados 

espectroscópicos e espectrométricos, como por exemplo, 

utilizando Dictionary of Natural Products ou Scifinder. As estruturas foram 

determinadas através das análises espectroscópicas utilizando dados de RMN uni 

(1H e 13C); bidimensionais (correlações COSY, HMBC e HMQC) além de 

experimentos de DEPT- 135º.�

3.16) Hidrólise ácida e identificação dos  açúcares para a análise dos 

triterpenos presentes na espécie de planta Momordica charantia 

Foi utilizado 2 mg de compostos isolados por HPLC. A hidrólise consistiu em 

solubilizar o material em 1 mL de água e depois foi acrescentado 1 mL de ácido 
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trifluoracético (CF3COOH) na concentração de 2 mol/L. O material foi mantido em 

tubos hermeticamente fechados por 3 horas sob aquecimento a 100 ºC. Após este 

período o material foi diluído em água até completar o volume de 15 mL e foi 

extraído com AcOEt  (3 x 3 mL). A fração de AcOEt foi lavada mais uma vez com 

água e foi rotaevaporada até a secura, onde continha as agliconas. 

A fração aquosa foi concentrada até a secura adicionando gradativamente 

MeOH para remover o excesso de ácido. Esta fração aquosa que continha os 

açúcares hidrolisados foram analisadas por HPLC utilizando o fluxo de 1 ml/min 

(Coluna bio-Sil C18 HL  90-5 S 250x 4,6 mm, 5Qm) e comparado com os padrões de 

açúcares analisados previamente. 

3.17) Acetilação de Wolfrom e Thompson 

A fração de acetato de etila que continham as agliconas foram 

rotaevaporadas até a secura. Estas foram ressuspendidas em 1mL de piridina. A 

esta solução foi adicionada 1mL de anidrido acético em tubos hermeticamente 

fechados para que ocorresse o processo de acetilação por 18 horas, em 

temperatura ambiente. 

 A reação foi interrompida adicionando gelo picado dentro dos tubos. Foi 

adicionado 2 mL de clorofórmio, com agitação ocasional para a extração dos 

acetatos de alditóis por 2 horas. 

  O material foi lavado com sulfato de cobre (II) (CuSO4 . 5 H2O) para eliminar 

o excesso de piridina e as amostras presentes na fase clorofórmica foram 

transferidas para tubos de hemólise e foram seca 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção in vitro de metabolitos secundários é influenciada pela composição 

do meio, tipo elicitor, condições de cultura e outros parâmetros críticos, permitindo a 

modulação dos níveis de um ou mais compostos (FERRI et al. 2011). Para examinar 

a produção, regulação e liberação destes metabólitos (primários e secundários), foi 

realizado um monitoramento utilizando a dosagem de proteínas totais, açúcares 

redutores totais e compostos fenólicos totais para, além do entendimento da 

produção destes durante o desenvolvimento da cultura celular de Momordica 

charantia, buscar o melhor tempo para a obtenção dos metabólitos secundários 

produzidos na cultura celular, já que a produção e liberação destes estão 

diretamente associados aos efeitos de elicitor de defesa, que em nosso trabalho foi 

o ácido salicílico.  

4.1) Padronização das condições de cultura celular para a obtenção de 

metabólitos secundários em células de Momordica charantia elicitadas com AS 

    

4.1.1) Avaliação do efeito do AS sobre as proteínas totais

 Nossa avaliação iniciou-se pela determinação das variações nos teores de 

proteínas totais no meio intra e extracelular da cultrua de Momordica charantia. Na 

Figura 10 podemos observar o perfil protéico intracelular da cultura, sem a utilização 

de elicitor, experimento controle. A cultura celular de Momordica charantia apresenta 

um comportamento ciclíco em relação à síntese de proteínas, onde a partir de 5 dias 

(t1) ocorre gradativamente um aumento na quantificação de proteínas totais e em 20 

dias (t4) tem-se uma concentração menor e logo após este tempo ocorre um 

aumento na quantificação de proteínas até 30 dias onde apresentou  o  maior valor 

de proteínas totais de 98 µg/mL.  
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Em relação aos testes de elicitação realizados utilizando AS na concentração 

de 0,5 mmol/L de AS, observa-se uma maior quantificação de proteínas totais 

produzidas no meio intracelular no tempo t0 (100 µg/mL) que seguiu com pouco 

variação, porém demonstrando uma tendência a diminuição com o passar do tempo 

t6 (30 dias) (Fig. 11). Os ensaios de elicitação com AS na concentração de 1 mmol/L 

apresentaram teores maiores de proteínas em t0, t2 e t6 de,  82, 91 e 74 µg/mL, 

respectivamente. Entretanto valores esses inferiores aos obtidos sem elicitor ou com 

AS 0,5 mmol/L  (Fig. 12).  

No ensaio de elicitação com AS na concentração de 5 mmol/L todos os 

tempos apresentaram  teores muito abaixo de proteínas do que foi verificado  com 

concentrções menores de AS ou no experimento controle. Os valores estiveram 

entre 18 e 5 µg/mL, demonstrando que AS diminui os teores de proteínas totais com 

o aumento de sua concentração no meio da concentração em todos os tempos 

testados, porém que um tempo maior de exposição leva a uma aparente 

recuperação do sistema, após uma brusca queda nos tempos entre 5 e 25 dias (Fig. 

13). 

As proteínas estão relacionadas nos mecanismos de defesa vegetal. Estudos 

demonstraram que estresses bióticos ou abióticos levam a alteração no padrão de 

expressão de proteínas das plantas, podendo ocorrer tanto a inibição quanto a 

indução da biossíntese de determinados constituintes proteicos o que vai variar com 

a mecanismo ativado e o tipo de elicitor utilizado (SOARES et al., 2007). 
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Figura 10: Variação da concentração de proteínas totais presentes no meio 

intracelular, sem a utilização de elicitor, na cultura celular de Momordica 

charantia durante 30 dias. As análises estatísticas foram realizadas pelo teste não 

paramétrico de ANOVA e com o teste de comparação de Dunett onde se comparou a 

variação da quantificação de proteínas totais em relação ao tempo inicial (t0- 2 

horas). *** refere-se P< 0,001 
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Figura 11: Variação da concentração de proteínas totais presentes no meio 

intracelular durante o ensaio de elicitação com AS na concentração de 0,5 

mmol/L, em cultura de células de Momordica charantia. As análises estatísticas 

foram realizadas pelo teste não paramétrico de ANOVA e com o teste de 

comparação de Dunett onde se comparou a variação da quantificação de proteínas 

totais em relação ao tempo inicial (t0- 2 horas). *** refere-se P< 0,001, ** se refere a 

P< 0,01 e * refere-se a P< 0,05. 
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Figura 12: Variação da concentração de proteínas totais presentes no meio 

intracelular durante o ensaio de elicitação com AS na concentração de 1,0 

mmol/L, em cultura de células de Momordica charantia. As análises estatísticas 

foram realizadas pelo teste não paramétrico de ANOVA e com o teste de 

comparação de Dunett onde se comparou a variação da quantificação de proteínas 

totais em relação ao tempo inicial (t0- 2 horas). *** refere-se P< 0,001 comparados 

ao grupo controle (Branco). 

   



���

�

5,
0 

T0

5,
0 

T1

5,
0 

T2

5,
0 

T3

5,
0 

T4

5,
0 

T5

5,
0 

T6

0

5

10

15

20

25

***
***

***

***

***

***

P
ro

te
ín

as
 T

o
ta

is
 [

µµ µµ
g

/m
L

]

Figura 13: Variação da concentração de proteínas totais presentes no meio 

intracelular durante o ensaio de elicitação com AS na concentração de 5,0 

mmol/L, em cultura de células de Momordica charantia. As análises estatísticas 

foram realizadas pelo teste não paramétrico de ANOVA e com o teste de 

comparação de Dunett onde se comparou a variação da quantificação de proteínas 

totais em relação ao tempo inicial (t0- 2 horas). *** refere-se P< 0,001 comparados 

ao Branco. 

 Analisando todos os dados obtidos em relação a quantificação de proteínas 

totais no meio intracelular, podemos notar que o ensaio de elicitação com AS na 

concentração de 0,5 mmol/L foi, em sua maioria, a que apresentou maiores 

concentrações em relação não somente ao controle, mas sim aos demais ensaios. 

Ao analisar este resultado pode-se notar indução da síntese proteica provocada pelo 

AS nesta concentração independente do tempo. Por sua vez, os ensaios de 

elicitação com AS na concentração de 5,0 mmol/L foram o que apresentou menores 

valores em relação ao controle e os demais tempos de ensaios (Fig. 14).  
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Figura 14: Comparação dos resultados da quantificação de proteínas totais 

produzidas no meio intracelular  com as diferentes concentrações de AS. Os 

ensaios são representativos de 18 experimentos independentes. As análises 

estatísticas foram realizadas pelo teste não paramétrico TWO WAY- ANOVA e pós 

teste de Bonferroni onde se avaliou a produção de proteínas totais intracelulares em 

comparação com todos os demais tempos e ensaios de elicitação.

A concentração de proteínas totais produzidas no meio intracelular, no 

material elicitado com AS 0,5, 1,0 e 5 mmol/L, apresentaram uma grande variação 

em relação aos testes controle a partir do tempo de 10 dias (t2) (Fig. 15). Podemos 

observar um aumento na concentração de proteínas intracelulares nos controles até 

15 dias nas células elicitadas com AS 0,5 e 1,0 mmol/L, já nas células elicitadas com 

AS na concentração de 5 mmol/L apresentaram uma concentração de em torno 3,2 

vezes menor que nos demais ensaios. Nas amostras elicitadas com AS nas 

concentrações de 0,5, e 1,0 mmol/L verifica-se que não há variação significativa nas 

concentrações com o tempo, sendo que no tempo de 30 dias as concentrações de 

proteínas com as duas menores concentrações utilizadas não apresentaram 

diferença. No tempo de 30 dias houve uma diminuição de 62,15% na concentração 

de proteínas totais entre as células elicitadas com AS e o controle e de 80% em 

relação do controle com a elicitação de 5 mmol/L de AS. 
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Em relação à quantificação de proteínas totais liberadas para o meio 

extracelular, durante a fase de crescimento (controle), ocorre uma variação nos 

teores no decorrer do tempo analisado onde, nos tempos t2 (10 dias) e t5 e t6 (25 e 30 

dias respectivamente) apresentaram os maiores teores. Ao analisar o experimento 

durante 30 dias, assim como observado para o conteúdo de proteínas totais no meio 

intracelular,do experimento controle observa-se um ciclo na liberação de proteínas 

totais para o meio extracelular (Fig. 15).  

Durante o ensaio de elicitação com AS na concentração de 0,5 mmol/L ocorre 

uma variação significativa nos teores com os diferentes tempos avaliados, onde no 

tempo de 25 dias (t5) verificou-se  a menor quantificação de proteínas totais (Fig. 

16).  

Na elicitação de 1 mmol/L de AS houve alterações significativas em relação 

ao controle nos tempos t2, t3, t4 e t6 (10, 15, 20 e 30 dias respectivamente), onde os 

tempos t2, t3, e t6 apresentaram um aumento na liberação de proteínas totais, sendo 

o tempo t2 o que apresentou maior teor ( 18,2 µg/mL) de proteínas totais e o tempo t4

o que apresentou o menor teor ( 4,8 µg/mL) (Fig. 17). 

No ensaio de elicitação com AS 5 mmol/L ocorreu a maior liberação de 

proteínas totais no tempo t5 (25 dias) de ( 11 µg/mL) e o menores teores nos tempos 

t1 e t2 ( 4,2 e 4,4 µg/mL , respectivamente) (Fig. 18). 
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Figura 15: Variação da concentração de proteínas totais liberadas para o meio 

extracelular, sem utilização de elicitor,  na cultura de células de Momordica 

charantia durante 30 dias. As análises estatísticas foram realizadas pelo teste não 

paramétrico de ANOVA e com o teste de comparação de Dunett onde se comparou a 

variação da quantificação de proteínas totais liberadas para o meio extracelular em 

relação ao tempo inicial (t0- 2 horas). *** refere-se P< 0,001, ** se refere a P< 0,01 e 

* refere-se a P< 0,05. 
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Figura 16: Variação da concentração de proteínas totais liberadas para o meio 

extracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração de 0,5 

mmol/L em cultura de células de Momordica charantia. As análises estatísticas 

foram realizadas pelo teste não paramétrico de ANOVA e com o teste de 

comparação de Dunett onde se comparou a variação da quantificação de proteínas 

totais liberadas para o meio extracelular em relação ao tempo inicial (t0- 2 horas). *** 

refere-se P<0,001 e * refere-se a P< 0,05. 
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Figura 17: Variação da concentração de proteínas totais liberadas para o meio 

extracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração de 1,0 

mmol/L em cultura de células de Momordica charantia. As análises estatísticas 

foram realizadas pelo teste não paramétrico de ANOVA e com o teste de 

comparação de Dunett onde se comparou a variação da quantificação de proteínas 

totais liberadas para o meio extracelular em relação ao tempo inicial (t0- 2 horas). *** 

refere-se P<0,001. 
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Figura 18: Variação da concentração de proteínas totais liberadas para o meio 

extracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração de 5,0 

mmol/L em cultura de células de Momordica charantia. As análises estatísticas 

foram realizadas pelo teste não paramétrico de ANOVA e com o teste de 

comparação de Dunett onde se comparou a variação da quantificação de proteínas 

totais liberadas para o meio extracelular em relação ao tempo inicial (t0- 2 horas). *** 

refere-se P<0,001 e * refere-se a P< 0,05. 

Comparando os resultados obtidos em todos os experimentos de elicitação na 

liberação de proteínas totais nota-se que os maiores teores de proteínas totais 

liberadas foram os tempos controles (branco) (t2, t3, t5 e t6). Observa-se uma 

diminuição nos teores de proteínas totais liberadas para o meio extracelular na 

presença de AS (Fig. 19). Comparando-se estes valores com aqueles obtidos com 

os diferentes tratamentos no meio intracelular verifica-se que este foi 

aproximadamente 20 vezes menor que o teor de proteínas presentes na fração 

intracelular. 

 A quantidade de proteínas liberadas foi, na maioria dos tempos, maior nos 

controles, onde a maior concentração foi encontrada no tempo de 30 dias no meio 

intracelular. Somente no tempo de 0 e 5 dias o teor de proteínas totais, no meio 



���

�

intracelular, foi maior nos ensaios de elicitação que nos controles. Neste mesmo 

tempo observamos nos controles, meio extracelular, também valores mais baixos de 

proteínas. A concentração de proteínas totais liberadas para o meio extracelular se 

manteve menor nos ensaios de elicitação com AS na concentração de 5 mmol/L, no 

meio extracelular. 
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Figura 19: Comparação dos resultados da quantificação de proteínas totais 

liberadas para o meio extracelular avaliando todos os ensaios de elicitação. Os 

ensaios são representativos de 18 experimentos independentes. As análises 

estatísticas foram realizadas pelo teste não paramétrico TWO WAY- ANOVA e pós 

teste de Bonferroni onde se avaliou a produção de proteínas totais liberadas para o 

meio extracelular em comparação com todos os demais tempos e ensaios de 

elicitação.
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4.2.2) Efeito do AS sobre o teor de açúcares redutores 

 Os danos sobre a parede vegetal pode levar à fragmentação e liberação dos 

açúcares constituintes desta, onde estes têm a capacidade de mediar mecanismos 

de defesa na cultura de células ou na planta, podem regular o crescimento celular ou 

levar aos mecanismos que culminam na morte celular (MUNNÉ- BOSCH et al.,

2013). 

 Inicialmente avaliou-se o comportamento nos teores açúcares intracelulares, 

utilizou-se a medida de açúcares redutores para eliminarmos o efeito da fonte de 

carbono e medir-se apenas o resultado de sua metabolização intracelular ou sua 

liberação da parede celular. 

 O controle das medidas feitas na fração intracelular, não apresentou variação 

expressiva e significativa  da produção dos açúcares redutores totais em todos os 

tempos os valores mantiveram-se entre 1,5 e 1,54 Qg/mL (Fig. 23). 

 No ensaio de elicitação com AS na concentração de 0,5 mmol/L, os tempos t1, 

t3 e t4 apresentaram uma diminuição significativa em relação à produção de 

açúcares redutores totais no meio intracelular e o tempo t6 uma redução drástica em 

relação ao controle (Fig. 20). Na concentração de 1,0 mmol/L de AS  não houve 

variações significativas em relação ao controle (Fig. 21).  

No ensaio de elicitação com AS, na concentração de 5 mmol/L, todos os 

tempos apresentaram variação significativas em relação ao controle. Observando-se 

um comportamento cíclico entre os tempos avaliados (Fig. 22). 
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Figura 20:  Variação da concentração de Açúcares redutores Totais presentes 

na fração intracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração de 

0,5 mmol/L em cultura de células de Momordica charantia. As análises estatísticas 

foram realizadas pelo teste não paramétrico de ANOVA e com o teste de multi 

comparação de Bonferroni onde foi analisado as variações em relação ao controle e 

aos demais tempos de realização do experimento *** refere-se P<0,001, **refere-se 

a P< 0,01 e * refere-se a P< 0,05. 
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Figura 21: Variação da concentração de açúcares redutores totais presentes na 

fração intracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração de 1,0 

mmol/L em cultura de células de Momordica charantia. As análises estatísticas 

foram realizadas pelo teste não paramétrico de ANOVA e com o teste de 

comparação de Dunett onde se comparou a variação da quantificação de açúcares 

redutores totais liberados para o meio extracelular em relação ao tempo inicial (t0- 2 

horas). 
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Figura 22: Variação da concentração de açúcares redutores totais presentes na 

fração intracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração de 5,0 

mmol/L em cultura de células de Momordica charantia. As análises estatísticas 

foram realizadas pelo teste não paramétrico de ANOVA e com o teste de 

comparação de Dunett onde se comparou a variação da quantificação de açúcares 

redutores totais liberados para o meio extracelular em relação ao tempo inicial (t0- 2 

horas). *** refere-se P<0,001 

  

 Comparando todos os teores de açúcares redutores totais liberados para a 

fração extracelular, nota-se que a elicitação de 5,0 mmol/L de AS foi a que 

apresentou maiores variações em relação a todos os tempos e aos controles. A 

elicitação de 1,0 mmol/L de AS foi a que apresentou menores teores de açúcares 

redutores totais liberados em relação a todos os tempos (Fig. 23 e 24). 
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Figura 23: Comparação dos resultados da quantificação de açúcares redutores 

totais produzidos no meio intracelular entre todos os ensaios de elicitação. Os 

ensaios são representativos de 18 experimentos independentes. As análises 

estatísticas foram realizadas pelo teste não paramétrico TWO WAY- ANOVA e pós 

teste de Bonferroni onde se avaliou a produção de proteínas totais liberadas para o 

meio extracelular em comparação com todos os demais tempos e ensaios de 

elicitação. 

Portanto, a produção de açúcares redutores liberados na fração intracelular  

apresentou-se como uma resposta dose-dependente em relação à concentração de 

AS, onde a elicitação fazendo uso de AS na concentração de 5 mmol/L mostrou uma 

maior resposta para a produção de açúcares redutores em todo o período, sendo 

que o tempo de 30 dias foi o de maior produção (Fig. 24). 
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Figura 24: Açúcares Redutores Presentes na Fração Intracelular. Comparação 

dos valores médios obtidos dos testes de elicitação com as na quantificação de 

açúcares redutores totais na fração intracelular. Variação da concentração de 

açúcares redutores produzidos no meio intracelular durante a fase de crescimento 

da cultura celular de Momordica charantia, e quando estas foram elicitadas com AS 

nas concentrações de 0,C� )������C������(R�!

  

A dosagem de açúcares redutores totais liberados para o meio extracelular 

não demonstrou alteração significativa no controle (branco) em todos os tempos 

avaliados,  os teores estiveram entre 2100 e 2200 µg/mL. 

O ensaio de elicitação com AS na concentração de 0,5 mmol/L apresentou 

variação significativa em todos os tempos em relação ao controle. O tempo de 25 

dias atingiu a maior concentração de açúcares redutores totais (Fig. 25). O mesmo 

efeito na liberação de açúcares redutores totais sem elicitor foi observado no ensaio 

de elicitação com AS na concentração de 1 mmol/L, onde não houve variação  

significativa nos valores da quantificação (Fig. 26).  
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No ensaio de elicitação com AS, na concentração de 5,0 mmol/L, houve um 

aumento drástico na concentração de açúcares redutores totais presentes no meio 

intracelular da ordem de 20.000 vezes em relação aos demais experimentos (Fig. 

27). 
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Figura 25: Variação da concentração de Açúcares Redutores Totais liberados 

para o meio extracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração 

de 0,5 mmol/L de AS em cultura de células de Momordica charantia. As análises 

estatísticas foram realizadas pelo teste não paramétrico de ANOVA e com o teste de 

comparação de Dunett onde se comparou a variação da quantificação de açúcares 

redutores totais liberados para o meio extracelular em relação ao tempo inicial (t0- 2 

horas). *** refere-se P<0,001 



�	�

�

1,
0 

T0

1,
0

T1

1,
0 

T2

1,
0

T3

1,
0 

T4

1,
0

T5

1,
0

T6

0

500

1000

1500

2000

2500

A
çú

ca
re

s 
R

ed
u

to
re

s 
T

o
ta

is
 [

µµ µµ
g

/m
L

]

  

Figura 26: Variação da concentração de açúcares redutores totais liberados 

para o meio extracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração 

de 1,0 mmol/L de AS em cultura de células de Momordica charantia. As análises 

estatísticas foram realizadas pelo teste não paramétrico de ANOVA. 
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Figura 27: Variação da concentração de Açúcares Redutores Totais liberados 

para o meio extracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração 

de 5 mmol/L em cultura de células de Momordica charantia. As análises 

estatísticas foram realizadas pelo teste não paramétrico de ANOVA e com o teste de 

comparação de Dunett onde se comparou a variação da quantificação de açúcares 

redutores totais liberados para o meio extracelular em relação ao tempo inicial (t0- 2 

horas). *** refere-se P<0,001. 

Nas plantas superiores a sacarose é a maior forma de transporte de 

carboidratos. A sacarose é produzida durante a fotossíntese nos tecidos (folhas) e 

depois é transportada para diversos tecidos da planta (raízes, órgãos reprodutores, 

órgãos de estocagem etc.). Invertases (EC.3.2.1.26) hidrolisam irreversivelmente 

sacarose em glucose e frutose. Até o presente momento foram identificados três 

grupos de invertases: alcalina/ neutras localizadas no citosol, mitocôndrias e/ou em 

plastídios, e dois tipos de invertases ácidas, insolúveis ligados à parede celular 

(invertase da parede celular) e solúvel encontrada no  vacúolo (invertase vacuolar), 

respectivamente (PROELS e HÜCKELHOVEN����)���M�NB%&����%��J%&�����)�2. 
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O efeito observado na elicitação com 5 mmol/L, a partir de t3 (15 dias), sugere 

que a enzima invertase presente na parede celular da cultura de células de 

Momordica charantia não sofreu ação inibitória mediante a presença do AS em alta 

concentração. Fato este evidenciado pela grande concentração de açúcares 

redutores totais presente na fração extracelular (cabe ressaltar que a única fonte de 

carboidrato oferecida para a cultura de células foi a sacarose). 

Por outro lado, os possíveis canais que transportam os monossacarídeos 

provenientes da sacarose (frutose e glucose) para o meio intracelular estão sofrendo 

alguma inibição resultante da presença de AS. Estes monossacarídeos (açúcares 

redutores) não estão sendo internalizados e permanecendo no meio extracelular, 

visto que nos demais ensaios de elicitação este evento não é observado. 

Neste ensaio podemos observar o efeito causado por AS sobre a parede 

celular dependente da concentração do mesmo.  Na fração de açúcares redutores 

liberados para o meio extracelular, nos tempos 0 e 15 dias, utilizando AS 0,5 e 1 

mmol/L, houve um aumento da concentração de açúcares redutores totais com o 

aumento do tempo de exposição ao elicitor. Passando a uma estabilização da 

concentração com o tempo. Nos controles observamos que a uma relação inversa, 

havendo uma diminuição desta concentração com o tempo de exposição até 15 

dias. Ao analisar este parâmetro, se nota uma maior concentração de açúcar redutor 

na fração extracelular que na fração intracelular, evidenciando que algum evento 

está sendo mediado possivelmente sobre a parede celular que pode estar sendo 

fragmentada. Por sua vez, o ensaio de elicitação utilizando AS na concentração de 5 

mmol/L teve um aumento relativamente expressivo a partir de 15 dias de ensaio 

onde se notou a presença de açúcares redutores totais em uma proporção de 20000 

vezes maior em relação aos ensaios utilizando AS nas concentrações de 0,5, 1 

mmol/L e durante a fase de crescimento da cultura celular de Momordica charantia

(Fig. 28).  
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Figura 28:. Comparação dos valores médios obtidos dos testes de elicitação 

na quantificação de açúcares redutores totais liberados para a fração 

extracelular em cultura de células de Momordica charantia com ou sem elicitor 

AS..  

 Estes resultados nos leva a hipótese de um envolvimento dos mecanismos de 

resistência observado nas reações de defesa em plantas. É bem conhecido que o 

acúmulo e liberação de açúcares redutores é regulado por transportadores que são 

moduladas por vários parâmetros fisiológicos induzidos (FERRI et al. 2011). Destes 

podemos citar como agentes indutores o excesso de luz, da disposição hídrica para 

a planta, possíveis lesões que podem ocorrer no tecido vegetal, ataques de 

patógenos e por moléculas sinalizadoras como o AS.   

Baixos níveis de açúcares favorecem as taxas de colonização de patógenos 

fúngicos (MUNDY e BERESFORD, 2007), mas os níveis mais elevados de açúcares 

parecem invertem este efeito.  Este fenômeno é denominado como " resistência da 

alta concentração de açúcar" (SALZMANN et al., 1998).  

Um padrão semelhante na produção e acumulação de polifenóis foi 

encontrado em ambos obtidos em outras culturas celulares (FERRI et al., 2013) em 

que as suspensões de células foram tratadas com o pecíolo quitosano (um 
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oligossacárido componente da parede da célula fúngica) (FERRI et al., 2009).  

O uso do AS como molécula elicitora resultou  na presença mais elevada de 

açúcares do que em condições controle, fase de desenvolvimento da cultura sem o 

uso de elicitores,. Este evento mimetiza os mecanismos posteriores ao  ataque de 

patógeno na cultura de células. Por conseguinte, é possível relacionar o acúmulo  de 

açúcar ao aumento ou na produção de metabólitos secundários que podem estar 

correlacionados também com a resistência da Resistência da Alta Concentração 

de Açúcar.

4.2.3) Efeito do AS sobre o Teor de Compostos Fenólicos Totais 

 Os compostos fenólicos de plantas enquadram-se em diversas categorias, 

desde fenóis simples até cumarinas, flavonóides, estilbenos, taninos condensados e 

hidrolisáveis, lignanas e lignina. 

 A atividade antioxidante de compostos fenólicos deve-se principalmente às 

suas propriedades redutoras devido a sua estrutura química. Estas características 

desempenham um papel importante na neutralização ou sequestro de radicais livres 

e quelação de metais de transição, agindo tanto na etapa de iniciação como na 

propagação do processo oxidativo. 

 Dentre os metabólitos secundários, os compostos fenólicos em particular, 

estão envolvidos na resposta das plantas aos estresses bióticos e abióticos e 

fornecem uma contribuição significativa para a atividade antioxidante de tecidos 

vegetais (CAI et al. 2013). 

 Em função dos possíveis problemas provocados pelo consumo de 

antioxidantes sintéticos, as pesquisas têm-se voltado no sentido de encontrar 

produtos naturais com atividade antioxidante, os quais permitirão substituir os 

sintéticos ou fazer associação entre eles (SOUZA et al., 2007). 
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 A produção de compostos fenólicos totais, produzidos na fração intracelular, 

apresentou-se como um ciclo, onde, no tempo inicial (2 horas) e no tempo t4 (20 

dias), verificou-se  os menores valores acompanhado de um posterior aumento no 

teor de compostos fenólicos totais (Fig. 29). 
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Figura 29: Quantificação de Compostos Fenólicos Totais produzidos no meio 

intracelular durante a fase de desenvolvimento da cultura de Momordica 

charantia. As análises estatísticas foram realizadas pelo teste de ANOVA e pelo teste 

de comparação de Dunett onde se comparou a variação de compostos fenólicos 

totais produzidos no meio intracelular relação ao tempo inicial (t0- 2 horas).  

 No ensaio de elicitação com AS na concentração de 0,5 mmol/L ocorreu uma 

produção de compostos fenólicos totais em uma proporção 200 vezes maior em 

relação ao ensaio controle e a partir do t0 (2 horas) ocorre um aumento, onde, desde 

o tempo de 20 dias encontrou-se valores significativos em relação ao tempo inicial 

(Fig. 30).   

  Na elicitação com AS na concentração de 1 mmol/L, os teores de 

compostos fenólicos totais apresentaram valores aumentados em relação ao 

controle em uma proporção de 200 vezes. Ocorreu  o mesmo comportamento 

observado no controle onde o tempo inicial e o tempo de t4 (20 dias) apresentaram 
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os menores teores (Fig. 31). 
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Figura 30: Quantificação de compostos fenólicos totais produzidos no meio 

intracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração de 0,5 

mmol/L em cultura de células de Momordica charantia. As análises estatísticas 

foram realizadas pelo teste de ANOVA e pelo teste de comparação de Dunett onde 

se comparou a variação de compostos fenólicos totais produzidos no meio 

intracelular relação ao tempo inicial (t0- 2 horas).  
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Figura 31: Quantificação de compostos fenólicos totais produzidos no meio 

intracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração de 1,0 

mmol/L em cultura de células de Momordica charantia. As análises estatísticas 

foram realizadas pelo teste de ANOVA e pelo teste de comparação de Dunett onde 

se comparou a variação de compostos fenólicos totais produzidos no meio 

intracelular relação ao tempo inicial (t0- 2 horas). 

  

 No ensaio de elicitação com AS na concentração de 5 mmol/L verificou-se os 

menores valores de compostos fenólicos totais em relação a todos os experimentos 

realizados. Estes se encontraram em uma proporção  800 vezes menor que o 

controle. Os valores  tenderam a diminuir no decorrer de todos os tempos sendo que 

a partir do t3 (15 dias) passaram a ser significativos em relação ao tempo inicial (2 

horas) (Fig. 32). 
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Figura 32: Quantificação de Compostos Fenólicos Totais produzidos no meio 

intracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração de 5,0 

mmol/L mediado em cultura de células de Momordica charantia. As análises 

estatísticas foram realizadas pelo teste de ANOVA e pelo teste de comparação de 

Dunett onde se comparou a variação de compostos fenólicos totais produzidos no 

meio intracelular relação ao tempo inicial (t0- 2 horas). 

 Comparando todos os resultados do experimento visado a quantificação de 

compostos fenólicos totais presentes na fração intracelular, observou-se  que o 

ensaio de elicitação com AS na concentração de 0,5 mmol/L e 1mmol/L foram as 

mais eficazes para a indução da produção de compostos fenólicos da cultura de 

células  (Fig. 33). 
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Figura 33: Comparação dos resultados da quantificação de compostos 

fenólicos totais produzidos no meio intracelular entre todos os ensaios de 

elicitação. Os ensaios são representativos de 18 experimentos independentes. As 

análises estatísticas foram realizadas pelo teste não paramétrico TWO WAY- ANOVA 

e pós teste de Bonferroni onde se avaliou a produção de proteínas totais liberadas 

para o meio extracelular em comparação com todos os demais tempos e ensaios de 

elicitação. 

 Em relação à produção de compostos fenólicos liberados para o meio 

extracelular, ocorreu mais uma vez um comportamento semelhante ao observado no 

controle intracelular, onde no tempo inicial e de 20 dias encontra-se valores mínimos 

seguidos de aumentos da liberação de compostos fenólicos onde os tempos t2 e t3

apresentaram valores significativos que demonstraram um ciclo na liberação destes 

para o meio extracelular (Fig. 34). No ensaio de elicitação com AS na concentração 

de 0,5 mmol/L ocorreu a liberação de compostos fenólicos totais em uma proporção 

de 300 vezes maior em relação ao controle (Fig. 35). 
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Figura 34: Quantificação de compostos fenólicos totais liberados para o meio 

extracelular no experimento controle da cultura celular de Momordica charantia.

As análises estatísticas foram realizadas pelo teste de ANOVA e pelo teste de 

comparação de Dunett onde se comparou a variação de compostos fenólicos totais 

produzidos no meio intracelular relação ao tempo inicial (t0- 2 horas). 
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Figura 35: Quantificação de Compostos Fenólicos Totais liberados para o meio 

extracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração de 0,5 

mmol/L mediado em cultura de células de Momordica charantia. As análises 

estatísticas foram realizadas pelo teste de ANOVA e pelo teste de comparação de 

Dunett onde se comparou a variação de compostos fenólicos totais produzidos no 

meio intracelular relação ao tempo inicial (t0- 2 horas). 

 Os valores obtidos na elicitação com 1 mmol/L foram os menores em relação 

ao todos os teores de compostos fenólicos totais liberados para o meio extracelular, 

ficando a baixo dos valores (com exceção do t0) em relação ao controle. Os teores 

de compostos fenólicos totais liberados para o meio extracelular mais expressivos 

foram em relação ao ensaio de 5,0 mmol/L em que apresentaram um aumento em 

cerca de 200 vezes em relação ao controle (Fig. 37). 
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Figura 36: Quantificação de Compostos Fenólicos Totais liberados para o meio 

extracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração de 1 mmol/L 

mediado em cultura de células de Momordica charantia. As análises estatísticas 

foram realizadas pelo teste de ANOVA e pelo teste de comparação de Dunett onde 

se comparou a variação de compostos fenólicos totais produzidos no meio 

intracelular relação ao tempo inicial (t0- 2 horas). 
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Figura 37: Quantificação de Compostos Fenólicos Totais liberados para o meio 

extracelular durante ensaio de elicitação com AS na concentração de 5 mmol/L 

mediado em cultura de células de Momordica charantia. As análises estatísticas 

foram realizadas pelo teste de ANOVA e pelo teste de comparação de Dunett onde 

se comparou a variação de compostos fenólicos totais produzidos no meio 

intracelular relação ao tempo inicial (t0- 2 horas). 

O aumento da presença de compostos fenólicos totais é resultante da reação 

de hipersensibilidade induzida por AS. O Metil Jasmonato e o AS são consideradas 

moléculas de sinalização que desempenham um papel-chave no crescimento da 

planta e no desenvolvimento. Estas moléculas de sinalização estão envolvidas na 

transdução  de sinais que induz enzimas específicas onde estas atuam na produção 

e formação de compostos do metabolismo secundário resultando nos mecanismos 

de defesa (BABAR-ALI et al. 2007).  

Jones e Saxena (2013) evidenciaram que a Resposta de Hipersensibilidade e 

os mecanismos que levam à morte celular impedem as células vegetais de 

acumularem os compostos fenólicos no meio intracelular sendo que estes são 

liberados para o meio extracelular em grandes quantidades.  
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 Este fato foi claramente observado onde a maior concentração de AS como 

elicitor resultou em uma maior quantidade de compostos fenólicos liberados para a 

fração extracelular.  

 Comparando-se os valores mínimos de compostos fenólicos intracelulares 

obtidos no ensaio de elicitação com AS na concentração de 5 mmol/L, com os 

valores máximos obtidos no ensaio de elicitação com AS na concentração de 5 

mmol/L, observou-se este efeito da liberação em grandes quantidades de compostos 

fenólicos induzidas por AS. Este resultado sugere que uma via carreadora de 

compostos fenólicos é ativada permitindo o transporte destes para o meio 

extracelular a fim de se evitar os mecanismos de morte celular (Fig. 38). 
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Figura 38: Comparação dos resultados da quantificação de compostos 

fenólicos totais liberados para o meio extracelular entre todos os ensaios de 

elicitação. Os ensaios são representativos de 18 experimentos independentes. As 

análises estatísticas foram realizadas pelo teste não paramétrico TWO WAY- ANOVA 

e pós teste de Bonferroni onde se avaliou a produção de proteínas totais liberadas 

para o meio extracelular em comparação com todos os demais tempos e ensaios de 

elicitação. 
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 Em relação à dosagem de compostos fenólicos totais, houve um drástico 

aumento destes durante os ensaios de elicitação com AS, sendo que o processo de 

elicitação fazendo uso do AS na concentração de 0,5 mmol/L evidenciou um relativo 

aumento na produção de compostos fenólicos na fração intracelular desde o tempo 

0 até o tempo de 30 dias (Fig. 39) Por outro lado, em relação à concentração de 

compostos fenólicos liberados para o meio extracelular resultante dos processos de 

elicitação estes não sofreram variações consideráveis e estes se encontram na 

ordem de 100 vezes menor em relação à produção de compostos fenólicos no meio 

intracelular com exceção dos ensaios de elicitação fazendo uso do AS na 

concentração de 5 mmol/L que levou à produção de compostos fenólicos totais 

liberados para a fração extracelular na razão de 12 vezes a mais que nos demais 

ensaios (Fig. 40). 
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Figura 39: Comparação dos resultados da quantificação de compostos 

fenólicos totais no meio intracelular no ensaios de elicitação com ou sem AS 

em cultura de células de Momordica charantia.  
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Figura 40: Comparação dos resultados da quantificação de compostos 

fenólicos totais no meio extracelular no ensaios de elicitação com ou sem AS 

em cultura de células de Momordica charantia. 

4.3) Determinação das Variações dos Componentes da Parede Celular da 

Cultura de Células de Momordica charantia quando elicitadas com AS 

A partir dos resultados obtidos pela dosagem de açúcares redutores totais, 

devido a significâncias destes para entendimento do efeito de AS sobre a parede, foi 

estudado a percentagem relativa dos diferentes fragmentos de açúcares liberados 

para o meio extracelular. Para essa determinação foi utilizado padrões apresentados 

na Tabela 4. O resultado dos percentuais relativos é mostrado na Tabela 5 e Tabela 

6.
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Tabela 4: Avaliação por HPLC dos padrões de açúcares utilizados para a 

determinação dos fragmentos da parede celular liberados para o meio extracelular 

mediante os ensaios de elicitação utilizando o AS.

 CARBOIDRATO GRAU DE 

POLIMERIZAÇÃO 

TEMPO DE RETENÇÃO 

(min)

Xilose Monossacarídeo 3,98 

Glicose Monossacarídeo 4,15 

Frutose Monossacarídeo 4,60 

Sacarose Dissacarídeo 4,95 

Estaquiose Tetrassacarídeo 5,10 

Maltotetraose Tetrassacarídeo 5,75 

Maltopentose Pentassacarídeos 6,70 

XXXGol Heptassacarídeo 8,58 
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Tabela 5: Percentagem relativa dos fragmentos da parede celular liberados em 

testes de elicitação utilizando o AS nas concentrações de 0,5 mmol/L e 1,0 mmol/L. 

Tempo 

de 

elicitação 

Elicitação  

AS (0,5 mmol/L) 

Elicitação  

AS (1 mmol/L) 

 Monossacarídeos

% 

Dissacarídeos 

% 

Monossacarídeos

% 

Dissacarídeos 

% 

t0 (2horas) 39,51 17,8 37,92 41,12 

t1 (5 dias) 8,84 209,04 13,11 269,84 

t2 (10 dias) 3,0 39,08 4,89 1,01 

t3 (15 dias) 2,06 67,21 5,33 6,48 

t4 (20 dias) 12,06 77,14 5,33 4,95 

t5 (25 dias) 4,59 66,78 1,19 26,30 

t6 (30 dias) 3,12 0,4 37,65 4,824 

       



�	�

�

Tabela 6: Percentagem relativa dos fragmentos da parede celular liberados em 

testes de elicitação utilizando o AS nas concentrações de 5 mmol/L 

 Tempo 

de elicitação 

Elicitação AS 5 mmol/L 

 Monossacarídeos 

% 

Dissacarídeos 

% 

Heptassacarídeos 

% 

t0 (2horas) 16,33 156,73 100 

t1 (5 dias) 190,21 242,13 - 9,32 

t2 (10 dias) 420,63 117,37 103,50 

t3 (15 dias) 619,90 _______ 103,72 

t4 (20 dias) 542,39 _______ 101,79 

t5 (25 dias) 578,96 _______ 100,22 

t6 (30 dias) 528,50 _______ 128,06 

Foi observado a presença de monossacarídeos e dissacarídeos sendo que a 

percentagem relativa de dissacarídeos significativamente maior. Este resultado nos 

mostra que a elicitação com o AS provoca alterações na composição da parede 

celular da cultura de Momordica charantia induzindo a liberação principalmente 

dissacarídeos.  

Por sua vez os ensaios de elicitação realizado com AS na concentração de 5 

mmol/L evidenciou a liberação de fragmentos maiores de açúcares desde o t0 onde 

foi possível a detecção de heptassacarídeos liberados mediante este ensaio e a 

porcentagem relativa destes heptassacarídeos foi aumentada no decorrer do 

período de elicitação. 
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4.4) Determinação das Variações dos Componentes da Parede Celular da 

Cultura de Células de Momordica charantia quando elicitadas com AS por 

Cromatografia em Papel 

  

Devido a não observação de fragmentos maiores de açúcares liberados 

mediante o ensaio de elicitação, foi realizado a técnica de separação cromatográfica 

em papel utilizando a técnica de detecção por Nitrato de Prata Alcalina. 

 Nesta técnica, devido à saturação que pode ser aplicada, foi possível 

identificar através da comparação com os padrões a presença de pentoses sendo 

que estes surgem a partir do tempo de 20 dias na elicitação com 0,5 mmol/L de AS e 

em todos os tempos de elicitação com AS na concentração de 1 mmol/L 

evidenciando uma maior agressividade desta concentração ao se avaliar o potencial 

do AS como agente elicitor. Já na elicitação com AS na concentração de 5 mmol/L 

observa-se a presença de desde o tempo t0 a liberação de tetrassacarídeos, 

pentassacarídeos e heptassacarídeos evidenciando, portanto, uma relação de maior 

agressividade causada pelo AS resultando na liberação de fragmentos maiores de 

açúcares presentes na parede celular (Figs. 41, 42, 43 e 44) 
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Figura 41: Cromatografia em papel das frações liberadas para o meio extracelular 

em cultura de Momordica charantia sem elicitor (controle).  

Figura 42:  Cromatografia em papel das frações liberadas para o meio extracelular em 

cultura de Momordica charantia quando elicitadas com AS 0,5 mmol/L.
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Figura 43:  Cromatografia em papel das frações liberadas para o meio extracelular em 

cultura de Momordica charantia quando elicitadas com AS 1,0 mmol/L.
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4.5) Obtenção e caracterização dos padrões de metabólitos secundários 

 As extrações realizadas a partir de folhas e caules evidenciaram a presença 

de metabólitos secundários, principalmente triterpenos e glicoconjugados. Esta 

etapa serviu para a obtenção de padrões para a posterior pesquisa na cultura de 

células de Momordica charantia. Para este estudo, foram realizadas duas extrações, 

onde a primeira foi descartada devido a pequena presença de metabólitos e a 

segundo foi dada continuidade. Devido a massa obtida nas frações de CLV e devido 

aos dados da cromatografia em camada delgada (CCD) optou-se pelo estudo das 

frações E e B (Tabela 7).  

Partindo da cultura celular de Momordica charantia e, devido aos resultados 

obtidos através das dosagens de açúcares redutores, fenólicos e proteínas totais, 

optou-se ao pesquisar os metabólitos secundários a partir destas, realizando 

ensaios de elicitação e controle. Para este experimento, o material foi recolhido após 

30 dias de crescimento, nas mesmas condições dos ensaios de elicitação. 

 A partir destas culturas de M. charantia, tanto eliciada e como do controle, a 

extração com DCM/ MeOH (2:1) foi realizada como descrito em Material e Métodos, 

e estes extratos ainda foram submetidos a clean-up. O material foi analisado por 

HPLC nas condições de 63%, 62% e 66% de acetonitrila como fase móvel. 

 Desta análise conseguiu-se isolar 22 moléculas onde foram observadas 

moléculas com tempo de retenção maior, igual ou menor do que os padrões. As 

substâncias que apresentaram tempo de retenção e absorbância em UV próximos 

ou iguais aos padrões foram analisadas em RMN 1H para comparação e posterior 

elucidação estrutural destes. 
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Tabela 7: Massas obtidas a partir das frações resultantes da CLV, a partir de M. 

charantia. 

Fração Fase móvel Massa Obtida 

g 

Hexano/AcOEt

(v/v) 

AcOEt/MeOH

(v/v) 

A 1:0 _______ 0,025  

B 7:3 _______ 0,110  

C 1:1 _______ 0,750  

D 1:4 _______ 0,708  

E _______ 1:0 1,215  

F _______ 4:1 1,791  

G _______ 1:1 0,596  

H _______ 1:4 0,204  

I _______ 0:1 0,180  
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Tabela 8: Massas obtidas após análise preparativa em HPLC da fração E obtida em 

CLV, a partir de M. charantia. 

Composto Massa 

mg 

 (E7-2) 6  

 (E7-3) 16  

 (E7-4) 5  

 (E7-5) 2  

 (E7-6) 36  

 (E7-7) 32  

 (E7-8) 4  

 (E7-9) 9  

 (E7-10) 12  
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 Partindo da cultura celular de Momordica charantia e, devido aos resultados 

obtidos através das dosagens de açúcares redutores, fenólicos e proteínas totais, 

optou-se ao pesquisar os metabólitos secundários a partir destas, realizando 

ensaios de elicitação e controle. Para este experimento, o material foi recolhido após 

30 dias de crescimento, nas mesmas condições dos ensaios de elicitação. 

 A partir destas culturas de M. charantia, tanto eliciada e como do controle, a 

extração com DCM/ MeOH (2:1 v/v) foi realizada como descrito em Material e 

Métodos, e estes extratos ainda foram submetidos a clean-up. O material foi 

analisado por HPLC nas condições de 63%, 62% e 66% de acetonitrila como fase 

móvel. 

 Desta análise conseguiu-se isolar 22 moléculas onde foram observadas 

moléculas com tempo de retenção maior, igual ou menor do que os padrões. As 

substâncias que apresentaram tempo de retenção e absorbância em UV próximos 

ou iguais aos padrões foram analisadas em RMN 1H para comparação e posterior 

elucidação estrutural destes. 

4.6) Moléculas Obtidas e Propostas a Partir dos Padrões obtidos das Folhas de 

Momordica charantia (Frações B3 e E1-7) 

Para a elucidação estrutural dos compostos obtidos por meio de separações 

utilizando HPLC, dentre todos os metabólitos isolados, estaremos apresentando a 

estrutura de três substâncias identificadas.  

As substâncias 1 e 3 possuem monoglicosídeos na base de um átomo de-H 

anomérico  (� (H), 4,94-4,97 (d, J = 8,0, H- C (1 '))) e um átomo de C anomérico (�

(C) 101,6-101,8 (d, C (1 '))).  A confirmação do açúcar foi obtida após a hidrólise 

ácida (Hidrólise de Saeman) como descrito em Material e Métodos. A fração 

glicosídica foi analisada em HPLC e confirmada como sendo uma unidade de *- 

Glucopiranosil. 
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Substância 1 

A substância 1  apresentou em [M + Na]+ um íon em HR-ESI-MS em m/z

495,34 que apresenta a fórmula C31H48O3  e outro de 180,16 referente ao glicosídeo. 

Esta substância apresentou quatro grupos metílicos terciários, um grupo metílico 

secundário, um grupamento O-Me secundário, dois grupos metílicos vinílicos 

secundários, um grupamento aldeído (CHO) e uma hidroxila (OH) secundária.

E7-7 

Nome da estrutura: (3S,7S,8S,9S,10R,13R,14S,17S)-3-hidroxi-17-((4R)-4-metoxi-6-

metilept-5-en-2-il)-4,4,10,13,14-pentametil-7-(((2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-triidroxi-2-

(hidroxmetil)tetraidro-2H-piran-3-il)oxi)-1,2,3,4,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17-

tetradecaidro-9H-ciclopenta[a]fenantrene-9-carbaldeído 

Fórmula Molecular: C38H62O9 

[�]25D= + 1,72  

Tempo de retenção= 13,21 min 

Dados espectrais= Anexo 3.2.1 
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Substância 2 

 A substância 2  apresentou m/z 509, 35 [M+ Na]+ . Os espectros de RMN de 1

H e de 13C revelaram a presença de quatro grupos metílicos terciários, um grupo O-

Me terciário, um grupamento OH secundário, um grupamento aldeído (CHO).

Nome da estrutura: (3S,7S,8S,9R,10R,13R,14R,17S)-3-hidroxi-17-((E)-6-hidroxi-6-

metilept-4-en-2-il)-7-metoxi-4,4,8,10,13,14-hexametil 

1,2,3,4,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecaidro-9H ciclopenta[a]fenantrene-9-

carbaldeído 

Fórmula Molecular: C33H54O4 

[�]25D= +1,72

Tempo de retenção= 20,93 min 

Dados espectrais= Anexo 3.3.1 
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Substância 3 

A substância 3 apresentou m/z 431,87 no modo negativo e em m/z 180,16 [M 

+ Na]+  da fração hidrolisada. Os espectros de RMN de 1H demonstram a presença 

de grupamentos metoxílicos (singletos) d(H) 0,75, 0,89, 1,20. Apresentou também 

um grupamento aldeído (CHO) em 9,72 (1H, s). O espectro de correlação HMBC 

mostrou um átomo de H anomérico onde sugere a ligação glicosídica HC(1’) com 

C(7). 

Nome da estrutura: 17-((E)-3,5-dimetilepta-4,6-dien-1-il)-3-hidroxi-4,4,14-trimetil-7-

(((2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-triidroxi-2-(hidroximetil)tetraidro-2H piran-3-il)oxi)-

1,2,3,4,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecaidro-9H ciclopenta[a]fenanthrene-9-

carbaldeído

Fórmula Molecular: C36H56O8

[�]25D= + 0,25 

Tempo de retenção= 13.15 min 

Dados espectrais= Anexo 3.3.1
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4.7) Efeito do AS mediado na Produção de Metabólitos Secundários em Cultura 

de Células de Momordica charantia

 A produção de metabólitos secundários é drasticamente aumentada na 

medida em que a concentração de AS é maior onde se confirma que o AS é uma 

molécula potencialmente indutora na produção de metabólitos secundários quando 

em contato com a cultura de células de Momordica charantia (Fig. 45). 

     

A       B 

Figura 45: Efeito do AS na indução da produção de metabólitos secundários em 

cultura de células de Momordica charantia. Comparação entre a produção de 

metabólitos secundários durante a fase de crescimento e quando elicitadas com AS 

nas concentrações de 0,5 mmol/L, 1,0 mmol/L e 5,0 mmol/L. Placa de Sílica para 

detecção em UV 256 nm. Revelador: A) Vanilina; B)  p- Anisaldeído. Fase móvel 

MeOH/ AcOEt (1:1 v/v) 
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5- CONCLUSÕES 

Através dos resultados obtidos da realização deste trabalho, podemos concluir que: 

1) O AS, em todas as concentrações, modulou os teores de proteínas totais, 

açucares redutores e compostos fenólicos na cultura de células de Momordica 

charantia. 

2) O AS desencadeou também eventos envolvendo a degradação e 

fragmentação da parede celular de Momordica charantia. Esta fragmentação da 

parede celular ocorre de maneira a liberar oligossacarídeos maiores quanto maior a 

concentração de AS. 

3) A obtenção de metabólitos secundários isolados da cultura celular de 

Momordica charantia é viável, e ainda que é possível utilizar o AS como modulador 

nesta cultura para obtenção dos metabolitos de interesse.
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7- ANEXOS 
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ANEXO 1 

AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO IBAMA PARA REALIZAÇÃO DOS 

EXPERIMENTOS UTILIZANDO A ESPÉCIE Momordica charantia 
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ANEXO 2 

RMN 1H das frações Obtidas em CLV 

(B- I)
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Anexo 2.1: Espectro de 1H RMN da fração B Obtida em CLV. 
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Anexo 2.2: Espectro de 1H RMN da fração C Obtida em CLV.
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Anexo 2.3: Espectro de 1H RMN da fração D Obtida em CLV.
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Anexo 2.4: Espectro de 1H RMN da fração E Obtida em CLV. 
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Anexo 2.5: Espectro de 1H RMN da fração F Obtida em CLV. 
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Anexo 2.6: Espectro de 1H RMN da fração G Obtida em CLV. 
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Anexo 2.7: Espectro de 1H RMN da fração H Obtida em CLV. 
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Anexo 2.8: Espectro de 1H RMN da fração I Obtida em CLV. 
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ANEXO 3  

Espectros de RMN de 1H, 13C e as correlações COSY, 13 C DEPT- 135, 

HMBC e HMQC dos padrões obtidos para a pesquisa de metabólitos 

secundários. 
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Anexo 3.2.1: Espectro de 1H RMN composto 1 
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Anexo 3.2.2: Espectro de 13C RMN composto 1. 
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Anexo 3.2.3: Espectro de correlação 1H, 1H- COSY composto 1 
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Anexo 3.2.4: Espectro de correlação HMBC composto 1 
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Anexo 3.2.5: Espectro de correlação HMQC composto 1 
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Anexo 3.3.1: Espectro de 1H RMN composto 2. 
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Anexo 3.3.2: Espectro de 13 C RMN composto 2 
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Anexo 3.3.3: Espectro de correlação 1H, 1H- COSY composto 2 
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Anexo 3.3.4: Espectro de correlação 13C- DEPT composto 2. 
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Anexo 3.3.5: Espectro de correlação HMBC composto 2. 
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Anexo 3.3.6: Espectro de correlação HMQC composto 2. 
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Anexo 3.5.1: Espectro de 1H RMN composto 3.  
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Anexo 3.5.2: Espectro de 13 C RMN composto 3 
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Anexo 3.5.3: Espectro de correlação HMQC composto 3 
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Anexo 3.5.4: Espectro de correlação HMQC composto 3 
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ANEXO 4 

Espectros de RMN de 1H, dos compostos isolados da cultura celular de 

Momordica charantia durante a fase de crescimento (30 dias) e após os ensaios 

de elicitação com AS nas concentrações de 0,5 mmol/L 1mmol/L e 5 mmol/L 

(30 dias). 
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Anexo : Espectro de 1H RMN composto 2 elicitação AS 0,5 mmol/L. Material celular 
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Anexo : Espectro de 1H RMN composto 1 elicitação AS 5 mmol/L. Material celular 
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Anexo : Espectro de 1H RMN composto 4 elicitação AS 5 mmol/L. Material celular 



����

�



����

�

Anexo : Espectro de 1H RMN composto 5 elicitação AS 5 mmol/L. Material celular 
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Cromatograma da fração  B3 obtida a partir da extração das folhas de Momordica 

charantia


