
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Utilização de culturas mistas como estratégia para estimular a 
biossíntese de produtos naturais por fungos endofíticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Oliveira das Chagas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2010 



 i 

RESUMO 
 

CHAGAS, F. O. Utilização de culturas mistas como estratégia para estimular a 
biossíntese de produtos naturais por fungos endofíticos. 2010. 140f. Dissertação. 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2010. 
 
O estudo das interações planta-microrganismos tem sido de grande interesse ao longo dos 
últimos anos. Atualmente, as interações que ocorrem entre microrganismos que vivem em 
estreita relação também vêm merecendo grande atenção, pois forças competitivas e 
mutualísticas podem induzir a produção de novos metabólitos bioativos. Portanto, estudar 
interações existentes entre os microrganismos endofíticos que colonizam uma mesma 
planta parece ser uma estratégia promissora para a obtenção de substâncias quimicamente 
diferentes, eventualmente bioativas. Através da utilização de culturas mistas de 
microrganismos, o presente trabalho contribuiu para o conhecimento da relação existente 
entre os fungos endofíticos SS13 (Papulaspora immersa), SS50 (Fusarium oxysporum), 
SS67 (Nigrospora sphaerica), SS77 (Alternaria tenuissima) e SS84 (Phoma betae), isolados 
da planta medicinal Smallanthus sonchifolius (yacon), e sua implicação no aumento da 
diversidade química de produtos naturais microbianos, com o intuito de se identificar 
metabólitos secundários anticancerígenos. Para isso, os fungos foram cultivados em 
culturas singles e mistas em meios de cultivo líquidos e semi-sólidos. Foram utilizados 
diferentes meios de cultura, diferentes maneiras de se estabelecer o cultivo misto e 
diferentes formas de extração. Os extratos foram analisados química e biologicamente. 
Após fracionamento, foram isoladas cinco substâncias: afidicolina (I), 3-desóxi-afidicolina 
(II), estenfiperilenol (III), alterperilenol (IV) e alternariol monometil éter (V), sendo as duas 
primeiras de origem terpênica e as outras de origem policetídica. As substâncias I e II foram 
produzidas pelo fungo SS67, sendo que a produção de I aparentemente aumentou nas 
culturas mistas líquidas com SS13 e SS84, diminuindo consideravelmente na cultura mista 
com SS77. Devido à afidicolina ser um composto altamente citotóxico, os cultivos do fungo 
SS67 originaram extratos muito ativos frente aos ensaios de citotoxicidade em células 
cancerígenas. A substância III, primeiramente, só foi detectada por CLAE-DAD na cultura 
mista dos fungos SS67 e SS77, e a produção da substância IV foi maior nessa cultura mista 
que na cultura simples do fungo SS77 (meio fermentativo de extrato de malte). 
Provavelmente esses compostos foram produzidos por SS77 em resposta à presença de 
SS67. O extrato obtido durante esse cultivo misto foi o que apresentou maior atividade 
citotóxica frente à linhagem celular MDAMB-435 (câncer de mama). Posteriormente, a 
substância III foi também isolada da cultura simples do fungo SS77 cultivado em outras 
condições (meio fermentativo PDB), juntamente com a substância V. Os experimentos de 
antagonismo em placa de Petri envolvendo esses dois fungos revelaram, ainda, a presença 
de vários outros compostos na zona de inibição, que não correspondem às substâncias 
previamente isoladas de meio líquido, e podem ser responsáveis pelo efeito antagônico 
observado em meio semi-sólido. Os experimentos de atividade antagônica dos metabólitos 
produzidos pelos fungos evidenciaram que muitos compostos ativos, provavelmente, são 
produzidos em quantidades ínfimas, o que impossibilita a detecção por CLAE-DAD. Além 
disso, verificou-se que a substância I não possui atividade antifúngica significativa contra os 
fungos SS13, SS50 e SS77 e que a inibição de SS67 por SS77 ocorre devido à produção de 
compostos difusíveis em meio semi-sólido, e ainda, muito provavelmente, pela produção da 
substância III e IV em meio líquido, além de outros policetídeos. A produção de metabólitos 
secundários por fungos endofíticos deve ocorrer em consequência do papel ecológico que 
desempenham na natureza. Assim, a utilização de culturas mistas desses microrganismos 
deve induzir a produção de compostos que não seriam produzidos em condições não 
naturais.  
 
Palavras-chave: fungos endofíticos, culturas microbianas mistas, policetídeos, Nigrospora 
sphaerica, Alternaria tenuissima  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Produtos naturais como fontes de substâncias bioativas 

 

Produtos naturais tiveram um importante papel no tratamento e prevenção de 

doenças humanas por milhares de anos (BAKER et al., 2007; CHIN et al., 2006). A 

natureza foi a fonte de agentes medicinais, e um enorme número de fármacos 

modernos são provenientes de fontes naturais, particularmente plantas, os quais 

tiveram seu uso, muitas vezes, baseado na medicina tradicional (CRAGG; 

NEWMAN, 2005). De fato, produtos naturais tiveram um papel fundamental no 

processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos por um longo tempo (PUPO 

et al., 2006). Além disso, a complexidade estrutural dos produtos naturais inspirou 

químicos orgânicos sintéticos e também forneceu úteis ferramentas de pesquisa 

para a compreensão de muitas rotas bioquímicas (GALLO et al., 2008; GULLO et al., 

2006). 

Estudos clínicos, farmacológicos e químicos de medicamentos tradicionais, 

resultaram em fármacos como o anti-inflamatório aspirina (1), o cardiotônico 

digitoxina (2), o analgésico opióide morfina (3), o antimalárico quinina (4), além da 

pilocarpina, utilizada para tratamento de glaucoma (BUTLER, 2004) (Figura 1). A 

terapia anti-câncer também foi beneficiada pelos produtos naturais derivados de 

plantas como alcalóides da Vinca (5 e 6) e paclitaxel (7), assim como por derivados 

semi-sintéticos da podofilotoxina, como etoposídeo e teniposídeo, e derivados de 

camptotecina, como topotecam e irinotecam (CALLERY, 2002) (Figura 1). 

A busca por compostos produzidos por microrganismos tem uma história mais 

recente que a dos produtos derivados de planta. A descoberta da penicilina por 

Fleming, em 1928, revolucionou o tratamento de infecções bacterianas. Esta 

descoberta levou pesquisadores acadêmicos e de companhias farmacêuticas a 

procurar intensivamente produtos bioativos derivados de microrganismos, e esta 

busca produtiva resultou em um grande número de fármacos com uma variedade de 

indicações terapêuticas (GALLO et al., 2008). 

É importante ressaltar que os produtos naturais representam a principal fonte 

de agentes terapêuticos inovativos para doenças infecciosas (bacterianas e 

fúngicas), câncer, desordens lipídicas e imunomodulação (CLARDY; WALSH, 2004; 

GULLO et al., 2006).  
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Uma análise da origem dos fármacos desenvolvidos entre 1981 e 2006 

mostra que produtos naturais ou substâncias derivadas de produtos naturais (com 

modificação semi-sintética) compreendem 34% de todas pequenas moléculas 

consideradas novas entidades químicas. Além disso, 29% dessas novas entidades 

são miméticos de compostos naturais ou foram sintetizadas com base no estudo de 

grupos farmacofóricos relacionados aos produtos naturais (NEWMAN; CRAGG, 

2007).  

 Entre 2005 e 2007, 13 fármacos relacionados a produtos naturais foram 

aprovados, sendo que 5 deles representam o primeiro membro de uma nova classe 

de fármacos: os peptídeos exenatídeo e ziconotídeo, e as pequenas moléculas 

ixabepilona, retapamulina e trabectedina (BUTLER, 2008). Fármacos recentemente 

aprovados, baseados em produtos naturais, têm sido extensivamente descritos. 

Estes incluem compostos de plantas, como o agente anticâncer elliptinium, e 

galantamina e huperzina, utilizados no tratamento de doença de Alzheimer; 

derivados de microrganismos, como o antibiótico daptomicina; e de animais, como 

exenatídeo para tratamento de diabetes mellitus tipo 2 e o analgésico ziconotídeo; 

assim como compostos sintéticos e semi-sintéticos baseados em produtos naturais, 

como os antibióticos tigeciclina e telitromicina, o imunossupressor everolimus, e os 

antifúngicos micafungina e caspofungina. Essas substâncias, além de abrangerem 

uma variedade de indicações terapêuticas, apresentam ampla diversidade estrutural 

(HARVEY, 2008). 

 Várias razões têm sido apresentadas para explicar os sucesso dos produtos 

naturais na descoberta de fármacos, dentre elas, a grande diversidade química, os 

efeitos da pressão evolutiva na criação de moléculas biologicamente ativas, a 

similaridade estrutural de alvos protéicos nas diferentes espécies etc (HARVEY, 

2007; KNIGHT et al., 2003). Nem todas as explicações sugeridas podem ser 

facilmente evidenciadas, entretanto, a análise comparativa entre a diversidade 

estrutural de produtos naturais e de compostos sintéticos comprova a maior 

variedade de produtos naturais, além da maior similaridade ao espaço químico 

ocupado por fármacos (HARVEY, 2007). 

 Assim, a indiscutível diversidade química e propriedades drug-like dos 

produtos naturais, associada ao grande número de compostos derivados de fontes 

naturais já aprovados para uso na terapêutica, evidenciam que produtos naturais 
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são uma importante fonte de estruturas líderes no processo de desenvolvimento de 

fármacos. 

 

Figura 1. Produtos naturais derivados de plantas utilizados na terapêutica. 
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1.2 Produtos naturais derivados de microrganismos  

 

 Produtos naturais microbianos representam uma apreciável fonte de 

estruturas químicas únicas que têm sido otimizadas durante a evolução e produzidas 

por comunicação e em resposta a mudanças no habitat microbiano, incluindo 

estresse ambiental (GUNATILAKA, 2006). Assim, esse compostos possuem 

importante papel no processo de descoberta de fármacos (GROSS, 2009; 

GUNATILAKA, 2006; HERTWECK, 2009; NEWMAN; CRAGG, 2007).  

 Dentre os fármacos de origem microbiana, estão os anti-bacterianos 

penicilinas (8), cefalosporinas (9), ácido clavulânico (10), carbapeninas e 

monobactamas, tetraciclinas, aminoglicosídeos, macrolídeos, lincosaminas, 

estreptograminas e peptídeos cíclicos; os utilizados na terapia anti-câncer, como 

bleomicinas, actinomicina D, mitomicina C (11), antraciclinas e pentostatina (12); e 

os imunomoduladores ciclosporina A, rapamicina (13), tacrolimus, ascomicina (14) e 

ácido micofenólico. Entretanto, entre os mais interessantes produtos naturais 

microbianos já descobertos estão os agentes redutores de colesterol derivados de 

fungos. Esses fármacos anti-hiperlipidêmicos, conhecidos como estatinas, estão 

entre os mais vendidos no mundo, e incluem mevastatina (15) e lovastatina (16) de 

origem natural, e análogos sintéticos, como atorvastatina e sinvastatina (PUPO et 

al., 2006) (Figura 2). 

Apesar das importantes substâncias biologicamente ativas utilizadas na 

terapêutica, os fungos e bactérias constituem um dos grupos menos estudados do 

ponto de vista do metabolismo secundário (STROBEL et al., 1996). Historicamente, 

de todos os microrganismos estudados, actinobactérias e fungos têm sido 

reconhecidos como os mais prolíficos produtores de metabólitos secundários 

(GUNATILAKA, 2006).  

Entretanto, a alta taxa de redescoberta de metabólitos secundários é um 

problema crônico na química de produtos naturais, evidenciando que novas 

abordagens são necessárias para aumentar a probabilidade de encontrar estruturas 

bioativas inéditas (GROSS, 2009; OH, 2007; SCHERLACH; HERTWECK, 2009; 

ZERIKLY; CHALLIS, 2009).  
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Figura 2. Produtos naturais de origem microbiana utilizados na terapêutica. 

5 



6 
 

Avanços no entendimento da biossíntese de produtos naturais em nível 

genômico têm mostrado que a maioria dos clusters de genes para biossíntese de 

produtos naturais microbianos não são expressos em condições de cultivos usuais, 

na ausência de um estímulo particular (HERTWECK, 2009). Assim, a utilização de 

culturas microbianas mistas representa uma metodologia alternativa para 

racionalmente induzir a expressão de rotas biossintéticas de produtos naturais. Além 

disso, para aumentar as chances de sucesso na descoberta de novas substâncias 

bioativas, novos nichos de biodiversidade devem ser investigados (CLARDY; 

WALSH,  

 

1.3 Fungos endofíticos 

 

A simbiose entre fungo e planta é um fenômeno bem conhecido na natureza, 

e possui um importante papel nas comunidades de plantas, afetando a colonização, 

competição, coexistência e dinâmica dos nutrientes no solo (CLAY; HOLAH, 1999; 

LEMONS et al., 2005; PYROZYNSKI; HAWKSWORTHY, 1988). A maioria, senão 

todas as plantas estudadas no seu ecossistema natural, estão infestadas por fungos 

sem nenhuma manifestação de doenças. Por definição, estes fungos são 

conhecidos como endofíticos e ocorrem em grande diversidade no interior de seus 

hospedeiros (KOGEL; FRANKEN; HÜCKELHOVEN, 2006).  

O termo endofítico tem provocado controvérsia desde o seu aparecimento 

(PETRINI, 1991) e há vários relatos de que endofíticos podem se tornar parasitas 

sob determinadas condições (SCHULZ; BOYLE, 2005). Entretanto, uma variedade 

de estudos ainda é baseada no convencional conhecimento de que fungos 

endofíticos são defensores mutualísticos das plantas (GRAYER; KOKUBUN, 2001; 

SALMINEN et al., 2005). 

A relação fungo endofítico-planta hospedeira é caracterizada pelo equilíbrio 

entre a virulência fúngica e a defesa  da planta. Esse equilíbrio é dinâmico e pode 

ser alterado sob condições de estresse do hospedeiro ou por mudanças fisiológicas 

em algum dos organismos envolvidos. Perturbações nesse balanço podem resultar 

no desenvolvimento de doença (SCHULZ et al., 2002). 

 Como benefício da associação, o fungo endofítico recebe nutrição e abrigo da 

planta hospedeira, aumentando sua sobrevivência (MÜLLER; KRAUSS, 2005; 

SCHARDL; LEUCHTMANN; SPIERING, 2004) e garantindo sua disseminação à 



7 
 

próxima geração do hospedeiro, através de transmissão vertical (FAETH; FAGAN, 

2002; MULLER; KRAUSS, 2005). Da mesma forma, a planta aumenta sua 

capacidade competitiva e sua resistência frente a fatores bióticos (CLAY; SCHARDL, 

2002) e abióticos (SAIKKONEN et al., 1998; SCHARDL; LEUCHTMANN; SPIERING, 

2004).  

 O mecanismo pelo qual o fungo beneficia e aumenta o desempenho do seu 

hospedeiro é através da excreção de metabólitos (SCHULZ et al., 1995). Tais 

substâncias podem ser importantes para várias interações metabólicas entre o fungo 

e a planta, incluindo sinalização, defesa e regulação da relação simbiôntica 

(SCHULZ; BOYLE, 2005). Dessa maneira, a interação metabólica de um endofítico 

com seu hospedeiro pode favorecer a biossíntese de uma variedade de produtos 

naturais bioativos (BORGES et al., 2009).  

 Estudos têm mostrado que essa hipótese é possível, já que um significante 

número de substâncias inéditas e bioativas têm sido isoladas desses 

microrganismos (17 – 23) (BORGES et al., 2009; GUNATILAKA, 2006; GUO et al., 

2008) (Figura 3).  

 Como resultado dessa estreita relação, há possibilidade de que alguns 

microrganismos endofíticos tenham sistemas genéticos que permitam a 

transferência de informações entre eles próprios e a planta hospedeira (GALLO et 

al., 2008). Como conseqüência, os microrganismos associados podem regular rotas 

bioquímicas, levando à produção de substâncias comuns a seus hospedeiros ou 

vice-versa, que podem ter aplicações fora da planta na qual eles residem 

(STROBEL, 2002). Essa hipótese é embasada na constatação da produção de 

determinados compostos, incluindo substâncias terapeuticamente relevantes, como 

taxol (24) (STIERLE et al., 1993; STROBEL, 2002; STROBEL et al., 2004; TAN; 

ZOU, 2001), vincristina (25) (YANG et al., 2004; ZHANG et al., 2000), podofilotoxina 

(26) (EYBERGER; DONDAPATI; PORTER, 2006; PURI et al., 2006) e camptotecina 

(27) (PURI et al, 2005) por endofíticos associados à planta originalmente produtora 

(Figura 4). 

É notável a grande diversidade de metabólitos secundários, sintetizados via 

várias rotas metabólicas diferentes, que tem sido isolada de fungos endofíticos. A 

proporção de estruturas inéditas e extratos biologicamente ativos produzidos por 

endofíticos é consideravelmente superior à quantidade produzida por 

microrganismos de solo. Isso se deve ao fato de que a síntese de compostos 
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biologicamente ativos pode ser favorecida pela interação simbiôntica, e ainda, que 

esse grupo de organismos não tem sido extensivamente estudado (SCHULZ et al., 

2002). Assim, é possível esperar substâncias estruturalmente inéditas e 

biologicamente relevantes a partir de microrganismos endofíticos. 

 

Figura 3. Substâncias inéditas e bioativas isoladas de microrganismos endofíticos. 
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Figura 4. Substâncias em comum produzidas por microrganismos endofíticos e sua 
planta hospedeira. 

 

1.4 Interações microbianas e culturas mistas 

 

 No habitat natural, os microrganismos estão em constante interação, 

principalmente em áreas amplamente colonizadas. Sobreviver em um ambiente 

competitivo provavelmente requer estratégias, tais como a produção de metabólitos 

secundários bioativos (KNIGHT et al., 2003; SLATTERY; RAJBHANDARI; 

WESSON, 2001). Assim, grupos de genes potencialmente interessantes, 

responsáveis pela expressão de metabólitos que aumentam a competitividade no 

meio ambiente, podem estar silenciados nas condições não naturais de cultivo 

(PETTIT, 2009). 

 Uma estratégia utilizada para mimetizar o ambiente microbiológico natural é 

cultivar um microrganismo em presença de outro. Em estudos prévios, a utilização 

de culturas mistas resultou em aumento da atividade antibiótica de extratos brutos 
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(SLATTERY; RAJBHANDARI; WESSON, 2001); aumento no rendimento de 

metabólitos já descritos (ANGELL et al., 2006; OH et al., 2007; SLATTERY; 

RAJBHANDARI; WESSON, 2001), assim como de metabólitos previamente não 

detectados (OH et al., 2005; PARK et al., 2009; ZHU et al., 2007; ZHU; LIN, 2006); 

em análogos de metabólitos conhecidos, resultantes da combinação de diferentes 

rotas biossintéticas (DEGENKOLB et al., 2002; KUROSAWA et al., 2008); e indução 

de rotas não expressas, que levaram à produção de substâncias bioativas (CUETO 

et al., 2001).  

 Evidências de que culturas mistas microbianas podem induzir a produção 

novas moléculas biologicamente relevantes foram encontradas em experimentos em 

que fungos e bactérias originários de minas drenadas foram cultivados juntos. 

Somente em co-cultura com a linhagem bacteriana Sphingomonas sp., o fungo 

Aspergillus fumigatus foi capaz de produzir glionitrina A (28) (Figura 5), uma nova 

dicetopiperazina bissulfeto, com atividade antibiótica e citotóxica. Além disso, 

verificou-se que a produção depende da constante interação competitiva entre os 

microrganismos e envolve mecanismos ainda desconhecidos (PARK et al., 2009).   

A biossíntese do antibiótico pestalona (29) (Figura 5) pelo fungo Pestalotia 

sp., derivado da alga parda Rosenvingea sp., é um exemplo de indução da 

expressão de uma rota biossintética em resposta a co-cultura com bactéria marinha 

unicelular não identificada. Pestalona não foi produzida quando fungos e bactérias 

foram cultivados individualmente, indicando que sua produção é induzida pela 

competição. Foi sugerido que a biossíntese não é regulada por substâncias 

produzidas pela bactéria, e ainda, que não ocorre pela transformação fúngica de um 

metabólito bacteriano (CUETO et al., 2001).  

Os diterpenos libertelenonas A-D (30–33) (Figura 5) também foram 

produzidos em resposta às interações microbianas na co-cultura entre o fungo 

Libertella sp., isolado de uma ascídia, e uma bactéria marinha unicelular. Após 

vários experimentos, verificou-se que a indução é controlada por interações célula-

célula e não por sinalização molecular (OH et al., 2005). Curiosamente, a linhagem 

bacteriana capaz de induzir a biossíntese das libertelenonas é a mesma que induziu 

a produção de pestalona nos estudos previamente mencionados. 

O co-cultivo envolvendo o fungo Emericella sp., isolado de alga verde do 

gênero Halimeda, e a actinobactéria marinha Salinispora arenicola levou ao 

isolamento de dois novos depsipeptídeos cíclicos antimicrobianos, emericelamidas A 
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e B (34–35) (Figura 5). Esses compostos são produzidos em baixíssimas 

quantidades na cultura simples do fungo, o que poderia dificultar seu isolamento e 

elucidação estrutural. Em co-cultura, no entanto, os rendimentos foram ampliados 

em 100 vezes (OH et al., 2007). Similarmente, aumento na produção do antibiótico 

istamicina pela bactéria marinha Streptomyces tenjimariensis também foi relatado 

em culturas mistas com diferentes linhagens de bactéria unicelular marinha 

(SLATTERY; RAJBHANDARI; WESSON, 2001).   
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Figura 5. Substâncias inéditas e biologicamente ativas isoladas de culturas mistas 
microbianas. 



12 
 

 

Durante o co-cultivo de Acremonium sp. e Mycogone rosea, foi observada a 

formação de novos lipoaminopeptídeos, acremostatinas A-C. Supostamente, ambos 

microrganismos estão diretamente envolvidos na biossíntese desses compostos, 

sendo que o núcleo peptídico provém de Acremonium sp. enquanto que a porção de 

origem lipídica é oriunda de M. rosea  (DEGENKOLB et al., 2002).  

 Novos antibióticos aminoglicosídeos foram produzidos por Rhodococcus 

fascians quando co-cultivado com Streptomyces padanus. Rodostreptomicina A e B 

não foram detectadas nas culturas simples das respectivas bactérias, e ambos 

compostos apresentam amplo espectro de ação antibacteriana. Possivelmente, a 

biossíntese foi resultante de rotas biossintéticas combinadas dos diferentes 

microrganismos, pois existe uma correlação entre a produção desses compostos e a 

presença de DNA de S. padanus em R. fascians (KUROSAWA et al., 2008).  

O co-cultivo de Aspergillus giganteus com vários microrganismos alterou a 

expressão do gene afp, responsável pela produção de uma proteína antifúngica. A 

presença de Fusarium oxysporum induziu a transcrição, enquanto que a cultura 

mista com Aspergillus niger resultou em supressão da transcrição desse gene. Os 

experimentos ainda revelaram que a influência do cultivo misto foi extremamente 

dependente da composição do meio (MEYER; STAHL, 2003). 

A partir de uma mistura de microrganismos originários de sedimentos 

marinhos, foi isolada a piocianina, um pigmento azul com atividade antibiótica. Para 

determinar qual microrganismo era responsável pela produção, as bactérias foram 

isoladas. No entanto, o pigmento não foi detectado em culturas puras, indicando que 

é necessária a interação microbiana para que ocorra a biossíntese. Após 

investigações, foram identificadas as bactérias produtora e indutora, sendo, 

respectivamente Pseudomonas aeruginosa e Enterobacter sp.. Verificou-se, ainda, 

que a produção de pequenas moléculas pela linhagem indutora não é suficiente 

para ativar a produção do composto pela produtora, sugerindo que a indução 

necessita de contato célula-célula, ou mecanismos mais complexos, como a 

constante troca de metabólitos entre os microrganismos. Como ambas bactérias 

apresentam resistência ao antibiótico, sua produção pode oferecer-lhes vantagem 

competitiva frente às bactérias sensíveis (ANGELL et al., 2006). 

Estudos envolvendo a mixobactéria Chondromyces crocatus, que na maioria 

das vezes é encontrada associada com a bactéria Candidatus comitans, evidenciam 
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a importância de se trabalhar com culturas mistas. O isolamento das linhagens 

associadas as tornam inviáveis, e por essa razão, a maioria dos experimentos são 

realizados com as linhagens que são encontradas não associadas. Entretanto, 

trabalhar com culturas mistas, provavelmente, resultaria na obtenção de compostos 

adicionais que não são produzidos pelas linhagens não associadas (BODE, 2006). 

Um importante exemplo de associação simbiôntica ocorre entre a bactéria 

Burkholderia sp. e o fungo Rhizopus sp.. Durante muito tempo esse fungo foi 

considerado o produtor de rizoxina, o composto causador da podridão do arroz. No 

entanto, foi verificado que, na verdade, é a bactéria endossimbionte que é 

responsável pela biossíntese dessa substância (PARTIDA-MARTINEZ; 

HERTWECK, 2005). 

Interações mais complexas podem ser observadas em formigas Apterostigma 

dentigerum que se envolvem em associações mutalísticas com os fungos que elas 

cultivam para se alimentar e com a actinobactéria Pseudonocardia spp., que produz 

antibióticos para defender o fungo cultivado de fungos parasitas. Uma análise desse 

sistema em nível molecular revelou que as bactérias associadas produzem 

dentigerumicina, um depsipeptídeo com aminoácidos altamente modificados, que 

inibe seletivamente o fungo parasita Escovopsis sp., também encontrado nessas 

formigas (OH et al., 2009). 

Em experimentos de culturas mistas microbianas, também foi observado 

aumento da produção de toxinas e inibição no desenvolvimento dos microrganismos 

(SÁNCHEZ et al., 2007; ALMEIDA et al., 2007; CHAURASIA et al., 2005). Quando 

Fusarium proliferatum foi cultivado em presença de Trichoderma spp., ocorreu 

acentuada diminuição da produção da toxina fumonisina B1 por F. proliferatum 

(ROJO et al., 2007). Em culturas mistas, Trichoderma harzianum foi capaz de inibir o 

desenvolvimento de patógenos de solo e plantas (CHOUDARY; REDDY; REDDY, 

2007; GAO et al., 2001).  

Experimentos mostraram que a produção de ocratoxina A, uma micotoxina 

produzida por espécies do gênero Penicillium e Aspergillus, foi inibida quando 

Aspergillus carbonarius cresceu em culturas mistas (VALERO et al., 2006). Em 

contraste, outros relatos indicam que, em culturas mistas, a produção foi 

significativamente estimulada (LEE; MANGAN, 1999). Além disso, houve aumento 

na produção da toxina esterigmatocistina pelo fungo Aspergillus versicolor quando 

este foi cultivado com Penicillium aurantiogriseum ou Aspergillus parasiticus 
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(BOKHARI; FLANNIGAN, 1996). A produção de estrobilurina A ou X por 

Oudemansiella mucida também foi estimulada  na presença de Penicillium notatum, 

que em resposta produziu crisogina (KETTERING et al., 2004).  Em contraste, a 

produção de micotoxinas por contaminantes de queijo foi inibida pelo fungo 

Geotrichum candidum (NIELSEN et al., 1998).   

 Em culturas de Heterobasidion annosum, Gloeophyllum abietinum ou 

Armillaria ostoyae, a biossíntese de alguns metabólitos secundários tóxicos foi 

aumentada em 400 vezes na presença de um antagonista (SONNENBICHLER et al., 

1994). Entretanto, outros experimentos revelaram que as toxinas fammanoxina de H. 

annosum e oosponol de G. abietinum foram detoxificadas por fungos antagônicos 

(SONNENBICHLER et al., 1993).  

 Em cultura mista, o fungo Coniothyrium minitans, aparentemente, é capaz de 

degradar o ácido oxálico produzido por  Sclerotinia sclerotiorum, prevenindo o efeito 

danoso dessa substância na atividade de sua enzima β-1,3-glucanase (REN et al., 

2007). 

 A produção de enzimas também pode estar diretamente envolvida na 

interação e competição entre os microrganismos. Em culturas mistas, 

microrganismos produzem enzimas como proteases, β-1,3-glucanases e quitinases 

que podem ser responsáveis pela degradação das paredes celulares das hifas dos 

microrganismos competidores (SÁNCHEZ et al., 2007; ALMEIDA et al., 2007; 

GUTHRIE; CASTLE, 2006), e atuarem como fatores indutores da produção de 

metabólitos secundários (SHIN et al., 1998). As enzimas fenol-oxidases tais como 

lacase e peroxidase também são conhecidas por estarem envolvidas em processos 

de degradação. Adicionalmente, elas participam da detoxificação de compostos 

xenobióticos como antifúngicos (TSUJIYAMA; MINAMI, 2005). 

A partir das pesquisas realizadas, nota-se que ainda não está claro como as 

interações entre várias espécies induzem a produção de metabólitos secundários, já 

que fatores indutores podem variar desde enzimas (SHIN et al., 1998) até células 

viáveis (OH et al., 2005). No entanto, o isolamento de várias substâncias inéditas 

com atividade biológica (PARK et al., 2009; OH et al., 2007; ZHU; LIN, 2006; OH et 

al., 2005; CUETO et al., 2001, DEGENKOLB et al., 2002; KUROSAWA et al., 2008) 

evidenciam que o cultivo misto representa uma estratégia promissora na indução da 

expressão do potencial metabólico total de cada microrganismo, culminando em 

aumento da diversidade química. 
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Apesar do relativo conhecimento sobre a relação simbiótica existente entre 

microrganismos endofíticos e sua planta hospedeira, que resulta na produção de 

compostos bioativos e metabólitos idênticos aos produzidos pelas plantas 

hospedeiras (BORGES et al., 2009; GUNATILAKA, 2006), pouco é conhecido a 

respeito das relações existentes entre os endofíticos que colonizam uma mesma 

planta. Sabe-se que o número de linhagens de endofíticos encontradas dentro dos 

tecidos de uma planta pode variar, chegando a centenas por planta (KNIGHT et al., 

2003). Considerando que a competição microbiológica por espaço limitado e 

nutrientes é a maior força ecológica que rege a produção de metabólitos 

secundários bioativos (BROCK, 1966; ALEXANDER, 1971), devem existir interações 

entre esses microrganismos que possuam um papel fundamental na produção de 

substâncias biologicamente ativas.  Até o momento, há relatos de uma única cultura 

mista envolvendo fungos endofíticos marinhos (não identificados), que levou à 

produção de novos análogos de 1-isoquinolona, marinamida (36) e seu éster 

metílico (37) (Figura 6) (ZHU; LIN, 2006), além da produção de dicetopiperazinas 

ciclo-(phe-phe) e do ácido 6-metil-salicílico (ZHU et al., 2007), que não foram 

produzidos quando os fungos foram cultivados individualmente.  

   

 

Figura 6. Substâncias inéditas produzidas por fungos endofíticos cultivados em  
culturas mistas. 

 

Certamente, o estudo das culturas mistas de endofíticos, além de possibilitar 

a descoberta de novas moléculas biologicamente ativas, representa uma 

oportunidade de compreender as interações entre os microrganismos endofíticos, e 

sua relação com a planta hospedeira, em nível molecular. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Através dos experimentos foi possível perceber que as condições ideais de 

cultivo, em meio líquido, visando a produção de metabólitos ativos, variam de um 

fungo para outro. Variações no meio de cultura e aeração influenciaram de forma 

significativa a produção de metabólitos secundários por resultar em variações na 

capacidade de desenvolvimento de cada fungo, ou simplesmente, por causar 

alterações no seu perfil metabólico. Além disso, a forma de extração é um fator 

importante na obtenção das substâncias de interesse, pois pode favorecer a 

extração de alguns metabólitos em detrimento de outros. Assim, a extração 

utilizando dois processos diferentes parece ser a melhor alternativa para obter 

extratos mais complexos e em maiores rendimentos. 

 Em relação ao método utilizado para se estabelecer as culturas mistas 

líquidas, pôde-se concluir, através da análise química, que a maior diversificação na 

produção de metabólitos foi obtida com a adição simultânea dos diferentes fungos 

na cultura fermentativa. Quando foi feita a adição não simultânea, o pré-

estabelecimento de um dos fungos resultou em inibição do desenvolvimento do 

outro, e consequentemente, limitada produção de metabólitos secundários pela 

linhagem adicionada posteriormente. Além disso, com a utilização deste segundo 

método, não foi observado aumento na produção de nenhum composto pela cultura 

mista, indicando que a adição tardia do fungo concorrente, em pequenas 

quantidades, não foi capaz de induzir uma resposta antagônica detectável. 

 Durante as culturas mistas líquidas envolvendo o fungo SS67, a produção de 

afidicolina (substância I) foi alterada, havendo relativo aumento no cultivo com SS13 

e SS84, o que indica que a presença desses fungos, possivelmente, estimulou a 

produção desse composto por SS67, nas condições de cultivo empregadas. Já na 

cultura mista com SS77, ocorreu uma acentuada diminuição na quantidade de 

afidicolina, indicando, provavelmente, que ocorreu inibição do desenvolvimento do 

fungo SS67 por SS77, o que estaria de acordo com o observado nos experimentos 

de antagonismo em placa de Petri. Essa capacidade de SS77 inibir SS67 pode estar 

diretamente relacionada à produção de policetídeos, como estenfiperilenol 

(substância III) e alternariol (substância IV), que foram produzidos em maior 

quantidade pelo fungo SS77 na cultura líquida mista com SS67 (meio fermentativo 

de extrato de malte), além de outras substâncias não identificadas, que foram 
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detectadas na zona de inibição entre esses fungos, nos experimentos de 

antagonismo em meio semi-sólido. 

 Através da triagem biológica pôde-se observar que os extratos mais ativos 

contra as linhagens de células cancerígenas testadas foram os provenientes dos 

cultivos envolvendo o fungo SS67, e que o extrato do fungo SS84 obtido em 

condições estáticas é mais ativo que o obtido sob agitação (meio líquido). Esses 

resultados devem estar diretamente relacionados à presença do diterpeno 

afidicolina, que é um composto altamente citotóxico. 

 Os extratos de algumas culturas mistas líquidas apresentaram atividade 

citotóxica menor que a dos extratos dos respectivos fungos cultivados 

individualmente, indicando, provavelmente, que houve uma mútua inibição do 

desenvolvimento de ambos, resultando na menor produção de metabólitos em geral, 

inclusive dos ativos. Porém, a atividade citotóxica contra a linhagem celular MDAMB-

435 do extrato da cultura mista de SS67 e SS77 foi consideravelmente maior que a 

dos extratos das culturas simples dos fungos em questão. Este aumento na 

atividade possivelmente está associado ao aumento na produção dos policetídeos 

estenfiperilenol (substância III) e de alterperilenol (substância IV) pelo fungo SS77, 

quando cultivado com SS67. 

 Além disso, nos cultivos líquidos, foi possível perceber que o aumento na 

diversidade química, favorecida por determinados meios de cultura e formas de 

extração, nem sempre resulta em aumento da atividade citotóxica dos extratos 

brutos. A maior complexidade do extrato bruto pode ocasionar diminuição na 

concentração relativa dos metabólitos ativos, que deveria ser compensada pela 

presença de metabólitos adicionais com atividade. Assim, se há aumento na 

variedade química, mas os novos compostos produzidos não são ativos, é possível 

esperar que este extrato bruto apresente, comparativamente, uma menor atividade 

citotóxica que o extrato menos complexo. 

 Na realização dos experimentos de antagonismo em placas de Petri (meio 

semi-sólido), pôde-se concluir que a melhor estratégia foi estabelecer a cultura do 

fungo com desenvolvimento lento previamente à adição do fungo concorrente. 

Dessa forma foi possível verificar o efeito antagônico (formação de zonas de 

inibição), o que não era observado quando um fungo de crescimento rápido era 

adicionado simultaneamente ao de desenvolvimento lento.  
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 Nos experimentos de antagonismo foram observadas zonas de inibição e 

mudanças morfológicas macroscópicas em algumas culturas mistas. Entretanto, 

apenas na cultura mista envolvendo os fungos SS67 e SS77 a visualização do efeito 

antagônico foi acompanhada pela observação de alterações no perfil químico. Nas 

outras culturas mistas, a ausência de alterações químicas detectáveis por CLAE-

DAD pode estar relacionada à baixa concentração das substâncias ativas ou a não 

detectabilidade no UV. Além disso, a baixa atividade citotóxica desses extratos 

também pode estar relacionada às baixas concentrações de metabólitos, 

corroborando essa hipótese. 

 Nos experimentos de atividade antagônica, verificou-se que o diterpeno 

afidicolina (substância I), produzido por SS67, causa pouca ou nenhuma inibição dos 

outros fungos em meio semi-sólido, permitindo inferir que isso também pode ocorrer 

em meio líquido, devido à ausência de atividade antifúngica significativa. Além disso, 

todos os experimentos realizados permitiram concluir que o antagonismo entre os 

fungos SS67 e SS77, em meio semi-sólido, ocorreu pela produção de compostos 

difusíveis no meio de cultura, e ainda, que esses compostos foram produzidos 

inicialmente em baixíssimas quantidades pelo fungo SS77 a ponto de não serem 

detectados em CLAE-DAD (nas condições analíticas utilizadas). No entanto, o 

constante estímulo resultou em um acúmulo dos metabólitos secundários na zona de 

inibição que, então, puderam ser detectados. 

 Assim, a cultura mista envolvendo os fungos SS67 e SS77, tanto em meio 

líquido quanto em meio semi-sólido, foi a mais promissora, do ponto de vista da 

produção de metabólitos secundários, apresentando variações químicas em relação 

às culturas simples desses fungos.  

 O fato do estenfiperilenol (substância III), que só era detectado em cultura 

líquida mista (meio fermentativo de extrato de malte), também ter sido 

posteriormente produzido em quantidades detectáveis em cultura líquida simples, 

obtida em condições diferentes (meio fermentativo PDB), indica que sua produção 

depende de algum estímulo, desde a interação com um microrganismo até a 

presença de determinados nutrientes no meio de cultivo. Isso confirma que a 

utilização de culturas microbianas mistas representa uma importante estratégia para 

racionalmente induzir a produção de metabólitos secundários, sendo uma maneira 

alternativa aos processos laboriosos de otimização de parâmetros de cultivos, 

também utilizados para esse fim. 
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 Tendo em vista que nem todos os cultivos microbianos mistos já relatados 

foram promissores, a utilização de culturas mistas de endofíticos é uma abordagem 

que provavelmente aumenta a chance de sucesso na indução da produção de 

metabólitos secundários, já que esses microrganismos estão em interação direta na 

natureza. Considerando que ambos os fungos SS67 e SS77 foram isolados dos 

galhos de S. sonchifolius (GALLO et al., 2009) e, portanto, colonizavam o mesmo 

tecido vegetal no momento da coleta da planta, era de se esperar que a cultura 

mista envolvendo esses fungos, em especial, fosse promissora. É possível que no 

ambiente natural exista alguma sinalização química entre ambos, eventualmente, 

mediada por estenfiperilenol (III) e alterperilenol (IV), envolvida no controle da 

colonização de SS67 por SS77.  

 Assim, como consequência do papel ecológico que desempenham na 

natureza, a produção de determinados metabólitos secundários pode ser induzida 

pela utilização de culturas microbianas mistas de endofíticos. 
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