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Resumo 

MORAES, V. R. Prospecção química e avaliação do potencial biológico do fungo 

endofítico Aspergillus unguis obtido da alga Palmaria decipiens proveniente da 

Antártica. 2017. 93 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

Organismos marinhos são reconhecidos por apresentarem potencial elevado para a 

produção de produtos naturais com estruturas moleculares únicas. Neste âmbito 

marinho, os fungos endofíticos são considerados como uma fonte promissora de 

substâncias bioativas, apresentando moléculas oriundas do metabolismo secundário 

mais significativas biologicamente do que aquelas produzidas por seus hospedeiros. 

Dentro deste contexto, este trabalho teve como objetivo principal a avaliação dos perfis 

químico e biológico do fungo endofítico Aspergillus unguis isolado da alga Palmaria 

decipiens, proveniente da Ilha Robert, Antártica. Para análise dos metabólitos 

secundários produzidos por A. unguis foram utilizados métodos cromatográficos como 

cromatografia em camada delgada (CCD) e cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE), bem como técnicas espectroscópicas e espectrométricas de RMN 1-D e 2-D, 

CL-EM, CG-EM, inclusive para elucidação estrutural das substâncias isoladas. Todos 

os dados obtidos foram comparados com aqueles descritos na literatura e/ou com 

aqueles apresentados no software MarinLit® e o Dicionário de Produtos Naturais. 

Foram isoladas três substâncias do fungo estudado: Nidulina (DEP-1), pico 4-fração 8 

(DEP-2) e pico 6-fração 8 (DEP-3). Todas são moléculas da classe das depsidonas, cuja 

nidulina já é uma molécula reportada na literatura. As outras duas são estruturas inéditas 

na literatura até o presente momento, uma vez que ainda não foram encontrados dados 

possibilitando a comparação com moléculas conhecidas. Concomitantemente, foram 

realizados experimentos para avaliação da atividade biológica de extratos, frações e 

substância isolada. As substâncias DEP-2 e DEP-3 foram submetidas para avaliação do 

potencial leishmanicida. As promastigotas IC50 para DEP-2 foram 68,1 ± 8,1, com 

índice de seletividade de 5,7, enquanto para os amastigotas o valor foi de 55,9 ± 0,6, 

com índice de seletividade 6,9, em comparação com os controles Amfotericina B com 

IC50 promastigota 3,5 ± 0,03 com índice de seletividade 6,6 e IC50 amastigotas 5,3 ± 

0,2, índice de seletividade 4, 6 e Pentamidina com IC50 promastigotas 29,9 ± 0,08, 

índice de seletividade 1.2 e amastigotas IC50 18,2 ± 0,6, 1,9. Para DEP-3, o IC50 para 

promastigotas foi de 69,6 ± 0,7, com índice de seletividade 1,2. Considerando que a 

IC50 para amastigotas foi de 55,0 ± 0,2, com índice de seletividade 1,6, em comparação 

com os controles Amfotericina B com IC50 promastigote 3,48 ± 0,03, com índice de 

seletividade 6,6 e IC50 amastigotas 5,3 ± 0,2, índice de seletividade 4,6. Pentamidina 

com promastigotas IC50 29,9 ± 0,08, índice de seletividade 1,2 e amastigotas IC50 18,2 

± 0,6; índice de seletividade 1,9. O DEP-1 foi submetido para a avaliação da 

fotoestabilidade e fototoxicidade como considerado foto estável com uma queda na 

fotoestabilidade inferior a 0,1. E a DEP-2 e a DEP-3 estavam em mistura foram 

enviadas para análise da atividade microbiana e concluiu-se que há atividade sinérgica 

contra S. aureus, uma vez que o DEP-2 sozinha apresentou CIM de 100 μg / mL e em 

mistura foi obtido CIM de 6,25 μg / mL. 

Palavras-chave: Aspergillus unguis. Fungo endofítico. Produtos naturais marinhos. 

Antártica, Nidulina. 



1 INTRODUÇÃO  

1.1 Ambiente marinho e Produtos Naturais 

 A natureza, desde a pré-história é vista para o homem como um provedor 

de alimentos e medicamentos naturais. Com o passar dos anos concomitante com o 

avanço da Ciência foi percebido que o chá utilizado pelos nossos ancestrais para uma 

determinada enfermidade surtia, cientificamente, devido à presença de substâncias 

biologicamente ativas. Isso fez com que a natureza se tornasse fundamental para a 

produção de novos fármacos naturais, ou inspiração para desenvolvimentos de 

protótipos de moléculas sintéticas.    

O ecossistema marinho se faz importante dentro do conceito da natureza, 

pois totaliza 95% da biosfera da Terra. Inserido nessa porcentagem, existe uma 

abundância de organismos com mais de 300 mil espécies, sendo ainda um ecossistema 

muito pouco estudado e assim, podendo haver uma diversidade maior de organismos, 

tanto macro como de microrganismos (GOGINENI et al., 2015; MOGHADAMTOUSI 

et al., 2015). Os oceanos, devido a fatores físicos e sua dimensão faz com que o 

ecossistema marinho se torne um ambiente singular com uma vasta diversidade química 

(MOGHADAMTOUSI et al., 2015). 

O universo marinho tem se revelado uma fonte diversa e rica de novos e 

bioativos produtos naturais, culminando em um aumento no número de novas pesquisas 

voltadas para esta área. No Catálogo da vida são descritos 60 filos como oriundos do 

ambiente marinho, em um total de mais de 76 filos dos eucariotos (BLUNT; 

BUCKINGHAM; MUNRO, 2012) e que até nos dias de hoje foram reconhecidas no 

Registro Mundial de Espécies Marinhas cerca de  242.745 espécies (WORMS, 2016). 

Dentro dessa variada biodiversidade, foram avaliados diversos organismos marinhos 

como, corais moles, esponjas, lesmas do mar, tunicados entre outros; visando a busca de 

metabólitos naturais bioativos (HUSSEIN & MOHAMED, 2015). 

Gogineni et al., (2015) descreveram que 60% dos fármacos que possuem 

atividade antitumoral são oriundos de fontes naturais. Os organismos marinhos 

produzem as substâncias com vários propósitos, como feromônios de atração sexual, 

metabólitos para mecanismos de defesa, competição por espaço e nutrientes dentre 

outros, para que estes possam coexistir em ambientes com restrição ecológica e assim 

perpetuar sua espécie. Isso resulta em uma evolução da espécie que se torna capaz de 

mediar interações ecológicas e faz com que haja um aumento da sobrevida, quando 



comparada caso o organismo não produzisse estes metabólitos secundários (NÚÑEZ-

PONS; ÁVILA, 2015; BLUNT et al., 2016). Consequentemente, a presença desses 

metabólitos bioativos está relacionada à existência de estímulos externos (CHEN et al., 

2014). Em razão disso, o conjunto de condições ambientais exclusivos dos mares e 

oceanos como acidez ou alcalinidade das águas, salinidade, concentração de oxigênio, 

clima, pressão, incidência de radiação ultravioleta e disponibilidade de nutrientes, 

caracterizam um importante fator na complexidade na produção das substâncias 

químicas (CRAGG & NEWMAN, 2013; FELCZYKOWSKA et al., 2012). 

 Esses fatores resultam em compostos isolados que apresentam um grau de 

complexidade superior quando comparados a compostos isolados do ambiente terrestre. 

A complexidade dessas substâncias dá-se pela sua forma espacial, presença de 

heteroátomos e halogênios (HUSSEIN & MOHAMED, 2015; GRIBBLE, 2015; 

GERWICK & MOORE, 2012). Por isso, Mohamed et al., (2015) consideram-se que o 

ambiente marinho possui quantitativamente um número maior de substâncias 

biologicamente ativas que o ambiente terrestre.  

Geralmente, substâncias naturais isoladas do ambiente marinho expressam 

maior bioatividade quando comparadas com ambiente terrestre, como foi observado em 

ensaios de citotoxicidade, quando aproximadamente 1% das amostras marinhas testadas 

apresentaram potencial antitumoral contra 0,1% das amostras terrestres testadas (LI et 

al., 2015, MUNRO et al., 1999). Com isso, a descoberta dessas novas estruturas 

químicas, que possuem especificidade por receptores proporcionara o desenvolvimento 

de novas drogas para as mais diversificadas utilizações terapêuticas, porém com foco 

principal no tratamento do câncer, sendo esta financiada pelo Instituto Nacional do 

Câncer do governo Americano (RANGEL & FALKENBERG, 2015; CRAGG; 

NEWMAN, 2009; GERWICK; MOORE, 2012; GERWICK; FENNER, 2013; 

TADESSE et al., 2014; BLUNT et al., 2015; BLUNT et al., 2016).  

Devido essa grande variedade percebeu-se que o ambiente marinho não 

apenas colabora com a produção de novos fármacos, mas também de fornecer outros 

tipos de produtos como por exemplo para o mercado alimentício, cosmético, 

agroquímicos, meios de cultura entre outros (MOGHADAMTOUSI et al., 2015; 

BLUNT et al., 2016; CHEUNG et al 2015; GOGINENI et al., 2015; GRIBBLE, 2015; 

HONG et al., 2015; HUSSEIN & MOHAMED, 2015; RANGEL & FALKENBERG, 

2015).    



Estudos onde se tem como ponto de partida organismos marinhos brasileiros 

têm levado a descoberta de uma grande gama de classe de compostos como alcaloides, 

peptídeos e policetídeos. Estes metabólitos demonstraram potencial biológico 

expressivo, em estudos de atividades anticancerígenas, antimicrobiana, antifúngica 

(IÓCA; ALLARD; BERLINCK, 2014).  O potencial de microrganismos marinhos 

taxonomicamente variados fica bastante claro em revisões publicadas recentemente, que 

descrevem principalmente as atividades antitumoral, antibacteriana, anti-inflamatória, 

antifúngica e antiviral de seus metabólitos (BLUNT et al 2016; CHEUNG et al., 2016; 

CHEUNG et al., 2015; GOGINENI et al., 2015; GRIBBLE, 2015; HABBU et al., 2016; 

HONG et al., 2015; HOU et al., 2015; MOGHADAMTOUSI et al., 2015; SATO, 2015; 

SWAIN et al., 2015). Levando em consideração que uma fração menor que 0,1% das 

espécies microbianas existentes nos oceanos são devidamente conhecidas, há um 

interesse na investigação desta fonte de metabólitos secundários para um maior 

entendimento dentro do ecossistema em que está inserido, assim como, descobertas de 

novos metabólitos para o uso em patologias humanas (HOU et al., 2015; 

MOGHADAMTOUSI et al., 2015). Por isso, atualmente existem diversos grupos de 

pesquisas voltados para o estudo de fungos marinhos e cianobactérias, com o objetivo 

de identificar produtos bioativos (GERWICK & MOORE, 2012). Enfim, pode-se 

esperar, no futuro, um aumento de medicamentos oriundos do ambiente marinho 

resultado de crescente pesquisa que vem sendo realizadas nesses últimos anos (ZHANG 

et al., 2016; RANGEL & FALKENBERG, 2015). 

 

1.2 Produtos naturais marinhos: retrospectiva e perspectivas futuras 

As primeiras substâncias naturais bioativas relatadas na literatura que 

serviram como protótipos para medicamentos foram descobertas na metade do século 

passado (BERGMANN & FEENEY, 1951). Modificações estruturais das moléculas 

naturais através de sínteses resultaram em drogas antivirais e antileucêmicas 

desenvolvidas nos anos 70, incluindo o primeiro tratamento efetivo contra infecção por 

HIV (RANGEL & FALKENBERG, 2015; GOGINENI et al., 2015).  

Atualmente, dos diversos medicamentos aprovados pela FDA, nove são de 

origem marinha (Food and Drug Administration – EUA) e pelo menos 13 fármacos 

estão em fase de estudos avançados visando diversas aplicações, desde anti-

inflamatórios até medicamentos para o tratamento de doenças neurológicas como a 



doença de Alzheimer e a esquizofrenia (CHEUNG et al 2016; ZHANG et al., 2016; 

RANGEL & FALKENBERG, 2015; BOURGUET-KONDRACK & KORNPROBST, 

2014; GERWICK & FENNER, 2013; NEWMAN & CRAGG, 2016).  

Ao contrário das plantas terrestres, que desde muito tempo são utilizadas na 

medicina, o uso de metabolitos ativos de origem marinha é recente, teve início a pouco 

mais de 50 anos e vem ganhando um grande reconhecimento nos últimos anos 

(HUSSEIN & MOHAMED, 2015). Segundo Blunt et al., (2016) entre 1965 a 2014, 

foram descritos aproximadamente 25700 novos compostos, da qual 1378 substâncias 

foram descritas no último ano. Apesar de que, para apenas 25% destas substâncias são 

reportados estudos de bioatividade, muitas já apresentaram potencial biológico 

interessante (BLUNT et al., 2016; HOU et al., 2015). Consequentemente, o uso de 

produtos naturais ou derivados destes constituem cerca de 48% do total de fármacos 

oferecidos para uso terapêutico entre os anos de 1981 e 2014 (NEWMAN & CRAGG, 

2016; DAVID et al., 2015). Consequentemente, o uso de produtos naturais ou derivados 

destes constitui cerca 48 % do total de fármacos oferecidos para uso terapêutico entre os 

anos de 1981 e 2014 (NEWMAN & CRAGG, 2016; DAVID et al., 2015).  

Como exemplo de medicamentos oriundos do ambiente marinho temos o 

nucleosídeo vidarabina (arabinofuranosiladenina ou Ara-A, Vira-A ®) (Figura 1), 

desenvolvido por semi-síntese a partir do nucleosídeo espongouridina e então produzido 

via fermentativa pelo fungo Streptomyces antibioticus, sendo utilizado para o 

tratamento de infecções virais por herpes, vaccinia e varicella-zoster desde 1976 

(WHITLEY et al., 1980). Dentre outros medicamentos desenvolvidos a partir do 

nucleosídeo original espongouridina, temos os antivirais aciclovir (Zovirax®) (Figura 

1), indicado para o tratamento de infecções por herpes simplex, zoster e varicela 

(SNOECK et al., 1999); e zidovudina (Retrovir®), lançado em 1987 para o tratamento 

de pacientes infectados pelo vírus HIV (MITSUYA et al., 1985). 

A seguir serão apresentados alguns fármacos obtidos a partir do ambiente 

terrestre. O ziconotídeo é um peptídeo analgésico, que atende pelo nome comercial 

Prialt®, acessível no mercado desde 2004, indicado para o tratamento de dor 

neuropática e crônica. Ele foi inicialmente isolado do veneno do mexilhão Conus magus 

e então sintetizado (MCGIVERN, 2007). O alcalóide tetrodotoxina, isolado de peixes, 

algas e bactérias, está sendo empregado em testes clínicos para o tratamento de dor 

neuropática e periférica associadas ao câncer (BANE et al., 2014). Para o tratamento da 

hipertrigliceridemia também há um medicamento oriundo do ambiente marinho. Este é 



composto por dois ésteres etílicos do ácido ômega-3 de peixes, comercializados pelo 

nome de Lovaza® (Figura 1), lançado em 2004 (KOSKI, 2008). Os produtos naturais 

marinhos não se encontram somente em medicamentos. A nereistoxina foi um produto 

natural marinho que se sobressaiu na agroindústria. Ela foi extraída da poliqueta 

marinha Lumbrinereis sp. e foi protótipo para a síntese do inseticida Cartap (Padan®) 

(4) que é comumente utilizado para o controle de pragas em plantações de laranja e 

outras culturas (FREITAS, 1990). 

De forma geral, a principal atividade biológica utilizada como fonte de 

pesquisa foi para o tratamento do câncer, onde há atualmente quatro medicamentos 

disponíveis no mercado: o nucleosídeo sintético citarabina (arabinofuranosilcitidina ou 

Ara-C, Cytosar-U ®) ilustrado na figura 1 indicada para o tratamento das leucemias 

não-linfocítica aguda, mielocítica crônica e meníngea desde 1972 (MCCONNELL et 

al., 1994). 

O mesilato de eribulina (Halaven®) aprovado em 2010 para o tratamento de 

câncer de mama metastático, análogo simplificado da halicondrina B, um poliéter 

macrocíclico produzido por esponjas marinhas (LIU et al., 2012); o alcalóide 

semisintético trabectedina (Yondelis®) (figura 1), originalmente produzido pelo 

tunicado Ecteinascidia turbinata, aprovado em 2007 e utilizado como antitumoral de 

amplo espectro (GALMARINI et al., 2014). 

O brentuximab vedotina (Adcetris®), que consiste de um derivado sintético 

da dolastatina 10 conjugado a um anticorpo (DORONINA et al., 2003), lançado no 

mercado em 2011 para o tratamento de linfomas (RANGEL & FALKENBERG, 2015).  

No âmbito do ambiente marinho, dos 2500 produtos naturais que foram 

caracterizados em 2013, apenas um torna-se um medicamento aprovado (GERWICK & 

FENNER, 2013). No período de 2005-2007 foi constatado de que 13 produtos naturais e 

derivados aprovados para o uso terapêutico, dois são de origem de organismos marinhos 

(Hussein; Mohamed, 2015).  

Uma pesquisa feita anualmente na Nova Zelândia mostrou que o número de 

novas substâncias marinhas vem sofrendo um aumento considerável. Foi descrito que 

no período de 2011 a 2014, foram descritos 226 novos produtos de origem marinha. 

Esses dados são relevantes quando comparados com os números de produtos naturais 

marinhos descritos na primeira edição em 1984, quando o número de novas substâncias 

não chegava a 400 (BLUNT et al., 2013; BLUNT et al., 2014; BLUNT et al., 2015; 

BLUNT et al., 2016). Com o passar dos anos é tido como uma tendência à pesquisa em 



microrganismos marinhos e estudos recentes vem demonstrando isso através do o 

surgimento de novas substâncias isoladas e com importantes atividades biológicas 

(BLUNT et al., 2016). Pode-se citar como exemplo de novas substâncias 

biologicamente ativas as mangromicinas A e B isoladas do actinomiceto Lechevalieria 

aerocolonigenes com atividade antitripanomicida (NAKASHIMA et al., 2014; BLUNT 

et al., 2016), a substância bastimolida A (Figura 1), um novo macrolídeo que possui 

uma forte atividade antimalária e foi isolado da cianobactéria marinha Okeania hirsuta, 

identificada como um novo gênero (SHAO et al., 2015). Do fungo marinho Aspergillus 

sp. XS- 20090B15 foi isolado um agente antiviral, 22-O-(N-Me-L-valil)-21-epi-

aflaquinolona B, demonstrado na figura 1 (CHEN et al. 2014; BLUNT et al., 2016).  

 

Figura 1. Substâncias isoladas de origem marinha ao longo dos anos. 
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1.3 Evolução da pesquisa com produtos naturais marinhos  

O número de produtos naturais marinhos caracterizados tem experimentado 

um crescimento expressivo a partir dos anos 90 (PÉREZ-VICTORIA et al., 2016; 

ZHANG et al., 2016). Hussein et al., (2015), descreveram que em um período de 3 anos 

(2000-2003) foram descritos 2450 novos produtos naturais de origem marinha, uma vez 

que, no período de 1965 a 1970, foram descritos somente 100. Este aumento no número 

de produtos naturais descritos deve-se a avanços nos métodos científicos, que engloba 

desde a coleta e extração dos organismos produtores, um aprimoramento em técnicas 

elucidação estrutural, síntese química e por fim ensaios biológicos que validam estas 

substâncias como bioativas (PÉREZ-VICTORIA et al., 2016; ZHANG et al., 2016; 

RANGEL & FALKENBERG, 2015; LI et al., 2015). 

Para uso em amostragem e para a realização de coleta em ambientes 

extremos, como o solo antártico, técnicas e equipamentos sofisticados, tem permitido 

um acesso abrangente a uma fonte inexplorada de biodiversidade (LI et al., 2015). 

Mesmo assim, estima-se que menos de 0,1% dos microrganismos marinhos são 

reportados e  que uma pequena quantidade deles estão à disposição para serem 

cultivados em laboratório. Assim, técnicas de cultivo incluindo modificações no meio 

de cultura como o uso de meios baseados em água do mar, adição de substâncias 

modificadoras e outros recursos têm sido empregados para aumentar linhagens de 

microrganismos com potencial metabólico único (ZHANG et al., 2016). Para 

determinação e/ou elucidação estrutural com maior precisão são empregadas diversas 

técnicas de separação em alta resolução (CLAE), juntamente com outros sistemas que 

fornecem uma grande variedade de informações. 

Combinações de diferentes instrumentações na forma de dispositivos 

hifenados como EC-EM (eletroforese capilar acoplada à espectrometria de massas), 

CLAE-EM (cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de 

massas) ou CLAE-RMN (cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a 

ressonância magnética nuclear) são bastante utilizados nas pesquisas atuais em produtos 

naturais (PÉREZ-VICTORIA et al., 2016; ZHANG et al., 2016; LI et al., 2015). Deve-

se levar em consideração a necessidade de levantamentos bibliográficos frequentes e 

específicos para a área, para que haja um maior êxito no estudo de desreplicação. 

Scifinder, Dicionário de Produtos Naturais, PubChem, ChemSpider, Antibase, são 

exemplos de bancos de dados de produtos naturais disponíveis para a realização de 

pesquisas. O Antimarin e o Marinlit, já são considerados como sites usados para 



pesquisas específicas de produtos naturais do ambiente marinho (PÉREZ-VICTORIA et 

al., 2016). 

Técnicas de cromatografia analítica e semipreparativa são utilizadas para 

fracionar o extrato bruto com o objetivo de obter a fração e consequentemente ter o 

isolamento da substância de interesse e assim alcançar o acesso a sua bioatividade e 

elucidação da sua estrutura (PÉREZ-VICTORIA et al., 2016). Apesar da evolução das 

técnicas utilizadas para a elucidação, as técnicas de espectrometria de massas, a 

espectroscopia de RMN permanece como carro chefe para a elucidação estrutural de 

analitos orgânicos, já que juntos obtêm uma grande quantidade de informações 

estruturais (PÉREZ-VICTORIA et al. 2016; LI et al., 2015).  

 

1.4 Aspergillus unguis e seus metabólitos 

 

Fungos marinhos tem a capacidade de produzirem uma gama diversificada e 

altamente complexa de substâncias, tanto quimicamente quanto biologicamente. O 

fungo Aspergillus unguis, isolado do ambiente marinho é conhecido pela sua 

capacidade de produzir novos compostos bioativos como, por exemplo, a Nidulina 

(BUGNI & IRELAND, 2004). O fungo Aspergillus unguis foi primeiramente isolado 

por Émile-Weil & L. Gaudin em 1935. Ele pertence ao Filo Ascomycota, Classe 

Eurotiomycetes, Ordem Eurotiales, Família Trichocomaceae e a sua forma anamorfa 

(assexuada) denomina-se Emericella unguis. (Catalogue of Life,2017). Aspergillus 

unguis situa-se principalmente em locais tropicais e subtropicais, porém já foi reportado 

na literatura sua presença em ambiente marinho. Sua morfologia se caracteriza por ser 

um fungo filamentoso, colônias que crescem de maneira óptima em uma temperatura de 

30 ° C. 

É um fungo altamente adaptável, podendo utilizar-se vários meios de 

culturas como, ágar Sabouraud maltose, ágar Czapek, para realização de seu 

crescimento (Mycobank, 2015). As colônias desse fungo configuram-se por ser 

primeiramente na coloração branca, sendo que posteriormente tornam-se esverdeados. 

Com o passar do tempo de cultivo, elas podem chegar a coloração marrom.  

 Os conidióforos do A. unguis são denominados como não-septado, 

apresentando paredes lisas e com o tamanho de 45-65 μm de comprimento. As cabeças 

esporuladas maduras têm 250-300 μm de diâmetro. Os conidióforos terminam em 

vesículas hemisféricas de 9-12 μm de largura. Os conídios têm o formato esférico e 



medem cerca de 3 μm de diâmetro. As hifas espiculares são asseptadas e atingem um 

comprimento de 1000 μm ou maior (RAPER., K.B., FENNELL., D.J., 1965).  

 A classe de metabólitos que esse fungo, assim como seu anamorfo, mais 

produzem são as depsidonas cloradas e ftalidas, que desde 1987 são relatadas na 

literatura e continuam sendo isoladas novas moléculas dessas classes. As depsidonas 

apresentam, além da ligação éster entre duas unidades fenólicas, uma ligação éter. 

Também são conhecidas pelo potencial antimicrobiano contra Staphylococcus aureus e 

citotóxico (SULTANA & AFOLAYAN., 2011;  KOKUBUN et al., 2007), atividade 

antimalária (KHUMKOMKHET et al., 2009), inibidor de aromatase e atividade 

antioxidante (CHAMCHEON et al., 2009), atividade antiviral  (HIV) (VLIETINCK et 

al., 1998) e anfúngica (ABDOU et al., 2010).   

Atualmente pesquisas mostraram como atividades biológicas da depsidona a 

inibição da enzima Rab geranilgeranil transferase (BANNAWARTH et al., 2012). 

Concluindo assim, que a depsidona possui uma gama variada de atividades biológicas 

que podem ser importantes para o desenvolvimento de drogas.  

Kawara et al. (1987) descreveram a descoberta de uma nova depsidona 

relacionada à nidulina, que foi denominada como 2-clorounguinol, mostrando sua 

estrutura molecular na figura 2, e uma nova ftalida, 3-etil-5,7-diidroxi-3,6-

dimetilftalida, isoladas juntamente com três outras substâncias já conhecidas: nidulina, 

nornidulina e unguinol, todas representadas na figura 2. 

Na figura 2 pode-se observar a folipastatina, que foi isolada a partir do caldo 

de cultivo do A. unguis, uma nova depsidona que teve uma atividade biológica 

comprovada contra a inibição da fosfolipase A2 (HAMANO et al., 1992). Em 1998, 

Kawara et al.,  relataram na literatura a elucidação estrutural de outras 3 novas 

moléculas de depsidonas isoladas da Emericella unguis. Uma nova classe metabólica, 

depsida, foi encontrada no anamorfo do A. unguis com um potencial antimicrobiano 

contra Staphylococcus aureus, que ficou nomeada como guisinol, ilustrada na figura 2. 

Sureram et al., (2012), isolaram a partir de um isolado de A. unguis do 

ambiente marinho da Tailândia três novas depsidonas: Aspergilussidona A, B, e C, um 

novo diaril éter:  Aspergilussieter, uma pirona que já era conhecida sinteticamente (20),  

descritas sua estrutura molecular na figura 2. Além das 3 substâncias conhecidas: 

nidulina, nornidulina e 2-clorounguinol.   

Sabe-se que enzimas, como FADH-2 halogenase dependente e 

haloperoxidases são responsáveis pela halogenação dos metabólitos secundários 



produzidos pelos fungos, e que aqueles podem incorporar outros halogênios em seus 

produtos naturais formados. A introdução do cloro nas depsidonas é o resultado da 

atividade desta enzima. O cultivo do fungo A. unguis no meio PDB contendo diferentes 

sais halogenados, como KBr, KI e KF, faz com que as enzimas utilizem estes sais como 

substrato, ao invés do cloro. Consequentemente, houve-se a descoberta de uma nova 

substância derivada de depsidona bromada, ao invés de clorada. Com isso, pode-se 

observar a presença de novos produtos naturais direcionados por biossintese através da 

biohalogenação (Surerram, 2013).   

No meio PDB contendo o sal KBr, houve o isolamento de 3 novas 

depsidonas bromadas denominadas aspergillusidona D, E, F; dois derivados de orcinol: 

aspergillusfenol A e B; um éster bromado e duas moléculas já conhecidas: unguinol e 3-

etil-5,7-diidroxi-3,6-dimetilftalida. No meio PDB contendo o sal KI, houve o 

isolamento de uma nova depsidona: 2,4-diclorounguinol, agonodepsida A e quatro 

moléculas previamente já relatadas na literatura: unguinol, nidulina, nornidulina, 2-

clorounguinol também descritas na figura 2. No meio contendo o sal KF observou-se 

uma toxicidade que impediu o crescimento do fungo (SURERAM et al., 2013). 

 

 Figura 2. Metabólitos isolados do fungo endofítico Aspergillus unguis. 
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2. CONCLUSÃO 

 

O fungo codificado PDMIII1 pdba foi identificado como sendo Aspergillus 

unguis, um fungo que já foi relatado na literatura tanto em meio marinho quando em 

meio terrestre. Foi encontrado ftalato, no meio arroz, por meio de análise de CG-EM, 

que pode ser considerado oriundo do fungo, uma vez que, foi encontrado apenas em um 

dos extratos e também, o fato que já está descrito na literatura a comprovação que 

fungos podem produzir ftalatos. 

Foi possível identificar 4 tipos de ftalato no extrato bruto de arroz, além de 2 

picos sem nenhuma compatibilidade no banco de dados. Enquanto no extrato bruto de 

PDB picos não foram encontrados nenhuma compatibilidade no banco de dados. 

Ao realizar a comparação dos dois meios de cultura através de ensaios 

bioguiados foi considerado que o meio de cultivo mais promissor para a produção de 

metabólitos secundários foi o PDB. Foram isoladas 3 substâncias, oriundas de 2 frações, 

sendo dentro elas 2 conhecidas e uma inédita, ainda está em processo de elucidação. 

Dentre as atividades biológicas testadas houve atividade antimicrobiano 

contra S. aureus sinérgica entre DEP-2 e DEP-3, sendo estas também moléculas que 

apresentaram um resultado promissor contra atividade leishmanicida, que nunca foi 

reportado na literatura. Os procedimentos futuros para ambas moléculas é a realização 

de mudanças estruturais na estrutura molecular para que possa haver uma diminuição na 

sua citotoxicidade, sem que isso interfira na atividade leshmanicida observada, 

principalmente pela DEP-2. 

 Já a DEP-1, Nidulina, foi considerável fotoestável, da qual é uma atividade 

inédita para esta molécula bem reportada na literatura, porém foi considerada 

fototóxica. Então o próxima etapa para a Nidulina é realizar o experimento com a pele 

artificial 3D para analisarmos mais profundamente a existência dessa fototoxicidade, 

uma vez, que o 3T3 é um experimento da qual não considera a permeação cutânea.   
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