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RESUMO 

 

 Os mixomicetos produzem substâncias com o potencial de inibir microrganismos 

patógenos ao homem, como evidenciado por estudos in vitro. Estes estudos são, porém, 

limitados pela dificuldade em se obter material suficiente para experimentos laboratoriais. 

Visando contribuir para um maior conhecimento sobre o potencial biotecnológico dos 

mixomicetos, principalmente no que se refere à produção e identificação de substâncias 

bioativas, desenvolveu-se uma técnica de imobilização plasmodial, com o objetivo de 

produzir substâncias em quantidade que permita a realização de testes químicos e 

biológicos. Physarella oblonga foi selecionada para este trabalho por ser uma espécie 

pouco estudada do ponto de vista químico e biológico, e freqüentemente encontrada em 

áreas de Floresta Atlântica de Pernambuco, Brasil. Fragmentos plasmodiais, dispersos em 

meio de cultura líquido, foram mantidos em um biorreator, utilizando-se caulinita como 

matriz de enclausuramento e acetato de sódio como precursor metabólico. Eluatos 

plasmodiais foram coletados periodicamente e extraídos com éter/acetato de etila (65:35 

v/v) e clorofórmio/acetonitrila (60:40 v/v). Os extratos orgânicos foram submetidos à 

leitura espectrofotométrica em 266 nm e 310 nm e à cromatografia em camada delgada, 

para avaliar a produção de substâncias. Testes de difusão em meio sólido foram utilizados 

para detectar a atividade antimicrobiana dos extratos contra bactérias Gram positivas, 

Gram negativas, álcool-ácido resistentes e leveduras. As substâncias bioproduzidas foram 

isoladas por cromatografia em sephadex LH-20 e avaliadas através de cromatografia 

líquida de alta eficiência e de reações de coloração com reagentes específicos, em 

cromatografia de camada delgada. A técnica introduzida permite que o plasmódio de P. 

oblonga se mantenha metabolicamente ativo quando imobilizado em caulinita, uma vez 
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que a produção final de substâncias foi superior ao peso inicial do plasmódio imobilizado. 

P. oblonga tem a capacidade de produzir substâncias com atividade antimicrobiana e o 

processo de imobilização não altera esta capacidade; as substâncias bioproduzidas atuaram 

inibindo o desenvolvimento de colônias de Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 

Pseudomonas aeruginosa e Mycobacterium smegmatis. Notável inibição foi observada 

também frente às leveduras Candida albicans e Candida tropicalis. Após um ano de 

cultivo em câmara-úmida, o plasmódio de P. oblonga perdeu a capacidade de inibir estes 

mesmos microrganismos, provavelmente em conseqüência da diminuição na competição 

com outros organismos de seu ambiente natural. Duas frações com atividade 

antimicrobiana foram isoladas a partir do extrato plasmodial de P. oblonga, no qual foram 

detectadas substâncias pertencentes aos grupos de compostos fenólicos e esteróides. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Myxomycetes, Physarella oblonga, Caulinita, Imobilização 

plasmodial, Acetato de sódio, Atividade antimicrobiana. 
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ABSTRACT 

 

Myxomycetes can produce substances with the potential of inhibiting microorganisms that 

are pathogenic to humans, as it was found during in vitro experiments. However, these studies are 

limited by the difficulty in obtaining enough material to allow further laboratory research. To 

contribute for a better knowledge of the biotechnological potential of Myxomycetes, especially 

referring to the identification and production of bioactive substances, a plasmodial immobilisation 

technique was developed, allowing the production of substances in quantities enough to perform 

chemical and biological assays. Physarella oblonga was selected for this research because very 

little is known about its biological and chemical processes, and it occurs widely in endangered 

Atlantic rainforest areas of Pernambuco, Brazil. Plasmodial fragments were dispersed in liquid 

medium and kept in a bioreactor, having kaolinite as entrapment matrix and sodium acetate as 

metabolic precursor. Plasmodial fractions were periodically collected and extracted with ether/ethyl 

acetate (65:35 v/v) and chloroform/acetonitrile (60:40 v/v). To assess the production of substances, 

organic extracts were submitted to spectrophotometric analysis at 266 nm and 310 nm, and to thin 

layer chromatography. Diffusion tests in solid medium were performed to detect the antimicrobial 

activity of the extracts against Gram positive, Gram negative and alcohol-acid resistant bacteria, 

and yeasts. Bioproduced substances were isolated by chromatography in sephadex LH-20, and 

analysed with high performance liquid chromatography and colour reactions with specific reagents, 

in thin layer chromatography. The introduced technique allows the plasmodium of P. oblonga to be 

kept metabolically active while immobilised in kaolinite, since the total weight of produced 

substances was higher than the initial weight of the immobilised plasmodium. P. oblonga has the 

ability of producing substances with antimicrobial activity and the immobilisation process does not 

alter this ability. Bioproduced substances inhibited the development of Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa and Mycobacterium smegmatis. A remarkable 

inhibition was also observed against yeasts Candida albicans and Candida tropicalis. Following 
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one year of cultivation in a wet chamber, the plasmodium of P. oblonga lost its capacity of 

inhibiting these organisms, probably due to the lack of competition with other organisms, as it 

occurs in its natural environment. Two fractions with antimicrobial activity were isolated from the 

plasmodium extract of P. oblonga, in which phenolic and steroid compounds were identified.  

 

KEYWORDS: Myxomycetes, Physarella oblonga, kaolinite, plasmodial immobilisation, sodium 

acetate, antimicrobial activity. 
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A classe Myxomycetes, com aproximadamente 850 espécies conhecidas até o 

momento, reúne microrganismos com características peculiares, que apresentam três 

estágios bem diferenciados: (1) células uninucleadas, haplóides, que se locomovem por 

pseudópodes (mixamebas) ou por flagelos (mixoflagelados); (2) massa de protoplasma 

multinucleada, diplóide, denominada plasmódio, que apresenta movimentos amebóides; e 

(3) esporocarpos fixos que contém esporos. Ocasionalmente, podem ocorrer microcistos 

(haplóide) e esclerócios (diplóide) como formas de resistência (Alexopoulos et al., 1996; 

Margulis & Schwartz, 1998). 

A idéia de que os mixomicetos não apresentam importância econômica vem sendo, 

pouco a pouco, modificada pelo desenvolvimento de trabalhos que mostram suas 

interações, positivas e negativas, com os demais seres vivos. A ação alérgena dos esporos 

de algumas espécies, pertencentes às famílias Stemonitaceae, Enteridiaceae e Physaraceae, 

por exemplo, foi comprovada através de testes clínicos, podendo provocar rinites alérgicas 

e asma (Santilli et al., 1985; Rockwell et al., 1989). A ocorrência de mixomicetos em 

substratos de uso comercial, como é o caso de Fuligo septica (L.) Wigg. (Physaraceae) e 

Lycogala epidendrum (L.) Fries (Enteridiaceae), em bagaço da cana-de-açúcar, pode 

causar danos a quem manuseia o material, sendo importante prevenir o contato com seus 

esporos, que podem causar alergias (Santos & Cavalcanti, 1995). 

Autores como Ostrofsky & Shigo (1981) demonstraram que algumas espécies de 

mixomicetos participam do processo de decomposição da madeira, incluindo as de valor 

econômico. Apesar de não serem considerados fitopatógenos, encontram-se na literatura 

referências sobre a atuação, ocasionalmente prejudicial, de algumas espécies de 

mixomicetos a vegetais de importância econômica (Santos & Cavalcanti, 1988, 1995). Um 

exemplo mais recente dos danos que os mixomicetos podem causar a produtos de interesse 
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comercial, foi citado por Miyairi et al. (1994), que detectaram atividade lítica de enzimas 

extraídas de Badhamia utricularis (Bull.) Berk. (Physaraceae) contra corpos frutíferos de 

fungos comestíveis. Neste caso, ocorre perda da qualidade do produto a ser 

comercializado, causando prejuízos à indústria que o comercializa. Por outro lado, essas 

enzimas podem agir de forma benéfica se forem utilizadas contra fungos fitopatógenos, por 

exemplo. Recentemente, Maimoni-Rodella et al. (2001) também relatam a presença de 

várias espécies de mixomicetos sobre Lentinus edodes (Becker) Pegler, fungo comestível 

vulgarmente conhecido como “shitake”. 

Alguns autores referem que os esporocarpos de mixomicetos servem de alimento 

para algumas espécies de insetos, os quais, por sua vez, auxiliam na dispersão dos esporos 

(Blackwell & Laman, 1982). No México, algumas comunidades incluem em sua 

alimentação etálios de Enteridium lycopersicum e Fuligo septica. O plasmódio também 

pode se constituir numa fonte alternativa de alimento, uma vez que contém proteínas e tem 

a vantagem de não apresentar parede celular quitinosa nem celulósica, o que o torna 

facilmente digerível (Nishida, 1984). 

A possibilidade dos mixomicetos serem utilizados como bioindicadores de poluição 

foi sugerida por Setala & Nuorteva (1989), ao determinarem a presença de metais em 

esporocarpos de algumas espécies, encontrando níveis consideráveis de Alumínio, Ferro, 

Zinco, Cobre, Cádmio e Mercúrio, que podem ter sido absorvidos pelos plasmódios. 

Cavalcanti et al. (1991) também sugerem que os mixomicetos podem ser utilizados como 

indicadores de poluição do ar, sendo mais adequadas para este fim espécies corticícolas 

pertencentes aos gêneros Physarum, Badhamia, Didymium e Diderma. Pesquisas 

desenvolvidas recentemente na Índia, com dados apresentados no III Congresso 

Internacional sobre Sistemática e Ecologia de Myxomycetes, trazem evidências da 
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possibilidade de inclusão dos mixomicetos entre os biorremediadores (Sujatha et al., 

1999). 

Estudos sobre a atividade biológica das substâncias produzidas por mixomicetos 

relatam sua ação na inibição do desenvolvimento de espécies vegetais. É o caso das 

substâncias produzidas por Lycogala epidendrum, que foram consideradas como inibidoras 

de germinação da raiz de culturas de arroz (Hashimoto et al., 1994a). Porém, maior 

importância tem sido dada à ação dessas substâncias contra microrganismos patogênicos, 

como Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula, responsável por infecções 

hospitalares, e algumas espécies de Candida, além de outros patógenos humanos (Martin et 

al., 1983). No Brasil, a equipe da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) tem 

trazido importantes contribuições neste campo do conhecimento (Guimarães, 1988, 1992; 

Guimarães et al., 1989; Pereira et al., 1992; Albuquerque, 1998; Chiappeta et al., 1999a, 

1999b). 

 Por apresentarem um curto ciclo de vida, com estágios bem diferenciados, pelas 

rápidas respostas que apresentam às variações ambientais, e pelo potencial biológico de 

suas substâncias, os mixomicetos constituem um excelente material para pesquisas em 

diversas áreas da biologia. Entretanto, a maioria dos estudos realizados são de natureza 

taxonômica e ecológica, e, relativamente, pouco se conhece sobre os aspectos bioquímicos 

e econômicos desses seres. 

 Um grande problema enfrentado com relação a esses estudos, refere-se à 

dificuldade em se conseguir material disponível para testes químicos e biológicos, uma vez 

que os mixomicetos são, em geral, microscópicos. Isto limita seu estudo por pesquisadores 

que necessitam de maior quantidade de material para suas pesquisas, dificultando, assim, o 

conhecimento sobre a composição química e o potencial biológico dos mixomicetos. 
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 Visando solucionar este problema, desenvolveu-se uma técnica de imobilização 

com o objetivo de possibilitar a produção de substâncias por mixomicetos, em laboratório, 

a partir de fragmentos plasmodiais imobilizados em um suporte inorgânico. Para este 

estudo, selecionou-se Physarella oblonga (Berk. & M. A. Curtis) Morgan, por se tratar de 

uma espécie pouco estudada em relação a sua composição química e ao seu potencial 

biológico, e possuir um faneroplasmódio freqüentemente encontrado em zonas de Mata 

Atlântica do estado de Pernambuco, Brasil. 
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2.1. Considerações gerais 

 

Os esporos dos mixomicetos são disseminados pelo vento, pela água ou por 

pequenos animais que se alimentam dos esporocarpos, sendo por isso amplamente 

distribuídos. Suas espécies, na maioria cosmopolitas, podem ser encontradas nos mais 

variados habitats, desde florestas primárias até canteiros de flores nas cidades. Embora a 

maioria dos mixomicetos habite locais úmidos, vivendo sobre madeiras em decomposição, 

folhas mortas, ou outras matérias orgânicas que propiciem o desenvolvimento de 

microrganismos que lhes servem de alimento, muitos podem ser encontrados também em 

ambientes mais secos e ensolarados, como os cerrados e os desertos (Cavalcanti, 1974a; 

Maimoni-Rodella & Gottsberger, 1980; Blackwell & Gilbertson, 1984; Alexopoulos et al., 

1996; Mobin & Cavalcanti, 1999). 

A forma de nutrição dos mixomicetos é, principalmente, de natureza fagotrófica, 

onde mixamebas, mixoflagelados e plasmódios nutrem-se pela ingestão de bactérias, 

microalgas, leveduras, micélios e esporos de fungos. Alguns estudos, entretanto, têm 

demonstrado a capacidade dos mixomicetos em assimilar nutrientes por absorção, ao 

comprovarem que plasmódios, livres de bactérias, podem crescer vigorosamente em meios 

sólidos e líquidos, nutrindo-se de substâncias dissolvidas nesses meios (Kalyanasundaram 

& Venkataramani, 1974; Hu & Clark, 1986; Alexopoulos et al., 1996). 

Santos (1988), revisando diferentes substratos onde ocorrem os mixomicetos, deixa 

evidente que não existe especificidade pelas espécies deste grupo. Entretanto, alguns 

substratos oferecem melhores condições para o desenvolvimento e esporulação desses 

organismos. Eliasson & Lundqvist (1979), por exemplo, referem a presença de 

mixomicetos em fezes de herbívoros (fimícolas), e consideram a preferência de algumas 

espécies, como Perichaena cf. liceoides Rostaf., por fezes de animais domésticos, 
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enquanto Stemonitis fusca Roth. foi encontrada apenas em fezes de animais selvagens. A 

maioria dos trabalhos que citam os substratos em que ocorrem mixomicetos, referem sua 

presença, principalmente, em troncos e galhos de árvores em decomposição (lignícolas) ou 

árvores vivas (corticícolas). Outros substratos onde os mixomicetos também se 

desenvolvem e esporulam, embora menos freqüentemente, são plantas suculentas, musgos, 

liquens e fungos, sendo classificados, respectivamente, como suculentícolas, muscícolas, 

liquenícolas e fungícolas (Cavalcanti, 1974b; Lizárraga et al., 1997; Mobin & Cavalcanti, 

1999; Estrada et al., 2000). 

 

2.2. Ciclo de vida 

 

O ciclo de vida dos mixomicetos é conhecido com base em estudos realizados com 

poucas espécies, entre as quais Physarum polycephalum Schw., que pertence à família 

Physaraceae. Embora alguns estudos mostrem pequenas variações no ciclo de vida de 

diferentes espécies, a seqüência de desenvolvimento é fundamentalmente a mesma. Inicia-

se com os esporos sendo eliminados pelos esporocarpos. Em condições apropriadas de 

temperatura, pH e umidade, o esporo germina, liberando, através de aberturas na parede, 

células haplóides; em ambientes mais úmidos, são comumente liberadas células flageladas 

(mixoflagelados), caso contrário, as células apresentarão movimento amebóide 

(mixamebas). Condições desfavoráveis levam estas células a transformarem-se em 

microcistos, o que lhes permite viver em latência por um período prolongado de tempo, até 

que condições apropriadas favoreçam seu desenvolvimento. A fusão de duas células 

compatíveis (isogametas) resulta em um zigoto, que após sucessivas divisões mitóticas, 

desenvolve-se em uma massa protoplasmática multinucleada diplóide, o plasmódio; se as 

condições ambientais forem adversas, este se transforma em uma estrutura de resistência, 
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denominada esclerócio, que por sua vez, volta a condição de plasmódio, quando o 

ambiente torna-se novamente favorável. O plasmódio maduro origina esporocarpos, onde 

são produzidos, por meiose, esporos normalmente uninucleados, que após serem liberados 

dos esporocarpos e disseminados pela ação do vento, da água ou de pequenos animais, dão 

início a um novo ciclo de vida (Olive, 1975; Alexopoulos et al., 1996). 

Na natureza este ciclo se processa facilmente nos mais diversos habitats. Em 

laboratório, porém, o cultivo de mixomicetos é difícil e apenas um pequeno percentual 

(aproximadamente 10%) das espécies conhecidas até o momento foi induzido a completar 

o seu ciclo de vida em condições controladas; por isso relativamente pouco se conhece 

sobre os fatores que regulam a esporulação e o desenvolvimento desses seres. Sabe-se, 

porém, que fatores como temperatura, umidade, pH e luminosidade interferem na 

germinação e na viabilidade dos esporos, na fusão de células amebóides ou flageladas, e no 

desenvolvimento e esporulação de plasmódios (Collins, 1979; Silliker et al., 1988; 

Alexopoulos et al., 1996). 

Cavalcanti & Souza (1988a, 1988b) estudaram a influência da luz e da temperatura 

sobre a germinação de esporos de Lycogala epidendrum, e observaram melhores resultados 

sob luz contínua, sendo o percentual de germinação 50% mais alto que no escuro, e que 

ocorre maior velocidade e maiores índices de germinação nas temperaturas mais elevadas. 

As mesmas autoras, estudando a viabilidade dos esporos dessa espécie, armazenados por 

diferentes períodos (1, 3 e 6 meses), no escuro, observaram que 87% dos esporos 

germinaram após um mês de armazenamento, 53% após três meses e apenas 35% aos seis 

meses de armazenamento, concluindo que o potencial de germinação dos esporos vai 

diminuindo à medida que vão envelhecendo. Há relatos na literatura afirmando que, 

embora a idade reduza consideravelmente a germinação de esporos de mixomicetos, alguns 

se mostraram viáveis após serem mantidos em herbário durante 75 anos. Diferenças na 
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viabilidade dos esporos podem ser encontradas entre táxons distintos e, também, dentro de 

uma mesma espécie, dependendo das condições em que ocorre a esporulação (Martin, 

1940; Elliott, 1949; Alexopoulos et al., 1996). 

A concentração da suspensão de esporos também é um fator que influencia na 

germinação dos mixomicetos. Altas concentrações levam à liberação de substâncias pela 

parede dos esporos, que impedem sua germinação. Por outro lado, acredita-se que a 

germinação de esporos isolados seja mais difícil que a de esporos em massa. Entretanto, 

Gehenio & Luyet (1950), estudando os esporos de Physarella oblonga, conseguiram a 

germinação de 32 dos 34 esporos isolados analisados. Isto sugere que a concentração ideal 

para um bom percentual de germinação varia, dependendo da espécie e das condições a 

que estão submetidas (Alexopoulos, 1963; Alexopoulos et al., 1996). Se os esporos 

estiverem suspensos em meio líquido, liberarão células flageladas, caso contrário, liberarão 

mixamebas, que podem se dividir repetidamente por divisão mitótica, resultando em uma 

grande população de mixamebas, ou serem convertidas em células flageladas de acordo 

com as condições de umidade (Ohta et al., 1993). O processo inverso também pode 

ocorrer, ou seja, células flageladas podem ser convertidas em mixamebas pela retração de 

seus flagelos (Alexopoulos et al., 1996). 

A união de células flageladas ou mixamebas para originar um zigoto está 

condicionada ao padrão de homotalismo e de heterotalismo em diferentes espécies de 

mixomicetos. As controvérsias em relação ao assunto sugerem que, embora algumas 

espécies possam ser exclusivamente homotálicas ou heterotálicas, outras podem se 

apresentar sob as duas formas. Quando Gehenio & Luyet (1950) obtiveram plasmódios e 

esporocarpos a partir de culturas monospóricas de Physarella oblonga, apresentaram estes 

resultados como ausência de fusão gamética nesta espécie. Mais tarde, Ross (1957), ao 

observar a fusão de mixamebas em P. oblonga, sugeriu que a conclusão mais provável para 
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o trabalho de Gehenio & Luyet (1950) seria a de que esta espécie fosse homotálica. Esses 

dados foram abordados mais recentemente por Clark (1995) em seu estudo sobre os 

sistemas de reprodução em mixomicetos, onde confirmou a ausência de heterotalismo em 

P. oblonga. 

A maneira pela qual diferentes espécies de mixomicetos formam seus plasmódios 

ainda carece de muitos estudos, entretanto algumas formas têm sido sugeridas ao longo dos 

anos. Martin (1940), em suas conclusões sobre o ciclo de vida destes organismos, afirmou 

que o desenvolvimento do zigoto em plasmódio é acompanhado por divisões sucessivas do 

núcleo zigótico, mas considera também que pode ocorrer um aumento da massa plasmodial 

pela fusão com outros plasmódios. Bessey (1950) acrescenta que, além da fusão 

plasmodial, pode ocorrer também a fusão entre zigotos. Mais recentemente, Alexopoulos et 

al. (1996) confirmaram a formação de plasmódios através de sucessivas divisões mitóticas 

do núcleo zigótico, resultando em uma massa de protoplasma multinucleada com núcleo 

diplóide. Concordaram também que os plasmódios podem ser formados pela coalescência 

de muitos zigotos. 

Existem, pelo menos, três tipos distintos de plasmódio: o faneroplasmódio, que é 

bastante desenvolvido e, por isso, facilmente observável, até mesmo em estágios mais 

jovens do seu desenvolvimento. É característico das Physarales e, portanto, o tipo formado 

por Physarella oblonga; o afanoplasmódio, característico das Stemonitales, que é delgado 

e transparente, sendo, por isso, dificilmente visualizado no campo, mesmo quando está 

bem desenvolvido; e o protoplasmódio, encontrado nas Liceales e Stemonitales, que é 

microscópico e, ao esporular, origina, geralmente, um ou dois esporângios. Este tipo, 

devido a sua característica microscópica, não é visualizado no campo (Alexopoulos, 1963; 

Gray & Alexopoulos, 1968; Alexopoulos et al., 1996). 
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Os plasmódios de mixomicetos podem apresentar-se sem pigmentos ou com as 

mais variadas cores, dependendo da espécie e das condições a que estiverem expostos. 

Mudanças na coloração podem ocorrer, inclusive, em um mesmo plasmódio, conforme a 

fase de desenvolvimento em que se encontre. Segundo Alexopoulos et al. (1996), a 

coloração da massa plasmodial pode se modificar com a variação na concentração de íons 

hidrogênio no plasmódio. Partículas alimentares pigmentadas também podem ser 

responsáveis pela cor de um plasmódio. Por exemplo, a ingestão de células de Serratia 

marcescens Bizio, uma bactéria que possui um pigmento vermelho, pode levar os 

plasmódios que se alimentam dessas células a apresentarem uma coloração avermelhada. A 

influência de fatores ambientais na coloração do plasmódio, como o pH do substrato, por 

exemplo, é, especialmente, verdadeira para espécies em que o plasmódio varia de amarelo 

a branco, como é o caso de Physarella oblonga, que embora, geralmente, apresente o 

plasmódio intensamente amarelo, pode também ser encontrado na cor branca. 

Plasmódios de mixomicetos encontrados no campo sobre substratos naturais e 

conduzidos ao laboratório, podem se desenvolver bem quando transferidos para meios 

artificiais. Agar acrescido com cereais, como flocos de aveia, por exemplo, é um meio 

favorável para o cultivo da maioria desses organismos. Quando os plasmódios são 

formados, podem ser mantidos sobre o mesmo meio até esporularem, ou podem ser 

transferidos para outras câmaras-úmidas, para purificação parcial. Abbott (1945), em uma 

nota sobre Physarella oblonga, registrou que seu plasmódio cresce bem em agar-aveia, 

mas morre em aproximadamente 20 dias sem esporular, atribuindo isto ao aumento na 

acidez do meio. Experimentos realizados no Laboratório de Myxomycetes da UFPE, 

revelam que é possível manter plasmódios desta espécie alimentados com flocos de aveia, 

durante pelo menos três anos, quando cultivado em câmara-úmida, no escuro (dados não 

publicados). Cavalcanti (comunicação pessoal) revela também que é possível obter 
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plasmódios a partir de esclerócios de Physarella oblonga mantidos em laboratório por três 

anos. 

Fatores como luminosidade, temperatura, pH, nutrientes e umidade têm sido 

associados ao processo de esporulação nos mixomicetos, sendo o primeiro deles, o fator 

mais significativo que influencia este processo. Gray (1941) relata que a radiação 

ultravioleta (UV) retarda a esporulação em plasmódios não pigmentados, mas não em 

plasmódios pigmentados. Ele observou que Physarella oblonga (plasmódio amarelo) 

esporulava 48 horas após exposição por 1-10 minutos à radiação UV, enquanto Physarum 

didermoides (Pers.) Rostaf. (plasmódio branco) requeria de 28 a 35 dias para esporular 

após tratamento similar. 

Gehenio & Luyet (1951) reportam que a luz influencia na esporulação de 

Physarella oblonga e sugerem que ela pode ser necessária para este processo. Plasmódios 

desta espécie, cultivados no Laboratório de Myxomycetes da UFPE por três anos, se 

mantiveram sem esporular quando mantidos no escuro. Porém, das amostras submetidas à 

luz ambiente, durante este período, 60% formaram esporocarpos em menos de 48 horas, 

10% esporularam entre 48 e 96 horas, e 30% não sobreviveram após este período sem 

esporular (dados não publicados). 

 

2.3. Taxonomia 

 

As particularidades do ciclo de vida dos mixomicetos, onde as fases móveis 

(plasmódios e células uninucleadas) assemelham-se a seres pertencentes ao Reino Protista, 

e a fase imóvel (produtora de esporos) apresenta maiores semelhanças com seres do Reino 

Fungi, têm dificultado sua classificação taxonômica (Alexopoulos et al., 1996; Margulis & 

Schwartz, 1998). Desde Lister (1925) e Macbride & Martin (1934), até trabalhos mais 
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recentes (Alexopoulos et al., 1996; Margulis & Schwartz, 1998), o grupo tem sofrido 

freqüentes alterações no seu posicionamento taxonômico, embora a classificação de suas 

espécies tenha permanecido praticamente a mesma, salvo algumas exceções.  

Durante muito tempo foram tratados como protozoários e classificados como 

Mycetozoa (Lister, 1925; Olive, 1975), enquanto outros pesquisadores os posicionavam 

como subdivisão do Reino Fungi (Macbride & Martin, 1934; Martin, 1960; Farr, 1976). 

Alexopoulos & Mims (1979) e Martin et al. (1983) consideraram os mixomicetos como 

uma divisão particular do Reino Fungi, denominada Myxomycota. Porém, classificações 

mais recentes os colocam no Reino Protoctista, termo que substitui Protista para agrupar, 

com maior segurança, os seres incluídos nesse Reino. A exclusão dos mixomicetos do 

Reino Fungi, onde foram por muito tempo classificados, foi devida à presença de flagelos 

em uma das fases do seu ciclo de vida (Ing, 1994; Alexopoulos et al., 1996; Margulis & 

Schwartz, 1998). Entretanto, Baldauf & Doolittle (1997), em um estudo sobre a filogenia 

molecular do grupo, encontraram maiores afinidades filogenéticas destes organismos com 

os fungos. Desta forma, nada está definido em relação ao posicionamento taxonômico dos 

mixomicetos, pois as diferentes opiniões que vêm sendo apresentadas ao longo dos anos, 

refletem a falta de consenso da comunidade científica em torno do assunto.  

Como a redistribuição dos seres vivos dentro dos sistemas de classificação que vêm 

sendo elaborados ao longo dos anos, é realizada, principalmente, em táxons mais elevados, 

ao nível de Reino, Divisão ou Classe, pouca alteração tem sido proposta na classificação 

dos mixomicetos ao nível de Ordens, Famílias e Gêneros. Desta forma, levando-se em 

consideração a classificação de Martin et al. (1983), a classe Myxomycetes apresenta três 

subclasses: Ceratiomyxomycetidae, Stemonitomycetidae e Myxogastromycetidae. Nestes 

táxons estão distribuídas as seis ordens, entre as quais Physarales, onde se inclui 

Physarella oblonga, da família Physaraceae. 
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Algumas espécies de mixomicetos podem ter sua identificação dificultada por 

apresentarem variações morfológicas e fisiológicas, dependendo das condições em que 

ocorre a esporulação. Por exemplo, uma mesma espécie que se desenvolveu e esporulou 

em câmara-úmida pode apresentar-se tão diferente da que esporulou no campo, que pode 

ser mal interpretada e tratada como uma espécie distinta. Em condições naturais, 

entretanto, variações significantes do ponto de vista taxonômico, podem ser devidas à 

existência de raças fisiológicas, como é o caso de Physarella oblonga. Farr (1957) e Thind 

& Rehill (1958) reportam uma forma branca desta espécie para a Jamaica e para Índia, 

respectivamente. Alexopoulos (1964) cultivou a forma branca da Jamaica e observou a 

ocorrência de um plasmódio branco, em contraste com o plasmódio usualmente amarelo 

desta espécie. Ele observou também a formação de esporocarpos brancos e sugeriu que a 

cor destas estruturas era devido à coloração das substâncias (amarela ou branca) que o 

plasmódio transferia para os esporocarpos na ocasião da esporulação. 

Os estudos na área taxonômica e ecológica têm ampliado o conhecimento em 

relação à distribuição dos mixomicetos no mundo. Algumas espécies, que eram 

consideradas raras, ou de ocorrência restrita, são conhecidas, atualmente, como sendo de 

ampla distribuição. Tais espécies, como Echinostelium minutum deBary, devido ao 

pequeno tamanho de seus esporocarpos, são praticamente invisíveis no campo. Entretanto, 

técnicas de câmara-úmida introduzidas por Gilbert & Martin (1933) para o estudo dos 

mixomicetos, têm facilitado a observação dessas espécies, aumentando o conhecimento 

sobre sua área de ocorrência. 

O levantamento da mixobiota em diferentes ecossistemas e habitats vem sendo 

realizado em várias partes do mundo: Hiromitsu & Yamamoto (1995), para o Japão, Lado 

& Pando (1997), para a Península Ibérica, Stephenson & Laursen (1998), para o Alaska, 

Lado et al. (1999), para o México. Muitas áreas, entretanto, ainda precisam ser exploradas; 
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no Brasil, L. H. Cavalcanti e seus colaboradores têm trazido grandes contribuições ao 

estudo dos mixomicetos, realizando trabalhos em vários estados brasileiros, especialmente 

na região nordeste (Cavalcanti & Marinho, 1985; Cavalcanti & Fortes, 1995; Cavalcanti et 

al., 1999; Mobin & Cavalcanti, 1999; Cavalcanti & Mobin, 2001). Em Pernambuco, as 

pesquisas mostram uma mixobiota bastante diversificada, sendo exploradas as áreas 

litorâneas, zona da mata, matas serranas e vegetação de caatinga. Atenção especial tem 

sido dada às espécies corticícolas ocorrentes tanto em áreas urbanas como em 

remanescentes de Floresta Atlântica, sendo analisada, principalmente, a mixobiota de 

palmeiras (Arecaceae); o número de espécies até agora registrado, evidencia ser esta 

família de monocotiledôneas um excelente substrato para o desenvolvimento de 

mixomicetos (Cavalcanti, 1976; Silva & Cavalcanti, 1988; Cavalcanti et al., 1993; Alves & 

Cavalcanti, 1995). 
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3.1. Atividade antimicrobiana de Myxomycetes 

 

Uma das áreas mais pesquisadas em relação à atividade biológica dos mixomicetos, 

refere-se, sem dúvida, aos estudos sobre a atividade antimicrobiana, que tiveram início 

com os trabalhos de Locquin & Prévot (1948), quando demonstraram a atividade 

antibiótica de várias espécies. Estes autores utilizaram plasmódios e esporocarpos de 

Lycogala flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf., Lycogala epidendrum (L.) Fries, Stemonitis fusca 

Roth, Mucilago spongiosa (Leyss.) Morgan, Tubifera ferruginosa (Batsch) J. F. Gmel. e 

Fuligo septica (L.) Wigg. Todas as espécies estudadas mostraram-se capazes de inibir o 

crescimento de bactérias anaeróbicas, sendo F. septica. a que apresentou melhores 

resultados. 

A partir dos trabalhos de Locquin & Prévot (1948), outros pesquisadores se 

dedicaram a estes estudos. Dessa forma, Sobels (1950) constatou a ação inibidora de várias 

espécies de mixomicetos sobre microrganismos do seu ambiente natural, e citou que a 

atividade antibiótica de Badhamia utricularis é de natureza enzimática, sendo a inibição 

exercida, indiferentemente, sobre bactérias Gram positivas, Gram negativas, fungos 

filamentosos e leveduras.  

Cavalcanti & Guimarães (1988), estudando a atividade antimicrobiana de Lycogala 

epidendrum, observaram que extratos orgânicos obtidos a partir de etálios desta espécie 

apresentavam inibição sobre o crescimento de Candida albicans (Robin) Berkhout e outras 

leveduras. Neste mesmo ano, Guimarães (1988) demonstrou o efeito inibitório de extratos 

obtidos de esporocarpos de Tubifera bombarda (Berk. & Broome) G. W. Martin sobre C. 

albicans, Escherichia coli (Migula) Castellani & Chalmers, Staphylococcus aureus 

Rosenbach e Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn, sendo C. albicans a espécie mais sensível 

em ambos os trabalhos.  
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Silva et al. (1988), em um breve estudo sobre a atividade antimicrobiana de 

Physarella oblonga, detectaram ação inibitória de extratos metanólico e acetônico, obtidos 

a partir dos esporocarpos desta espécie, contra bactérias Gram positivas, Gram negativas, 

álcool-ácido resistentes, fungos filamentosos e leveduras. 

Atividade antimicrobiana e citotóxica de duas espécies de mixomicetos, Tubifera 

microsperma (Berk. & M. A. Curtis) G. W. Martin e Fuligo septica, foram verificadas por 

Pereira et al. (1992). Apesar dos testes de atividade citotóxica não apresentarem resultados 

relevantes, a atividade antibiótica mostrou-se satisfatória contra Staphylococcus aureus, 

Mycobacterium smegmatis e Candida albicans, principalmente os extratos orgânicos de F. 

septica. 

Atividade antiviral também foi reportada para substâncias produzidas por 

mixomicetos. Hashimoto et al. (1994a) observaram que substâncias extraídas de 

esporocarpos de Lycogala epidendrum apresentavam moderada atividade contra o vírus da 

herpes simples (HSV-1).  

Alguns estudos vêm sendo desenvolvidos na tentativa de otimizar os testes de 

atividade antibiótica para mixomicetos, determinando a melhor época de coleta do 

material, ou seja, quando as substâncias estão em maior concentração; os melhores 

solventes para extração; o pH ideal dos extratos testados; e o tempo de difusão das 

substâncias em meio sólido (Guimarães, 1992; Albuquerque, 1998; Chiappeta, 1999; 

Chiappeta et al., 1999a, 1999b). 

Segundo Guimarães (1992), diferentes estações do ano influenciam na 

concentração de substâncias extraídas dos esporocarpos de mixomicetos. Em seu estudo 

sobre a atividade antimicrobiana de Tubifera bombarda, a autora refere maior 

concentração de substâncias ativas nas amostras coletadas no período seco. Albuquerque 

(1998) e Chiappeta (1999) correlacionam a abundância de esporocarpos de Lycogala 
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epidendrum e Fuligo septica, respectivamente, com a estação do ano em que as espécies 

foram coletadas, sugerindo interferência pluviométrica tanto na quantidade de 

esporocarpos como na produção de substâncias biologicamente ativas. Albuquerque (1998) 

relata a eficácia de extratos brutos, obtidos a partir de etálios de Lycogala epidendrum, 

sobre bactérias Gram positivas, Gram negativas e leveduras, observando maior inibição 

frente a leveduras do gênero Candida, concordando com os trabalhos de Guimarães (1988, 

1992), Cavalcanti & Guimarães (1988) e Guimarães et al. (1989). 

Chiappeta et al. (1999a), estudando a atividade antimicrobiana de extratos 

orgânicos obtidos a partir de esporocarpos de Fuligo septica, apresentaram resultados 

interessantes sobre o efeito do tempo de difusão das substâncias em meio sólido. 

Observaram que era necessário um período de 24 horas a baixas temperaturas 

(aproximadamente 12 ºC), para que as substâncias pudessem se difundir, exercendo, assim, 

um maior efeito inibitório. 

 

3.2. Substâncias químicas de Myxomycetes 

 

São relativamente poucos os estudos que tratam da natureza química das 

substâncias produzidas por mixomicetos. O pequeno número de trabalhos nesta área reflete 

a dificuldade de se obter material suficiente para a realização dos testes químicos, 

necessários à identificação das substâncias. Porém, alguns autores têm obtido sucesso na 

identificação de compostos de alguns mixomicetos. Locquin & Prévot (1948), por 

exemplo, estudando a atividade antibiótica de algumas espécies, sugeriram que as 

substâncias ativas encontradas em Fuligo septica eram antraquinonas, e as denominaram 

de fuligóides E e H. 
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Sobels (1954, apud Alexopoulos, 1963), estudando a composição química do 

plasmódio de Badhamia utricularis, apresentou resultados de cromatografia em papel e 

espectros de absorção, indicando a presença de pigmentos de natureza flavonóide. 

Métodos cromatográficos e espectrofotométricos foram usados para caracterizar 

pigmentos plasmodiais em algumas espécies de Myxomycetes, entre as quais Physarella 

oblonga, que apresentou três substâncias, com altos valores de Rf, e foram reportadas como 

compostos fenólicos. Estes foram também registrados para Physarum polycephalum e 

Didymium iridis (Ditmar) Fries. Pigmentos identificados como flavonas foram detectados 

em outras espécies, como Physarum gyrosum Rostaf. (Nair & Zabka, 1966). 

Czeczuga (1980) detectou a presença de carotenóides em algumas espécies de 

Myxomycetes, dentre as quais Lycogala epidendrum, tendo encontrado 42,2% de β-

caroteno em etálios jovens, e os pigmentos neurosporene, γ-caroteno e β-zeocaroteno em 

etálios maduros, que podem ser aproveitados como complemento vitamínico ou como 

corante de alimentos. 

Um pigmento amarelo, isolado a partir da fase plasmodial de Physarum 

polycephalum, teve sua estrutura química elucidada e foi identificado, por meio de HPLC, 

como phisarocromo A, apresentando similaridades estruturais com a fuligorubina A, um 

pigmento plasmodial de Fuligo septica (Steffan et al., 1987). Ainda com relação a P. 

polycephalum, Eisenbarth & Steffan (2000), estudando suas vias metabólicas, elucidaram a 

estrutura e a biossíntese da crisophisarina A, um pigmento amarelo, opticamente ativo, 

extraído de fragmentos plasmodiais desta espécie. 

Estudos relacionados com a produção e identificação de macromoléculas, como 

lipídios e proteínas, também têm sido investigados. Rezanka (1993) refere a presença de 

ácidos graxos mono e poliinsaturados, caracterizados por espectrometria de massa, em 

nove espécies de Myxomycetes. A caracterização enzimática de Badhamia utricularis foi 



Ribeiro, S. M.                  Imobilização plasmodial de Physarella oblonga ... 
__________________________________________________________________________ 

4039 

também realizada por Miyairi et al. (1994), ao estudarem a atividade lítica de enzimas 

como a celulase, quitinase, β-1,3-glucanase, entre outras, extraídas desta espécie. 

Substâncias com atividade antiviral, detectadas por Hashimoto et al. (1994b) em 

etálios de Lycogala epidendrum, foram identificadas estruturalmente como dimetil-

pirroledicarboxilatos. Nesta mesma espécie, Hashimoto et al. (1994a) identificaram ainda 

três triglicérides poliacetilênicos, denominados licogarídeos A-C. Fröde et al. (1994) 

encontraram três compostos principais no extrato metanólico de L. epidendrum, os quais 

foram denominados de ácidos licogálicos. 

Mais recentemente, Chiappeta (1999), em seu amplo estudo sobre Fuligo septica, 

detectou a presença de vários grupos de compostos, entre os quais flavonas, fenóis, taninos 

pirogálicos, flavononas, triterpenóides e esteróides, e os relacionou com a atividade 

antimicrobiana da espécie.  

 

3.3. Processos de imobilização 

 

3.3.1. Imobilização enzimática 

 

As técnicas de imobilização foram, inicialmente, realizadas com enzimas, que são 

moléculas protéicas que servem para acelerar reações químicas de células vivas. Estas 

reações são catalisadas nos sítios reativos de uma enzima, levando à conversão de uma 

molécula em outra. De forma geral, as imobilizações enzimáticas servem para síntese de 

compostos resultantes da ação de uma enzima específica, separando-a das misturas de 

reação, para controlar sua atividade catalítica. As enzimas apresentam grande 

especificidade e são muito sensíveis a fatores como temperatura e pH. Por isso, a 

estabilidade de uma enzima pode sofrer alterações quando imobilizada; aumentando, se o 
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suporte utilizado no processo de imobilização oferecer um micro ambiente capaz de 

estabilizá-la, ou diminuindo, se o suporte permitir a desnaturação da proteína enzimática. 

Tem se observado que enzimas acopladas a suportes inorgânicos são, geralmente, mais 

estáveis do que aquelas ligadas a suportes orgânicos (Mozhaev et al., 1987; Goel, 1994). 

A vantagem da imobilização enzimática consiste, entre outras, em se obter um 

produto característico da degradação de um substrato específico; e em poder reutilizar, 

repetidamente, a mesma enzima, uma vez que ela pode ser removida da mistura de reação. 

Isto, porém, é limitado, pois a enzima sofre prejuízo de sua atividade catalítica após um 

longo período de imobilização (http://www.cape.canterbury.ac.nz/Archive/IMMOB/ 

whatis.htm).  

Reações que unem uma enzima a um suporte, orgânico ou inorgânico, ocorrem 

através de processos como união covalente, adsorção, enclausuramento e 

microencapsulamento (Mozhaev et al., 1987; Goel, 1994). A imobilização por união 

covalente pode ocorrer, por exemplo, através da união de um polissacarídeo ativado com 

brometo de cianogênio, que introduz no açúcar um grupo imido reativo que se une a uma 

proteína pelos grupos α-amino da lisina e α-amino do aminoácido N-terminal. As reações 

covalentes podem ocorrer também pela capacidade dos sais de diazônio de reagir com 

resíduos de lisina, tirosina e histidina; ou pela capacidade dos grupos anidro de reagir com 

os mesmos aminoácidos. Tais reações resultam na formação de ligações tioéster, amida ou 

éster (Mosbach & Mosbach, 1966). Este tipo de imobilização induz a modificações 

conformacionais na enzima, podendo acarretar a perda da atividade enzimática (Mozhaev 

et al, 1987). 

A imobilização por adsorção se dá pela adesão da enzima à superfície de um 

suporte que não foi especificamente ativado para uma união covalente. A união ocorre 

mediante a interação carga-carga entre enzima e suporte, através de pontes de hidrogênio 

http://www.cape.canterbury.ac.nz/Archive/IMMOB/whatis.htm
http://www.cape.canterbury.ac.nz/Archive/IMMOB/whatis.htm
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salinas e iônicas. É um processo de menor custo, que permite a reutilização do suporte em 

caso de inativação da enzima imobilizada. Entretanto, tem o inconveniente de apresentar 

uma alta taxa de dissociação enzimática, devido à fragilidade das pontes de hidrogênio que 

ligam a enzima ao suporte (Messing, 1976; Goel, 1994). 

O processo de imobilização por enclausuramento utiliza suportes poliméricos 

tridimensionais, como por exemplo a poliacrilamida. A polimerização se realiza de forma 

idêntica à preparação de um gel para eletroforese, sendo que se adiciona a enzima à 

solução para que ela fique aprisionada na malha do gel durante a polimerização. O gel 

pode estar na sua forma normal ou granulado, para aumentar a superfície de contato entre o 

substrato e a enzima imobilizada. Este é um dos inconvenientes desse processo, uma vez 

que os grânulos são irregulares e possuem alta resistência hidráulica, provocando 

problemas de fluxo quando os grânulos são empacotados em coluna. Além disso, este 

processo de imobilização é restrito a enzimas cujos substratos são de baixo peso molecular 

(Mosbach & Mosbach, 1966; Vicente et al., 1995). 

A imobilização por microencapsulamento consiste na retenção da enzima em 

solução, dentro de uma membrana semi permeável. A quantidade de enzima a ser 

imobilizada dependerá, exclusivamente, de sua solubilidade. Este processo apresenta um 

baixo índice de estabilidade enzimática e, também, está restrito a enzimas cujos substratos 

são de baixo peso molecular (Mozhaev et al., 1987). 

 

3.3.2. Imobilização celular 

 

Com a necessidade de se manter a atividade enzimática por um período mais longo 

de tempo, passou-se a utilizar técnicas de imobilização celular, que além de transpor as 
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etapas de isolamento e purificação da enzima, permite a possibilidade de se estudar reações 

enzimáticas em cadeia (Mosbach, 1983).  

O processo de imobilização celular foi definido como sendo o confinamento físico 

de células intactas a uma certa região definida do espaço, com a preservação de sua 

atividade catalítica. Considerando-se que muitos microrganismos têm a capacidade de se 

aderir a diferentes tipos de superfícies na natureza e deles retirarem seus nutrientes, poderia 

se dizer que estes sistemas biológicos, em seu estado natural, seriam imobilizados (Karel et 

al., 1985 apud Nedovic et al.). Entretanto, o termo imobilização significa incapaz de se 

mover, assim, células imobilizadas são aquelas confinadas a um ambiente que não permita 

o seu deslocamento, estando ligadas fisicamente a um suporte sólido. 

Basicamente a imobilização de células vivas é muito similar à imobilização 

enzimática, e pode ser dividida em quatro grupos básicos: enclausuramento em matrizes 

sintéticas ou naturais, fixação ou adsorção a um suporte pré-formado, agregação por 

floculação e confinamento em uma membrana envoltória (Pilkington et al., 1998 apud 

Nedovic et al.). 

Algumas células, como bactérias e leveduras, já foram imobilizadas, porém poucos 

casos têm sido bem sucedidos. Um dos maiores problemas é o fato do substrato ter que se 

difundir para o sítio de reação. A transferência de oxigênio também é um fator limitante 

em culturas de células imobilizadas; por isso esses processos de imobilização têm sido 

realizados, principalmente, com componentes anaeróbicos. As técnicas de imobilização 

celular são mais apropriadas para células cuja fase de crescimento não está vinculada à fase 

de síntese. O crescimento celular e a produção de metabólitos primários estão vinculados, 

mas a produção de metabólitos secundários, tais como antibióticos, ocorre, geralmente, 

após a fase de crecimento microbiano (Wang, http://www.engr.umd.edu/~nsw/ 

ench485/lab11.htm). 

http://www.engr.umd.edu/~nsw/ ench485/lab11.htm
http://www.engr.umd.edu/~nsw/ ench485/lab11.htm
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Algumas matrizes de enclausuramento foram investigadas para imobilização de 

células. A conversão da glucose em etanol, por exemplo, foi detectada por leveduras 

imobilizadas em alginato de cálcio (Wang, http://www.engr.umd.edu/~nsw/ench485/ 

lab11.htm). Jing et al. (2000) imobilizaram células de Escherichia coli associadas à enzima 

penicilina G acilase, em glúten, e atribuiram vantagens ao uso deste suporte como matriz 

para imobilização celular e enzimática, uma vez que ele é biodegradável, apresenta 

menores custos e está facilmente disponível. 

Técnicas de imobilização celular vêm sendo empregadas também para produção de 

substâncias liquênicas, uma vez que esses seres crescem muito lentamente, produzindo 

metabólitos em pequena quantidade. Neste caso, o processo de imobilização objetiva a 

síntese contínua dos metabólitos de liquens no seu estado natural. Garcia-Junceda & 

Vicente (1986), por exemplo, descreveram um método de imobilização celular, onde 

células de Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. (líquen) eram imobilizadas em 

poliacrilamida a 20%. As células foram enclausuradas e depositadas em uma coluna de 

vidro onde adicionou-se o ácido evérnico, a fim de se avaliar a atividade enzimática. O 

enclausuramento das células nesta matriz hidrofílica preservou uma alta atividade da 

enzima orselinato depsídeo hidrolase, uma vez que 90% do ácido evérnico adicionado ao 

biorreator apresentou hidrólise eficiente, detectando-se quantidades equimolares dos ácidos 

orselínico e evernínico. Por outro lado, não se registrou atividade da enzima orselinato 

descarboxilase, uma vez que não se detectou a presença do orcinol. Este processo foi, 

entretanto, considerado desvitalizante pelos próprios autores, pois observaram que no 

decorrer do experimento a percentagem de atividade enzimática foi decrescendo. 

Outros pesquisadores relatam a imobilização de células liquênicas em alginato. Este 

processo tem a vantagem de não ser desvitalizante, permitindo a manutenção das 

atividades celulares por tempo indeterminado (Pereira et al., 1995a; Fontaniella et al., 

http://www.engr.umd.edu/~nsw/ ench485/lab11.htm
http://www.engr.umd.edu/~nsw/ ench485/lab11.htm
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2000). Segundo Vicente & Molina (1993), células de Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 

(líquen) imobilizadas em alginato, eram capazes de se dividir ativamente, o que foi 

comprovado através de análise por microscopia eletrônica de transmissão. 

Uma inovação nos estudos sobre imobilização de células liquênicas foi a utilização 

da caulinita como matriz de enclausuramento. A biossíntese do ácido úsnico a partir de 

células de Cladonia substellata Vainio imobilizadas em caulinita mostrou-se bastante 

eficaz, sendo possível, inclusive, a utilização de diferentes concentrações de acetato de 

sódio, precursor adotado para induzir a síntese do ácido úsnico pela via acetato 

polimalonato. A caulinita mostrou-se mais promissora como matriz de enclausuramento do 

que o alginato, pois além de apresentar um custo inferior, permite manipular as 

concentrações do acetato de sódio, possibilitando determinar a maior eficiência das células 

frente ao precursor (Pereira et al., 1995b; Pereira, 1998). 

Até o momento, não foram registrados dados na literatura sobre imobilização de 

mixomicetos, porém, considerando-se seu ciclo de vida, especialmente a fase plasmodial, 

que apresenta intensa atividade metabólica, e o conhecimento de que produzem substâncias 

por vias semelhantes às das substâncias liquênicas, como os fenóis, produzidos pela via 

acetato polimalonato, supõe-se ser possível que biossintetizem seus metabólitos a partir de 

fragmentos plasmodiais imobilizados em caulinita, utilizando-se o acetato de sódio como 

precursor. 
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Os esporângios de Physarella oblonga (Berk. & M. A. Curtis) Morgan podem ser 

eretos ou inclinados, cilíndricos ou infundibuliformes, com no máximo  4 mm de altura e 1 

mm de diâmetro. A deiscência é apical e petalóide, com os lobos tornando-se recurvados, 

expondo os espinhos calcáreos do capilício e a pseudocolumela tubular e alongada. O 

hipotalo é inconspícuo, consistindo em uma pequena área membranosa e rugosa na base do 

pedicelo, de coloração castanho escura, às vezes preta. Ocasionalmente, P. oblonga pode 

se apresentar como plasmodiocarpo, com hipotalo inconspícuo, membranoso, incolor ou 

castanho claro, sem pseudocolumela. O pedicelo é terete ou achatado, rugoso, oco, de 

coloração avermelhada, castanho amarelada ou castanho escura, às vezes preto na base, 

translúcido, com até 3 mm de comprimento. O perídio é membranoso, de coloração 

amarela, esverdeada ou incolor, coberto com grânulos de cálcio amarelos, castanhos, 

vermelhos ou brancos. O capilício é duplo, consistindo de espinhos calcáreos, amarelo 

pálidos à brilhante, e um denso retículo de filamentos delgados, hialinos ou de cor amarela, 

com nódulos de cálcio fusiformes, brancos ou amarelos. Os esporos são castanho 

acinzentados em massa, e castanho violáceos por luz transmitida; (6-)7-8(-9) µm de 

diâmetro, asperulados à densamente verrucosos. O plasmódio é do tipo faneroplasmódio, 

freqüentemente de coloração amarela (Fig. 1). 

Erro! 
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Figura 1: Esporângios (a) e faneroplasmódio (b) de Physarella oblonga (Berk. & M. A. 

Curtis) Morgan (Myxomycetes) 
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Abstract: The possibility of kaolinite-immobilized plasmodium fragments of Physarella 

oblonga (Berk. & M. A. Curtis) Morgan to maintain their metabolic activity was 

examined. The immobilization process was carried out with 1 mg of plasmodium of P. 

oblonga entrapped in 10 g of kaolinite. Sodium acetate (1 mM) was used as a metabolic 

precursor. The collection of fractions was carried out during a one month period, and 

extracted with ether/ethyl acetate and chloroform/acetonitrile. The extractions from 

plasmodium in natura were accomplished with the same solvents. The extracts obtained 

were analyzed in a spectrophotometer at 266 nm and 310 nm, and by thin layer 

chromatography to assess the productivity of the immobilized plasmodium. The 

absorbances of the extracts in both wavelengths and the chromatographic tests showed the 

synthesis of compounds by the immobilized material. Three chromatographic spots were 

______________________________________ 
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of the spots observed for the material in natura used as a reference. The kaolinite- 
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observed in the extracts obtained from the immobilized plasmodium. Two spots coincided 

with the Rf values and coloration immobilized plasmodium of P. oblonga can remain 

metabolically active for at least one month at room temperature and ambient light 

conditions.  

© 2003 Published by Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS. 

 

Keywords: Myxomycetes; Plasmodium immobilization; Physarella oblonga 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Introduction 

 
 The extraction and purification of natural products requires large amount of 

biologic material. The problem is greater when no large amounts for testing are available. 

To minimize this problem biotechnologic methods are being developed, mainly involving 

tissue culture and cell immobilization [14]. 

This latter method requires small amounts of material, and the response is rapid. It 

enables investigation of the ability of immobilized cells to produce substances by addition 

of a precursor of their metabolic pathways [11][12]. These experiments were performed 

with lichen cells and enzymes. For myxomycetes, there is no record of immobilization 

either in the plasmodial phase or in the myxoflagelate or myxamoeba phase. 

Cell immobilization used for producing lichen substances was carried out using 

sodium acetate as a precursor, and kaolinite as an entrapment matrix. The latter is 

considered efficient since it allows the maintenance of cellular vitality for an indeterminate 

time period, in addition to reducing the costs when compared with other inorganic supports 

such as polyacrylamide [9][10]. 
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The use of a precursor depends on the metabolic pathway of the substances 

produced by the cell. The largest portion of lichen substances is produced by the 

polymalonate acetate pathway. Thus, use of a precursor with acetate would stimulate the 

synthesis process inside the cell. Several authors refer phenolic compounds for 

myxomycetes, and these metabolites are also synthesized by the polymalonate acetate 

pathway [2][4][8][13].  

Eisenbarth and Steffan [3] studied the biosynthesis of chrysophysarin A, a 

plasmodial pigment from the myxomycete Physarum polycephalum Schw. They utilized 

labeled sodium acetate as a precursor for the biosynthesis of this pigment and proposed L-

leucine, histidine and acetate as biosynthetic building blocks. 

 Considering the difficulty of cultivating myxomycetes under laboratory conditions 

and the low availability of material in the nature, the possibility of using the 

immobilization technique for these organisms has arisen with a view toward producing 

their substances in laboratory. Physarella oblonga (Berk. & M. A. Curtis) Morgan was 

selected for this study because it is a myxomycete with few references concerning its 

chemistry and biology, and it is frequently found in the Atlantic Forest areas of 

Pernambuco, Brazil. Thus, in this paper we sought to verify the possibility that the 

plasmodial phase of P. oblonga maintains its metabolic activity when entrapped in an 

inorganic support, producing the same substances as in the nature. Hence, kaolinite was 

used as an inert matrix for plasmodial fragments entrapment and sodium acetate as a 

precursor for the synthesis of substances. 
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2. Materials and Methods 

 

2.1. Biological material 

 

 Plasmodium of P. oblonga was collected on the decomposing stipitis of Elaeis 

guineensis L. (Arecaceae), in the Reserva Florestal de Gurjaú, Cabo de Santo Agostinho, 

Pernambuco State, Brazil. The material was collected together with its substrate and 

maintained in a moist chamber in the dark [5] on filter paper moistened with distillated 

water at room temperature (25 ºC ± 3 ºC). Following the passage of the plasmodium to the 

filter paper, it was transferred to another moist chamber and fed with sterilized oat flakes. 

This transfer was repeated weekly in the same conditions for partial purification. After 30 

days of cultivation, the final plasmodium was divided into three samples: (a) samples 

maintained in the presence of light until sporulation, (b) samples utilized for the 

immobilization process, and (c) samples submitted to organic extraction for the assessment 

of substances produced by the plasmodium in natura. A representative exsiccate of the 

material studied (sample a) was deposited in UFP herbarium at Federal University of 

Pernambuco, Brazil, registered with the number 27 874.  

 

2.2. Plasmodial immobilization 

 

 The plasmodium (1 mg, sample “b”) was added to 4 mL of liquid medium malt 

extract, and shaken for 2 min to obtain the plasmodial fragments. This material was mixed 

to sterilized kaolinite (10 g) previously hydrated with sterile distillated water. The 

entrapped plasmodium was placed in a separation funnel in which 25 mL of 1 mM sodium 

acetate was added and used as a precursor for the synthesis of substances. The experiment 
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was kept at ambient luminosity and room temperature (25 ºC ± 3 ºC), and analyzed for four 

weeks (Fig. 1A-D). 

 

2.3. Collection and fraction processing 

 

 The collection of fractions (25 mL) containing the substances synthesized was 

carried out every 24 h for 7 days. After that, the collections were performed weekly 

resulting in 10 fractions (Fig. 1E). The same volume of the precursor was replaced after 

each collection. 

 The substances present in the fractions were extracted with ether/ethyl acetate and 

then with chloroform/acetonitrile. Each fraction (25 mL) was mixed to 25 mL of 

ether/ethyl acetate (65:35 v/v) and placed in a separation funnel. This mixture was strongly 

stirred for 5 min, and then kept at rest for 2 min. After this time, the upper organic phase 

(ether/ethyl acetate extract) was collected. The lower aqueous phase was then extracted 

with 25 mL of chloroform/acetonitrile (60:40 v/v) in the same conditions as above. In this 

step, the inferior organic phase (chloroform/acetonitrile extract) was collected [12]. 

The extracts obtained were submitted to spectrophotometer at 266 nm and 310 nm 

for detecting the presence of the substances synthesized during the immobilization process. 

All the extracts were assembled and evaporated at room temperature (25 ºC ± 3 ºC), and 

then dried until constant weight. 

The dried material was resuspended in the same solvents utilized for extraction (1 

mg/mL) and submitted to ascending thin layer chromatography (TLC) on a silica gel 60 

F254+366 (Merck) plate using the solvent system toluene/ethyl acetate/formic acid 8:1:1, by 

volume. The chromatoplate was analyzed under ultraviolet light at 254 nm and 366 nm, 

and exposed for 3 min to resublimed iodine steams for revealing. The extract from 1 mg of 
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the plasmodium in natura (sample c) was obtained with the same solvents utilized for the 

extraction of the immobilized plasmodium, and applied as a reference at the same 

concentration. The chromatographic spots obtained were compared using the Rf values and 

color reaction. 

                      

Fig. 1. Schematic model of immobilization process. A – C: Entrapment of plasmodial 

fragments spread on the liquid medium malt extract in sterilized kaolinite; D: Addition of 

sodium acetate precursor to entrapped material; E: Collection of fractions containing the 

substances synthesized. 
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3. Results and Discussion 

 

 The content of crude extracts obtained from 1 mg of plasmodium was 0.4 mg (in 

natura), and 1.9 mg (kaolinite-immobilized). This reveals that kaolinite-immobilized 

plasmodium maintained its metabolic activity since the content of substances extracted was 

higher than the initial weight (Table 1). 

 

Table 1. Content of crude extracts obtained from 1 mg of in natura and kaolinite-

immobilized plasmodium of Physarella oblonga (Berk. & M. A. Curtis) Morgan 

(Myxomycetes). 

Plasmodium condition Content 

 WP
a WE

b

In natura 

 

1 mg 0.4 mg 

Kaolinite-immobilized 1 mg 1.9 mg 

aPlasmodium weight, bExtract weight 

 

 The spectrophotometric analysis of the extracts revealed that the blend of solvents 

ether/ethyl acetate (Et/EtOAc) was more efficacious in the extraction of substances 

produced by immobilized plasmodium of P. oblonga. In addition, the substances extracted 

were better observed at 266 nm. This can be observed by the absorbance of the extracts in 

both wavelengths (Table 2). 
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Table 2. Absorbance of crude extracts obtained from kaolinite-immmobilized plasmodium 

of Phsarella oblonga (Berk. & M. A. Curtis) Morgan (Myxomycetes).  

  Time (days) / Absorbance 

λ Extracts 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 15th 23rd 31st 

Et/EtOAca 0.054 0.066 0.048 0.054 0.047 0.077 0.063 0.041 0.043 0.020266 nm 

 Cl/Acntb 0.007 0.011 0.004 0.004 0.001 0.002 0.000 0.003 0.000 0.000

Et/EtOAc 0.013 0.017 0.013 0.017 0.014 0.025 0.016 0.017 0.015 0.005310 nm 

Cl/Acnt 0.004 0.006 0.006 0.004 0.003 0.006 0.003 0.003 0.002 0.002

aether/ethyl acetate, bchloroform/acetonitrile 

 

 Fig. 2 presents the analysis of a weekly production of substances for the 

immobilized plasmodium, by measuring the crude extracts through absorbance in both 

used wavelengths. The registers taken at 7th, 15th, 23rd and 31st days, respectively, for the 

1st, 2nd, 3rd and 4th week of experiment were considered. These data revealed that the 

productivity of immobilized plasmodium decreased progressively during the experiment, 

probably due to the stress conditions to which it was submitted. Factors such as 

temperature, humidity, pH and luminosity had an influence upon myxomycetes 

metabolism, modifying in a quantitative and qualitative form the production of their 

substances. Guimarães [7] reported the season as being an interference factor in the 

metabolism of Tubifera bombarda (Berk. & Bromme) G. W. Martin, as the highest 

productivity was observed during the dry period of the year. Likewise, Albuquerque [1] 

suggest that pluviosity influences the content and composition of substances produced by 

Lycogala epidendrum (L.) Fries. 
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Fig. 2. Sum of the absorbances of the crude extracts at 266 nm and 310 nm showing the 

production of substances by kaolinite-immobilized plasmodium of Pyhsarella oblonga 

(Berk. & M. A. Curtis) Morgan (Myxomycetes). 

 

 Chromatographic analysis (TLC) showed the presence of three substances in the P. 

oblonga plasmodium in natura with high Rf values due to its low polarity (Table 3). Nair 

and Zabka [8] found three substances in the methanolic extracts of P. oblonga plasmodium 

that also presented low polarity and were reported as phenolic compounds. 

 The chromatogram of the extract obtained from plasmodial immobilization also 

showed the presence of three substances, two of which indicated that the Rf values and 

color reaction coincided with the substances produced by the plasmodium in natura. On 

the other hand, the spots with Rf value of 0.5 and 0.97 were exclusive, respectively, of the 

in natura and immobilized plasmodium (Table 3). 

 

 

 

A
bs

or
ba

nc
e 

 

Time (weeks) 



Ribeiro, S. M.                  Imobilização plasmodial de Physarella oblonga ... 
__________________________________________________________________________ 

7069 

Table 3. Rf values and color reaction of the chromatografic spots observed in the crude 

extracts chromatogram obtained from in natura and kaolinite-immobilized plasmodium of 

Physarella oblonga (Berk. & M. A. Curtis) Morgan (Myxomycetes). 

Plasmodium condition Spots Rf values Color 

In natura A 0.91 Purple 

 B 0.82 Yellow 

 C 0.50 Pale yellow 

Kaolinite-immobilized D 0.97 Brown 

 E 0.91 Purple 

 F 0.82 Yellow 

 

Researches on the immobilization of lichen cells concerns the synthesis of different 

substances by the immobilized material, reporting the production of intermediary 

compounds in the biosynthetic pathways of the substances [9][12]. Little is known about 

the metabolic pathways of the substances produced by myxomycetes. It is important to 

consider that the kaolinite-immobilized plasmodium of P. oblonga was maintained under 

different luminosity conditions with respect to the plasmodium in natura, which was 

grown in the absence of light until extraction. Myxomycetes plasmodia are very sensitive 

to environment variations [1][2][6]. For instance, Nair and Zabka [8] reported the synthesis 

of different substances by the plasmodium of P. oblonga submitted to different conditions 

of luminosity. Indeed, the exposure of the immobilized system to alternated conditions of 

luminosity might be one of the reasons that led to biosynthesis of different substances. 

 The results obtained in the present study indicate the viability of the immobilization 

technique for myxomycetes plasmodium since it was possible to maintain the vitality of 
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the kaolinite-immobilized plasmodial fragments of P. oblonga for at least four weeks at 

room temperature and ambient luminosity. 
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Detecção de atividade antibacteriana in vitro nos extratos brutos obtidos 

a partir do plasmódio de Physarella oblonga (Berk. & M. A. Curtis) 

Morgan (Myxomycetes) 
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Resumo: Utilizando-se o teste de difusão em meio sólido, detectou-se atividade 

antibacteriana em extratos de Physarella oblonga (Physaraceae) obtidos a partir de 

imobilização plasmodial e do plasmódio in natura. Os extratos foram ativos contra 

Staphylococcus aureus (halos=14mmφ) e Mycobacterium smegmatis (halos=12mmφ e 

13mmφ). Menor inibição foi observada frente a Bacillus subtilis (halos=10mmφ e 9mmφ) e 

Pseudomonas aeruginosa (halos=10mmφ e 8mmφ). Escherichia coli apresentou resistência 

a todos os extratos testados. O cromatograma evidenciou semelhanças na composição 

química dos extratos, justificando as similaridades no potencial inibitório de ambos, sendo 

as substâncias com Rf 0,91 e 0,82, presentes em ambas as amostras, as prováveis inibidores 

do crescimento bacteriano. 

 

Palavras-chave: Atividade antibacteriana, Myxomycetes, Plasmódio, Physarella oblonga 
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Abstract: Diffusion solid medium tests were used to detect antibacterial activity in 

Physarella oblonga (Physaraceae) extracts obtained from plasmodial immobilization and 

in natura plasmodium. The extracts presented activity against Staphylococcus aureus 

(halos=14mmφ) and Mycobacterium smegmatis (halos=12mmφ e 13mmφ). Slower 

inhibition was obtained against Bacillus subtilis (halos=10mmφ e 9mmφ) and 

Pseudomonas aeruginosa (halos=10mmφ e 8mmφ). Escherichia coli presented resistence 

to all tested extracts. The chromatogram revealed likeness in the chemical composition of 

the extracts, explaining similarities in inhibitory potential. The substances with Rf 0,91 and 

0,82, present in both extracts, could be inhibitor agents of bacterial growth. 

 

Keywords: Antibacterial activity, Myxomycetes, Plasmodium, Physarella oblonga 

 

Introdução 

 
 Os mixomicetos sintetizam substâncias com atividade biológica, sendo referidas 

como inibidoras da germinação de sementes e raízes de vegetais superiores, e de 

microrganismos patogênicos, principalmente bactérias Gram-positivas e leveduras1,2,3. 

Atividade antiviral também foi reportada para substâncias isoladas do Myxomycetes 

Lycogala epidendrum (L.) Fries4. 

 A natureza química dessas substâncias ainda não é bem conhecida. Locquin & 

Prevot1 detectaram atividade antibacteriana em etálios de Fuligo septica (L.) Wigg. e 

reportaram os compostos antraquinônicos como possíveis agentes inibidores do 

crescimento bacteriano. Outros autores também relatam a presença de compostos fenólicos 

em várias espécies de mixomicetos2,4,5. 

 As substâncias produzidas por mixomicetos são sintetizadas em quantidades muito 

pequenas, o que limita sua utilização em experimentos laboratoriais, tanto no que se refere 
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à atividade biológica como à identificação dessas substâncias. Com o desenvolvimento de 

técnicas de imobilização plasmodial tornou-se possível a síntese de substâncias de 

Physarella oblonga, em laboratório, a partir de fragmentos plasmodiais imobilizados em 

caulinita6. 

 Dando continuidade a esses estudos, o presente trabalho objetivou detectar 

atividade antibacteriana em extratos brutos de Physarella oblonga, e comparar o efeito 

inibitório das substâncias produzidas a partir do plasmódio imobilizado com substâncias 

produzidas pelo mesmo plasmódio mantido em condições naturais, de temperatura e 

luminosidade ambiente. 

 

Materiais e Métodos 

 

Utilizou-se faneroplasmódio de Physarella oblonga coletado sobre Elaeis 

guineensis L. (Arecaceae) na Reserva Florestal de Gurjaú, Cabo de Santo Agostinho, 

Pernambuco, Brasil. Este material foi conduzido ao laboratório e dividido em três 

amostras: a) mantida na presença de luz até a esporulação, b) utilizada para o processo de 

imobilização, c) submetida à extração orgânica para avaliação das substâncias produzidas 

pelo plasmódio in natura. Exsicata representativa do material estudado (amostra a) foi 

depositada no herbário UFP, da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, sob o nº 

27.874. 

 Os extratos foram obtidos a partir de fragmentos plasmodiais (amostra b) 

enclausurados em caulinita, sendo extraídos com 25mL de éter/acetato de etila (65:35 v/v) 

e clorofórmio/acetonitrila (60:40 v/v), seguindo a ordem de polaridade dos solventes6. O 

plasmódio in natura (amostra c) também foi submetido à extração orgânica com 5 mL de 

éter/acetato de etila (65:35 v/v), mantendo-se em agitação por 1 h e, em seguida, em 
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repouso por 24 h a, aproximadamente, 6 ºC. Após filtrado, o resíduo foi extraído com o 

mesmo volume de clorofórmio/acetonitrila (60:40 v/v), nas mesmas condições. Os extratos 

obtidos para cada amostra foram reunidos e evaporados à temperatura ambiente, sendo 

mantidos em dessecador até peso constante. 

 Esses extratos foram ressuspensos nos mesmos solventes utilizados para extração, 

na concentração de 1 mg/mL, e submetidos à cromatografia em camada delgada, em placa 

de silicagel 60 F254+366 (Merck). O cromatograma foi desenvolvido no sistema de solventes 

tolueno/acetato de etila/ácido fórmico 8:1:1 v/v7, e visualizado sob luz ultra-violeta a 254 

nm e 366 nm. As bandas obtidas foram reveladas com vapores de iodo ressublimado8 e 

comparadas através de coloração e valores de Rf com o padrão antraquinona (9,10-

anthraquinone/ Merck), utilizado como referência. 

Para os testes de atividade antimicrobiana foram selecionados representantes de 

bactérias Gram-positivas (Staphylococcus aureus DAUFPE-01, Bacillus subtilis DAUFPE-

16), Gram-negativas (Pseudomonas aeruginosa DAUFPE-39, Escherichia coli DAUFPE-

224) e álcool-ácido resistentes (Mycobacterium smegmatis DAUFPE-71), cedidas pelo 

Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco (DAUFPE). 

 Os ensaios antibacterianos foram realizados pelo teste de difusão em meio sólido, 

segundo Grove & Randall9, com três repetições para cada microrganismo. Placas de Petri 

(9 cmφ) contendo 15 mL de meio agar Müeller-Hinton foram inoculadas com 50 µL das 

suspensões de microrganismos na concentração de 107 UFC/mL, padronizadas pelo método 

de Bauer et al.10. 

 Discos de papel xarope (6 mmφ) foram impregnados com 25 µL de cada extrato 

orgânico na concentração de 1 mg/mL, sendo depositados sobre o meio previamente 

inoculado. Como controle utilizou-se discos impregnados com os respectivos solventes 

utilizados para extração. 
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As placas de Petri foram mantidas sob refrigeração (8 ºC) durante 24 h3. Em 

seguida foram incubadas a 38 ºC por 24 h, para bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas, e 48 h para a bactéria álcool-ácido resistente. Os resultados foram avaliados 

medindo-se o diâmetro dos halos de inibição em volta dos discos, e expressos pela média 

das três repetições. 

 

Resultados e Discussão 

 
 Detectou-se atividade antibacteriana nos extratos obtidos a partir do plasmódio de 

Physarella oblonga, imobilizado e in natura, não se observando diferenças no potencial 

inibitório entre os dois extratos. Staphylococcus aureus e Mycobacterium smegmatis 

mostraram-se mais sensíveis, com halos de inibição variando de 12 mm a 14 mm de 

diâmetro; Bacillus subtilis e Pseudomonas aeruginosa, embora em menor intensidade, 

também foram inibidos por ambos os extratos; não se observou inibição do crescimento 

das colônias de Escherichia coli (Tabela 1). As similaridades no potencial inibitório dos 

dois extratos, indicam uma semelhança na composição química dos mesmos, como pode 

ser evidenciado nos testes cromatográficos (Tabela 2). 

 O cromatograma revelou a presença de três substâncias no plasmódio in natura de 

P. oblonga, duas das quais coincidiram em relação aos valores de Rf e reação de coloração, 

com as substâncias produzidas pelo plasmódio imobilizado. A substância com Rf igual a 

0,97, não detectada no plasmódio in natura, apresentou correspondência com o padrão 

antraquinona utilizado como referência. Por sua vez, o plasmódio in natura apresentou 

uma substância (Rf=0,50), não observada no plasmódio imobilizado, que pode tê-la 

sintetizado em quantidade tão pequena que não foi possível detectá-la pelo método 

cromatográfico empregado (Tabela 2). Nair & Zabka5 encontraram três substâncias no 

extrato metanólico do plasmódio de P. oblonga, que apresentaram baixa polaridade e 
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foram reportadas como possíveis compostos fenólicos. Considerando-se que em outros 

organismos os compostos fenólicos apresentam atividade antimicrobiana, é possível que as 

substâncias bioativas aqui detectadas pertençam a este grupo. 

Neste trabalho foi possível demonstrar que o plasmódio de P. oblonga tem a 

capacidade de produzir substâncias antibióticas e que o processo de imobilização não altera 

esta capacidade. Como nos ensaios antimicrobianos os dois extratos apresentaram 

atividade similar, é provável que as duas bandas que coincidiram em relação a valores de 

Rf e reação de coloração no teste cromatográfico, sejam as substâncias inibidoras do 

crescimento bacteriano, podendo estar agindo isoladamente ou em sinergismo contra os 

microrganismos testados.  
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Tabela1: Atividade antibacteriana in vitro dos extratos de Physarella oblonga (Berk. & M. 

A. Curtis) Morgan (Myxomycetes) obtidos a partir do plasmódio imobilizado e in natura. 

MICRORGANISMOS EXTRATOS HALOS DE INIBIÇÃO 
(mm) 

P1 14 Staphylococcus aureus 
P2 14 
P1 10 Bacillus subtilis 
P2 9 
P1 10 Pseudomonas aeruginosa 
P2 8 
P1 0 Escherichia coli 
P2 0 
P1 12 Mycobacterium smegmatis 
P2 13 

P1 Extrato obtido a partir de imobilização plasmodial 

P2 Extrato obtido a partir do plasmódio in natura 

 

 

Tabela 2. Valores de Rf e reação de coloração dos componentes cromatográficos 

visualizadas nos extratos orgânicos obtidos a partir do plasmódio de Physarella oblonga 

(Berk. & M. A. Curtis) Morgan (Myxomycetes).  

 Componentes cromatográficos 

   Revelação 
UV  

Extratos 
 

Rf 
 

Coloração 254nm 366nm 
Iodo 

ressublimado 

Plasmódio in natura 0,91 Púrpura - + - 
 0,82 Amarelo intenso + - + 
 
 

0,50 Amarelo pálido + - + 

Plasmódio imobilizado  
em caulinita 

 
0,97 

 
Castanho 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 0,91 Púrpura - + - 
 0,82 Amarelo intenso + - + 
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O tempo de cultivo do plasmódio de Physarella oblonga (Myxomycetes) 

interfere na produção de substâncias antimicrobianas* 

Sheyla Mara RIBEIRO1,2, Laise de Holanda CAVALCANTI2, Nicácio H. SILVA3, 

Eugênia C. PEREIRA4

1Laboratório de Myxomycetes, 2Departamento de Botânica, 3Departamento de 

Bioquímica, 4Departamento de Ciências Geográficas, Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Av. Prof. Moraes Rego s/nº. CEP 50670-901, Recife, PE, Brasil. E-

mail: sheylaribeiro@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 
Os mixomicetos apresentam em seu ciclo de vida fases bastante distintas, uma delas 

imóvel, com formas bem definidas, onde estão contidos os esporos, denominada 

esporocarpo. Os esporos, ao germinarem, liberam células haplóides, que após uma série de 

divisões mitóticas, comportam-se como isogamentas, que se fusionam aos pares formando 

um zigoto diplóide. Divisões sucessivas do núcleo zigótico dão origem a uma massa de 

protoplasma multinucleada, denominada plasmódio, que se locomove por movimentos 

amebóides. Na maturidade, em condições ambientais e de nutrição adequadas, esta fase 

móvel sofre um processo de esporulação, originando esporocarpos, que ao liberarem 

esporos dão início a um novo ciclo de vida 1-3. 

 Esporocarpos e plasmódios de mixomicetos têm sido referidos na literatura como 

produtores de substâncias bioativas, algumas das quais atuam inibindo o crescimento de 

microrganismos patógenos ao homem 2,4. Embora alguns trabalhos relatem a atividade 

_________________________________________________________ 

* Parte da Tese de Doutorado em Ciências Biológicas/UFPE 
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antimicrobiana de plasmódios, como é o caso de Locquin & Prévot 5, Sobels 6 e Considine 

& Mallete 7, a maioria das pesquisas foram realizadas com esporocarpos, o que pode ser 

evidenciado pelos estudos desenvolvidos por Guimarães et al.8, Guimarães9, Pereira et 

al.10, Albuquerque11, Chiappeta12 e Chiappeta et al.13,14. Isto deve ocorrer por ser o 

plasmódio uma fase efêmera, restrita a ambientes úmidos e sombreados, e menos 

freqüentemente encontrada na natureza que os esporocarpos. Em laboratório, entretanto, a 

fase plasmodial pode ser mantida durante vários meses por cultivo em câmara-úmida, na 

ausência de fatores que induzem sua esporulação, como por exemplo a luminosidade 2,4,15. 

 O plasmódio se alimenta pela assimilação de nutrientes dissolvidos no meio ou, 

mais freqüentemente, por fagocitose, ingerindo bactérias, microalgas, leveduras, micélios e 

esporos de fungos2,3. Sobels6 acredita que a capacidade de produzir substâncias antibióticas 

esteja relacionada com a nutrição do plasmódio, considerando que as mesmas seriam 

capazes de agir sobre células microbianas, provocando-lhes a morte e facilitando o seu 

englobamento.  

 Vários fatores podem interferir no metabolismo do plasmódio, alterando a produção 

de substâncias antimicrobianas e, conseqüentemente, o seu potencial inibitório. Fatores 

abióticos como temperatura, luminosidade, pH e umidade são os que mais afetam o seu 

desenvolvimento2,15-17. Por outro lado, fatores bióticos também exercem influência sobre 

os mixomicetos; plasmódios de várias espécies, por exemplo, só se desenvolvem em 

laboratório quando associados a bactérias, as quais lhes servem de alimento. Interações de 

plasmódios de algumas espécies de mixomicetos com algas verdes do gênero Chlorella 

foram registradas por Lazo18, ao cultivar plasmódios, livres de bactérias, em meio agar-

aveia contendo células destas algas. Este autor sugere que as algas, da mesma forma que as 

bactérias, possibilitam o crescimento vegetativo do plasmódio e contribuem para completar 

o seu ciclo de vida, demonstrando que plasmódios se desenvolvem melhor quando 
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associados a outros microrganismos do que em culturas puras. Tentativas para purificar 

estes plasmódios e mantê-los em condições axênicas vêm sendo realizadas há décadas, mas 

poucas foram bem sucedidas, pois os plasmódios não apresentam um bom 

desenvolvimento nessas condições19-22. 

 Apesar da interação com outros grupos ser importante para o desenvolvimento do 

plasmódio, ele disputa com microrganismos de seu ambiente natural por espaço e outros 

benefícios. Segundo Lancini et al.23, a competição por nutrientes, por exemplo, seria um 

dos fatores que levaria à produção de substâncias antibióticas, uma vez que os organismos 

produtores teriam uma vantagem competitiva em relação a outros que compartilham o 

mesmo ambiente. Albuquerque11 comenta que as substâncias antimicrobianas produzidas 

por plasmódios de algumas espécies de mixomicetos, seriam uma forma de protegê-los do 

ataque de fungos e outros organismos, e que tais substâncias permaneceriam ativas após a 

esporulação, conferindo aos esporocarpos a mesma proteção.  

Desta forma, o cultivo de plasmódios de mixomicetos em laboratório, com o 

fornecimento de condições favoráveis ao seu desenvolvimento e a diminuição na 

competição com outros microrganismos, poderia levar a uma redução na necessidade de 

produzir substâncias inibitórias. Considerando-se que Ribeiro et al.24 detectaram atividade 

antibiótica em extratos plasmodiais de Physarella oblonga (Berk. & M. A. Curtis) Morgan 

cultivada em câmara-úmida, objetivou-se, neste trabalho, verificar a influência do tempo 

de cultivo do plasmódio desta espécie, na produção de substâncias com atividade 

antimicrobiana. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Coleta de material 

 

 O plasmódio de P. oblonga foi coletado sobre estipe em decomposição de 

Elaeis guineensis L. (dendezeiro), na Reserva Florestal de Gurjaú, Cabo de Santo 

Agostinho, Pernambuco, Brasil, em setembro de 1999. Este material foi conduzido ao 

laboratório e mantido em câmara-úmida, no escuro, sobre papel de filtro umidecido com 

água destilada25. Após a passagem do plasmódio para o papel de filtro, ele foi transferido 

para nova câmara-úmida e mantido à temperatura ambiente (25 oC ± 3 oC), na ausência de 

luminosidade e em pH variando de 4,5 a 5,0, durante um ano. Neste período, foram 

realizadas transferências semanais do plasmódio, de uma câmara-úmida a outra, sendo, a 

cada transferência, adicionados 5 mg de flocos de aveia esterilizados, utilizados como 

fonte de alimento. Exsicata representativa da espécie estudada encontra-se no herbário 

UFP, da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, sob o nº 27.874.  

 

Obtenção de extratos orgânicos 

 

 Após um mês de cultivo em câmara-úmida, uma parte do plasmódio foi depositada 

em meio de cultura líquido (extrato de malte), na proporção de 0,25 mg/mL, e, em seguida, 

enclausurado em 10 g de caulinita esterilizada e hidratada com água destilada estéril. Este 

material foi depositado em um funil de separação e suprido com 25 mL de acetato de sódio 

1mM. O experimento foi mantido em condições de temperatura (25 oC ± 3 oC) e 

luminosidade ambiente por um mês. Coletas diárias de 25 mL da fração líquida (eluatos 

plasmodiais) foram realizadas nos primeiros 7 dias. Após este período, as coletas passaram 
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a ser realizadas semanalmente, repondo-se, a cada coleta, o mesmo volume do precursor25. 

Ao final de 12 meses, outra parte do mesmo plasmódio, que continuou sendo cultivado em 

câmara-úmida, foi submetida ao processo de imobilização, nas mesmas condições acima 

descritas. 

 Os eluatos plasmodiais foram submetidos à extração orgânica com éter/acetato de 

etila (65:35 v/v) e, em seguida, com clorofórmio/acetonitrila (60:40 v/v), de acordo com 

Pereira et al.26. Extratos do plasmódio não imobilizado também foram obtidos nos dois 

períodos, nas mesmas proporções do plasmódio imobilizado, conforme Ribeiro et al.24. Os 

extratos orgânicos do plasmódio imobilizado, correspondentes a cada período, foram 

reunidos e evaporados à temperatura ambiente (25 oC ± 3 oC) até peso constante. O mesmo 

procedimento foi realizado com os extratos obtidos a partir do plasmódio não imobilizado.  

Adicionalmente, extrações do plasmódio não imobilizado, cultivado por 15 meses, 

foram realizadas com as duas mesclas de solventes acima citadas, em pH 4,5, 7,0 e 9,0, sob 

agitação por 1 h e, em seguida, em repouso por 24 h à temperatura ambiente. Após 

filtração, os extratos foram reajustados a pH 7,0 e evaporados até secura.  

 

Cromatografia em camada delgada (CCD) 

 

 Os extratos orgânicos foram aplicados em placas de silicagel 60 F254+366 (Merck), na 

concentração de 1 mg/mL, e submetidos à cromatografia ascendente em camada delgada, 

utilizando-se como eluente o sistema de solventes tolueno/acetato de etila/ácido fórmico 

(8:1:1 v/v). As bandas cromatográficas obtidas foram visualizadas sob luz ultravioleta a 

254 nm e 366 nm, e reveladas com vapores de iodo ressublimado25. 
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Testes de atividade antimicrobiana 

 

Os testes antimicrobianos foram realizados com Staphylococcus aureus Rosenbach 

(DAUFPE-01), Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn (DAUFPE-16), Pseudomonas 

aeruginosa (Schroeter) Migula (DAUFPE-39), Escherichia coli (Migula) Castellani & 

Chalmers (DAUFPE-224) e Mycobacterium smegmatis (Trevisan) Lehmann & Neumann 

(DAUFPE-71), como representantes de bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e álcool-

ácido resistentes, cedidas pelo Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de 

Pernambuco (DAUFPE). Isolados clínicos das leveduras Candida albicans (Robin) 

Berkhout e Candida tropicalis (Castellani) Berkhout, foram cedidos pelo Departamento de 

Micologia da UFPE. 

Os ensaios foram realizados utilizando-se o método de difusão em meio sólido, 

segundo Grove & Randall27, com três repetições para cada microrganismo. Suspensões de 

107 UFC/mL (50 µL), padronizadas pelo método de Bauer et al.28, foram inoculadas em 

placas de Petri (9 cmφ) contendo 15 mL de meio agar Müller-Hinton. Discos de papel (6 

mmφ) foram impregnados com 25 µL de cada extrato (1 mg/mL) e depositados sobre o 

meio previamente inoculado. Como controle, foram aplicados discos impregnados com os 

solventes utilizados para extração. 

 As placas de Petri foram mantidas sob refrigeração a 8 oC, durante 24 h13. Após 

este período, foram incubadas a 30 oC e 38 oC, respectivamente, para leveduras e bactérias, 

durante 48 h para M. smegmatis, e 24 h para os demais microrganismos. Os resultados 

foram avaliados pelas medidas dos halos de inibição formados em torno dos discos e 

expressos pela média das três repetições. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O plasmódio mantido em câmara-úmida por 12 meses apresentou rendimento dos 

extratos correspondendo a 44 % (não imobilizado) e 210 % (imobilizado) da biomassa 

úmida. Estes dados estão representados na Figura 1, que também mostra os rendimentos 

dos extratos plasmodiais obtidos com um mês de cultivo. 
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Figura 1. Rendimento dos extratos orgânicos obtidos a partir do plasmódio de Physarella 

oblonga (imobilizado e não imobilizado), após diferentes períodos de cultivo em câmara-

úmida. 

 

Os dados cromatográficos revelaram diferenças qualitativas na produção de 

substâncias pelo plasmódio de P. oblonga, submetido a diferentes períodos de cultivo. A 

Figura 2 revela três bandas cromatográficas no extrato orgânico do plasmódio imobilizado 

(Rf x 100 = 97, 91 e 82) e não imobilizado (Rf x 100 = 91, 82 e 50), cultivados em câmara-

úmida por um mês. Após 12 meses de cultivo, foram detectadas quatro bandas 

cromatográficas com Rf x 100 = 95, 74, 63 e 48, no extrato do plasmódio imobilizado, e Rf 

x 100 = 95, 74, 48 e 20, no não imobilizado. As bandas com Rf 97 e 95, detectadas, 

respectivamente, nos extratos plasmodiais obtidos no primeiro e segundo períodos são, 
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provavelmente, as mesmas substâncias, uma vez que apresentaram a mesma reação de 

coloração e valores de Rf semelhantes. Isto se aplica também às substâncias com Rf 50, 

detectada no primeiro período, e Rf 48, detectada aos 12 meses de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As substâncias com Rf 50 e 97 não foram detectadas, respectivamente, nos extratos 

do plasmódio imobilizado e não imobilizado do primeiro período, provavelmente, por 

terem sido sintetizadas em quantidades tão pequenas que não foram detectadas por 

cromatografia em camada delgada25. Estas substâncias foram, porém, detectadas após 12 

meses de cultivo, tanto nos extratos do plasmódio imobilizado como não imobilizado, 

demonstrando terem sido sintetizadas em maior concentração após um período mais longo 

de cultivo. As bandas com Rf 91 e 82, detectadas nos dois extratos plasmodiais obtidos no 

primeiro período, não foram observadas após 12 meses de cultivo. Isto pode ser devido 

tanto à redução na produção dessas substâncias, como a sua completa inibição, sendo 

substituídas por outras substâncias que não haviam sido detectadas anteriormente, como é 
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Figura 2. Cromatograma dos extratos orgânicos 

obtidos a partir do plasmódio de Physarella 

oblonga. (1) e (2): extratos orgânicos do plasmódio 

imobilizado e não imobilizado, após 1 mês de 

cultivo em câmara-úmida; (3) e (4): extratos 

orgânicos do plasmódio imobilizado e não 

imobilizado, após 12 meses de cultivo em câmara-

úmida. 
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o caso das bandas com Rf 74, 63 e 20. As alterações na composição química do plasmódio 

de P. oblonga, cultivado em laboratório por diferentes períodos, levaram à perda do 

potencial inibitório dos extratos plasmodiais, conforme mostram os testes de atividade 

antimicrobiana (Tabela 1). 

Essas alterações qualitativas e quantitativas na produção de substâncias podem 

ocorrer no ambiente natural, devido a variações ambientais, vigentes durante o 

desenvolvimento ou o processo de esporulação do plasmódio8,12. Guimarães9, por exemplo, 

constatou que pseudoetálios de Tubifera bombarda (Berk. & Broome) G. W. Martin 

coletados sobre diferentes substratos, em diferentes estações do ano, apresentavam 

variações na produção de substâncias com atividade contra leveduras do gênero Candida. 

Albuquerque11 também demonstrou que etálios de Lycogala epidendrum (L.) Fries, 

coletados em diferentes estações do ano, sobre um mesmo substrato, apresentavam 

variações na sua composição química, o que afetava a atividade antimicrobiana da espécie. 

Da mesma forma, Chiappeta12 observou alterações no potencial antimicrobiano de extratos 

brutos obtidos a partir de etálios de Fuligo septica (L.) Wigg., desenvolvidos sobre um 

mesmo substrato, dependendo da época em que os etálios foram coletados e do pH dos 

solventes empregados para obtenção dos extratos. Esses dois últimos estudos foram 

realizados com esporocarpos de uma mesma espécie, mas originados de diferentes 

plasmódios, que se desenvolveram sob diferentes condições de luminosidade, temperatura 

e nutrientes, em bagaço de cana de açúcar armazenado ao ar livre. 

No presente trabalho, todavia, essas alterações foram observadas em um mesmo 

plasmódio, submetido durante todo o período de cultivo às mesmas condições 

laboratoriais. Entretanto, as sucessivas transferências do plasmódio para novas câmaras-

úmidas podem ter diminuído o número de microrganismos presentes no meio, diminuindo 

também a competição. Levando-se em consideração que interações com outros organismos 
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são importantes para o desenvolvimento do plasmódio, que se alimenta por fagocitose de 

células microbianas, e que a produção de substâncias antibióticas poderia estar relacionada 

com o mecanismo de defesa contra o ataque de outros microrganismos, é provável que a 

redução na competição tenha interferido no metabolismo plasmodial, alterando a produção 

de substâncias antimicrobianas. 

O pH do solvente também pode interferir na extração de substâncias bioativas, 

como evidenciado por Chiappeta et al.14, ao registrarem diferenças na atividade 

antimicrobiana de extratos obtidos a partir de etálios de F. septica extraídos em metanol 

com pH 2,0, 7,0 e 9,0. Segundo as autoras, o caráter ácido, neutro ou alcalino das 

substâncias ativas permite sua extração apenas em certos valores de pH. No presente 

trabalho, também observou-se variações na composição química de extratos do plasmódio 

não imobilizado com 15 meses de cultivo, obtidos em diferentes níveis de pH. A Figura 3 

revela que a extração orgânica em pH ácido foi a mais eficaz, extraindo inclusive a 

substância com Rf 63, detectada apenas no extrato obtido do plasmódio imobilizado com 

12 meses de cultivo. É provável que a não detecção desta substância no extrato do 

plasmódio não imobilizado, do mesmo período (Figura 2), esteja relacionada com 

variações no pH dos solventes, em comparação com a extração realizada a partir do 

plasmódio cultivado por 15 meses. Da mesma forma, a presença da referida substância no 

extrato do plasmódio não imobilizado daquele período, pode ser devida ao pH da solução 

precursora, uma vez que não houve um controle do mesmo naquela situação. Isto se torna 

mais evidente pela não detecção desta mesma substância nos extratos obtidos em pH 

neutro e básico (Figura 3). As substâncias com Rf 91 e 82, detectadas nos extratos 

plasmodiais do primeiro período, realmente não foram produzidas pelo plasmódio 

cultivado por 12 meses ou, talvez, sua produção tenha sido tão reduzida que não foram 

detectadas nem quando o pH dos solventes foi variado. 
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As substâncias extraídas, em diferentes níveis de pH, a partir do plasmódio de P. 

oblonga cultivado por 15 meses, também não apresentaram atividade antimicrobiana. A 

explicação mais evidente é de que o plasmódio realmente perdeu a capacidade de produzir 

substâncias antibióticas, após um longo período de cultivo em câmara-úmida. Estes dados 

reforçam a idéia de que a redução na competição com outros microrganismos tenha 

interferido no metabolismo do plasmódio, pois a necessidade de produzir substâncias com 

a capacidade de inibir outros organismos, que em geral co-habitam com plasmódios de 

mixomicetos, teria sido reduzida. Isto está de acordo como pensamento de alguns autores, 

como Lancini et al.23, que acreditam que a produção de substâncias antibióticas esteja 

relacionada com a competição entre organismos que compartilham um mesmo ambiente, 

conferindo vantagem àqueles que têm a capacidade de produzir tais substâncias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade antimicrobiana detectada nos extratos do plasmódio cultivado durante 

um mês (Tabela 1), demonstra a capacidade que o plasmódio de P. oblonga tem de 

produzir substâncias capazes de inibir um amplo espectro de microrganismos, uma vez que 
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Figura 3. Cromatograma dos extratos orgânicos obtidos em 

diferentes valores de pH, a partir do plasmódio de Physarella 

oblonga cultivado em câmara-úmida por 15 meses. (1) extrato 

orgânico obtido em pH 4,5; (2) extrato orgânico obtido em pH 

7,0; (3) extrato orgânico obtido em pH 9,0. 
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inibiram o crescimento de bactérias Gram-positivas (S. aureus e B. subtilis), Gram-

negativas (P. aeruginosa) e álcool ácido resistentes (M. smegmatis). 

As leveduras são consideradas como sensíveis a substâncias produzidas por várias 

espécies de mixomicetos, como mostram os trabalhos de Guimarães et al.8 e Guimarães9, 

para Tubifera bombarda, Albuquerque11, para L. epidendrum e Chiappeta et al.13,14, para F. 

septica. As duas espécies de Candida testadas no presente trabalho não foram inibidas 

pelos extratos do plasmódio de P. oblonga, cultivado durante 12 meses, confirmando a 

ausência de atividade nesses extratos. Porém, nada se pode afirmar sobre a sensibilidade 

das leveduras testadas a substâncias produzidas pelo plasmódio de P. oblonga, pois estas 

só foram utilizadas nos testes antimicrobianos do segundo período, quando, acredita-se, o 

plasmódio tenha perdido sua capacidade de produzir substâncias antibióticas. 

Os dados de atividade antimicrobiana aqui apresentados confirmam a hipótese de 

Ribeiro et al.24, de que as substâncias com Rf 91 e 82 são as inibidoras do crescimento 

bacteriano, pois como pode ser observado no teste cromatográfico, estas substâncias não 

foram detectadas nos extratos obtidos a partir do plasmódio cultivado por 12 meses, 

justificando a ausência de atividade antimicrobiana nos mesmos. 

Estes resultados permitem concluir que o plasmódio de P. oblonga, cultivado em 

câmara-úmida por 12 meses, sofreu alterações na sua composição química, perdendo 

completamente a sua capacidade de inibir microrganismos patogênicos. O pH dos 

solventes interferiu na extração de substâncias do plasmódio de P. oblonga, porém isto não 

se refletiu em mudanças na atividade antimicrobiana dos extratos. O metabolismo 

plasmodial também pode ter sofrido alteração de um período para outro, por se tratar de 

diferentes estágios de amadurecimento do plasmódio. Isto indica que fatores abióticos não 

são os únicos a afetar o metabolismo dos mixomicetos. Embora não se possa afirmar, há 

indícios de que condições favoráveis ao desenvolvimento do plasmódio de P. oblonga em 
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câmara-úmida, dificulte o desenvolvimento de outros microrganismos, levando a uma 

redução na competição e, conseqüentemente, na necessidade de produzir substâncias 

antibióticas. Estudos futuros poderão ser realizados visando estabelecer relações entre a 

produção de substâncias com atividade antimicrobiana e os microrganismos presentes no 

meio de cultivo, bem como as relações entre a produção destas substâncias e os diferentes 

estágios de amadurecimento do plasmódio, em condições controladas. 

 

Tabela 1: Atividade antimicrobiana dos extratos orgânicos de Physarella oblonga 

(Myxomycetes) obtidos a partir do plasmódio imobilizado e não imobilizado, após 

diferentes períodos de cultivo em câmara-úmida. 

Extratos / Halos de inibição (mm) 

1 mês 12 meses 

 

Microrganismos 

P1 P2 P1 P2

Staphylococcus aureus 14 14 0 0 

Bacillus subtilis 10 9 0 0 

Pseudomonas aeruginosa 10 8 0 0 

Escherichia coli 0 0 0 0 

Mycobacterium smegmatis 12 13 0 0 

(P1) Extrato obtido a partir do plasmódio imobilizado 

(P2) Extrato obtido a partir do plasmódio não imobilizado 
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_________________________________________________________________________ 

Resumo: Extratos plasmodiais de Physarella oblonga, obtidos com éter/acetato de etila 

(65:35 v/v), foram fracionados em coluna de sephadex LH-20, utilizando-se como eluente 

acetato de etila e metanol. As frações isoladas foram purificadas por sucessivas eluições, 

iniciando-se com o primeiro eluente, seguindo-se com metanol/acetato de etila (70:30 v/v) 

e finalizando-se com metanol a 100%. A atividade antimicrobiana do extrato bruto e das 

substâncias isoladas foram observadas frente a bactérias Gram positivas, Gram negativas, 

alcool- ácido resitentes e leveduras. Entre os componentes químicos presentes no extrato 

bruto de P. oblonga, foram detectadas substâncias pertencentes aos grupos de compostos 

fenólicos e esteróides. 

Palavras-chave: Myxomycetes, Physarella oblonga, Atividade antimicrobiana, 

Antraquinona, Esteróides. 

_________________________________________________________________________ 
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Introdução 

 

 Estudos sobre a natureza química e a atividade biológica de substâncias produzidas 

por mixomicetos são relativamente raros. Locquin & Prévot (1948) foram os primeiros a 

detectarem atividade antibiótica em substâncias produzidas por algumas espécies de 

mixomicetos, entre as quais Fuligo septica (L.) Wigg., da família Physaraceae, cujos 

princípios ativos foram reportados como antraquinonas e denominados de fuligóides E e H. 

Compostos fenólicos foram referidos para Physarella oblonga (Berk. & M. A. Curtis) 

Morgan, também pertencente às Physaraceae, nos estudos desenvolvidos por Nair & Zabka 

(1966). Mais recentemente, Ribeiro et al. (2002) reportaram a produção de substâncias 

antibacterianas pelo plasmódio de P. oblonga e referiram a presença de antraquinonas em 

seus extratos. Complementando os estudos sobre esta espécie, o presente trabalho 

objetivou isolar as substâncias com atividade antibiótica presentes no plasmódio de P. 

oblonga e ampliar o espectro de organismos sensíveis às mesmas. 

 

Condições de cultivo 

 

 O faneroplasmódio de Physarella oblonga, coletado em seu ambiente natural, foi 

cultivado em câmara-úmida, durante um mês, de acordo com Ribeiro et. al. (2003). Após 

este período, 30 mg da biomassa úmida do plasmódio foram imersas em 4 mL de meio 

líquido (extrato de malte 3%), e mantidas em agitação por 1 min a 400 rpm. Os fragmentos 

plasmodiais assim obtidos foram imobilizados, utilizando-se caulinita como matriz de 

enclausuramento, e acetato de sódio 1 mM (pH=4,5), como precursor metabólico. O 

experimento foi mantido à temperatura ambiente (25 ± 3 oC), na ausência de luminosidade 

e sob oxigenação constante, durante um mês. Todas as etapas do experimento, desde o 
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cultivo do plasmódio até a avaliação do potencial antimicrobiano dos extratos foram 

realizadas na ausência de luminosidade ambiente. 

 

Extração orgânica 

 

Eluatos plasmodiais foram obtidos seguindo-se a metodologia descrita por Ribeiro 

et al. (2003), e extraídos com 25 mL de éter/acetato de etila (65:35 v/v) em pH 4,5 (Pereira 

et al., 1995). Os extratos obtidos a partir de cada eluato plasmodial foram reunidos e 

evaporados à temperatura ambiente (25 oC ± 3 oC) até peso constante. 

 

Fracionamento do extrato bruto 

 

O extrato bruto foi submetido à cromatografia em coluna de sephadex LH-20, de 

modo a obter frações isoladas. A coluna foi empacotada com acetato de etila e eluída, 

inicialmente, com esta fase móvel, passando-se, em seguida, para metanol. A fração obtida 

com o primeiro eluente foi recromatografada duas vezes, no mesmo solvente, até obtenção 

de uma fração pura. A fração metanólica foi também recromatografada com 

metanol/acetato de etila (70:30 v/v), finalizando-se com metanol a 100%, para purificação 

(Eisenbarth & Steffan, 2000). 

 

Cromatografia em camada delgada (CCD) 

 

 O extrato bruto (2 mg/mL) e as frações isoladas (1 mg/mL) foram cromatografados 

em placa de sílica gel 60 F254+366 (Merck), utilizando-se como eluente o sistema de 

solventes tolueno/acetato de etila/ácido fórmico (8,0:1,5:0,5 v/v/v). Como referência, 
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foram utilizados os padrões antraquinona e β-sitosterol. As bandas obtidas no 

cromatograma foram visualizadas sob luz ultravioleta (UV) a 254 nm e 366 nm e, em 

seguida, reveladas com ácido sulfúrico a 10%, em aquecimento a 100 oC por 10 min.  

 

Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

 Para os ensaios em CLAE, o extrato bruto (1 mg.mL-1), as frações isoladas (0,1 

mg.mL-1) e o padrão antraquinona (0,1 mg.mL-1) foram injetados em cromatógrafo líquido 

HITACHI, acoplado a um detector de UV da marca CG a 266 nm. As condições de análise 

consistiram em coluna de fase reversa RP18, com volume de injeção de 20 µL; fase móvel: 

metanol/água/ácido acético (80:19,5:0,5 v/v/v); fluxo de 1,0 mL.min-1; temperatura 

ambiente (25 ± 3 oC) e atenuação 6,0 (Legaz & Vicente, 1983).  

 

Determinação da natureza química das substâncias 
 

O extrato bruto e as substâncias isoladas foram analisados por cromatografia em 

camada delgada, desenvolvida com sistemas e reagentes específicos, conforme o grupo 

químico a pesquisar (Harborne, 1984; Araújo, 2002). Os compostos pesquisados foram: 

alcalóides, esteróides e polifenóis. A tabela 1 apresenta o procedimento estabelecido para 

cada grupo químico. Os testes para alcalóides foram também realizados, utilizando-se 

reagentes de precipitação: Dragendorff e Mayer (Costa, 2000). 
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Tabela 1. Grupos químicos pesquisados em extratos plasmodiais de Physarella oblonga, e 

respectivos sistemas de eluição e revelação. 

GRUPOS QUÍMICOS SISTEMA ELUENTE REVELAÇÃO 

Alcalóides  

(Pilocarpina) 

Tolueno/Acetato de etila/Ácido 

fórmico (80:15:5 v/v/v) 

Dragendorff 

(Wagner & Bladt, 1996) 

   
Esteróides  

(β-sitosterol) 

Tolueno/Acetato de etila  

(90:12 v/v) 

Liebermann 

(Wagner & Bladt, 1996) 

   
Polifenóis:  

Flavonóides (Quercetina) 

Tolueno/Acetato de etila/Ácido 

fórmico (80:15:5 v/v/v) 

NEU 

(Wagner & Bladt, 1996) 

 

 

Testes de atividade antimicrobiana 

 

Os testes antibacterianos foram realizados com Staphylococcus aureus Rosenbach 

(DAUFPE-01), Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn (DAUFPE-16), Pseudomonas 

aeruginosa (Schroeter) Migula (DAUFPE-39), Escherichia coli (Migula) Castellani & 

Chalmers (DAUFPE-224) e Mycobacterium smegmatis (Trevisan) Lehmann & Neumann 

(DAUFPE-71), como representantes de bactérias Gram positivas, Gram negativas e álcool-

ácido resistentes. No grupo dos fungos leveduriformes, foram testados isolados clínicos de 

Candida albicans (Robin) Berkhout e Candida tropicalis (Castellani) Berkhout. Estes 

microrganismos foram fornecidos pelos Departamentos de Antibióticos e Micologia da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

Os ensaios foram realizados em triplicata, através do teste de difusão em meio 

sólido, segundo Grove & Randall (1955). Discos de papel (6 mmφ) foram impregnados 

com 25 µL do extrato bruto e das substâncias isoladas, na concentração1 mg/mL e 2 
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mg/mL, ajustados a pH 7,0, sendo em seguida, depositados em placas de Petri (9 cmφ) 

contendo 15 mL de meio agar Müller-Hinton previamente inoculado com 50 µL de cada 

suspensão microbiana (107 UFC/mL), padronizada pelo método de Bauer et al. (1966). 

Discos impregnados com os respectivos solventes foram aplicados como controle. 

 As placas de Petri foram mantidas sob refrigeração a 8 oC, durante 24 h (Chiappeta 

et al., 1999). Após este período, foram incubadas a 30 oC e 38 oC, respectivamente, para 

leveduras e bactérias, durante 48 h para M. smegmatis, e 24 h para os demais 

microrganismos. Os resultados foram avaliados pelas medidas dos halos de inibição 

formados em torno dos discos e expressos pela média das três repetições. 

 

Resultados e Discussão 
 

O cromatograma (CCD) do extrato bruto do plasmódio de P. oblonga revelou a 

presença de sete bandas, com valores de Rf = 69, 62, 53, 47, 30, 22 e 9. O fracionamento 

do extrato forneceu duas frações significativas, segundo a polaridade da fase móvel 

empregada; sendo que a fração eluída com acetato de etila (fração A) revelou a presença da 

substância com Rf 53 e a eluição metanólica a 70% isolou a substância de Rf 30 (fração 

B). Os padrões antraquinona e β-sitosterol, utilizados como referência, apresentaram 

valores de Rf e coloração semelhantes aos das substâncias de Rf 69 e 47, respectivamente 

(Figura 1). 
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Figura 1. Cromatograma do extrato bruto e das frações isoladas do plasmódio de 

Physarella oblonga. (1) Extrato bruto, (2) Fração isolada com acetato de etila, (3) Fração 

isolada com metanol a 70%, (4) Antraquinona e (5) β-sitosterol. 

 

A análise do extrato bruto por CLAE, revelou três picos de absorção, com tempos 

de retenção (Tr) de 2,94 min, 5,98 min e 8,31 min. O primeiro corresponde ao Tr do 

metanol, sendo, portanto, detectadas apenas duas substâncias, uma das quais (Tr=8,31) 

coincidiu com o Tr do padrão antraquinona aplicado como referência, confirmando a 

presença deste composto nos extratos plasmodiais de P. oblonga. Além desta, apenas a 

substância com Tr=5,98 foi detectada (Figura 2). As demais substâncias contidas no 

extrato bruto não foram eluídas pelo sistema de solventes utilizado ou, talvez, não tenham 

sido detectadas no comprimento de onda empregado para estes testes. O mesmo foi 

observado para as frações isoladas, que só revelaram o pico de absorção do metanol, 

mesmo após 78 min de eluição. Modificações nos parâmetros utilizados neste teste, como 

Rf

69 
62 
53 
47 

30 
22 

9 
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o sistema de eluição, por exemplo, precisam ser realizadas para esclarecer melhor estes 

dados. 

 

                     

 

        

 

 

Figura 2. Cromatogra
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contra todos os microrganismos testados, com exceção de E. coli. As amostras 

apresentaram inibição em ambas as concentrações, sendo, notadamente, mais ativas a 2 

mg/mL, contra S. aureus, B. subtilis e M. smegmatis; P. aeruginosa apresentou pouca 

sensibilidade às amostras testadas, não se observando diferenças significativas com o 

aumento da concentração; esta bactéria é freqüentemente empregada como organismo 

associado ao plasmódio de diferentes espécies de mixomicetos, particularmente da família 

Physaraceae, em culturas de laboratório (Gray e Alexopoulos, 1968). As duas espécies de 

leveduras mostraram-se extremamente sensíveis às substâncias produzidas pelo plasmódio 

de P. oblonga nas duas concentrações empregadas (Tabela 2). Isto confirma a acentuada 

sensibilidade das espécies de Candida às substâncias produzidas por mixomicetos, como já 

evidenciado nos trabalhos desenvolvidos por Guimarães et al. (1989), Guimarães (1992), 

Albuquerque (1998) e Chiappeta (1999) que trabalharam com espécies pertencentes às 

ordens Liceales e Physarales. 

 Os resultados revelaram que as duas substâncias isoladas e purificadas a partir do 

extrato plasmodial de P. oblonga apresentaram atividade antimicrobiana, uma das quais 

pode estar incluída na classe dos polifenóis (fração B). Embora as substâncias 

correspondentes à antraquinona e ao β-sitosterol (esteróide), não tenham sido isoladas, é 

provável que também apresentem ação antibiótica, visto que autores como Locquin & 

Prévot (1948) e Chiappeta (1999), sugerem estes compostos como agentes antimicrobianos 

encontrados em F. septica. 
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Tabela 2. Atividade antimicrobiana do extrato bruto e de frações isoladas do mixomiceto 

Physarella oblonga. 

 Halos de inibição (mm) 

 EB FA FB

Microrganismos 1 mg/mL 2 mg/mL 1 mg/mL 2 mg/mL 1 mg/mL 2 mg/mL

Bacillus subtilis 12 17 12 16 14 18 

Staphylococcus aureus 16 22 18 22 19 25 

Pseudomonas aeruginosa 9 11 11 13 12 13 

Escherichia coli 0 0 0 0 0 0 

Mycobacterium smegmatis 13 17 12 15 15 18 

Candida albicans 20 23 18 19 22 26 

Candida tropicalis 22 23 20 20 24 29 

EB – Extrato bruto; FA – Fração isolada com acetato de etila; FB – Fração isolada com 

metanol a 70%. 
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 Com base nos resultados obtidos foi possível concluir que: 

 

•  O plasmódio de Physarella oblonga disperso em meio de cultura líquido e 

imobilizado em caulinita, mantém-se vivo em condições de luz e temperatura 

ambiente (25±3ºC) 

 

• É possível se obter a síntese de substâncias a partir de fragmentos plasmodiais de P. 

oblonga imobilizados em caulinita, utilizando-se o acetato de sódio como precursor 

 

•  O plasmódio de P. oblonga tem a capacidade de produzir substâncias que atuam na 

inibição de microrganismos patógenos ao homem 

 

•  A imobilização do plasmódio não interfere na sua capacidade de produzir 

substâncias com atividade antimicrobiana 

 

•  O plasmódio de P. oblonga perde a capacidade de produzir tais substâncias, após 

12 meses de cultivo em câmara-úmida 

 

•  Entre os componentes químicos presentes no extrato plasmodial de P. oblonga 

encontram-se substâncias pertencentes aos grupos de compostos fenólicos e 

esteróides. 
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tamanho 14. Para os trabalhos redigidos nas línguas Portuguesa e Espanhola, providenciar também versão do 
título para a língua Inglesa, o qual acompanhará o Abstract. 
3.3 Autores: Os nomes dos autores devem vir abaixo do título, centralizados. O nome e os sobrenomes 
devem aparecer na ordem correta, sendo obrigatório que o último sobrenome apareça por extenso (ex. C.N.U. 
Silva ou Carlos N.U. Silva). No caso de vários autores, seus nomes deverão ser separados por vírgulas. 
3.4 Filiação dos autores: Após o nome de cada autor deverá constar um número Arábico, sobrescrito, que 
indica sua instituição de procedência e, deverá aparecer logo abaixo da nominata dos autores, também 
centralizado e com endereços completos. Deve-se assinalar o nome do autor principal com um asterisco 
sobrescrito, para o qual toda correspondência deverá ser enviada. O endereço eletrônico, telefone e fax do 
autor principal aparecerão na página do trabalho como uma nota de rodapé. 
3.5 Resumo em português: Deverá apresentar concisamente o trabalho destacando as informações de maior 
importância, expondo metodologia, resultados e conclusões. Permitirá avaliar o interesse pelo artigo, 
prescindindo de sua leitura na íntegra. Dever-se-á dar destaque ao Resumo como tópico do trabalho (máximo 
de 200 palavras). 
3.6 Unitermos: Deverão identificar/representar o conteúdo do artigo. Observar o limite máximo de 6 (seis). 
São importantes para levantamentos em banco de dados, com o objetivo de localizar e valorizar o artigo em 
questão. Deverão vir separados por vírgula. 
3.7 Abstract: Os trabalhos redigidos nas línguas Portuguesa e Espanhola devem vir acompanhados também 
da versão do resumo para a língua Inglesa. Evitar traduções literais. Quando não houver domínio deste 
idioma, consultar pessoas qualificadas. O Abstract deve ser encabeçado por versão do título na língua 
inglesa. 
3.8 Keywords: Unitermos em inglês. Também em número máximo de 6 (seis) e separados por vírgula. 
3.9 Introdução: Deverá estabelecer com clareza o objetivo do trabalho e sua relação com outros 
trabalhos na mesma área. Extensas revisões da literatura deverão ser substituídas por referências a 
publicações mais recentes, onde estas revisões tenham sido apresentadas e estejam disponíveis. 
3.10 Material e Métodos: A descrição dos materiais e dos métodos usados deverá ser breve, porém 
suficientemente clara para possibilitar a perfeita compreensão e a reprodução do trabalho. 
Processos e técnicas já publicados, a menos que tenham sido extensamente modificados, 
deverão ser referenciados por citação. 
3.11 Resultados: Deverão ser apresentados com o mínimo possível de discussão ou interpretação 
pessoal e, sempre que possível, ser acompanhados de tabelas e figuras adequadas. Os dados, quando 
pertinentes deverão ser submetidos a uma análise estatística. 
3.12 Discussão: Deverá ser restrita ao significado dos dados obtidos e resultados alcançados, 
evitando-se inferências não baseadas nos mesmos. Opcionalmente, Resultados e Discussão poderão ser 
apresentados num único item. 
3.13 Agradecimentos: Este item é opcional e deverá vir antes das Referências Bibliográficas.  
  
4. REFERÊNCIAS 
A formatação das referências deve ser padronizada em conformidade com as exigências da revista, como é 
mostrado abaixo: 
4.1 Referência dentro do texto: 
- No início da citação: autor em caixa baixa, seguido do ano entre parênteses. Ex. Pereira 
(1999). 
– No final da citação: autor em caixa baixa e ano – ambos entre parênteses. Ex. (Silva, 1999)  
ou (Silva; Souza, 1998) ou (Silva; Souza; Dias, 2000) ou (Silva et al., 1999) ou (Silva et al., 
1995a,b). 
- Citação textual: colocar, também, a página Ex. (Silva, 1999, p.24) 
4.2 As Referências Bibliográficas serão ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro 
autor, em caixa baixa e em ordem crescente de data de publicação. Deve-se levar em 
consideração as seguintes ocorrências: 
4.2.1 Revista: Será utilizado a abreviatura do periódico, em itálico, definida no Chemical Abstracts Service  
 

124 



Ribeiro, S. M.                  Imobilização plasmodial de Physarella oblonga ... 
__________________________________________________________________________ 

125

Source Index (ver http://www.cas.org/sent.html). Caso a abreviatura autorizada de um determinado periódico 
não puder ser localizado e não for óbvio como o título deve ser abreviado, deve-se citar o título completo. 
- Vargas TOH 1996. Fatores climáticos responsáveis pela morte de borboletas na região sul do Brasil. Rev 
Bras Assoc Entomol 11: 100-105. No caso especial da revista citada não ser de fácil acesso, é recomendado 
citar o seu número de Chemical Abstracts, como segue: 
- Qu W, Li J, Wang M 1991. Chemical studies on Helicteres isora L. Zhongguo Yaoke Daxue Xuebao 22: 
203-206, apud Chemical Abstracts 116: 124855r. 
Numa citação de citação, colocar o nome das fontes em itálico. 
- Wax ET 1977. Antimicrobial activity of Brazilian medicinal plants. J Braz Biol Res 41:77-82, apud Nat 
Prod Abs 23: 588-593, 1978. 
4.2.2 Livro: 
- Costa AF 1996. Farmacognosia. Lisboa:Calouste Gulbenkian. 
4.2.3 Capítulo de livro: 
- Farias CRM, Ourinho EP 1999. Restauração dentária. In: Goldaman, G.T. (org.) A nova odontologia. 5.ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p.95-112. 
4.2.4 Tese e Dissertação: 
- Lima N 1991. Influência da ação dos raios solares na germinação do nabo selvagem. Campinas, 755p. 
Tese de Doutorado – 
Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Estadual de Campinas. 
- Romero MAV 1997. Estudo químico de Brunfelsia hopeana Benth e do mecanismo de ação da 
escopoletina. João Pessoa, 119p. 
Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais, Universidade Federal da 
Paraíba. 
4.2.5 Congressos: 
- Thomas G, Selak M, Henson PM 1996. Estudo da fração aquosa do extrato etanólico das folhas de 
Cissampelos sympodialis em neutrófilos humanos. XIV Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil. 
Florianópolis, Brasil. 
4.2.6 Patentes: Devem ser identificadas conforme modelo abaixo e na medida do possível o número do 
Chemical Abstracts deve ser informado. 
- Ichikawa M, Ogura M, Lijima T 1986. Antiallergic flavone glycoside from Kalanchoe pinnatum. Jpn. 
Kokai Tokkyo Koho JP 61,118,396, apud Chemical Abstracts 105:178423q. 
4.2.7 Páginas Internet: 
- http://www.mobot.org, acessada em maio de 2003. 
  
5. ENCAMINHAMENTO DOS ARTIGOS 
Os trabalhos deverão ser enviados, inicialmente, em três cópias impressas, utilizando-se o programa Word 
for Windows. Quando da aceitação do trabalho, após as devidas correções, deverão ser enviados um disquete 
ou CD contendo o arquivo do trabalho e uma cópia impressa. Toda correspondência deverá ser enviada ao 
Editor-Chefe da Revista, conforme endereço abaixo: 
  

Revista Brasileira de Farmacognosia 
Prof. José Maria Barbosa Filho – Editor Chefe 
Laboratório de Tecnologia Farmacêutica 
Universidade Federal da Paraíba 
Caixa Postal 5009 
58051-970, João Pessoa - PB – Brasil 

  
Na carta de encaminhamento é solicitado a indicação de cinco prováveis referees, com seus endereços postais 
e eletrônicos. A qualificação do trabalho será atestada por, no mínimo, dois consultores, indicados pela 
Editoria. 
  
6. CUSTOS 
A Revista custeará integralmente os trabalhos de até 15 páginas, incluindo tabelas e figuras. Acima deste 
número de páginas, as despesas correrão por conta do(s) autor(es). Não serão aceitas fotografias coloridas, a 
não ser que o(s) autor(es) custeiem sua publicação, independente do número de páginas do trabalho. 
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Instruções aos autores 

Acta Farmacéutica Bonaerense considerará a publicação de contribuições vinculadas 
direta ou indiretamente às Ciências Farmacêuticas, na forma de trabalhos originais, 
comunicações curtas, atualizações, revisões, notas ao Editor, etc. Os trabalhos deverão 
ser enviados ao Editor, Acta Farmacéutica Bonaerense, Calle 5 Nº 966, 1900 La Plata, 
Argentina, em duas vias e escritos em espaço duplo. Juntamente com as duas cópias do 
manuscrito, os autores deverão enviar uma versão em disquete de 3 ½ " contendo os 
arquivos correspondentes em Word ou Word Perfect for Windows. Serão aceitos 
manuscritos em espanhol, português e inglês. 

A apresentação deverá seguir as seguintes regras gerais: 

a) Na margem superior direita deverá constar a numeração da página e o 
nome do autor a quem a correspondência deverá ser enviada. 

b) O Título deverá fornecer, da forma a mais concisa possível, 
informações claras sobre conteúdo do trabalho. Se o trabalho estiver 
escrito em espanhol ou português, deverá incluir uma tradução do título 
em inglês. Se o trabalho estiver escrito em inglês, o título deverá ser 
acompanhado de uma tradução em espanhol. 

c) Abaixo do título deverá constar o primeiro nome completo e sobrenome 
de cada um dos autores, com identificação (*) do autor para o qual a 
correspondência deverá ser enviada. Nas próximas linhas serão declarados 
os endereços postais dos autores. 

d) A seguir será incluido um Resumo de aproximadamente 100 palavras. 
Se os trabalhos estiverem escritos em espanhol ou portugues, deverá ser 
incluido uma tradução do resumo em inglês (Summary). Se o trabalho 
está escrito em inglês o Summary deverá ser acompanhado de um resumo 
em espanhol. 

e) Após o resumo deverão ser listadas ao menos três Palavras chaves em 
ordem alfabética, em espanhol ou português e em inglês (Key Words). 

f) Na medida do possível, o trabalho deverá ser dividido em capítulos, 
sugerindo-se os seguintes títulos: Introdução, Material e Métodos, 
Resultados, Discussão e/ou Conclusões. Em continuação poderão ser 
incluídos os Agradecimentos. 

g) As referências bibliográficas serão numeradas conforme a ordem em 
que são citadas no texto. A bibliografia deverá ser listada ao final do 
trabalho e ordenada numericamente abaixo do título Referências 
bibliográficas. As citação de periódicos1, monografias2, e livros3 deverão 
seguir exatamente os seguintes exemplos: 
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(1) Pazos, A., K.H. Wiederhold & J.M. Palacios (1986) 
Eur. J. Pharmacol. 125: 123-9 

(2) Boelcke, O. (1992) "Plantas vasculares de la Argentina, 
nativas y exóticas", Ed. Hemisferio Sur, Buenos Aires, 
págs. 209-10 

(3) Askhenazi, A. & G.E. Peralta (1994) "Muscarinic 
acetylcholine receptors", en "Hanbdbook of receptors and 
channels" (S.J. Peroutka, ed.), CRC Press, Boca Raton, 
Fda., Vol. 1, págs. 1-27 

h) As tabelas e figuras serão numeradas, utilizando números árabicos, na 
ordem em que aparecem citadas no texto. O tamanho das letras e símbolos 
incluidos nas figuras devem ser estabelecidos em dimensão adequada, 
considerando que esses são habitualmente reduzidos ao tamanho de meia 
coluna (6.5 cm). Os títulos e texto de figuras e tabelas devem ser incluidos 
após as referências bibliográficas. 

Os trabalhos recebidos serão remetidos aos consultores corespondentes, que avaliarão 
criticamente os manuscritos, cuja opinião será comunicada imediatamente ao autores. Se 
os consultores sugerirem correções, os autores deverão enviar a nova versão em 
duplicata, acompanhada de outro disquete contendo os arquivos correspondentes. Os 
trabalhos serão corrigidos em caso de conter erros sintáticos ou ortográficos. Acta 
Farmacéutica Bonaerense enviará, sem encargo aos autores, cinqüenta separatas de cada 
trabalho publicado. 
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Tetrahedron Letters 
Instructions to Authors who use TetSubmit 

Please print these instructions for use in preparing your article for TetSubmit. These instructions do differ from those used to 
submit a paper to the journal in the traditional manner. 

Best results can be obtained by retrieving and using the template appropriate to your word processor. 

After reading the instructions use this button to get a template 

 

TetSubmit is an online submission and review environment and as such follows a different way of working than a conventional 
paper submission system. Authors are required to go to the website and upload their article (compuscript) and its associated 
artwork, an electronic (PDF) proof is generated and the reviewing process is carried out using that PDF. Authors and editors send 
and receive all correspondence by email via the website and no paper correspondence is performed. Copyright transfer is 
performed electronically at the time the article is accepted. This also occurs via the website. 

Instructions to Contributors  

A detailed description of how to use this website can be found here

Please follow these instructions carefully to ensure that the review and publication of your paper are as swift and efficient as 
possible. These notes may be copied freely. Tetrahedron Letters offers rapid publication of important new developments in organic 
chemistry. Articles should be in the form of short communications announcing either experimental or theoretical results of special 
interest.  

Note: compuscripts submitted via TetSubmit are used to generate a PDF file for the review process but may be edited after 
acceptance to follow journal standards. It is important that all graphical and tabular elements be placed within the text, this will allow 
the preferred position of placement to be indicated, however please note that due to journal conventions, it may not be possible to 
meet all requirements for placement of artwork. 

Journal policy  

The preferred language of submission is English, but papers in French or German will be considered. Papers are submitted on the 
understanding that the subject matter has not been previously published and is not being submitted elsewhere. Authors must 
accept full responsibility for the factual accuracy of the data presented and should obtain any authorisation necessary for 
publication. All papers are sent to referees who advise the Editor on the matter of acceptance in accordance with the high standards 
required. Referees' names are not disclosed, but their views are forwarded to the authors for consideration. Authors must choose 
the names of suitable referees during the process of uploading their compuscript. 

Compuscript preparation  

General requirements: The article (including artwork)for the letter journals should be no longer than four printed pages approximate 
word count: 1600. The corresponding author's full email address and fax number are required by the TetSubmit submission 
process. The compuscript will be used to generate a PDF file and should be compiled in the normal order. Authors must ensure that 
all artwork is incorporated in the compuscript so that the PDF made from the compuscript is suitable for reviewing. 

Graphical abstract: Authors must supply a graphical abstract when the paper is first submitted. The abstract should summarise 
the contents of the paper in a concise, pictorial form useful for rapid scanning of the journal. The manuscript title, authors and 
affiliations should be identical to those in the main paper. An example can be found in the journal and in the Template. Graphical 
abstracts must fit within the area shown in the example and be included in the compuscript and not as a separate file.  

Title: The title should be brief, specific and rich in informative words; it should not contain any literature references or compound 
numbers.  
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Authors and affiliations: Where possible, supply given names, middle initials and family names for complete identification. Use 
superscript lowercase letters to indicate different addresses, which should be as detailed as possible, and must include the country 
name. The corresponding author should be indicated with an asterisk, and contact details (fax, e-mail) should be placed in a 
footnote. There should be only one corresponding author. Information relating to other authors (e.g. present addresses) should be 
placed in footnotes indicated by the appropriate symbols (see below).  

Abstract: Authors must include a short abstract that states briefly the purpose of the research, the principal results and major 
conclusions. References and compound numbers should not be mentioned in the abstract unless full details are given.  

Text: Text should be subdivided in the simplest possible way consistent with clarity. Headings should reflect the relative 
importance of the sections. Ensure that all tables, figures and schemes are placed and cited in the text in numerical order. Chemical 
structures should be placed in the text. Use your word processor's embed function to ensure that (vector-based) structures drawn 
with programs like Chemdraw® are saved in your word processor document. Trade names should have an initial capital letter, and 
trademark protection should be acknowledged in the standard fashion, using the superscripted characters and for trademarks and 
registered trademarks respectively. All measurements and data should be given in SI units where possible, or other internationally 
accepted units. Abbreviations should be used consistently throughout the text, and all non-standard abbreviations should be 
defined on first usage. Authors are requested to draw attention to hazardous materials or procedures by adding the word CAUTION 
followed by a brief descriptive phrase and literature references if appropriate. The experimental information should be as concise as 
possible, while containing all the information necessary to guarantee reproducibility.  

References: In the text, references should be indicated by superscript Arabic numerals which run consecutively through the 
paper and appear after any punctuation; ensure that all references are cited in the text and vice versa. The reference list should 
preferably contain only literature references; other information (e.g. experimental details) should be placed either within the body of 
the text, or as a footnote to the text. Preferably, each reference should contain only one literature citation. Authors are expected to 
check the original source reference for accuracy. Journal1 titles should be abbreviated according to American Chemical Society 
guidelines (The ACS Style Guide; Dodd, J. S., Ed.: American Chemical Society: Washington, DC, 1997). Inclusive pagination is 
strongly recommended. Book references 2,3 should cite author(s), chapter title (if applicable), editor(s), book title, edition/volume, 
publisher name, publisher location, date and pages. Examples, including a thesis citation, 4 are shown below.  

1. Barton, D. H. R.; Yadav-Bhatnagar, N.; Finet, J.-P.; Khamsi, J. Tetrahedron Lett. 1987, 28, 3111-3114.  

2. Katritzky, A. R. Handbook of Organic Chemistry; Pergamon Press: Oxford, 1985; pp. 53-86.  

3. Smith, D. H.; Masinter, L. M.; Sridharan, N. S. In Heuristic DENDRAL: Analysis of Molecular Structure; Wipke, W. T.; Heller, S. 
R.; Feldmann, R. J.; Hyde, E., Eds. Computer representation and manipulation of chemical information. John Wiley: New York, 
1974; pp. 287-298.  

4. Cato, S. J. Ph.D. Thesis, University of Florida, 1987.  

Footnotes: Footnotes should appear at the bottom of the appropriate page and be indicated by the following symbols: *, , , , 

.  

Tables:All tables should be cited in the text, and numbered in order of appearance with Arabic numerals. All table columns 
should have a brief explanatory heading and where appropriate, units of measurement. Vertical lines should not be used. Footnotes 
to tables should be typed below the table, each on a separate line, and should be referred to by superscript letters. 

Graphics 

Information on creating graphics can be found here: Artwork

The following points should be taken into consideration when preparing electronic graphic files: Tagged Image File Format (TIFF) or 
Encapsulated PostScript (EPS) files are preferred. Suggested packages for line graphics are ChemDraw, IsisDraw, Adobe 
Illustrator (version 3.0 or above), Freehand and Corel Draw. Graphics created in WordPerfect and Word generally have too low a 
resolution for our requirements. Files of scanned line graphics can be accepted at a minimum resolution of 1000 dpi, for scanned 
halftones, 300 dpi, and scanned line/tones, 500 dpi. Colour should be scanned at 300 dpi (500 dpi for colour line/tones).  

All artwork must be included in the word processor file as well as uploaded separately. The separately uploaded artwork will be 
used to produce the paper journal. Figures, schemes and equations must be cited in the text and numbered in order of appearance 
with Arabic numerals; other graphics should be placed at a particular position in the text but not specifically referenced. All graphics 
(including chemical structures) must be supplied electronically (column width 160 mm). Please ensure that all illustrations within a 
paper are consistent in type and quality. Captions should not be included as part of the graphic; instead all captions should be 
supplied in the text. All graphics files must be named with the figure or scheme number. If graphics are created using ChemDraw 
the preferred settings are: font 10 pt Helvetica, chain angle 120o, bond spacing 18% of length, fixed length 14.4 pt (0.508 cm), bold 
width 2.0 pt (0.071 cm), line width 0.6 pt (0.021 cm), margin width 1.6 pt (0.056 cm), and hash spacing 2.5 pt (0.088 cm). 
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Compound numbers should be in boldface.  

Photographs: Photographs should be scanned and saved as JPG or TIFF format, and saved in true colour at at least 300 dpi 
resolution.. 

Colour: Colour figures may be printed in the journal at no charge to the author, provided that the Editor considers the colour 
necessary to convey scientific information.  

Journal conventions  

Nomenclature: Authors will find the following reference book useful for recommended nomenclature. It is the responsibility of 
the author to provide correct chemical nomenclature. IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry; Rigaudy, J.; Klesney, S. P., Eds; 
Pergamon: Oxford, 1979. X-Ray crystallographic data: Manuscripts reporting X-ray crystallographic data must be accompanied by 
lists of refined coordinates and esds for deposition by the Editor at the Cambridge Crystallographic Data Centre.  

Characterization of new compounds: All new compounds should be fully characterized with relevant spectroscopic data. 
Microanalyses should be included whenever possible. Under appropriate circumstances, high resolution mass spectra may serve in 
lieu of microanalyses, if accompanied by suitable NMR criteria for sample homogeneity.  

Supplementary material: Concise supplementary material may be provided for review purposes only. Supplementary material 
will only be published at the Editor's discretion.  

Copyright guidelines  

Copyright transfer forms will be sent to you after acceptance. This transfer agreement enables Elsevier Science Ltd to protect the 
copyrighted material for the authors, but does not relinquish the author's proprietary rights. The copyright transfer covers the 
exclusive rights to reproduce and distribute the article, including reprints, photographic reproductions, microfilm or any other 
reproductions of similar nature and translations, and includes the right to adapt the article for use in conjunction with computer 
systems and programs, including reproduction or publication in machine-readable form and incorporation in retrieval systems. 
Authors are responsible for obtaining from the copyright holder permission to reproduce any figures for which copyright exists.  

Text: We can accept most word-processing formats and PDF (but prefer Microsoft Word 97 for Windows: Word98 Macintosh 
files should be saved as Word97 Windows). Most formatting codes will be removed or replaced on processing your article so there 
is no need for you to use excessive layout styling. In addition, do not use options such as automatic word breaking, justified layout, 
double columns, automatic paragraph numbering (especially for numbered references) or EndNote. However, do use bold face, 
italic, subscripts, superscripts, etc.  
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Sciences, 354 Fenglin Road, Shanghai 200032, China (manuscripts from Taiwan may be sent to Professor Lin, or to the usual 
Editor in Japan, at the choice of the authors). Fax: +86 21 641 66263; E-mail: tetrahed@pub.sioc.ac.cn  

(4) Japan, North and South Korea and Macao, Professor Y. Yamamoto, Department of Chemistry, Graduate School of Science, 
Tohoku University, Sendai 980-8578, Japan. Fax: +81 22 217 6784; E-mail: TL@yamamoto1.chem.tohoku.ac.jp  

(5) The Americas, Organometallic Chemistry, Asymmetric and Combinatorial Synthesis, Physical Organic Chemistry, Radicals, 
Small Rings, Strained Systems, and Theory, Professor D. Curran, Department of Chemistry, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 
15260, USA. Fax: +1 412 624 9861 [800 953 3314 toll-free in USA/Canada]; E-mail: tetlett+@pitt.edu  
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