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RESUMO 

 

MOMESSO, L. S. Estudo químico-biológico dos fungos endofíticos Cladosporium 

sphaerospermum, Pestalotiopsis guepini e Chaetomium globosum. 2008. 126 p. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto-SP, 2008. 

 

Três fungos endofíticos isolados de Viguiera robusta (Asteraceae) foram cultivados em três 

meios de cultivo distintos (Czapek, arroz e extrato de malte) e também em culturas binárias 

em extrato de malte. Para a extração dos cultivos em extrato de malte foi utilizada a resina 

diaion HP-20, que promove a adsorção dos metabólitos produzidos pelo fungo, aumentando o 

rendimento dos extratos. Os extratos e frações obtidos foram submetidos à análise química 

por meio de técnicas cromatográficas e RMN 1H e a ensaios diversos biológicos para a 

comparação de seus perfis. O estudo químico do extrato de Chaetomium globosum (VR-10), 

cultivado em arroz, levou a isolamento da substância S1 (chaetoglobosina E), que apresenta 

elevada atividade citotóxica e é uma ferramenta importante em biologia química. Também de 

C. globosum foi isolado a substância S2 (dimetil-tereftalato), o qual já foi identificado como 

metabólito de fungo endofítico e também de planta. De Pestalotiopsis guepini (VR-8), 

cultivado em Czapek, foi isolada a substância S3 (tirosol), relatado na literatura como 

molécula sinalizadora em Candida albicans. Do fungo Cladosporium sphaerospermum (VR-

2), após cultivo em arroz, foram isoladas três substâncias: marcfortina A (S4), a marcfortina B 

(S5) e a marcfortina C (S6) e (S7), substâncias com pronunciada atividade antiparasitária. Foi 

desenvolvido um método via CLAE-DAD-MS/MS para identificação rápida de derivados de 

marcfortina, o qual possibilitiou a identificação da substância  S7 (marcfortina D) no extrato 

bruto de C. sphaerospermum. A análise conformacional da marcfortina A (S4) foi realizada 

através de experimentos de NOE-diff e técnicas de modelagem molecular. Os resultados 

obtidos nos bioensaios após diferentes cultivos dos fungos endofíticos indicaram que estes são 

fontes promissoras de substâncias bioativas, constituindo ferramentas importantes na busca 

por novos compostos. 

 

Palavras chave: fungos endofíticos, ensaios biológicos, marcfortina, Cladosporium 

sphaerospermum, Chaetomium globosum 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

MOMESSO, L. S. Chemical and biological study of the endophytic fungi Cladosporium 

sphaerospermum, Pestalotiopsis guepini and Chaetomium globosum. 2008. 126 p. Thesis 

(Doctoral) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto-SP, 2008. 

 
Three endophytic fungi isolated from Viguiera robusta (Asteraceae) were cultivated in three 

different culture media (Czapek, rice and malt extract) and also in mixed cultures in the malt 

extract medium. Diaion HP-20 resin was used for the malt extract cultures extraction 

increasing the yields of the extracts. Extracts and fractions have been submitted to chemical 

analyses by chromatographic techniques and 1H NMR, and also to several bioassays for the 

comparison of their chemical and biological profiles. Chemical study of the rice culture 

extract from Chaetomium globosum (VR-10) gave the citotoxic compound S1 

(chaetoglobosin E), an important chemical biology tool. C. globosum also led to the isolation 

of compound S2 (dimethyl-terephthalate), previously isolated from an endophytic fungus and 

also from plants. Compound S3 (tyrosol) has been isolated from the Czapek culture extract of 

Pestalotiopsis guepini (VR-8). Tyrosol has been reported as a quorum sensing molecule in 

Candida albicans. Three compounds have been isolated from Cladosporium sphaerospermum 

(VR-2) rice cuture extract: marcfortine A (S4), marcfortine B (S5) and marcfortine C (S6). 

Marcfortines have been reported as potent antiparasitic compounds. A HPLC-DAD-MS/MS 

was developed for the rapid identification of marcfortine derivatives, which allowed the 

identification of compound S7 (marcfortine D) in the crude extract from C. sphaerospermum. 

The conformational analysis of marcfortine A (S4) was carried out by NOE-diff experiments 

and molecular modeling techniques. Bioassays results showed that the endophytic fungi 

should be considered as promising sources of novel and bioactive compounds.  

 

Key words: endophytic fungi, biological assays, marcfortine, Cladosporium sphaerospermum, 

Chaetomium globosum



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Biodiversidade: um componente essencial na busca por novos compostos 

Biodiversidade pode ser definida como a variedade e variabilidade existentes entre 

organismos vivos e as complexidades ecológicas nas quais eles ocorrem. Ela pode ser 

entendida como uma associação de vários componentes hierárquicos, ecossistemas, 

comunidades, espécies, populações e genes em uma área definida. Uma das principais 

características da biodiversidade é a distribuição relativa desigual dos seus componentes no 

espaço geográfico, significando que a abundância de espécies é variável em um determinado 

ambiente e que existem gradientes geográficos da biodiversidade. A implicação óbvia disso 

relaciona-se com a necessidade de serem tomadas medidas urgentes para a conservação dos 

ecossistemas nos quais as diferentes espécies ocorrem e interagem. A magnitude da 

biodiversidade brasileira não é conhecida com precisão tal a sua complexidade, estimando-se 

a existência de mais de dois milhões de espécies distintas de plantas, animais e 

microrganismos (NODARI; GUERRA, 2000). 

A natureza tem sido fonte de agentes medicinais por milhares de anos e continua 

sendo uma abundante fonte de novos quimiotipos e farmacóforos. Dentre os microrganismos, 

menos de 5% das espécies de fungos são atualmente conhecidas e o potencial de novas fontes 

microbianas, particularmente aquelas encontradas em ambientes extremos, parece ilimitado 

(NEWMAN; CRAGG, 2007). 

O registro de rastreamento da descoberta de fármacos de produtos naturais, associado 

com a contínua ameaça à biodiversidade através da destruição dos ecossistemas terrestre e 

marinho e o atual baixo número de novas entidades químicas desenvolvidas nas indústrias 

farmacêuticas, proporcionam o argumento irrefutável em favor da maior colaboração 

multidisciplinar e internacional na exploração da natureza como fonte de novos indícios para 

o desenvolvimento de fármacos e outros valiosos agentes bioativos (NEWMAN; CRAGG, 



 

 

2007). Neste aspecto, a diversidade biológica imensamente rica do Brasil oferece um 

potencial único e incomparável. 

 

1.2. Produtos naturais como fontes de substâncias bioativas 

Os produtos naturais representam a principal fonte de agentes terapêuticos para 

doenças infecciosas (bacterianas e fúngicas), câncer, desordens lipídicas e imunomodulação 

(CLARDY; WALSH, 2004). 

Plantas, insetos, microrganismos e organismos marinhos exibem complexa interação 

com o meio ambiente e produzem metabólicos utilizados para sua sobrevivência. Como 

conseqüência de seu papel biológico, esses metabólitos podem exibir amplo espectro de 

atividades biológicas. 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., 2007). 

Estudos clínicos, farmacológicos e químicos dos medicamentos tradicionais, 

predominantemente derivados de plantas foram a base de muitos fármacos como o 

antiinflamatório aspirina, o cardiotônico digitoxina, o analgésico opióide morfina, o 

antimalárico quinina, e a pilocarpina utilizada para tratamento de glaucoma (BUTLER, 2004). 

Mais recentemente, a terapia anticâncer foi beneficiada pelos produtos naturais derivados de 

plantas como os alcalóides da vinca (vimblastina e vincristina) e o paclitaxel (Taxol®), assim 

como por produtos naturais derivados de podofilotoxina (etoposídeo e tenoposídeo) e 

camptotecina (topotecan e irinotecan) (CALLERY, 2002). 

Uma análise da origem dos fármacos desenvolvidos nos últimos 25 anos indica que 

67% das 877 pequenas moléculas das novas entidades químicas são formalmente sintéticas, 

mas 16,4% correspondem a moléculas sintéticas contendo grupo farmacofórico derivado 



 

 

diretamente de produtos naturais (NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2003). Além disso, 12% 

são, na verdade, modeladas a partir de um inibidor, produto natural, de um alvo molecular de 

interesse, ou mimetizam o substrato endógeno do sítio ativo. Então, somente 39% das novas 

entidades podem ser classificadas como verdadeiramente sintéticas em sua origem 

(NEWMAN; CRAGG, 2007).  

 

1.3. Substâncias bioativas obtidas de microrganismos 

A busca por compostos produzidos por microrganismos tem uma história mais recente 

que a dos produtos derivados de plantas. A descoberta da penicilina por Fleming, em 1929, 

revolucionou o tratamento de infecções bacterianas. Esta descoberta levou pesquisadores 

acadêmicos e de indústrias 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., 2007). 

A importância da quimiodiversidade dos produtos naturais no processo de 

desenvolvimento de fármacos é amplamente discutida na literatura (NEWMAN; CRAGG, 

2007; GALM; SHEN, 2007; LAM, 2007; CHIN et al., 2006; DEMAIN, 2006; GULLO et al., 

2006; VIEGAS-Jr; BOLZANI; BARREIRO, 2006; PATERSON; ANDERSON, 2005; 

BUTLER, 2004). Entre todos os conhecidos produtores de pequenas moléculas de produtos 

naturais, os microrganismos representam uma fonte rica de metabólitos bioativos que 

apresentam larga escala de aplicações como agroquímicos, antibióticos, imunossupressores, 

antiparasitários e agentes anticâncer (GUNATILAKA, 2006). 

Fármacos antibacterianos baseados em produtos naturais microbianos em uso 

atualmente incluem os antibióticos β-lactâmicos como penicilinas, cefalosporinas, ácido 

clavulânico, carbapeninas e monobactamas, assim como as tetraciclinas, aminoglicosídeos, 

macrolídeos, lincosaminas, estreptograminas e peptídeos cíclicos (PUPO et al., 2006). 



 

 

A descoberta da penicilina a partir do fungo filamentoso Penicillium notatum por 

Fleming em 1929 e a observação de seu amplo uso terapêutico na década de 1940 introduziu a 

medicina a uma nova era, a chamada Era Dourada dos Antibióticos (MANN, 1994). Essa 

descoberta promoveu uma intensiva investigação de microrganismos como fonte de 

metabólitos bioativos estruturalmente diversos, os quais têm fornecido alguns dos mais 

importantes produtos da indústria farmacêutica. Estes incluem: agentes antibacterianos como 

a penicilina (de espécies de Penicillium), cefalosporinas (Cephalosporium cryptosporium), 

aminoglicosídeos, tetraciclinas e policetídeos de vários tipos estruturais (Actinomycetales); 

agentes imunossupressores, tais como metabólitos fúngicos, as ciclosporinas e a rapamicina 

(espécies de Streptomyces); agentes redutores do colesterol sangüíneo, tais como a 

mevastatina (compactina) e lovastatina (de espécies de Penicillium); anti-helmínticos e 

antiparasitários, tais como as ivermectinas (Streptomyces) (GALLO et al., 2007; NEWMAN; 

CRAGG, 2007; PUPO et al., 2006). 

Os antibióticos antitumorais estão entre os mais importantes agentes quimioterápicos, 

os quais incluem membros das famílias das antraciclinas, bleomicinas, actinomicinas, 

mitomicinas e ácido aureólico. Agentes isolados de várias espécies de Streptomyces como a 

daunomicina e relacionados, as bleomicinas, a actinomicina, a mitomicina C, a mitramicina 

(antraquinona glicosilada), a estreptozocina e a deoxicofornicina são compostos clinicamente 

úteis (NEWMAN; CRAGG, 2005; NEWMAN; CRAGG, 2006). 

As epotilonas isoladas de Myxommycetales estão em fase de desenvolvimento clínico 

e são de grande interesse como potenciais agentes antitumorais devido ao seu mecanismo de 

ação ser o mesmo do paclitaxel. A vancomicina, geralmente referida como o fármaco de 

último recurso no tratamento de infecções por Staphylococcus aureus resistentes, juntamente 

com o paclitaxel mobilizaram cerca de 1 bilhão de dólares anuais em vendas (ANGELL et al., 

2006).  



 

 

Os microrganismos compreendem uma enorme diversidade em espécies e 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, os fungos 

têm sido reconhecidos como um dos mais prolíficos produtores de metabólitos secundários. 

Tem sido sugerido que fungos são fundamentais para a saúde e prosperidade de todos 

ecossistemas terrestres, sendo essenciais para sua sustentabilidade e biodiversidade 

(GUNATILAKA, 2006). 

Um recente desenvolvimento no campo de produtos naturais microbianos é a 

demonstração do potencial para produção de uma variedade de novos metabólitos a partir de 

uma única cepa de microrganismo através de alterações sistemáticas dos parâmetros de 

cultivo (BODE et al., 2002). Isso realça que ainda existem muitos compostos a serem 

descobertos, mesmo a partir de linhagens já estudadas. Porém, para aumentar as chances de 

sucesso na descoberta de novas substâncias bioativas, novos nichos de biodiversidade devem 

ser investigados (CLARDY; WALSH, 2004). 

Até recentemente, microbiologistas ficavam bastante limitados em seus estudos de 

ecossistemas microbiológicos devido à incapacidade de cultivar a maioria dos 

microrganismos de ocorrência natural (NEWMAN; CRAGG, 2007). 

Segundo estimativas recentes, somente de 5% a 10% das espécies de fungos 

filamentosos já foram caracterizados. Nesse aspecto, uma das maiores fontes naturais que 

devem ser explorados são os fungos (MACCHERONI-JR; ARAÚJO; LIMA, 2004). 

Dentre todas as classes de fungos, os endofíticos merecem destaque especial, uma vez 

que produzem substâncias químicas inéditas e biologicamente ativas, com elevada diversidade 

estrutural (GUO et al., 2008; FIRAKOVA; STURDIKOVA; MUCKOVA, 2007; GALLO et 

al., 2008; VALACHOVA; MUCKOVA; STURDIKOVA, 2007; GUNATILAKA, 2006; 

PUPO et al., 2006; ZHANG; SONG; TAN, 2006;). 



 

 

1.4. Os fungos endofíticos e suas associações com as plantas hospedeiras 

Desde a descoberta dos endofíticos em Darnel, Alemanha, em 1914, vários cientistas 

têm definido os endofíticos de diferentes formas, que dependem de como são isolados e 

examinados. Por definição, estes microrganismos vivem nos espaços intercelulares dos 

tecidos das plantas hospedeiras (STROBEL, 2002) e que podem ser detectados em um 

momento particular associado a esses tecidos em uma planta hospedeira aparentemente 

saudável (SCHULZ; BOYLE, 2005). Colonizam os tecidos intra e/ou intercelulares da planta 

hospedeira, durante sua vida toda ou parte dela, sem causarem-lhe sintomas aparentes de 

doenças (STROBEL et al., 2004; ZIKMUNDOVÁ et al., 2002; TAN; ZOU, 2001). Eles 

podem estar presentes em todos os órgãos de uma planta hospedeira (PETRINI et al., 1992).  

A associação entre os seres vivos é uma condição vital para as espécies incapazes de 

conseguir por si mesmas os seus meios de sobrevivência, incluindo nutrientes e proteção 

contra espécies predatórias. 

A simbiose entre planta e endofítico pode ser observada pela proteção e alimentação 

do fungo que, em contrapartida, produz substâncias bioativas (hormônios reguladores de 

crescimento, antibacterianos, antibióticos, antifúngicos, antivirais, inseticidas, etc.) que 

aumentam o crescimento e competitividade do hospedeiro na natureza (LU et al., 2000; TAN; 

ZOU, 2001; SCHULZ et al., 2002; SCHULZ; BOYLE, 2005). Portanto, novas atenções vêm 

sendo dadas para a química e bioatividade dos metabólitos dos endofíticos, e também para sua 

biodiversidade e funções ecológicas (TAN; ZOU, 2001). 

Há a hipótese que a interação fungo endofítico e planta hospedeira seja caracterizada 

por um equilíbrio entre o poder de virulência do fungo e a defesa da planta. Se o balanço é 

perturbado por um dos envolvidos ou por ambos, uma diminuição da defesa da planta ou 

aumento do poder de virulência do microrganismo pode desenvolver. Como resultado dessa 

estreita relação, há possibilidade de que alguns microrganismos endofíticos tenham sistemas 

genéticos planejados para permitir a transferência de informações entre eles próprios e a 



 

 

planta hospedeira, implicando importância prática com relação à descoberta de novos 

metabólitos secundários bioativos (GALLO et al., 2007; HELLWIG et al., 2002).  

Muitos destes metabólitos, uma vez isolados e caracterizados, possuem um grande 

potencial a ser utilizado na medicina, agricultura, e na indústria. Novos antibióticos, 

antimicóticos, imunossupressores, e compostos anticâncer são exemplos do que se pode 

encontrar depois de se isolar e cultivar endofíticos individualmente, seguido de purificação e 

caracterização de alguns de seus produtos naturais (STROBEL et al., 2004). 

Alguns exemplos de metabólitos secundários produzidos por endofíticos ilustram que 

algumas cepas são capazes de produzir os mesmos compostos produzidos pelas plantas 

hospedeiras. Um exemplo clássico disso consiste na obtenção do paclitaxel (1) produzido por 

Taxomyces andreanae associado a Taxus brevifolia (STIERLE; STROBEL; STIERLE, 1993). 

O fungo Seimatoantlerium tapuiense isolado de Maguireothammus speciosus (Rubiaceae) 

também produz paclitaxel, além de diversos outros fungos endofíticos (STROBEL, 2002). 

Estes resultados apontam para novas fontes potenciais para a obtenção de paclitaxel e 

sugerem que este seja um metabólito de ocorrência comum em endofíticos. Exemplos mais 

recentes do isolamento de metabólitos vegetais de endofíticos associados envolvem a 

camptotecina (2), obtida de um fungo endofítico de Nothapodytes foetida (PURI et al., 

2005a); podofilotoxina (3), produzida pelo endofítico Trametes hirsuta, isolado de 

Podophyllum hexandrum (PURI et al., 2005b); vincristina (4), isolada a partir do fungo 

endofítico Mycelia sterilia associado a Catharanthus roseus (YANG et al., 2004) e hipericina 

(5) de um fungo associado a Hypericum perforatum (KUSARI et al., 2008). A Figura 1 

destaca os metabólitos produzidos por fungos endofíticos. 
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Figura 1. Metabólitos secundários anticancerígenos obtidos de fungos endofíticos. 

 

A bioprospecção em fungos endofíticos associados a espécies da família Asteraceae 

vem sendo desenvolvido no Laboratório de Química Farmacêutica da FCFRP-USP há 5 anos. 

Foram obtidos os microrganismos endofíticos associados às plantas que foram quimicamente 

investigadas no Laboratório de Farmacognosia e Princípios Ativos Naturais da FCFRP-USP 

(MOMESSO et al., 2008; GUIMARÃES et al., 2008; GALLO et al., 2008; BORGES; PUPO, 

2006). 

 Os ensaios biológicos feitos nestes laboratórios, bem como os demais realizados em 

colaboração com outros grupos de pesquisa e com os grupos da Rede BIOprospecTA-Biota-

Fapesp constituem valiosos resultados na bioprospecção em microrganismos endofíticos. 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

 Os objetivos desse trabalho envolveram o estudo químico de Cladosporium 

sphaerospermum (VR-2), Pestalotiopsis guepini (VR-8) e Chaetomium globosum (VR-10), 

fungos endofíticos obtidos das folhas de Viguiera robusta (Asteraceae), através de: 

• cultivo dos três fungos endofíticos em três meios de cultura diferentes (arroz, Czapek 

e extrato de malte); 

• cultivo dos três fungos endofíticos em misturas binárias como estratégia para 

diversificação na produção de metabólitos secundários; 

• avaliação dos extratos e frações em bioensaios antimicrobianos, de inibição da 

atividade enzimática e de citotoxicidade frente a linhagens celulares tumorais; 

• isolamento de substâncias através de métodos cromatográficos; 

• identificação das substâncias isoladas através de técnicas de RMN 1D, RMN 2D e 

EM; 



 

 

CONCLUSÕES 

 

Em vista dos resultados obtidos nos bioensaios, de um modo geral pode-se concluir 

que o fungo C. globosum (VR-10) é um bom produtor de substâncias bioativas, uma vez que 

os extratos e frações provenientes de seu cultivo em diferentes meios mostraram-se ativos na 

maioria dos ensaios, com destaque para suas atividades citotóxicas frente às linhagens de 

células tumorais. No ensaio antimicrobiano in vivo, os extratos de VR-10 e de C. 

sphaerospermum (VR-2), ambos cultivados em Czapek, promoveram uma maior taxa de 

sobrevivência do nematóide C. elegans. Assim, pode-se inferir que os fungos endofíticos 

endofíticos estudados são capazes de produzir substâncias com promissor potencial biológico. 

O emprego de três diferentes meios para o cultivo dos fungos endofíticos permitiu a 

comparação entre seus perfis químicos, inclusive quando cultivados em misturas binárias. 

Porém, o metabolismo de VR-10 parece não ser afetado, mesmo alterando-se as condições de 

cultura. Esse fato foi justicado pela obtenção da substância S1 (chaetoglobosina E) após o 

cultivo desse fungo em arroz, a qual já havia sido obtida do cultivo de VR-10 em meio 

Czapek (MOMESSO et al., 2008). Substâncias desta classe são importantes ferramentas em 

Biologia Química (PUPO; GALLO; VIEIRA, 2007) para estudo do citoesqueleto. 

O cultivo em arroz permitiu a obtenção de extratos com maiores rendimentos, porém 

com misturas mais complexas de substâncias. Meios de cultivos mais simples, como é o caso 

do Czapek que contém apenas de sais inorgânicos e sacarose, induzem os fungos a 

produzirem substâncias apenas tendo o açúcar como fonte de carbono. Em geral os extratos 

obtidos do cultivo em Czapek são obtidos em menores qualtidades e são menos complexos 

em termos de misturas de substâncias. Quando foram realizados cultivos em extrato de malte, 

ocorreu um aumento relativo no rendimento dos extratos. Isso provavelmente ocorreu devido 

à utilização da resina diaion HP-20 que, quando adicionada ao meio de cultura, permitiu a 

adsorção dos produtos excretados pelo fungo para o meio de cultivo. 



 

 

A obtenção de derivados de marcfortina pelo fungo C. sphaerospermum (VR-2) 

indicou que esse microrganismo é capaz de produzir substâncias que apresentam elevada 

complexidade estrutural, as quais apresentam relevante atividade antiparasitária (LEE et al., 

2002). Foi proposto um método de CLAE-DAD-MS/MS para análise do padrão de 

fragmentação das marcfortinas S4, S5 e S6, que se mostrou eficiente para a identificação 

destas substâncias em mistura, permitindo a identificação de S7 (marcfortina D) no extrato 

bruto de VR-2. Também, estudos de modelagem molecular permitiram a verificação das 

proximidades entre os núcleos de hidrogênio, o que corroborou com os dados experimentais 

observados nos espectros de NOE-diff, evidenciando a importância da associação das técnicas 

de modelagem molecular na análise estrutural de produtos naturais complexos. 

De uma forma geral, pode-se concluir que o metabolismo secundário dos fungos 

endofíticos, tanto em monocultura quanto em culturas mistas, constitui fonte promissora de 

substâncias com atividade biológica. 
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