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RESUMO
MORAIS, Aline Teixeira do Brasil. Biotransformação/biodegradação do antibiótico
norfloxacino por fungos de ambiente marinho. 2018. 87 f. Dissertação (Mestrado em
Ciências) – Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

A ocorrência de fármacos no meio ambiente têm despertado o interesse de pesquisadores, uma
vez que podem causar efeitos adversos à comunidade biótica. O norfloxacino (NOR) é um
fármaco amplamente empregado no tratamento de infecções bacterianas tanto em humanos
como em animais, e devido as suas propriedades físico-químicas, tem sido alvo de estudos
envolvendo o seu monitoramento e efeitos toxicológicos em micro-organismos, principalmente
em ambientes aquáticos. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo a investigação
da biotransformação/biodegradação do fármaco NOR por fungos derivados de ambiente
marinho. Primeiramente, foi realizada uma triagem a partir de 7 cepas fúngicas, das quais 4
foram selecionadas – Penicillium raistrickii CBMAI 931, Cladosporium sp. CBMAI 1237,
Aspergillus sydowii CBMAI 1241 e Penicillium raistrickii CBMAI 1235 – para avaliar a
influência da adição do fármaco na inoculação dos mesmos. Os experimentos foram realizados
na presença do fármaco (0,1 mg mL-1), e em caldo nutritivo (malte 2% em água do mar
artificial) por 35 dias (32°C, 130 rpm). A adição do fármaco no dia, e após a inoculação, não
influenciou no crescimento dos fungos. No entanto, a formação de produtos de
biotransformação foi observada para o experimento com adição do NOR no dia da inoculação,
os quais foram identificados por LC–QqTOF, baseando-se na similaridade entre as massas
obtidas experimentalmente e teórica, assim como nos produtos já reportados na literatura. A
porcentagem de biodegradação do fármaco foi determinada para o experimento com adição do
fármaco após a inoculação, para os fungos: P. raistrickii CBMAI 931 (34,07%) e A.
sydowii CBMAI 1241 (58,91%). Para os experimentos realizados em meio mineral (59,35%) e
na presença de um consórcio de fungos (57,05%), não foram observadas diferenças
significativas. Não foi possível elucidar a estrutura do produto isolado na presença do fungo A.
sydowii CBMAI 1241, devido a sua baixa concentração e a possibilidade de conjugação com
substâncias endógenas. Um método analítico foi desenvolvido e validado para a determinação
da porcentagem de biodegradação do fármaco nos experimentos com os fungos marinhos.

Palavras-chave: Biotransformação. Biodegradação. Norfloxacino. Fungos marinhos.

ABSTRACT
MORAIS, Aline Teixeira do Brasil. Biotransformation/biodegradation of antibiotic
norfloxacin by marine-derived fungi. 2018. 87 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) –
Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

The occurrence of drugs in the environment have called attention of researchers, because they
can cause adverse effects to biotic community. Norfloxacin (NOR) is a compound widely used
for treatment of serious bacterial infections in human and animals. The monitoring and
toxicological effects of this compound in microorganisms have been investigated, mainly in
aquatic environment, due to its physicochemical properties. Thus, in the present study the
biotransformation/biodegradation of NOR by marine-derived fungi was investigated. Firstly, it
was performed a screening with 7 strains of marine fungi, in a which 4 were selected –
Penicillium raistrickii CBMAI 931, Cladosporium sp. CBMAI 1237, Aspergillus
sydowi CBMAI 1241 and Penicillium raistrickii CBMAI 1235 - to evaluate the influence of
NOR in the inoculation. The experiments were carried out in the presence of NOR (0,1 mg mL1

) in nutritive broth (malt 2% in artificial sea water) for 35 days (32°C, 130 rpm). The NOR

addition on the first day and after inoculation, did not affect the fungal growth. Nevertheless,
the formation of biotransformation products was observed from the first day. These products
were identified by LC–QqTOF, based on the similarity between experimental and theoretical
exact mass, and products already reported in the literature. The percentage of drug
biodegradation was determined for the fungi P. raistrickii CBMAI 931 (34,07%) and A.
sydowii CBMAI 1241 (58,91%) for the experiment carried out with NOR addition after
inoculation. For the experiments performed in mineral medium (59,35%) and in the presence
of fungal consortium (57,05%) no differences were observed for the biodegradation. It was not
possible to elucidate the structure of isolated product, in the presence of A. sydowii CBMAI
1241, due to its low concentration and probable conjugation with endogenous substances. An
analytical method was developed and validated to determine the percentage of drug
biodegradation in the experiments when using marine fungi.

Keywords: Biotransformation. Biodegradation. Norfloxacin. Marine fungi.
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Introdução

1. INTRODUÇÃO
1.1. Contaminantes emergentes
Até o início da década de 90, o grande foco de interesse envolvendo pesquisas de
monitoramento ambiental, centrava-se nos poluentes orgânicos persistentes (ex: pesticidas
clorados, policlorobifenilas (PCB’s), dioxinas e furanos) e metais tóxicos (ex: As, Cd, Pb, Mn,
Hg e Zn). No entanto, essas substâncias vêm sendo consideradas menos relevantes,
principalmente nos países industrializados, devido à redução de suas emissões, a partir da
adoção de medidas apropriadas e da eliminação das fontes de poluição (Petrovic et al., 2004;
Fleck et al., 2013).
Neste contexto, uma nova classe de contaminantes denominada “emergentes” tem
surgido com enfoque no monitoramento, e principais riscos que possam causar ao ambiente
aquático e terrestre. Esta denominação baseia-se na ausência de uma resolução governamental,
que defina concentrações mínimas permitidas para estes poluentes no ambiente, sem que
causem danos a microbiota e, por consequente a saúde humana (Utrilla et al., 2013).
Dentre os exemplos desse grupo de contaminantes emergentes pode-se destacar: drogas
ilícitas (anfetamina e cocaína), fármacos e produtos de higiene pessoal, esteroides e hormônios,
surfactantes, compostos perfluorados (PFC), retardadores de chama, agentes quelantes
(EDTA), aditivos de gasolina e etc (Farré et al., 2008; Pal et al., 2014; Naidu et al., 2016).
Essas substâncias geralmente apresentam propriedades físico-químicas tais como alta
solubilidade em água e baixas velocidades de degradação as quais facilitam a sua permanência
e persistência no ambiente aquático, além do contínuo aporte, representando assim um potencial
risco de contaminação, principalmente nas águas destinadas ao abastecimento para o consumo
humano (Alda et al., 2003; Farré et al., 2008; Petrovic et al., 2003).
Neste contexto, as substâncias farmacologicamente ativas, os fármacos, representam um
grupo de micropoluentes orgânicos que vem despertando crescente preocupação na
comunidade científica devido, principalmente, as suas elevadas taxas de permanência no meio
ambiente, as quais são suportadas pelo amplo uso no tratamento de doenças tanto em humanos
como em animais (Fabregat et al., 2016). O aporte destas substâncias no meio ambiente pode
levar a efeitos indesejáveis para o ecossistema, como a produção de genes com resistência a
antibióticos na população bacteriana e contaminação de organismos marinhos (Alcalá et al.,
2017; Li et al., 2012).
Mundialmente, os antibióticos tem recebido merecido destaque, uma vez que a média
de consumo aumentou em 65% entre os anos de 2000 e 2015 (Klein et al., 2018). Este aumento
16
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foi impulsionado principalmente pela população de países de baixa renda devido a ausência de
saneamento básico. O consumo de fármacos no mundo é estimado em 15 g per capita, sendo
que este valor pode estar entre 50-150 g per capita, em países industrializados (Alcalá et al.,
2017). Com o aumento do consumo de fármacos para uso terapêutico em humanos e animais,
os

mesmos

têm

sido

detectados

em

concentrações

que

variam

entre

g L-1 e ng L-1 (Alda et al., 2003; Fick et al., 2009; Alexandrino et al., 2017).
Neste contexto, a permanência de quantidades destas substâncias em níveis traços no
meio ambiente tem despertado a atenção de agências reguladoras internacionais, tais como a
Organização Mundial da Saúde, Instituto de Medicina dos Estados Unidos e do Departamento
de Administração de Drogas e Alimentos no desenvolvimento de protocolos relacionados à
avaliação dos riscos ambientais (Ex: permanência, toxicidade e dispersão de compostos
farmacêuticos em sua forma não-metabolizada nos compartimentos ambientais) para a
aprovação de novos fármacos (Riaz et al., 2018; Gros et al., 2010).

1.2. Contaminação de fármacos no ambiente aquático
A Figura 1 apresenta as principais vias de contaminação por fármacos no meio ambiente
tanto pela adsorção em solos quanto pela contínua presença em compartimentos aquáticos tais
como águas superficiais e subterrâneas (Picó et al., 2007; Ribeiro et al., 2014).

Figura 1 - Principais rotas de contaminação por antibióticos no ambiente.

Indústria Farmacêutica
Água
residual

Uso Veterinário

Uso Humano

Aquacultura
Lixo doméstico

Lixo hospitalar

Aves
Pecuária

Animais
domésticos

Estação de Tratamento de Esgoto
Adubo
Água superficial
Lodo de esgoto
Absorção
Lixiviação

Fonte: Adaptada de Picó et al., 2007.
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A contaminação por fármacos no ambiente, tanto para uso em humanos como
veterinário, ocorre a partir de três fontes primárias: 1-residual de fabricação (indústrias), 2rejeitos de hospitais e outros serviços de saúde (efluentes hospitalares), 3-descarte de fármacos
tanto através das estações de tratamento de esgoto (ETE) ou como resíduos sólidos e, da
eliminação após uso humano (efluente doméstico) e/ou veterinário.
O meio hídrico é o principal canal de dispersão dos poluentes no meio ambiente, por
consequência a principal fonte de contaminação ambiental por fármacos está relacionada ao
esgoto doméstico e a dificuldade das ETEs em remover por completo estas substâncias, mesmo
que em baixas concentrações (Ribeiro et al., 2014; Gaffney et al., 2014; Barceló et al., 2007).
Cabe ressaltar, que as ETEs não foram projetadas com a finalidade de remover
totalmente os fármacos, mas estas aplicam diversos tratamentos nas águas residuais que são
eficientes em degradar alguns fármacos porém, outros apresentam características recalcitrantes
dificultando sua mineralização em CO2 e H2O. Para tanto, as ETEs utilizam o lodo ativado
produzido em uma das etapas de tratamento do esgoto, onde micro-organismos presentes no
lodo são usados para mineralizar os contaminantes da água residual e promover modificações
na estrutura dos micropoluentes (Alcalá et al., 2017). Estas modificações podem ocorrer por
processos químicos, fotoquímicos ou por biodegradação (Skoric et al., 2013; Amorim et al.,
2014). Diversos estudos envolvendo a remoção, identificação e/ou determinação desses
compostos têm sido desenvolvidos, uma vez que a toxicidade dos produtos formados pode ser
mais elevada quando comparada à substância original, ou mesmo desconhecida (Farré et al.,
2008; Barceló et al., 2007).
A contaminação por fármacos em sistemas aquáticos têm sido reconhecida em muitos
países como um problema ambiental e conduzida à pesquisas relacionadas a poluição do meio
ambiente (Utrilla et al., 2013).

1.3. Fluoroquinolonas
Em meados de 1980, uma nova classe de antibiótico não-esteroidal foi produzido de
maneira totalmente sintética - as fluoroquinolonas (FQs) - originadas a partir do ácido
nalidíxico, e convertidas na estrutura quinolona pela adição do átomo de flúor e do anel
piperazina (Figura 2) (Gomes et al., 2003; Picó et al., 2007; Lee et al., 2007).
A estrutura molecular das FQs foi adaptada ao longo dos anos de acordo com as
necessidades clínicas, como por exemplo, a extenção do seu espectro de ação contra bactérias,
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melhorando assim as propriedades farmacocinéticas quando comparadas aos respectivos
compostos iniciais (Figura 2) (Picó et al., 2007; Riaz et al., 2018; Souza et al., 2004).
Figura 2 – Relação estrutura e atividade no anel quinolônico.

Fonte: Adaptada de Souza et al., 2004.

A adição do átomo de flúor na estrutura das quinolonas, foi responsável por ampliar o
espectro de atividade contra bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, favorecendo sua
persistência e bioacumulação no meio ambiente (Amorim et al., 2014; Barceló et al., 2007;
Čvančarová et al., 2015; Robinso et al., 2005; Picó et al., 2007). Compostos aromáticos
fluorados apresentam propriedades químicas e físicas importantes para aplicação na indústria
farmacêutica. A alta eletronegatividade do átomo de flúor, confere uma forte polaridade na
ligação C–F . Esta ligação possui uma alta energia de dissociação, o que contribui para sua alta
estabilidade (térmica ou oxidativa), resistência a reações de hidrólise, fotólise e biodegradação
(Amorim et al., 2014; Picó et al., 2007; Riaz et al., 2018).
Alguns dos fármacos pertencentes a classe das fluoroquinolonas que fazem parte do
arsenal terapêutico no Brasil são: ciprofloxacino, norfloxacino, ofloxacino, perfloxacino e
lomefloxacino. A inclusão de um átomo de flúor na posição 6 e um grupo piperazinil na posição
7 deram origem as FQs de segunda geração que, dentre as mais conhecidas, estão o
ciprofloxacino, o ofloxacino e o norfloxacino (Figura 3), este último empregado neste trabalho,
o qual deu início à nova era de derivados quinolônicos (Picó et al., 2007; Gomes et al., 2003).
Esta classe de fármacos têm sido amplamente empregada tanto na medicina veterinária como
no uso terapêutico em humanos para o tratamento de infecções no trato urinário, diarréia
bacteriana, infecções intra-abdominais e de vias respiratórias, incluindo aquelas causadas por
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microrganismos resistentes a múltiplos fármacos (Čvančarová et al., 2015; Robinso et al., 2005;
Parsikov et al., 2012; Picó et al., 2007).
Figura 3 – Estrutura das principais fluoroquinolonas de segunda geração.

Fonte: Autoria própria.

O conhecimento a cerca das propriedades físicas e químicas desta classe de fármacos é
essencial, tanto para a sua aplicação medicinal, como para interpretação do seu destino no meio
ambiente. A Tabela 1, apresenta algumas propriedades físico-químicas das FQs no meio
ambiente (Picó et al., 2007).
Tabela 1 – Constantes físico-químicas das fluoroquinolonas (FQs) no solo.
Acidez
FQs

Ciprofloxacino
Enofloxacino
Enrofloxacino
Flumequina
Norfloxacino
Ofloxacino
Sarafloxacino

Coeficiente de
partição sólidoágua (L Kg-1)

Constantes de formação de complexos (Kf)

pKa1

pKa2

KD, sólido
(coef. sorção)

Kf (Mg2+)

Kf (Ca2+)

Kf (Co2+)

5,90
6,32
6,27
6,50
6,23
5,97
6,00

8,89
8,62
8,3
8,55
8,28
8,60

61.000
496 - 3.037
44.100
-

2,83
3,2
2,9
2,9
-

3,1
2,2
2,3
-

4,6
4,4
4,2
-

Fonte: Adaptada de Picó et al., 2007.

Em geral, são compostos anfotéricos pois apresentam dois grupos funcionais ionizáveis
sendo eles, o grupo 3-carboxila (pKa1) e N-4 do substituinte piperazina (pKa2) (Tabela 1). A
presença destes dois grupos caracteriza as FQs como espécies zwitteriônicas, o que permite a
interação íon-íon e íon-dipolo com substâncias presentes no meio (Picó et al., 2007; Riaz et al.,
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2018). O coeficiente de sorção (KD) (Tabela 1), definido pela razão das concentrações das FQs
no solo e na água, estabelece uma medida de mobilidade das FQs no solo, sendo dependente
das características físico-químicas do mesmo. Elevados valores de KD (Tabela 1) indicam um
rápido deslocamento entre os compartimentos água-solo, devido principalmente, a
lipofilicidade; embora outras interações específicas com o solo (ex: formação de complexos
com cátions – Kf) sejam comuns. As interações hidrofóbicas entre as FQs e o solo podem ser
determinadas a partir do coeficiente de partição octanol-água (Kow). Tais propriedades, denotam
o comportamento físico-químico no meio ambiente (Picó et al., 2007; Riaz et al., 2018;
Regitano e Leal, 2010).
A entrada das FQs no ambiente ocorre através de águas residuais, dejetos da pecuária e
aquacultura (Riaz et al., 2018). As FQs são excretadas principalmente pelo sistema urinário, em
sua forma inalterada e também, pelo sistema digestivo na eliminação da bile onde se encontram
parcialmente metabolizadas (Silva et al., 2014, Picó et al., 2007).
Devido à propagação de uso, esta classe de fármaco tem despertado o interesse uma vez
que atinge o ambiente a partir do descarte proveniente do esgoto doméstico e hospitalar
(Čvančarová et al., 2015). A dificuldade de remoção completa das FQs durante o tratamento
das águas residuais contribui ainda mais para a sua ocorrência e permanência no meio aquático
(Terzic et al., 2011). Como dito anteriormente, apesar de não haver uma legislação
considerando a ocorrência de fármacos em geral no ambiente e suas consequências, a presença
das FQs no meio aquático deve ser considerada em termos de segurança de saúde pública. As
propriedades físico-químicas dos antibióticos derivados das estruturas quinolonas sinalizam a
ocorrência e, sua possível toxicidade no meio ambiente, uma vez que pode atingir águas
subterrâneas, comprometendo a qualidade das águas destinadas ao consumo (Terzic et al., 2011;
Petrovic et al., 2011; Regitano e Leal, 2010, Riaz et al., 2018).

1.4. Biotransformação/Biodegradação
Os micro-organismos, tais como, fungos e bactérias apresentam propriedades
interessantes para aplicação em diversos tipos de reações enzimáticas em relação aos processos
químicos convencionais. Tais micro-organismos são de fácil cultivo em laboratório e são
capazes de biotransformar e/ou biodegradar uma variedade de compostos xenobióticos em
moléculas de menor peso molecular, as quais podem formar produtos com uma toxicidade
diferente do composto original. (Alvarenga et al., 2015; Tortora et al., 2012).

21

Introdução

Tanto no processo de biodegradação como no de biotransformação, as reações químicas
são catalisadas por células ou enzimas excretadas por micro-organismos. Na biodegradação o
composto original é eliminado até a completa mineralização (CO2, H2O e formas inorgânicas).
No entanto, Kiel e Engesser (2015), enfatizaram que este termo não pode ser considerado
baseando-se somente no desaparecimento do composto original. Na biotransformação as
reações químicas envolvidas (fase I e fase II), catalisadas por enzimas dependentes do
citocromo P450 (CYP), são capazes de modificar o composto inicial para formas mais polares,
as quais podem ser facilmente excretadas (Figura 4) (Kiel et al., 2015; Pervaiz et al., 2013;
Costa et al., 2004).
Nas reações de fase I, grupos funcionais são introduzidos no composto original,
resultando em um leve aumento na hidrofilicidade e atividade farmacológica, ex: reações de
hidroxilação, epoxidação, oxidação de álcoois e aldeídos, degradação oxidativa em grupos
alquila e desaminação oxidativa. Enquanto que, nas reações de fase II, ocorre um aumento na
hidrofilicidade do composto facilitando assim, tanto a sua excreção como a de seus metabólitos.
Nas reações de fase II, as enzimas catalisam a conjugação do composto inicial e/ou metabólitos
da fase I com substâncias endógenas, ex: glicorunodíeos, sulfato, glutationa e aminoácidos
(Figura 4) (Pervaiz et al., 2013; Costa et al., 2004).
Figura 4 – Modificações na estrutura do composto inicial por reações de Fase I e Fase II.

Fonte: Adaptada de Costa et al., 2004.

O emprego de fungos como uma alternativa economicamente viável, na
biotransformação/biodegradação de substâncias ativas tem sido reportado na literatura devido
a capacidade destes microrganismos em degradarem uma variedade de micropoluentes. No
entanto, a aplicação de microrganismos na biotransformação de substâncias com atividade
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farmacológica ainda encontra-se em escala laboratorial, o que ainda requer pesquisas visando
o aperfeiçoamento destas reações para serem aplicadas em grande escala (Fabregat et al., 2016).
Fungos derivados de ambiente marinho despertam o interesse biotecnológico devido a
sua capacidade de produzir metabólitos secundários e enzimas intra e/ou extracelulares
diferentes daquelas produzidas por seus homólogos terrestres. Estes fungos, com milhões de
anos de evolução no ambiente marinho foram adaptados às condições diferenciadas nos seus
ecossistemas como, por exemplo, alta concentração de sais, diferentes faixas de pH, baixa
temperatura e alta pressão. Tais condições propiciaram aos fungos a capacidade de produzirem
enzimas mais robustas, as quais podem gerar propriedades químicas diferenciadas ao serem
empregadas em reações de biotransformação (Tortora et al., 2012).
O Grupo de Pesquisa no qual se insere o presente projeto tem empregado com sucesso
o uso de micro-organismos tais como, fungos derivados de ambiente marinho, em estudos
envolvendo a biodegradação/biotransformação de contaminantes orgânicos, como por
exemplo, pesticidas organofosforados (Ortega et al., 2011; Alvarenga et al., 2014; Birolli et al.,
2014;).
Alvarenga e colaboradores (2018) empregaram bactérias do gênero Bacillus sp. CBMAI
1833

e

B.

cereus

P5CNB,

isoladas

de

musgos

de

manguezais,

na

biotransformação/biodegradação do pesticida organofosforado metil-paration (MP). Foi
observada a hidrólise do MP pela ação de enzimas fosfotriesterases com a formação do
p–nitrofenol, assim como a redução do grupo nitro na posição 4 do anel aromático pela ação de
nitroredutases, por reação de fase I, formando o produto de biotransformação O– (4–
aminofenil) –O,O–dimetil fosforotioato. A acetilação do grupo amina pela ação de enzimas
arilamina N–acetil–transferases, por reação de fase II, levou a formação do produto O– (4–
acetamidafenil) –O,O–dimetil fosforotioato, o qual foi hidrolisado pela ação de enzimas
fosfotriesterases levando a formação do produto de biotransformação N– (4–hidroxifenil)
acetamida com a liberação do grupamento O,O–dimetil O–hidroxil fosforotioato (Figura 5).
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Figura 5 – Biotransformação/biodegradação do pesticida metil paration pelas bactérias Bacillus sp. CBMAI 1833
e B. cereus P5CNB identificados por GC-MS.

Fonte: Adaptada de Alvarenga et al., 2018.

Outro estudo realizado no Grupo por Birolli e colaboradores (2018) empregaram o
fungo

de

ambiente

marinho

Cladosporium

sp.

CBMAI

1237

na

biotransformação/biodegradação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA’s –
fenantreno, fluoranteno, pireno, nitropireno, fluoreno e acenafteno). A biotransformação do
acenafteno em 1–acenaftenol ocorreu pela ação de dioxigenases, e a formação do acenaftileno
a partir da reação de eliminação no 1-acenaftenol, a qual ocorreu espontaneamente em
condições experimentais. A antraquinona foi observada como produto de biotransformação
para os HPA’s: pireno, nitropireno e fluoranteno. O nitropireno foi biotransformado em
aminopireno pela transferência do grupo amino catalisada por transaminases, seguida da
redução do grupamento cetona formando o metabólito hidroxipireno (Figura 6).
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Figura 6 – Biotransformação/biodegradação de HPA’s pelo fungo marinho Cladosporium sp. CBMAI 1237 .

Fonte: Adaptada de Birolli et al., 2018.

Estes estudos demonstram a capacidade que estes micro-organismos atuam como fontes
de enzimas, as quais são capazes de catalisar a degradação de compostos xenobióticos
(Rodrigues et al., 2016) a partir de, diferentes reações de biotransformação tais como:
hidroxilação, hidrogenação, desidrohalogenação e biometilação. As enzimas do citocromo
P450 (CYP) encontradas nos organismos marinhos, dentre elas a CYP1A1, foram responsáveis
por induzirem a biotransformação de dioxinas, HPAs e, outros xenobióticos comumente
encontrados no ambiente (Synder et al., 2000, Rodrigues et al., 2016).

1.4.1. Biotransformação/Biodegradação de fluoroquinolonas
Pesquisas envolvendo estudos de biotransformação e biodegradação têm se mostrado
eficientes na remoção de diversos poluentes orgânicos, e em especial, aos fármacos
pertencentes a classe das FQs.
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Prieto et al., 2011, estudaram a degradação dos fármacos ciprofloxacino (CIP) e
norfloxacino (NOR) na presença do fungo Trametes versicolor, e identificaram mudanças na
estruturas dos fármacos, a partir da ação de enzimas (lacase) e bioativação do citocromo P450
(CYP), envolvendo reações de oxidação no anel piperazinil, monohidroxilação e formação de
produtos diméricos. A rota de degradação apresentada para ambos fármacos ocorreu,
principalmente,

via

oxidação

do

substituinte

piperazinil.

Os

produtos

de

biotransformação/biodegradação CIP–1 e NOR–1 (Figura 7) resultaram da perda do grupo
C2H2 no substituinte piperazinil. A formação do intermediário NOR–3 foi simultânea ao NOR–
1, envolvendo a abertura do anel piperazinil com a formação de um ácido carboxílico no grupo
amino. A degradação completa do grupo piperazinil foi observada nos produtos CIP–2 e NOR–
2 (Figura 7). Para o produto CIP–3 (Figura 7) foi observado uma monohidroxilação, seguida
da abertura do anel piperazina, o qual foi oxidado, levando a formação do produto CIP–4
(Figura 7). Os produtos CIP–5 e CIP–6 foram observados a partir da formação de produtos
diméricos. Todos os produtos foram identificados utilizando a cromatografia líquida acoplada
a espectrometria de massas de alta-resolução (LC–HRMS).
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Figura 7 – Rota de degradação dos fármacos CIP e NOR.

Fonte: Adaptada de Prieto et al., 2011.

Como observado por Parshikov et al., 2001 em um estudo de biotransformação dos
fármacos CIP e NOR utilizando o fungo Pestalotiopsis guepini, no qual a biotransformação foi
observada no grupo piperazinil ligado a posição 7 do esqueleto fluoroquinolônico, atribuída a
adição de grupos acetila e formila ao nitrogênio do anel piperazina, assim como, a degradação
parcial deste anel com acetilação ao nitrogênio, e degradação quase que completa do grupo
piperazinil, restando apenas o grupamento básico (Figura 8) (Prieto et al., 2011; Zhang et al.,
2013; Kummerer et al., 2000; Parshikov et al., 2001).
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Figura 8 – Produtos de biotransformação/biodegradação do fármaco norfloxacino pelo fungo Pestalotiopsis
guepini identificados por LC–MS.

Fonte: Adaptada de Parshikov et al., 2001.

Sendo assim, considerando a capacidade demonstrada pelas enzimas de fungos de
ambiente marinho na degradação de compostos xenobióticos, o presente trabalho teve como
motivação

a

investigação

do

potencial

uso

desses

micro-organismos

na

biotransformação/biodegradação do fármaco norfloxacino.
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2. OBJETIVOS
O objetivo do trabalho foi o estudo da biotransformação/biodegradação do fármaco
norfloxacino na presença de fungos derivados de ambiente marinho, uma vez que não há relatos
na literatura do emprego dos mesmos na biotransformação/biodegradação de compostos
farmacologicamente ativos.
Objetivos complementares:


Realizar um screening com fungos derivados de ambiente marinho na presença do
fármaco norfloxacino;



Estudar a biotransformação/biodegradação do fármaco norfloxacino por fungos
derivados de ambiente marinho em meio líquido de malte 2% e em meio mineral;



Isolamento e caracterização dos produtos de biotransformação, por técnicas
espectroscópicas (RMN de 1H e 13C) e espectrométricas (LC–QqTOF).



Desenvolvimento de um método cromatográfico para quantificar a degradação do
fármaco norfloxacino.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Reagentes, solventes e meio de cultura
Reagentes: O fármaco norfloxacino (Lote: M343980) foi doado pelo Instituto Vita Nova
(Hortolândia – SP – Brasil) e, gentilmente cedido pelo Laboratório de Síntese Orgânica e CLAE
(Departamento de Química, Universidade Federal de São Carlos). Sais utilizados na preparação
da água do mar artificial foram adquiridos da Merck, Synth e/ou Vetec e o ácido fórmico foi
adquirido da Synth. Solventes: Metanol grau HPLC e Metanol grau MS (Panreac). Os
componentes do meio de crescimento para os fungos, extrato de malte (Acumedia) e ágar
(KASVI).

3.2. Equipamentos
Balança analítica modelo AY220 (Shimadzu), pHmetro modelo 8010 (QUALXTROM),
autoclave vertical modelo Phoenix, capela de fluxo laminar (VECO), vortex AV–2 (Gehaka),
centrífuga Z 200A (HERMLE) e CR22GIII (HITACHI), roto-evaporadores (Frisatom)
equipados com bomba de vácuo BOC Edwards e refrigeração TE–205 (TECNAL), estufa
NOVA ÉTICA, incubadora refrigerada com agitação TE–421 (TECNAL), SpeedVac SC200 e
refrigeração RVT4104 (Savant) e, liofilizador MODULYOD (THERMO).

3.3. Técnicas
3.3.1. Cromatografia líquida de alta eficiência (LC)
As análises por LC foram realizadas no equipamento Shimadzu® Prominence, equipado
com uma bomba LC-20AD, autoinjetor SIL-20AHT, detector SPD-6AV, forno CTO-6A e uma
coluna Shim-pack VP-ODS (3 μm, 15 x 2.1 mm, Shimadzu). As condições utilizadas nas
análises por cromatografia líquida foram: temperatura do forno de 30 °C; volume de injeção: 2
μL; fase móvel: solução aquosa com 0,5% de ácido fórmico (solvente A) e metanol (solvente
B). Gradiente linear de 12 a 85% de B em 30 minutos com uma vazão de 0,250 mL min-1; λ =
278 nm, tempo de equilíbrio da coluna analítica de 5 minutos.
As análises foram realizadas no Grupo de Química Inorgânica e Analítica localizado no
Instituto de Química de São Carlos – Universidade de São Paulo (IQSC-USP), sob a
responsabilidade da Prof. Dr. Daniel Rodrigues Cardoso.
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3.3.2. Cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a um espectrômetro de massas de
alta resolução (LC–QqTOF)
As análises por LC–QqTOF foram realizadas em um sistema de cromatografia líquida
de ultra desempenho (UHPLC) acoplado a um espectrômetro de alta resolução (QqTOF). O
sistema cromatográfico foi equipado com duas bombas de UHPLC LC 30AD série NEXERA
da Shimadzu, com autoinjetor SIL-30AC, forno CTO-30A, acoplado a um espectrômetro de
massa de alta resolução Bruker Daltonics composto por um analisador de massas por tempo de
voo (QqTOF) pertencente a série IMPACT HD. As condições utilizadas nas análises por LC–
QqTOF foram as mesmas descritas na seção acima (Seção 3.2.1.), no entanto ambas fases foram
acidificadas com 0,5% de ácido fórmico.
A fonte de ionização utilizada foi electrospray (ESI) e os parâmetros utilizados na
ionização foram: temperatura do gás: 200°C; vazão do gás secante: 8 L min-1; pressão de
nebulização: 1,5 bar; end plate offset: 500 V, voltagem do capilar 4000 V; Funnel 1 RF: 250
Vpp; Funnel 2 RF: 150 Vpp e hexapolo RF 50.0 Vpp. A aquisição e tratamento dos dados foi
realizada a partir do uso do software Compass® (Bruker Daltonics, Germany). Os espectros
foram adquiridos no modo positivo na faixa de 100–1000 m/z. A calibração foi realizada
continuamente, a partir da infusão de uma solução referência de formiato de sódio 1 mM na
vazão de 3 μL min-1.
As análises foram realizadas no Núcleo de Pesquisa em Cromatografia (Separare)
localizado no Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos (DQ-UFSCar),
sob a responsabilidade da Profa. Dra. Quezia Bezerra Cass.

3.3.3. Cromatografia líquida acoplada a um sistema de extração em fase sólida (LC-Spark
Holand)
As análises foram realizadas em um sistema de cromatografia líquida Shimadzu®
Prominence UFLC acoplado a um sistema de extração em fase sólida automatizado ProspektII® (Spark-Holland). O sistema cromatográfico foi equipado com duas bombas LC 20AD e,
uma bomba 20AT, detector SPD-M20A. As condições utilizadas foram as mesmas descritas na
Seção 3.3.1., no entanto a bomba (20AT) com fase móvel 100% de água na vazão de 0,750 mL
min-1 foi introduzida ao sistema com o intuito de diluir a fase móvel, diminuindo a força do
solvente, possibilitando a retenção do composto no cartucho SPE. O trapeamento da banda de
interesse foi realizada em um cartucho Hysphere-C18 HD (7 µm, 10 x 2 mm) a partir de 5
injeções consecutivas da amostra reacional (0,04 mg mL-1 de norfloxacino), volume de injeção
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20 μL (Figura 9). A coleta das frações foi realizada por fatiamento de tempo (time-slice). O
sistema de extração em fase sólida foi equipado com dois dispensadores de alta pressão modelo
730 (HPD), trocador automático de cartuchos modelo 900 (ACE) e autoinjetor Triathlon
modelo 725 (Spark-Holland).
Figura 9 – Diagrama do sistema automatizado Prospek-II (Spark-Holland) SPE-LC-UV.

UV

Injeção

Extração

Eluição

Fonte: Adapatada de Schellen et al., 2003.

A amostra foi introduzida a partir do autoinjetor e transferida para o cartucho SPE
(trapeamento) através do sistema HPD. Em seguida, a amostra foi eluída do cartucho SPE
(ACE) para um vial. As condições de trapeamento foram: condicionamento do cartucho em
80% de água e 20% de metanol com ácido fórmico 0,5% e eluição com solução de metanol
com ácido fórmico 0,5%.
As análises foram realizadas no Grupo de Química Inorgânica e Analítica localizado no
IQSC-USP, sob a responsabilidade da Prof. Dr. Daniel Rodrigues Cardoso.
3.3.4. Ressonância magnética nuclear (RMN)
Espectros de RMN de 1H e 13C obtidos em espectrômetro Bruker, modelo AVANCE
III, 14,1 (600 MHz para frequência do hidrogênio) equipado com trocador automático de
amostra, cryo-sonda TCI (1H/13C/15N) de 5 mm com ATMA® (Automatic Tunning
MAtching) e gradiente de campo em z, sonda BBI de 5 mm com ATMA®, gradiente de campo
em z, unidade de temperatura variável, unidade geradora de gradiente de campo, unidade cryofit®. Os deslocamentos químicos () foram expressos em partes por milhão (ppm) e
referenciados pelo sinal de metanol deuterado (MeOd4, ppm).
As análises foram realizadas no Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear,
localizado no DQ-UFSCar, sob a responsabilidade da Prof. Dr. Antonio Gilberto Ferreira.
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3.4. Micro-organismos
A coleta dos micro-organismos marinhos utilizados neste trabalho foi realizada pelo
Grupo de Química Orgânica de Sistemas Biológicos (IQSC/USP) coordenado pelo Prof. Dr.
Roberto G. S. Berlinck, na cidade de São Sebastião, Litoral Norte do Estado de São Paulo,
Brasil. O isolamento dos micro-organismos foi realizado em colaboração com o Grupo de
Pesquisa do Laboratório de Ecologia de Micro-organismos Aquáticos, sob coordenação da
Profa. Dra. Mirna Helena Regali Seleghim (UFSCar).
As cepas fúngicas Penicillium raistrickii CBMAI 931 e Penicillium oxalicum CBMAI
1996, foram isolados da esponja Chelonaplysilla erecta, Aspergillus sp CBMAI 1829 foi
isolado da esponja Didemnum ligulum. Aspergillus sydowi CBMAI 1241, Cladosporium sp.
CBMAI 1237 e Penicillium raistrickii CBMAI 1235 foram isolados da esponja Dragmacidon
reticulata. Aspergillus sclerotiorum CBMAI 849 foi isolado de um cnidário da espécie
Palythoa variabilis. Os fungos utilizados neste trabalho foram identificados e depositados na
Coleção Brasileira de Micro-organismos de Ambiente e Indústria (CBMAI

-

CPQBA/UNICAMP) (http://webdrm.cpqba.unicamp.br/cbmai/).

3.4.1. Crescimento dos micro-organismos
3.4.1.1. Composição de sais para preparo da água do mar artificial
A composição da água do mar preparada em laboratório utilizada foi constituída por
uma mistura de sais: CaCl2.2H2O (1,36 g L-1), MgCl2•6H2O (9,68 g L-1), KCl (0,6g L-1), NaCl
(30,0 g L-1), Na2HPO4 (0,014 mg L-1), Na2SO4 (3,47 g L-1), NaHCO3 (0,17 g L-1), KBr
(0,1 g L-1), SrCl2•6H2O (0,040 g L-1), H3BO3 (0,030 g L-1) em pH 7.

3.4.1.2. Composição e preparo dos meios de cultura


Meio sólido de malte 2%: Em um béquer de 2,0 L foram adicionados 1,0 L de água
do mar artificial, 20,0 g de extrato de malte e 20,0 g de ágar. A solução foi
submetida a agitação magnética e o pH ajustado para 7,0 com soluções de NaOH
0,1 M e/ou HCl 0,5 M.



Meio líquido de malte 2%: Em um béquer de 2,0 L foram adicionados 1,0 L de
água do mar artificial, 20,0 g de extrato de malte. A solução foi submetida a
agitação magnética e o pH ajustado para 7,0 com soluções de NaOH 0,1 M e/ou
HCl 0,5 M.
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Meio líquido mineral suplementado com nitrato de potássio: Em um béquer de 2,0
L foram adicionados 1,0 L de água do mar artificial e 12,5 mg de nitrato de potássio
(12,5 ppm). A solução foi submetida a agitação magnética e o pH ajustado para 7,0
com soluções de NaOH 0,1 M e/ou HCl 0,5 M.



Esterilização dos meios de cultura e preservação das cepas fúngicas: Os meios de
cultura foram submetidos a esterilizaçãoo em autoclave por 20 minutos
(121 oC, 1,5 kPa). Em uma capela de fluxo laminar previamente esterilizada com
luz ultravioleta e álcool 70% v/v, os meios de cultura foram vertidos em placas de
Petri.

3.4.2. Cultivo dos fungos de ambiente marinho em meio sólido
O cultivo dos fungos de ambiente marinho em meio sólido foi realizado a partir da
transferência dos micélios dos mesmos de uma cultura estoque, por fragmentos (0,5x0,5 cm2),
os quais haviam sido previamente cultivados em placas de Petri. Este procedimento foi
realizado para os fungos: Penicillium raistrickii CBMAI 931, Aspergillus sclerotiorum CBMAI
849, Penicillium oxalicum CBMAI 1996, Aspergillus sp. CBMAI 1829, Cladosporium sp.
CBMAI 1237, Aspergillus sydowii CBMAI 1241 e Penicillium raistrickii CBMAI 1235
(Figura 10). Para cada fungo, foram preparadas duas placas, uma na ausência do fármaco (placa
controle) e outra na presença do fármaco.
Após a esterilização do meio e, resfriamento à temperatura de aproximadamente 40 oC,
o fármaco norfloxacino foi adicionado na forma sólida (25 mg, 7,83x10-2 mmol) em cada placa
(25 mL). Com o meio sólido à temperatura ambiente, foram realizados os repiques, transferindo
com o auxílio de uma agulha de inoculação os micélios dos fungos previamente cultivados em
placas de Petri com extrato de malte 2%, os quais forneceram as culturas puras. Os repiques
foram realizados em pontos diferentes da placa de Petri. As placas permaneceram em estufa a
uma temperatura de 32 oC por 6 dias, nos quais foram observados o crescimento dos fungos nas
placas controle e naquelas contendo o fármaco
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Figura 10 – Crescimento em placas de Petri dos fungos marinhos.

Aspergillus sclerotiorum
CBMAI 849

Penicillium raistrickii
CBMAI 931

Cladosporium sp.
CBMAI 1237

Aspergillus sydowii
CBMAI 1241

Penicillium raistrickii
CBMAI 1235

Aspergillus sp.
CBMAI 1829

Penicillium oxalicum
CBMAI 1996
Fonte: Autoria própria.

3.4.3. Cultivo dos fungos de ambiente marinho em meio líquido
O cultivo dos fungos de ambiente marinho em meio líquido foi realizado a partir da
transferência de fragmentos do meio sólido (0,5x0,5 cm2), sendo 1 disco com massa micelial
correspondente a 10 mL de meio de cultura, para inocular 100 mL de meio de cultura em extrato
de malte 2% (m/v) em água do mar artificial contidos em um frasco Erlenmeyer
(250 mL), em pH 7,0 (Na2HPO4/KH2PO4, 0,1 M). Os micélios dos fungos foram inoculados no
meio líquido em uma câmara de fluxo laminar e, incubados por 7 dias em agitador orbital (130
rpm, 32 ºC).
Este procedimento foi realizado para os fungos: P. raistrickii CBMAI 931, A.
sclerotiorum CBMAI 849, P. oxalicum CBMAI 1996, Aspergillus sp. CBMAI 1829,
Cladosporium sp. CBMAI 1237, A. sydowii CBMAI 1241 e P. raistrickii CBMAI 1235.

35

Materiais e Métodos

3.5. Experimentos de biotransformação/biodegradação do fármaco norfloxacino com
fungos de ambiente marinho
3.5.1. Triagem dos fungos em meio de cultura líquido
O experimento de triagem dos fungos em meio de cultura líquido foi realizado com os
fungos

marinhos

P.

raistrickii

CBMAI

931,

A.

sclerotiorum

CBMAI

849,

P. oxalicum CBMAI 1996, Aspergillus sp. CBMAI 1829, Cladosporium sp. CBMAI 1237, A.
sydowii CBMAI 1241 e P. raistrickii CBMAI 1235. Em um frasco Erlenmeyer de 150 mL
foram adicionados 2,5 g de massa micelial úmida do fungo marinho e 25 mg (7,83x10-2 mmol)
do fármaco norfloxacino em 50 mL de tampão fosfato pH 7,0. Experimentos controle foram
preparados em frascos de Erlenmeyer na ausência (controle biótico) e presença do fármaco
(controle abiótico – 25 mg (7,83x10-2 mmol) de norfloxacino em 50 mL de tampão fosfato pH
7,0).
As reações foram também realizadas em caldo celular (caldo enzimático e micélio - 50
mL) nas mesmas condições descritas acima, com seus respectivos controles.
As reações foram mantidas por 15 dias em agitador orbital (130 rpm, 32 °C). Percorrido
os 15 dias, as reações foram filtradas e a massa micelial foi mantida em agitação magnética por
30 min com 50 mL da mistura de acetato de etila e água (1:1). Após este tempo foi novamente
filtrada e as reações contendo a massa micelial foram extraídas com AcOEt (3x25 mL),
separadamente.
A fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro, filtrada e evaporada a baixa pressão. As
reações com o caldo celular seguiram o mesmo protocolo. Os extratos obtidos foram
ressuspendidos em 5 mL de MeOH e analisados por LC.

3.5.2. Avaliação do efeito da adição do fármaco norfloxacino durante e após a inoculação
dos fungos
Foi realizado um conjunto de experimentos para cada um dos fungos P.
raistrickii CBMAI 931, Cladosporium sp. CBMAI 1237, A. sydowii CBMAI 1241 e P.
raistrickii CBMAI 1235, com o objetivo de avaliar o efeito da adição do fármaco no dia da
inoculação e após decorridos 5 dias de inoculação do fungo (experimento A - dia da inoculação)
e B (após 5 dias da inoculação), seguidos dos respectivos controles bióticos (experimento C) e
abiótico (experimento D). O inóculo dos fungos marinhos em meio líquido foi realizado pela
transferência de fragmentos do meio sólido (0,5x0,5 cm2) para o meio líquido (Seção 3.4.3.).
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Experimento A: A inoculação dos fungos em meio líquido foi realizada a partir da
transferência de fragmentos do meio sólido (0,5x0,5 cm2) na forma de 5 discos (Seção 3.4.3.)
para um frasco Erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL de caldo nutritivo (malte 2 % em água
do mar). Em seguida foram adicionados 5 mg (1,56x10-2 mmol) do fármaco (0,1 mg mL-1).
Experimento B: O Experimento B seguiu o mesmo procedimento descrito para o
Experimento A, no entanto a adição do fármaco (0,1 mg mL-1) foi realizada após 5 dias de
crescimento dos fungos.
Experimento C: o controle biótico foi preparado a partir da inoculação dos fungos em
meio líquido conforme descrito na Seção 3.4.3., na ausência do fármaco.
Experimento D: o controle abiótico foi preparado em tampão fosfato (Na2HPO4 /
KH2PO4, pH = 7,0 com adição do fármaco (0,1 mg mL-1).
Os experimentos foram realizados em triplicata (n=3), mantidas por 35 dias em agitador
orbital (130 rpm, 32 °C). A cada 7 dias foi retirada uma alíquota de 1 mL das reações A e B
para o acompanhamento da formação dos produtos formados. Também foram retirados 1 mL
dos controles biótico (Experimento C) e abiótico (Experimento D). Fez-se extração líquidolíquido (3x2 mL de AcOEt) e as amostras foram agitadas em vortex por 1 minuto e, então,
centrifugadas a 6000 rpm por 3 minutos. A fração orgânica coletada foi mantida em um tubo
falcon para evaporação do solvente, o produto obtido foi ressuspenso em 1 mL de MeOH para
análise em LC-UV e LC-QqTOF.
Ao final do período de 35 dias, foi realizada uma extração total do volume restante
(aproximadamente 20 mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4 anidro, filtrada e evaporada
a baixa pressão. Os extratos obtidos foram ressuspendidos em 5 mL de MeOH. Tanto a fase
aquosa como a orgânica, foram submetidas a análise por cromatografia líquida com detecção
no comprimento de onda de 278 nm. A Figura 11 ilustra as etapas envolvidas na preparação
dos Experimentos A–D.
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Figura 11 - Fluxograma dos experimentos de biotransformação do fármaco norfloxacino por fungos de ambiente
marinho.

Fonte: Autoria própria.
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3.6. Experimentos de biotransformação/biodegradação do fármaco norfloxacino na
presença do fungo A. sydowii CBMAI 1241
3.6.1. Curva de crescimento microbiano baseado na massa seca do fungo marinho A.
sydowii CBMAI 1241
A partir de uma cultura estoque do fungo A. sydowii CBMAI 1241, foi feita a
transferência de fragmentos do meio sólido (0,5x0,5 cm2) (Seção 3.4.2.), para o meio líquido
em extrato de malte 2% (m/v) em água do mar artificial, em pH 7,0 (Seção 3.4.3.). Foram
preparados em um frasco Erlenmeyer no volume de 25 mL de meio de cultura, em que cada
frasco representa um ponto da curva de crescimento micelial. Os frascos foram mantidos em
agitador orbital, em condições controladas (32 °C, 130 rpm) por 35 dias.
A cada três dias, foi retirado um frasco Erlenmeyer, representando o crescimento
micelial. Filtrou-se o meio de cultura, a massa micelial ainda úmida foi depositada em uma
placa de Petri e esta foi mantida em estufa a 60 °C para obtenção da massa fúngica seca.

3.6.2. Avaliação do uso de um consórcio com fungos marinhos
Junto ao experimento de biotransformação/biodegradação do fármaco norfloxacino com
o consórcio de fungos marinhos, foi realizado um experimento na presença somente do fungo
A. sydowii CBMAI 1241. A inoculação dos fungos em meio líquido, tanto para o experimento
com o fungo A. sydowii CBMAI 1241, como para o consórcio (A. sydowii CBMAI 1241, P.
raistrickii CBMAI 931 e P. oxalicum CBMAI 1996) foi feita a partir da transferência de
fragmentos do meio sólido (0,5×0,5 cm2) na forma de 5 discos para um frasco Erlenmeyer de
125 mL contendo 50 mL de caldo nutritivo (malte 2 % em água do mar) em pH 7,0
(Seção 3.4.3.). Em seguida, foram adicionados 5 mg (1,56x10-2 mmol) do fármaco (0,1 mg mL1

). Ambos experimentos foram feitos em quintuplicata (n=5) e mantidos em agitador orbital por

7 dias (32°C, 130 rpm) e, após 7 dias de crescimento micelial, adicionou-se o fármaco
norfloxacino (0,1 mg mL-1).
Para o monitoramento da formação dos produtos, foram preparados controles biótico e
abiótico em caldo nutritivo pH 7,0. Os experimentos foram mantidos em agitador orbital (130
rpm, 32 °C) por 35 dias. Após 15 dias de incubação foi retirada uma alíquota de 1 mL de cada
frasco Erlenmeyer (experimento de biotransformação/biodegradação, controle biótico e
abiótico). As amostras foram agitadas em vortex por 1 minuto e, então, centrifugadas a 6.000
rpm por 3 minutos.
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Ao final dos 35 dias, foi realizada a extração líquido-líquido do volume restante
(aproximadamente 15 mL) com AcOEt (3x15 mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4
anidro, filtrada e evaporada a baixa pressão, e ressuspensa em 10 mL de MeOH. Tanto a fase
aquosa como a orgânica, foram submetidas a análise por cromatografia líquida com detecção
no comprimento de onda de 278 nm.
O experimento com o fungo A. sydowii CBMAI 1241 foi repetido em maior escala, em
um volume de 1,0 L de meio líquido, para posterior isolamento do produto de biotransformação.

3.6.3. Avaliação do uso de um meio líquido mineral como fonte de nutriente
Em um frasco Erlenmeyer de 125 mL, contendo 50 mL de meio mineral (Seção 3.4.1.)
foi realizado o inóculo do fungo A. sydowii CBMAI 1241, a partir da adição de fragmentos do
meio sólido (0,5x0,5 cm2) (Seção 3.4.3.). Em seguida, foram adicionados 5 mg (1,56x10-2
mmol) do fármaco (0,1 mg mL-1). Os controles biótico, com inoculação do fungo em meio
mineral, e abiótico, com adição do fármaco (0,1 mg mL-1) foram preparados em duplicata (n=2).
Os experimentos foram feitos em quintuplicata (n=5) e, mantidos em agitador orbital (130 rpm,
32 °C) por 35 dias. Ao final dos 35 dias, foi realizada a extração líquido-líquido do volume
restante (aproximadamente 20 mL) com AcOEt (3x20 mL). A fase orgânica, foi seca a baixa
pressão, e ressuspensa em 10 mL de MeOH. Tanto a fase aquosa como a orgânica, foram
submetidas a análise por cromatografia líquida com detecção no comprimento de onda de 278
nm.

3.7. Validação do método
Para a validação do método foram analisados os seguintes parâmetros: seletividade,
curva de calibração (linearidade), limite de quantificação, limite de detecção, precisão,
exatidão, eficiência de extração (recuperação) e estabilidade, de acordo com os critérios
internacionalmente (Cassiano et al., 2009; FDA 2001; ANVISA 2003; OJEC 2002).

3.7.1. Preparo das soluções padrão do fármaco norfloxacino para a curva de calibração
(linearidade)
A solução estoque padrão do fármaco norfloxacino na concentração de 1,0 mg mL-1 foi
preparada a partir da dissolução de 1,0 mg do padrão em um volume final de 10,0 mL de água
ultrapura:metanol (90:10), em balão volumétrico. A partir desta solução foram preparadas por
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diluição em metanol as soluções de trabalho para a curva de calibração (fase aquosa) e para os
controles de qualidade.
Soluções de trabalho para a curva de calibração:


Fase aquosa: 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8 mg mL-1.

As concentrações dos controles de qualidade (CQ) foram definidas baseando-se nos
critérios estabelecidos para validação em métodos cromatográficos para análises de pequenas
moléculas em matrizes biológicas (Cassiano et al., 2009), onde o CQ baixo (CQB) deve estar
em torno de 110-120%, em relação ao ponto de menor concentração da curva de calibração; o
CQ médio (CQM) em torno de 40-60%, em relação ao ponto de maior concentração da curva
de calibração e o CQ alto (CQA) em torno de 75-95%, em relação ao ponto de mais alta
concentração da curva de calibração.
A curva de calibração foi obtida através da regressão linear, considerando a área da
banda cromatográfica referente a cada concentração do fármaco. A linearidade foi obtida a
partir do coeficiente de determinação (R2), dado pela curva, sendo este superior ou igual a 0,98.

3.7.2. Limite de quantificação (LQ) e detecção (LD)
O limite de quantificação foi estabelecido como a menor concentração, cuja precisão,
expressa pelo coeficiente de variação (CV%) não excedeu o valor de 20 % (n=3) (Cassiano et
al., 2009).
𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

Coeficiente de variação (CV%) = 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠*100
O limite de detecção foi estabelecido como a menor concentração visível em que
apresentou um sinal analítico três vezes maior do que o ruído do detector.
𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙

Limite de detecção: 3x𝑟𝑢í𝑑𝑜
3.7.3. Precisão e exatidão
A precisão intradia e interdia e a exatidão foram avaliados em três dias não consecutivos,
utilizando-se as amostras controle de qualidade do método, as quais foram preparadas em
replicatas (n=5) em metanol.
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A precisão do método foi expressa pelo coeficiente de variação (CV%) das replicatas.
A exatidão foi calculada através da razão da média das concentrações encontradas e o valor
médio das concentrações nominais, expressa em porcentagem (Cassiano et al., 2009).

3.7.4. Preparo das amostras
A curva de calibração e os controles de qualidade, foram preparados pela fortificação
da matriz biológica (controle biótico) por diferentes alíquotas da solução estoque padrão. A
matriz biológica foi preparada a partir da inoculação do fungo marinho A. sydowii CBMAI
1241, em meio de cultura líquido, conforme descrito anteriormente na Seção 3.4.3.. Após 7 dias
de crescimento do fungo no meio líquido, o mesmo foi submetido a agitação magnética por 30
min com 50 mL da mistura de acetato de etila e água (1:1). Posteriormente as amostras foram
filtradas e realizada a extração líquido-líquido (3x 25 mL de AcOEt). A fase orgânica foi seca
com Na2SO4 anidro, filtrada e evaporada a baixa pressão.
Para a construção da curva de calibração e CQs da fase aquosa (resultante da extração
líquido-líquido, descrita acima), alíquotas de 1 mL foram transferidas para tubos de eppendorf
e secas em SpeedVac. O extrato obtido foi utilizado para a preparação da curva de calibração
em triplicata (n=3) e CQs em quintuplicata (n=5) em metanol.
As amostras da fase aquosa foram secas no Grupo Sérgio Mascarenhas localizado no
IFSC-USP, sob a responsabilidade da Prof. Dra. Ana Paula Ulian de Araújo.

3.7.5. Recuperação do método
A recuperação do método foi realizada a partir do inóculo do fungo marinho A. sydowii
CBMAI 1241, em meio de cultura líquido, conforme descrito anteriormente na Seção 3.4.3..
Percorrido os 7 dias, o meio de cultura com os micélios foi autoclavado para a avaliação da
recuperação do método. Foram utilizadas as mesmas concentrações dos CQs (CQB, CQM e
CQA) da curva de calibração, em quintuplicata (Seção 3.7.1.).
As amostras autoclavadas foram fracionadas em tubos falcon e preparadas nas
concentrações referentes aos CQs, em um volume final de 10 mL. A extração líquido-líquido
foi realizada com AcOEt (3x5 mL). As amostras foram agitadas em vortex por 1 minuto e,
então, centrifugadas a 10.000 rpm por 10 minutos a temperatura de 25 oC. A fase orgânica, foi
seca com Na2SO4 anidro, filtrada e evaporada a baixa pressão. A fase aquosa foi liofilizada e
ressuspensa em 10 mL de MeOH e submetida à análise por cromatografia líquida com detecção
no comprimento de onda de 278 nm.
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3.7.6. Estabilidade de curta duração
A estabilidade do fármaco norfloxacino na matriz foi avaliada a partir da fortificação do
meio de cultura autoclavado, nas concentrações dos CQs, preparados em quintuplicata. Estas
amostras foram analisadas após o preparo (t=0 horas) e após 24 horas em auto-injetor.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Experimentos de biotransformação/biodegradação do fármaco norfloxacino com
fungos de ambiente marinho
4.1.1. Triagem dos fungos em meio de cultura líquido
Com base em trabalhos previamente realizados em nosso laboratório com os fungos de
ambiente marinho: P. raistrickii CBMAI 931, A. sclerotiorum CBMAI 849, P. oxalicum
CBMAI 1996, P. raistrickii CBMAI 1829, Cladosporium sp. CBMAI 1237, A. sydowii CBMAI
1241, e P. raistrickii CBMAI 1235 em experimentos de biodegradação/biotransformação com
o fármaco ciprofloxacino, os mesmos foram selecionados para os experimentos de
biotransformação com o fármaco norfloxacino (NOR). É importante ressaltar que não há
descrição

na

literatura

do

uso

de

fungos

marinhos

em

estudos

de

biodegradação/biotransformação para a classe de fármacos fluoroquinolonas.
A triagem em meio líquido dos fungos foi realizada a partir da observação do
crescimento em placas, dos fungos marinhos: P. raistrickii CBMAI 931, P. oxalicum CBMAI
1996, P. raistrickii CBMAI 1829 e A. sydowii CBMAI 1241, tanto na ausência (controle) como
na presença de 25,0 mg do fármaco, após 7 dias de crescimento, Figura 12.
Figura 12 – Crescimento dos fungos marinhos em placa de Petri na ausência e presença do fármaco norfloxacino.
Ausência do fármaco

Presença do fármaco

Ausência do fármaco

Presença do fármaco

P. raistrickii CBMAI 931

P. oxalicum CBMAI 1996

P. raistrickii CBMAI 1829

A. sydowii CBMAI 1241
Fonte: Autoria própria.

Após 15 dias de incubação em meio líquido (Seção 3.4.3.) o mesmo perfil
cromatográfico foi observado para os meios reacionais dos fungos P. oxalicum CBMAI 1996,
A. sclerotiorum CBMAI 849 e Aspergillus sp. CBMAI 1829 em relação ao controle abiótico.
A mudança na coloração do fungo P. oxalicum CBMAI 1996 quando na presença do fármaco,
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pode estar associada a um mecanismo de defesa do mesmo, com intuito de manter a sua
sobrevivência.
Para os fungos: P. raistrickii CBMAI 931, Cladosporium sp. CBMAI 1237, A. sydowii
CBMAI 1241 e P. raistrickii CBMAI 1235 foram observadas mudanças no perfil
cromatográfico em relação ao controle abiótico, apresentando potencial para serem aplicados
nos experimentos de biotransformação/biodegradação do fármaco norfloxacino.

4.1.2. Avaliação do efeito da adição do fármaco norfloxacino durante e após a inoculação
dos fungos
Com o objetivo de avaliar o efeito da adição do fármaco no dia da inoculação
(Experimento A) e, após decorridos 5 dias (Experimento B) da inoculação dos fungos
selecionados na Seção 4.1.1. – P. raistrickii CBMAI 931, Cladosporium sp. CBMAI 1237, A.
sydowii CBMAI 1241 e P. raistrickii CBMAI 1235 – foram realizados os experimentos de
biotransformação/biodegradação.
O mesmo perfil cromatográfico foi observado tanto para o Experimento A como para o
B ( Figura 13) na presença dos fungos marinhos.
Figura 13 – Cromatograma referente as amostras dos Experimentos A e B na presença do fungo A. sydowii CBMAI
1241, após 35 dias de incubação.

AU

Controle biótico
Experimento A
Experimento B
Padrão Norfloxacino

tempo

Após uma análise detalhada do perfil cromatográfico da fração orgânica verificou-se
um aumento na intensidade de algumas bandas nas amostras referentes aos experimentos com
os fungos marinhos (Experimentos A e B) em relação aos controles biótico (Experimento C) e
abiótico (Experimento D) descritos na Seção 3.5.2., os quais foram selecionadas para análise
por LC-QqTOF para proposição das estruturas dos produtos formados (Figura 14).
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Figura 14 – Cromatogramas referentes a fase orgânica dos Experimentos* A, B, C e D com os fungos: I) P.
raistrickii CBMAI 931, 14 dias de incubação; II) P. raistrickii CBMAI 1235, 35 dias de incubação; III) A. sydowii
CBMAI 1241, 14 dias de incubação e IV) A. sydowii CBMAI 1241, 35 dias de incubação.
I) P. raistrickii CBMAI 931
III) A. sydowii CBMAI 1241

AU

II) P. raistrickii CBMAI 1235

tempo

Experimento C
Experimento D
Experimento A
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Experimento D
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IV) A. sydowii CBMAI 1241
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Experimento A
Experimento B
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Experimento D
Experimento A
Experimento B

tempo

tempo

*Experimentos: A – adição do fármaco no dia da inoculação; B – adição do fármaco após 5 dias da inoculação;
experimento C – controle biótico e experimento D – controle abiótico.

Nas frações aquosas dos Experimentos A na presença dos fungos marinhos: P. raistrickii
CBMAI 931, A. sydowii CBMAI 1241 e P. raistrickii CBMAI 1235, após 35 dias de inoculação,
não foi observada a banda referente ao fármaco norfloxacino (Figura 15), apesar de ter sido
observada a formação de produtos na fração orgânica dos mesmos (Figura 14).
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Figura 15 – Cromatogramas referentes a fase aquosa dos Experimentos* A, B, C e D com os fungos: I) P. raistrickii
CBMAI 931; II) Cladosporium sp. CBMAI 1237; III) A. sydowii CB MAI 1241 e IV) P. raistrickii CBMAI 931
após 35 dias de incubação.
B I) P. raistrickii CBMAI 1235
II) Cladosporium sp. CBMAI 1237

Norfloxacino

Experimento C
Experimento D
Experimento A
Experimento B
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III) A. sydowii CBMAI 1241
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Norfloxacino

AU
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Norfloxacino
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Experimento D
Experimento A
Experimento B

tempo
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*Experimentos: A – adição do fármaco no dia da inoculação; B – adição do fármaco após 5 dias da inoculação;
experimento C – controle biótico e experimento D – controle abiótico.

Para o fungo Cladosporium sp. CBMAI 1237 não foi observada a formação de produtos
de biotransformação na fração orgânica. No entanto, analisando os cromatogramas referentes
as frações aquosas dos experimentos (A e B), para este fungo (Figura 15), observou-se o total
desaparecimento da banda do fármaco no Experimento A. Sendo assim, pode-se inferir que o
fármaco foi utilizado como fonte de carbono para seu metabolismo a partir da biodegradação
do mesmo. Já para o Experimento B, uma maior diminuição na intensidade da banda
cromatográfica do fármaco foi observada quando na presença do fungo Cladosporium sp.
CBMAI 1237, comparado aos cromatogramas dos demais fungos (Figura 15).

4.1.2.1. Análise por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LCQqTOF) dos possíveis produtos de biotransformação/biodegradação do experimento

As análises de LC-QqTOF foram realizadas conforme descrito na Seção 3.3.2.. A Figura
16, ilustra o cromatograma obtido para uma amostra do padrão norfloxacino
(0,1 mg mL-1) com o seu respectivo espectro de massas.
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Figura 16 – Cromatograma e espectro de massas do padrão norfloxacino (0,1 mg mL-1).
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O espectro de massas do padrão NOR é caracterizado pela presença da molécula
protonada [M+H]+ (Murray et al., 2013), com m/z 320,1399.
A formação de possíveis produtos de biotransformação/biodegradação foi observada
para as amostras referentes aos experimentos realizados na presença dos fungos A.
sydowii CBMAI 1241 e P. raistrickii CBMAI 1235, sendo alguns dos produtos formados
diferentes daqueles detectados no controle abiótico (Tabela 2).
A Tabela 1 apresenta as estruturas propostas para os produtos formados quando na
presença dos fungos A. sydowii CBMAI 1241, P. raistrickii CBMAI 931, P. raistrickii CBMAI
1235 e do controle abiótico.
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Tabela 2 – Estruturas propostas para os produtos formados após 35 dias de incubação (Continua).
Estrutura
do composto

Massa
teórica

Massa
medida

320,1405

320,1399

Fórmula
proposta
[M+H]+

C16H18FN3O3

Erro
(ppm)

232,1194

Descritos na literatura

__

__

1,7

4,5
232,1204

Produzidos por
este trabalho

A. sydowii
CBMAI 1241

C12H12N2O3
4,3

P. raistrickii
CBMAI 1235

(2) Gao et al., 2018 –
Phanerochaete
chrysosporium.

(3) Parshikov et al., 2001
–
Pestalotiopsis guepini;

251,0826

334,1561

251,0824

334,1563

0,4

A. sydowii
CBMAI 1241

(3) Prieto et al., 2011 –
Trametes versicolor;

-2,4

P. raistrickii
CBMAI 1235

(3) Cvancarova et al.,
2015 –
Trametes versicolor,
Irpex lacteus,
Dichomitus squalens e
Pleurotus ostreatus.

-0,4

P. raistrickii
CBMAI 931

C12H11FN2O3

__

C17H20FN3O3
2,9

A. sydowii
CBMAI 1241

(6) __
336,1354

336,1352

C16H18FN3O4

0,6

Tampão fosfatoExperimento

(7) Parshikov et al., 2001
–
Pestalotiopsis guepini;

controle

338,1148

338,1141

C15H16FN3O5

1,8

Tampão fosfato-

__

Experimento
controle

49

Resultados e Discussão

Tabela 2 – Estruturas propostas para os produtos formados após 35 dias de incubação (Conclusão).

0,9
348,1354

348,1350

Tampão fosfatoExperimento
controle

C16H14FN3O5
-0,9

P. raistrickii
CBMAI 1235

(9) Cvancarova et al., 2015 –
Irpex lacteus, Panus tigrinus,
Dichomitus squalens,
Trametes versicolor e
Pleurotus ostreatus;
(9) Parshikov et al., 2001 –
Pestalotiopsis
guepini.
(10)

__

__
350,1511

350,1501

C17H20FN3O4

2,8

A. sydowii
CBMAI 1241

A estrutura proposta (2) para o produto com m/z 232,1194, baseia-se na completa
degradação do grupo piperazinil e defluoração do fármaco (Tabela 2). A mesma estrutura foi,
também, proposta por Gao et al., 2018, em um estudo de biotransformação utilizando os fungos
terrestres P. chrysosporium CGMCC 5776 e P. sanguineus CGMCC 5815. O produto com m/z
251,0824 (3) foi identificado nos experimentos realizados com os fungos A. sydowii CBMAI
1241, P. raistrickii CBMAI 1235. O mesmo foi anteriormente reportado por Parshikov et al.,
2001, o qual empregou o fungo terrestre Pestalotiopsis guepini em experimentos de
biotransformação, e proposto a partir da completa degradação do grupo piperazinil na estrutura
do fármaco.
A formação do produto com m/z 334,1563 foi observada a partir do 14º dia de incubação
nos experimentos realizados na presença dos fungos A. sydowii CBMAI 1241, P. raistrickii
CBMAI

931.

Duas

estruturas

foram

propostas

(4

e

5)

(Tabela

2)

para

o

m/z 334,1563, já que não há descrição sobre sua identificação na literatura. A estrutura (4) com
m/z 334,1563 baseia-se na abertura do anel piperazina e oxidação do mesmo, enquanto que, a
estrutura (5) pode ter sido formada pela ação de enzimas metil-transferases através da adição
do grupo metila ao nitrogênio do grupo piperazinil.
O produto com m/z 336,1352 foi detectado somente no controle abiótico deste trabalho,
após 35 dias de incubação, sendo propostas duas estruturas (6 e 7) (Tabela 2). A estrutura
proposta para (6) indica a abertura e oxidação do anel piperazina, o qual segundo Kim et al.,
2011, pode ser resultado de reações fotoquímicas. A estrutura (7) proposta pela desetilação do
grupo piperazinil com adição de um grupo acetila ao nitrogênio (Kim et al., 2011). Esta mesma
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estrutura, foi proposta e observada em experimentos envolvendo a biotransformação de
fluoroquinolonas a partir do emprego de bactérias (Maia et al., 2014) e fungos terrestres
(Prietto, et al., 2011; Čvančarová et al., 2015 e Parshikov et al., 2001). A observação deste
produto, tanto em processos abióticos como bióticos, pode ser explicada pela labilidade do anel
piperazina presente na estrutura dos compostos FQs (Kim et al., 2011).
O mesmo ocorreu para os produtos com m/z 338,1141 (8) e m/z 348,1350 (9), os quais
foram detectados no controle abiótico, após 35 dias de incubação. Baseando-se no trabalho de
Kim e colaboradores (2011) discutido anteriormente, foi proposta uma degradação parcial do
grupo piperazinil para o m/z 338, seguida da oxidação do grupo CH ligado ao nitrogênio do
anel e hidroxilação no anel aromático, e para o m/z 348,1350 (10) a oxidação pode ter ocorrido
nos grupos CH2 do anel piperazina e hidroxilação no anel aromático (Tabela 2). O produto com
m/z 348 (10) foi detectado na presença do fungo P. raistrickii CBMAI 1235, após 35 dias de
incubação. A estutura para o m/z 348 (9) apresentada na Tabela (2), foi proposta e observada
por Čvančarová et al., 2015 e Parshikov et al., 2001, e baseia-se na adição de um grupo formila
ao nitrogênio do anel piperazina pela ação de enzimas presentes nos fungos.
O produto com m/z 350,1501 foi detectado no experimento com o fungo A. sydowii
CBMAI 1241, após 35 dias de incubação. Duas estruturas foram propostas: (11) abertura do
anel piperazina, e oxidação no grupo CH2 do mesmo anel e, (12) ação de enzimas metiltransferases através da adição do grupo metila ao nitrogênio do grupo piperazina, seguida de
hidroxilação no anel aromático com ciclização ao grupo etila. Não há descrição na literatura
para a ocorrência destas estruturas propostas em experimentos envolvendo a biotransformação
do fármaco NOR.
Cabe ressaltar, que as estruturas apresentadas na Tabela 2 foram propostas a partir da
fórmula molecular e similaridade entre as massas teórica e obtidas experimentalmente, além
das estruturas anteriormente reportadas na literatura com os respectivos erros calculados para
as estruturas entre – 2,5 a 4,5 ppm (< 5,0 ppm) (Kӧfeler e Gross, 2005).
A Figura 17, ilustra os cromatogramas dos íons totais (CIT) para as amostras referentes
ao Experimentos A para os fungos: A. sydowii CBMAI 1241 e P. raistrickii CBMAI 1235; e
Experimento B para o fungo P. raistrickii CBMAI 931 com seus respectivos cromatogramas
dos íons extraídos (CIE).
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Figura 17 – CIT para amostras referentes aos Experimentos A - A. sydowii CBMAI 1241 (I) e P. raistrickii CBMAI
1235 (II) – após 35 dias; e Experimento B - P. raistrickii CBMAI 931 (III) – após 14 dias, com seus respectivos
CIE.
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Para o experimento em tampão fosfato (Experimento D) foi observada a formação dos
produtos com m/z 336,1354 [M+H]+, 338,1148 [M+H]+, 348,1354 [M+H]+ e 362,1511 [M+H]+,
os quais sugerem modificações oriundas de processos que envolvem a oxidação do
norfloxacino, conforme ilustrados na Tabela 2. As estruturas apresentadas são proposições, uma
vez que a literatura não apresenta resultados referentes a degradação abiótica deste fármaco nas
condições estudadas.
A Figura 18, ilustra os CIT e CIE para Experimento D após o 35o de incubação em
tampão fosfato.

Figura 18 - CIT e CIE para o Experimento D em tampão fosfato, pH 7,0.
Intens.
x105

abiotico(35d)D2_102_01_2814.d: BPC +All MS

Experimento D – Controle abiótico

4
2
0
Intens.
x104

abiotico(35d)D2_102_01_2814.d: EIC 336.0000 +All MS

m/z 336,1352 [M+H]

+

4
2
0
Intens.
x105

abiotico(35d)D2_102_01_2814.d: EIC 362.0000 +All MS

m/z 362,1510 [M+H]+

2
1
0
Intens.
x104

abiotico(35d)D2_102_01_2814.d: EIC 338.0000 +All MS

m/z 338,1141 [M+H]

4

+

2
0
Intens.
x104

abiotico(35d)D2_102_01_2814.d: EIC 348.0000 +All MS

m/z 348,1351 [M+H]+

4
2

0

5

10

15

20

25

Time [min]

Os fungos A. sydowii CBMAI 1241 e P. raistrickii CBMAI 1235 mostraram-se
promissores na biotransformação do norfloxacino, uma vez que após 35 dias, foram detectados
produtos diferentes daqueles observados no controle abiótico. Além disso, esses fungos
apresentaram potencial para modificar a estrutura do fármaco sem que este apresentasse danos
vitais para o bom desempenho dos fungos na biotransformação.
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4.2. Experimentos de biotransformação/biodegradação do fármaco norfloxacino na
presença do fungo A. sydowii CBMAI 1241
4.2.1. Curva de crescimento microbiano baseado na massa seca do fungo A. sydowii
CBMAI 1241
Com o intuito de otimizar a biotransformação do fármaco, foi preparado um
experimento para observar a fase exponencial de crescimento do fungo marinho A. sydowii
CBMAI 1241. A fase exponencial é onde ocorre a síntese de enzimas necessárias capazes de
promoverem a biotransformação de compostos orgânicos.
Na Figura 19 pode-se observar o crescimento do fungo marinho, pelo aumento da massa
seca. A partir dos valores de massa seca, obtidos a cada 3 dias de crescimento do fungo A.
sydowii CBMAI 1241 em meio líquido, construiu-se uma curva de crescimento microbiano.
Figura 19 – Massa seca referente ao crescimento do fungo A. sydowii CBMAI 1241.

Fonte: Autoria própria

A Figura 20 ilustra a curva de crescimento do fungo A. sydowii CBMAI 1241 durante
35 dias de incubação. Pode-se notar que nos primeiros dias de crescimento, não há um aumento
significativo em termos de massa micelial, este período é denominado de fase lag, onde ocorre
uma intensa atividade metabólica na população microbiana. Ou seja, as células estão se
adaptando ao novo meio de cultura, e promovendo a síntese de enzimas e diversas moléculas
essenciais ao seu metabolismo celular (Tortora et al., 2012).
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Figura 20 - Curva de crescimento do fungo A. sydowii CBMAI 1241.
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A partir do 7º dia observou-se um crescimento abrupto do fungo. É neste período em
que as células começam a se reproduzir de maneira mais ativa. Esta fase, denominada de fase
log ou exponencial de crescimento, é o momento de maior atividade metabólica pois as enzimas
previamente sintetizadas estão aptas à promoverem diversos tipos de reações. No entanto, a
partir do 12º dia de crescimento, ocorreu uma redução na velocidade de reprodução de células
novas, e o valor de massa apresentou-se quase que constante. Este período é denominado de
fase estacionária, onde o número de mortes microbianas é equivalente ao número de células
novas. A interrupção do crescimento exponencial, neste momento pode ocorrer devido ao
acúmulo de resíduos, mudanças no pH, o qual é danoso às células, e também ao esgotamento
de nutrientes (Tortora et al., 2012).
A morte celular, é a última fase do crescimento microbiano. Sendo definida quando
ocorre um declínio da população microbiana. Alguns micro-organismos passam por todas as
fases em poucos dias, outros mantêm algumas células sobreviventes por tempo indefinido
(Tortora et al., 2012). Na curva de crescimento do fungo A. sydowii CBMAI 1241
observou-se um início da diminuição do valor da massa seca a partir do 30º dia. Isto pode ser
evidenciado visualmente (Figura 19), e pela curva de crescimento apresentada (Figura 20), onde
foi possível observar uma redução da massa seca, sugerindo o ínicio da fase de morte celular.

4.2.2. Avaliação do uso de um consórcio com fungos marinhos
Um consórcio com os fungos marinhos: A. sydowii CBMAI 1241, P. raistrickii CBMAI
931 e A. sydowii CBMAI 935 foi utilizado para avaliar a biotransformação/biodegradação do
fármaco norfloxacino. Concomitantemente a este experimento foi realizado um experimento na
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presença, somente, do fungo A. sydowii CBMAI 1241, uma vez que este fungo apresentou
maior potencial na biotransformação/biodegradação do fármaco (Seção 4.1.2.1.).
Não foi observada, nenhuma alteração entre as amostras: controle biótico, abiótico e na
presença do consórcio (I) e na presença somente do fungo A. sydowii CBMAI 1241 (II), após
15o dia de incubação, conforme ilustrado na Figura 21.
Figura 21 – Cromatogramas referentes ao experimento com o consórcio de fungos marinhos (I) e somente do fungo
A. sydowii CBMAI 1241 (II) após 15 dias de incubação (fase orgânica).
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A partir da análise dos cromatogramas (Figura 22) referente aos experimentos na
presença do consórcio e do fungo A. sydowii CBMAI 1241, após o 35o dia de incubação
pode-se observar que a formação de produtos ocorreu somente para o experimento com o fungo
A. sydowii CBMAI 1241.
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AU

Figura 22 – Cromatogramas referentes ao experimento com o consórcio de fungos marinhos, e o fungo A. sydowii
CBMAI 1241, após 35 dias de incubação (fase orgânica).
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Analisando a fase aquosa para ambos experimentos (Figura 23), após o 35o dia de
inoculação, pode-se observar uma fração do fármaco norfloxacino denotando que ambos não
foram capazes de promover a biodegradação. Embora, tenha sido observado uma banda (tR ~
21,0 min) referente a formação de um produto de biotransformação na presença somente do
fungo A. sydowii CBMAI 1241.

AU

Figura 23 – Cromatogramas referentes ao experimento com o consórcio de fungos marinhos, e o fungo A. sydowii
CBMAI 1241, após 35 dias de incubação (fase aquosa).
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Com isso, o experimento como fungo A. sydowii CBMAI 1241 foi repetido em maior
escala (Seção 3.6.2.) com o intuito de promover o isolamento do produto destacado na Figura
22.
A Figura 24 apresenta o cromatograma referente a amostra injetada antes e após o
isolamento, o qual foi realizado conforme descrito na Seção 3.3.3..
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AU

Figura 24 – Cromatograma referente a amostra antes e após o isolamento da banda de interesse.
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Apesar da banda cromatográfica isolada corresponder a um dos possíveis produtos de
biotransformação, anteriormente, caracterizados por LC-QqTOF (Tabela 2), não foi possível
elucidar sua estrutura; uma vez que o perfil do espectro de RMN de 1H apresentou sinais
intensos e característicos de hidrogênios presentes na estrutura de derivados de triacilgliceróis.
Na Figura 25 pode-se observar o espectro bidimensional HSQC, com os respectivos espectros
de RMN de 1H e 13C obtidos do produto isolado.
Figura 25 – Espectro bidimensional HSQC do produto isolado.
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Pela análise do espectro bidimensional HSQC (do inglês: heteronuclear single quantum
coherence) observa-se as correlações lineares entre carbonos e hidrogênios com baixos valores
de deslocamento químico (δ), característicos de estruturas de hidrocarbonetos de cadeia
alquílica. Os sinais no espectro de RMN de 13C com δ 128,68 e 130,16 ppm, e δ 5,34 ppm no
espectro de RMN de 1H correlacionam entre si sendo característicos de carbonos com uma
insaturação. O mesmo perfil para os sinais discutidos acima (Figura 25) foram observadas no
espectro de RMN de 1H e 13C por Rosset (2011), na caracterização do triéster oleico obtido
por lipase de Candida antarctica.
Derivados de ácidos graxos, lipídeos, esteroides e outras moléculas estão presentes nas
membranas celulares dos fungos, estabelecendo a formação de uma bicamada lipídica
conferindo assim permeabilidade seletiva na membrana. Tais substâncias são, também, comuns
de serem identificadas em experimentos de biotransformação, uma vez que a sua produção é
aumentada na presença de xenobióticos. Os fungos em geral apresentam habilidade em
sintetizar, e excretar estas substâncias as quais são utilizadas como mecanismo de defesa celular
(Tortora et al., 2012; Hanson et al., 2008).
Sendo assim, a caracterização do produto isolado foi prejudicada uma vez que este pode
ter sido produzido em baixa concentração, e além disso ter se ligado a substâncias presentes na
membrana celular (Kiel et al., 2015; Pervaiz et al., 2013).

4.2.3. Avaliação do uso de um meio líquido mineral como fonte de nutriente
Baseando-se em trabalhos recentes, realizados no Grupo de Pesquisa foi realizado um
experimento em meio mineral suplementado com KNO3 para verificar o uso do fármaco como
fonte de carbono pelo fungo (Seção 3.6.3) (Alvarenga et al., 2014).
Na Figura 26 pode-se notar que após o 35o dia de reação não houve mudança no perfil
cromatográfico em relação ao controle abiótico.
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Figura 26 – Cromatogramas referentes aos experimentos em meio mineral (fase orgânica).
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Analisando os cromatogramas referentes a fase aquosa (Figura 27), observou-se um
decaimento maior do fármaco quando na presença do fungo em relação ao controle abiótico,
sugerindo a biodegradação do mesmo. No entanto, não foi observado crescimento micelial no
controle biótico e no experimento. Evidenciando que as condições em meio mineral não foram
favoráveis para o metabolismo microbiano. O emprego de um análogo estrutural do fármaco,
ou mesmo uma fonte de carbono secundária, seria uma alternativa para avaliar o crescimento
microbiano, assim como a biotransformação/biodegradação do fármaco (Amorim et al., 2014;
Kiel et al., 2015).
Figura 27 – Cromatogramas referentes aos experimentos em meio mineral (fase aquosa).
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4.3. Validação do método para quantificação do norfloxacino nos experimentos de
biotransformação
Estabelecida as condições cromatográficas foi desenvolvido e validado um método para
observar o decaimento na concentração do fármaco, de acordo com os critérios
internacionalmente aceitos (Cassiano et al., 2009; FDA 2001; ANVISA 2003; OJEC 2002),
considerando a seletividade, linearidade, limite de quantificação, limite de detecção, precisão e
exatidão, eficiência de extração (recuperação) e estabilidade.

4.3.1. Seletividade
A seletividade do método foi avaliada comparando a matriz biológica, na ausência do
fármaco, com a amostra fortificada com o fármaco (Figura 28). As amostras foram injetadas
nas condições estabelecidas na Seção 3.3.1., demonstrando que o método foi seletivo e não
apresentou interferentes coeluindo com o analito.

AU

Figura 28 - Cromatogramas referentes a matriz biológica na ausência, e fortificada com o fármaco
(0,1 mg mL-1).
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4.3.2. Linearidade
A curva de calibração para o norfloxacino foi avaliada na fase aquosa, uma vez que após
a extração dos experimentos a concentração do fármaco restante se distribui na fase aquosa
enquanto que os produtos são observados na fase orgânica, sendo plotada em função das áreas
das bandas cromatográficas relativas à concentração do fármaco (Figura 29):


Fase aquosa: 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8 mg/mL;
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Figura 29 – Curva de calibração do fármaco norfloxacino.
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O coeficiente de determinação (R2) obtido, apresentou valor de 0,99 (Figura 29). A
precisão foi expressa pelos coeficientes de variação (CV%) (Seção 3.7.2.) da triplicata da curva,
com valores inferiores a 10% para os pontos da curva.
A exatidão apresentou um desvio menor que 10% do valor nominal de concentração em
todos os pontos da curva (Tabela 3). Os valores obtidos encontram-se dentro dos critérios
especificados para validação do método (Cassiano et al., 2009).
Tabela 3 – Avaliação da exatidão (%) e precisão (CV - %), dos pontos da curva de calibração.
Curva – fase aquosa
Analito
(mg mL-1)

Exatidão
(%)

CV
(%)

98,51
103,62
99,64
108,30
99,50
94,56

8,59
14,10
5,13
5,21
1,76
8,65

Norfloxacino
0,05
0,1
0,2
0,4
0,6
0,8

4.3.3. Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ)
O LQ foi determinado a partir da fortificação da matriz com o fármaco norfloxacino
com valores de concentração, em que a precisão, expressa pelo coeficiente de variação (CV%)
apresentou valor inferior a 20% de variabilidade (n=3). O LQ determinado para a fase aquosa
foi de 0,05 mg mL-1, e o limite de detecção (LD) foi definido como sendo 0,005 mg mL-1.
4.3.4. Precisão e Exatidão
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A precisão e exatidão foram avaliadas intradia e interdia em três dias não consecutivos,
utilizando as amostras controle de qualidade em quintuplicata, em três concentrações distintas
(CQB: 0,06 mg mL-1, CQM: 0,48 mg mL-1 e CQA: 0,76 mg mL-1) (Seção 3.7.1.). Os resultados
estão apresentados na Tabela 4, onde a precisão foi obtida pela relação entre o desvio das áreas
da banda cromatográfica de cada ponto da curva analítica obtida e sua respectiva média, o valor
resultante foi expresso pelo CV%, e a exatidão foi calculada pela interpolação dos resultados
na equação da reta obtida na curva de calibração, expressa em porcentagem o desvio entre as
concentrações nominais e experimentais, para as amostras de controle de qualidade avaliadas.
Tabela 4 – Precisão, exatidão e média interdia e intradia para o método desenvolvido.
1º dia (n=5)
Analito
(mg mL-1)

2º dia (n=5)

3o dia (n=5)

Exatidão
(%)

CV
(%)

Exatidão
(%)

CV
(%)

Exatidão
(%)

82,95
89,19
88,46

2,85
1,66
0,75

86,58
90,60
88,46

3,67
2,07
0,83

96,25
90,92
88,47

CV
(%)

Média (n=15)
Exatidão
(%)

CV
(%)

NOR
0,06
0,48
0,76

24,27
11,66
11,58

88,59
90,24
88,46

10,26
5,13
4,39

A precisão apresentou coeficientes de variação entre 0,75 e 11,66 para os 3 dias. Os
valores de exatidão variaram entre 88,46 e 90,92% das concentrações nominais.

4.3.5. Recuperação do método
A recuperação do método foi avaliada a partir da extração do fármaco norfloxacino na
matriz biológica. Após 7 dias de crescimento do fungo marinho A. sydowii CBMAI 1241 em
meio líquido, o meio de cultura com o micélio foi autoclavado e preparado nas concentrações
referentes aos controles de qualidade (CQB, CQM e CQA) em quintuplicata (Seção 3.7.1.). Os
valores obtidos foram 97,28%, 68,20% e 73,49%, para os respectivos controles CQB, CQM e
CQA, os quais foram determinados através da razão entre as áreas das amostras na matriz
biológica extraída e as amostras ressuspendidas em solvente. Para as amostras do CQM e CQA,
os valores apresentaram-se inferiores a 90% devido a solubilidade do norfloxacino, o qual ficou
em suspensão nas respectivas amostras preparadas.

4.3.6. Estabilidade de curta duração
Para avaliação da estabilidade de curta duração foi realizada a injeção dos controles de
qualidade, imediatamente após o preparo das amostras, assumindo como o tempo zero. As
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mesmas foram mantidas no auto-injetor e analisadas após 24 horas. Os resultados referentes a
avaliação da estabilidade correspondem aos mesmos apresentados na Tabela 4.

4.4. Aplicação do método na quantificação do norfloxacino
O método desenvolvido foi aplicado para quantificar o decaimento na concentração do
fármaco norfloxacino, nos experimentos descritos nas Seções 3.5.2., 3.6.2. e 3.6.3., expressos
em valores de porcentagem de biodegradação.
Sendo assim, para o Experimento A (Seção 3.5.2.) realizado na presença dos fungos P.
raistrickii CBMAI 931, Cladosporium sp. CBMAI 1237, A. sydowii CBMAI 1241 e P.
raistrickii CBMAI 1235, a concentração final do fármaco norfloxacino apresentou-se abaixo
do limite de quantificação estabelecido para o método. Para o Experimento B (Seção 3.5.2), na
presença do fungo P. raistrickii CBMAI 1235, não foi observada alteração na concentração do
fármaco. A ausência de enzimas necessárias para promover modificações na estrutura do
fármaco, ou mesmo sua ineficiência nas reações de biotransformações pode ter sido responsável
por este comportamento. Enquanto que, para o fungo Cladosporium sp. CBMAI 1237, a
concentração final do fármaco apresentou-se abaixo do limite de quantificação para o método
desenvolvido. A Figura 30, ilustra a porcentagem de biodegradação do fármaco na presença
dos fungos P. raistrickii CBMAI 931 (34,07%) e A. sydowii CBMAI 1241 (58,91%). Cabe
ressaltar, que para estes fungos foi observada a formação de produtos de biotransformação.

Porcentagem de biodegradaçao do farmaco (%)

Figura 30 – Gráfico de barras da porcentagem de biodegradação do fármaco norfloxacino para o Experimento B:
na presença dos fungos P. raistrickii CBMAI 931 e A. sydowii CBMAI 1241.
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Experimento B

Para os experimentos na presença do fungo A. sydowii CBMAI 1241 (Seção 3.6.2.),
consórcio (Seção 3.6.2.), e meio mineral (Seção 3.6.3.), verificou-se um decaimento na
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concentração do fármaco com uma porcentagem de biodegradação de (58,91%), (57,05%) e
(59,35%), respectivamente (Figura 31).

Porcentagem de biodegradaçao do farmaco (%)

Figura 31 – Gráfico de barras da porcentagem de biodegradação do fármaco norfloxacino para os experimentos:
na presença do fungo CBMAI 1241, consórcio e meio mineral.
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Analisando os resultados acima pode-se verificar (Figura 31), que não houve diferença
na porcentagem de biodegradação quando no emprego de um consórcio e meio mineral em
relação a presença somente do fungo A. sydowii CBMAI 1241. A biodegradação observada em
meio mineral, sugere que o fungo fez uso do fármaco como fonte de nutriente para sustentar o
seu metabolismo, no entanto nenhum produto foi observado. Na presença do consórcio, seria
esperado um efeito sinérgico, o qual propiciaria um aumento na razão de biodegradação do
fármaco, porém o mesmo não foi observado.
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5. CONCLUSÃO
O presente trabalho reportou a investigação do potencial uso de fungos derivados de
ambiente marinho na biotransformação/biodegradação do fármaco norfloxacino.
Inicialmente foi realizada uma triagem utilizando 7 cepas fúngicas - Penicillium
raistrickii CBMAI 931, Aspergillus sclerotiorum CBMAI 849, Penicillium oxalicum CBMAI
1996, Aspergillus sp. CBMAI 1829, Cladosporium sp. CBMAI 1237, Aspergillus
sydowii CBMAI 1241 e Penicillium raistrickii CBMAI 1235 – em meio sólido e líquido de
malte 2%, na ausência e presença do fármaco norfloxacino. Dentre os quais, foi possível
selecionar 4 deles com potencial para biotransformar/biodegradar o fármaco norfloxacino Penicillium raistrickii CBMAI 931, Cladosporium sp. CBMAI 1237, Aspergillus
sydowii CBMAI 1241 e Penicillium raistrickii CBMAI 1235 – baseando-se em mudanças no
perfil cromatográfico em relação ao controle abiótico.
A adição do fármaco no dia (Experimento A, Seção 4.1.2.), e após a inoculação
(Experimento B, Seção 4.1.2.) não apresentou alterações no crescimento dos fungos. Para o
Experimento A, foi observada a formação de produtos de biotransformação, no entanto a
concentração final do fármaco apresentou-se abaixo do limite de quantificação estabelecido
para o método. Para o Experimento B, a porcentagem de biodegradação do fármaco foi
determinada para os fungos P. raistrickii CBMAI 931 e A. sydowii CBMAI 1241, como sendo
34,07% e 58,91%, respectivamente. Na presença do fungo P. raistrickii CBMAI 1235, não foi
observada alteração na concentração final do fármaco, enquanto que para o fungo
Cladosporium sp. CBMAI 1237, a concentração apresentou-se abaixo do limite de
quantificação para o método desenvolvido.
Para os experimentos, em meio mineral (59,35%) e na presença de um consórcio de
fungos (57,05%), não foram observadas diferenças significativas nas porcentagens de
biodegradação.
As estruturas propostas por LC-QqTOF, para os produtos de biotransformação, sugerem
modificações no grupo piperazinil, tais como: abertura e oxidação do anel piperazina, assim
como a sua completa degradação. No entanto, não foi possível elucidar a estrutura do produto
isolado na presença do fungo A. sydowii CBMAI 1241, devido a sua baixa concentração e a
possibilidade de conjugação com substâncias endógenas.
O método desenvolvido apresentou-se exato e preciso, e pode ser aplicado para
determinar a porcentagem de biodegradação do fármaco norfloxacino nos experimentos com
os fungos marinhos.
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Conclusão

Cabe ressaltar, que não há relatos do emprego de fungos marinhos em estudos
envolvendo a biotransformação/biodegradação de fármacos no ambiente. Sendo assim, a
caracterização dos produtos formados podem, futuramente, possibilitar o estudo das enzimas
envolvidas na biotransformação/biodegradação do norfloxacino, assim como o potencial efeito
destes no ambiente.

67

Referências Bibliográficas

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); Guia para Validação de Métodos
Analíticos e Bioanalíticos, Resolução RE nº 899 de 29/05/2003.
Alexandrino, D. A. M., Mucha, A. P., Almeida, C. M. R., Gao, W., Jia, Z., Carvalho, M. F.
Biodegradation of the veterinary antibiotics enrofloxacinand ceftiofur andassociated microbial
community dynamics. Sci. Total Environ., v.581-582, p.359-368.
Alcalá, I. M., Navarro, J. M. G., López, C. F. Pharmaceutical biological degradation, sorption
and mass balance determination in a conventional activated-sludge wastewater-treatment plant
from Murcia, Spain. Chem. Eng. J., v. 316, p. 332-340, 2017.
Alvarenga, N. Biodegradação dos pesticidas clorpirifós, metil paration e profenofós por
fungos de origem marinha. Tese (Mestrado em Química Orgânica e Biológica) – Instituto de
Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013.
Alvarenga, N., Birolli, W. G., Seleghim, M. H. R., Porto, A. L. M. Biodegradation of
methylparathion by whole cells of marine-derived fungi Aspergillus sydowii and Penicillium
decaturense. Chemosphere, v. 117, p. 47-52, 2014.
Alvarenga, N., Birolli, W. G., Nitschke, M., Rezende, M. O. O., Seleghim, M. H. R., Porto, A.
L. M. Biodegradation of Chlorpyrifos by whole cells of marine-derived fungi Aspergillus
sydowii and Trichoderma sp. Microbial and Biochemical Technology, v. 7, p. 133-139, 2015.
Amorim, C. L., Moreira, I. S., Maia, A. S., Tiritan, M. E., Castro, P. M. L. Biodegradation of
ofloxacin, norfloxacin and ciprofloxacin as single and mixed substrates by Labrys portucalensis
F11. App. Microbiol. Biotechnol., v.98, p.3181-3190, 2014.
Alda, M. J. L. Díaz-Cruz, S. Petrovic, M. Barceló, D. Liquid chromatography-(tandem) mass
spectrometry of selectec emerging pollutants (steroid sex hormones, drugs and alkylphenolic
sufactants) in the aquatic environment. J. Chromatogr. A, v. 1000, p. 503-526, 2003.
Birolli, W. G., Alvarenga, N., Vacondio, B., Seleghim, M. H. R., Porto, A. L. M. Growth
assessment of marine-derived fungi in the presence of esfenvalerate and its main metabolites.
Microb. Biochem. Technol., v. 6, p. 260-267, 2014.
Barceló, D., Petrovic, M., Radjenovic, J. Analysis of pharmaceuticals in wastewater and
removal using a membrane bioreactor. Anal. Bioanal. Chem., v. 387, p. 1365-1377, 2007.
Barcelo, D., Petrovic, M., Gros, M. Wastewater treatment plants as a pathway for aquatic
contamination by pharmaceuticals in the Ebro river basin (Northeast Spain). Environmental
Chemistry, v. 26, p. 1553-1562, 2007.
Cassiano, N. M., Barreiro, J. C., Martins, L. R. R., Oliveira, R. V., Cass, Q. B. Validação em
métodos cromatográficos para análises de pequenas moléculas em matrizes biológicas. Quím
Nova, v. 32, p. 1021-1030, 2009.

68

Referências Bibliográficas

Čvančarová, M., Moeder, M., Filipová, A., Cajthaml, T. Biotransformation of fluoroquinolone
antibiotics by ligninolytic fungi – Metabolites, enzymes and residual antibacterial activity.
Chemosphere, v.136, p. 311-320, 2015.
Costa, E. M. De M. B., Oliveira, V. De, Pimenta F. C. Citocromos P450 e biotransformação
microbiana. Rev. Patol. Trop., v. 33, p. 21-31, 2004.
Fabregat, M. B., Lucas, D., Pereira, M. A., Alves, M., Pennamen, T., Fritze, H., Mozaz, S. R.,
Barceló, D., Vicent, T., Caminal, G. Continuos fungal treatment of non-sterile veterinary
hospital effluent: pharmaceuticals removal and microbial community assessment. Appl.
Microbiol. Biotechnol, v.100, p. 2401-2415, 2016.
Farré, M la. Pérez, S. Kantiani, L. Barceló, D. Fate and toxicity of emerging pollutants, their
metabolites and transformation products in the aquatic environment. TrAC, Trends Anal.
Chem., v.27, p.991-1007, 2008.
Fick, J. Soderstrom, H. Lindberg, R. H. Phan, C. Tysklind, M. Larsson, D. G. J. Contamination
of surface, ground, and drinking water from pharmaceutical production. Environ. Toxicol.
Chem., v. 28, p. 2522-2527, 2009.
Fleck, L., Tavares, M. H. F., Eyng, E. Adsorventes naturais como controladores de poluentes
aquáticos: uma revisão. Revista EIXO, v. 2, n. 1, p. 39-52, 2013.
Gao, N., Liu, C. X., Xu, Q.M., Cheng, J. S., Yuan, Y. J. Simultaneous removal of ciprofloxacin,
norfloxacin, sulfamethoxazole by co-producing oxidative enzymes system of Phanerochaete
chrysosporium and Pycnoporus sanguineus. Chemosphere, v. 195, p. 146-155, 2018.
Gaffney, V. De J., Cardoso, V. V., Rodrigues, A., Ferreira, E., Benoliel, M. J., Almeida, C. M.
M. Análise de fármacos em águas por SPE-UPLC-ESI-MS/MS. Quím. Nova, v. 37, no 1, p.
138-149, 2014.
Gomes, G. C., Lopes, C. C., Marona, H. R. N. Quinolonas: aplicações clínicas. RBM, p. 5764, no 2, 2003.
Gros, M., Petrovic, M., Ginebreda, A., Barceló, D. Removal of pharmaceutical during
wastewater treatment and environmental risk assessment using hazard indexes. Environ.
Pollut., v. 36, p. 15-26, 2010.
Hanson, J. R. The chemistry of fungi. UK: RSC Publishing, 2008.
Kiel, M., Engesser, K. H. The biodegradation vs. biotransformation of fluorosubstituted
aromatics. App. Microbiol. Biotechnol., v. 99, p. 7433-7464, 2015.
Kim, D. W., Heinze, T. M., Kim, B. S., Schnackenberg, L. K., Woodling, K. A., Sutherland,J.
B. Modification of norfloxacin by a Microbacterium sp. Strain isolated from a wastewater
treatment plant. Appl. Environ. Microbiol., v. 77, p. 6100-6108, 2011.
Klein, E. Y., Boeckel, T. P. V., Martinez, E. M., Pant, S., Gandra, S., Levin, S.A., Goossens,
H., Laxminarayan, R. Global increase and geographic convergence in antibiotic consumption
between 2000 and 2015. PNAS, v. 115, p. 3463-3470, 2018.
69

Referências Bibliográficas

Kӧfeler, H. C. and Gross, M. L. Correction of Accurate Mass Measurement for Target
Compound Verification by Quadrupole Time-of-flight Mass Spectrometry. J. Am. Soc. Mass
Spectrom, v. 16, p. 406-408, 2005.
Kummerer, K. Al-Ahmad, A., Mersh-Sundermann, V. Biodegradability of some antibiotics,
elimination of the genotoxicity and affection of wastewater bacteria in a simple test.
Chemosphere, v.40, p. 701-710, 2000.
Li, W., Shi, Y.,Gao, L., Liu, J., Cai, Y. Investigation of antibiotics in mollusks
fromcoastalwaters inthe Bohai Sea of China. Environ. Pollut., v. 162, p. 56-62, 2012.
Maia, A. S., Ribeiro, A. R., Amorim, C. L., Barreiro, J. C., Cass, Q. B., Castro, P. M. L., Tiritan,
M. E. Degradation of fluoroquinolone antibiotics and identification of
metabolites/transformation products by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. J.
Chromatogr. A, v. 1333, p. 87-89, 2014.
Murray, K. K., Boyd, R. K., Eberlin, M. N., Langley, J., Li, L., Naito, Y. Definitions of terms
relating to mass spectrometry (IUPAC Recommendations 2013). Pure Appl. Chem., v. 85, p.
1515-1609, 2013.
Naidu, R., Espana,V. A. A., Liu, Y., Jit, J. Emerging contaminants in the environment: Riskbased analysis for better management. Chemosphere, v. 154, p. 350-357, 2016.
Official Journal of the European Communities (OJEC); Implementing Council Directive
96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results,
08/2002.
Pal, A., He, Y., Jekel, M., Reinhard, M., Gin, K. Y. H. Emerging contaminants of public health
significance as water quality indicator compounds in the urban water cycle. Inviron Int., v. 71,
p. 46-62, 2014.
Parshikov, I. A., Sutherland, J. B. Microbial transformations of antimicrobial quinolones and
related drugs. J. Ind. Microbiol. Biotechnol, v. 39, p. 1731-1740, 2012.
Parshikov, I. A., Heinze, T. M., Moody, J. D., Freeman, J. P., Williams, A. J., Sutherland, J. B.
The fungus Pestalotiopsis guepini as a model for biotransformation of ciprofloxacin and
norfloxacin. Appl. Microbiol Biotechnol, v. 56, p.474-477, 2001.
Pervaiz, I., Ahmad, S., Madni, M., Ahmad, H., Khaliq, F. H. Microbial Biotransformation: a
Tool for Drug Designing. Appl. Biochem. Microbiol, v. 49. p. 437-450, 2013.
Petrovic, M., Gonzalez, S., Barcelo, D. Analysis and removal of emerging contaminants in
wastewater and drinking water. TrAC, Trends Anal. Chem., v. 22, p. 685-696, 2003.
Petrović, M., Škrbić, B., Živančev, J. Determination of 81 pharmaceutical drugs by high
performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry with hybrid triple
quadrupole–linear ion trap in different types of water in Serbia. Sci. Total Environ, v. 468,
p.415-428, 2014.

70

Referências Bibliográficas

Picó, Y., Andreu, V. Fluoroquinolones in soil – risks and challenges. Anal. Bioanal. Chem.,
v. 387, p. 1287-1299, 2007.
Prieto, A., Moder, M., Rodil, R., Adrian, L., Urrea-Marco, E. Degradationn of the antibiotics
norfloxacin and ciprofloxacin by a white-rot fungus and identification of degradation products.
Bioresour. Technol., v. 102, p. 10987-10995, 2011.
Regitano, J. B. e Leal, R. M. P. Comportamento e impacto ambiental de antibióticos usados na
produção animal brasileira. R. Bras. Ci. Solo v. 34, p. 601-616, 2010.
Riaz, L., Mahmood, T., Khalid, A., Rashid, A., Siddique, M. B. A., Kamal, A., Coyne, M. S.
Fluoroquinolones (FQs) in the environment: A review on their abundance, sorption and toxicity
in soil. Chemosphere, v. 191, p. 704-720, 2018.
Ribeiro, A. R., Madureira, T. V., Tiritan, M. E, Cass, Q. B. Quantificação de fármacos em águas
no ambiente. Cromatografia Líquida: Tendências e Novas Aplicações. 1ª ed. Ed. Campus Grupo Elsevier Brasil. 2014.
Robinso, A. A., Belden, J. B., Lydy, M. J. Toxicity of fluoroquinolone antibiotics to aquatic
organisms. Environ. Toxicol. Chem., v. 24, p. 423-430, 2005.
Rodrigues, G. N., Alvarenga, N., Vacondio, B., de Vasconcelos, S. P., Passarini, M. R. Z.,
Seleghim, M. H. R., Porto, A. L. M. Biotransformation of methyl parathion by marine-derived
fungi isolated from ascidian Didemnum ligulum. Biocatalysis and Agricultural
Biotechnology, v. 7, p. 24-30, 2016.
Rosset, I. G. Produção de biodiesel empregando biocatálise via reações de esterificação e
transesterificação. Tese (Mestrado em Físico-Química) – Instituto de Química de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011.

Schellen, A., Ooms, B., van de Lagemaat, D., Vreeken, R., van Dongen, W. D. Generic solid
phase extraction-liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for fast
determination of drugs in biological fluids. J. Chromatogr. B., v. 788, p. 251-259, 2003.
Silva, C. R., Maniero, M. G., Peres, M. S., Guimarães, J. R. Ocorrência e degradação de
quinolonas por processos oxidativos avançados. Quím. Nova, v. 37, p. 868-885, 2014.
Skoric, I. Perisa, M. Babic, S. Photolytic degradation of norfloxacin, enrofloxacin and
ciprofloxacin in various aqueous media. Chemosphere, v. 91, p. 1635-1642, 2013.
Souza, M.V. N. De, Almeida, M. V. De, Silva, A. D. Da, Couri, M. R. C. Ciprofloxacina, uma
importante fluoroquinolona no combate ao antraz. Rev. Bras. Farm., v. 85, p. 13-18, 2004.
Synder, M. J. Cytochrome P450 enzymes in aquatic invertebrates: recent advances and future
directions. Aquat. Toxicol, v. 48, p. 529-547, 2000.
Tortora, G.J., Funke, B.R., Case, C.L. Microbiologia. 10ª ed. Ed. Artmed, 2012.

71

Referências Bibliográficas

Terzic, S., Senta, I., Matosic, M., Ahel, M. Identification of biotransformation products of
macrolide and fluoroquinolone antimicrobials in membrande bioreactor treatment by ultrahighperformance liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry. Anal.
Bioanal. Chem., v.401, p. 353-363, 2011.
United States Food and Drug Administration (US-FDA); Guidance for Industry, Bioanalytical
Method Validation, 2001.
Utrilla, J. R., Polo, M. S., García, M. A. S., Joya, G. P., Pérez, R. O. Pharmaceuticals as
emerging contaminants and their removal from water. A review. Chemosphere, v. 93, p. 12681287, 2013.
Zhang, C. L., Cui, S. J., Li, B. Y., Wang, Y. Biodegradation of norfloxacin by Penicillium
frequetans isolated from polluted soil. African Journal of Biotechnology, v. 13, p. 2227-2230,
2013.

72

Anexo

7. ANEXO
Cromatogramas referentes a fase aquosa dos Experimentos A, B, C e D com os fungos: I) P. raistrickii CBMAI
1235; II) Cladosporium sp. CBMAI 1237; III) A. sydowii CBMAI 1241 e IV) P. raistrickii CBMAI 931 após 35
dias de incubação.
I) P. raistrickii CBMAI 1235

Experimento C
Experimento D
Experimento A
Experimento B

AU

Norfloxacino

tempo

II) Cladosporium sp. CBMAI 1237

Experimento C
Experimento D
Experimento A
Experimento B

AU

Norfloxacino

tempo

III) A. sydowii CBMAI 1241
Norfloxacino

AU

Experimento C
Experimento D
Experimento A
Experimento B

tempo

IV) P. raistrickii CBMAI 931

Experimento C
Experimento D
Experimento A
Experimento B

AU

Norfloxacino

tempo
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Cromatogramas referentes a fase orgânica dos Experimentos A, B, C e D (Seção 3.4.2.) com os fungos: I) P.
raistrickii CBMAI 1235; II) Cladosporium sp. CBMAI 1237; III) A. sydowii CBMAI 1241 e IV) P. raistrickii
CBMAI 931 a cada 7 dias de incubação.
I) P. raistrickii CBMAI 1235
7 dias
Experimento C
Experimento D
Experimento A
Experimento B

AU

Produto

tempo

14 dias
Experimento C
Experimento D
Experimento A
Experimento B
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Produto

Produto

tempo

21 dias
Experimento C
Experimento D
Experimento A
Experimento B

AU

Produto

tempo

28 dias
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Experimento D
Experimento A
Experimento B

AU

Produto

tempo
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35 dias
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II) Cladosporium sp. CBMAI 1237
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Experimento A
Experimento B

tempo

35 dias

Produto

AU

Experimento C
Experimento D
Experimento A
Experimento B

tempo

III) A. sydowii CBMAI 1241
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21 dias
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Intens.
x105

931(14d)C2_81_01_2800.d: BPC +All MS

4

Experimento
de 14 dias com P. raistrickii CBMAI 931, com adição do fármaco após 5 dias da inoculação
2
(Experimento
B - Seção 3.5.2.).
0
Intens.
x105

931(14d)C2_81_01_2800.d:
931(14)B2_82_01_2801.d: BPC +All MS

Experimento C – Controle biótico

2.0
4
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1.0
2
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0.5
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+MS, 14.29-14.50min #2498-2535

1+
334.1563

0
0.0
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4
5
x104
2.0
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4
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BPC +All MS
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4
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300
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6
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4
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Experimento de 14 dias com A. sydowii CBMAI 1241, com adição do fármaco no dia da inoculação (Experimento
A - Seção 3.5.2.).
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Experimento de 35 dias com A. sydowii CBMAI 1241, com adição do fármaco no dia da inoculação (Experimento
A - Seção 3.5.2.).
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Experimento em tampão fosfato, pH 7,0 (Experimento D - Seção 3.5.2.).
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Experimento de 35 dias com P. raistrickii CBMAI 1235, com adição do fármaco no dia da inoculação
(Experimento A - Seção 3.5.2.).
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Espectro de RMN de 1H do produto isolado

Ampliação do espectro de RMN de 1H do produto isolado
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Espectro de 13C do produto isolado
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Ampliação do espectro de 13C do produto isolado
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