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Quando o sol aquece de manhã
O planeta Terra onde eu vivo,

Não importa em que lugar estou,
Olho a natureza pensativo.

O vento assanha as águas do oceano
Surfa pelas ondas da canção

Quem compõe a música do vento
E quem acendeu o sol então,

Aleluia, aleluia
Conclusão dos pensamentos meus

Aleluia, aleluia
Em tudo isso tem a mão de Deus.

Quando cai a chuva e molha o chão
Meu planeta fica tão florido

Vem a tarde e as tintas lá do céu
Pintam um horizonte colorido

Folhas, flores, frutos se misturam
Nesse quadro o amor e a perfeição

Quem é esse agricultor divino,
É o mesmo autor do quadro então.

Quando vem a noite eu olho o céu,
As estrelas brilham no infinito

Vejo a lua clara sobre o mar,
E nesse momento eu reflito

Um ser supremo em tudo isso existe
Deus, a luz maior, a explicação.

Tudo vem das suas mãos divinas
O céu, a terra, o mar, a vida então.

(Aleluia – Roberto Carlos)
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RESUMO

A pesquisa de compostos químicos biologicamente ativos para fins terap êuticos em plantas

utilizadas na medicina popular e em seus micro -organismos endofíticos tem enriquecido as opções

terapêuticas com novos fármacos antinflamatórios, antimicrobianos, antitumorais, entre outros. Em

busca de soluções para conter o avanço da m ultirresistência microbiana, o presente trabalho buscou

isolar e avaliar a bioatividade dos endofíticos de Eugenia uniflora L., pitanga, além de confirmar a

eficácia antimicrobiana dos extratos de folhas da mesma planta. 43 fungos, 7 bactérias e uma

actinobactéria  foram isolados das folhas de três exemplares da pitangueira, os quais, foram testados

frente às bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, leveduras de interesse clínico, fungos

filamentosos e cepas de Staphylococcus aureus isoladas no Hospital das Clínicas da Universidade

Federal de Pernambuco, algumas com perfil de multirresistência. Os fungos endofíticos

apresentaram atividade antimicrobiana para pelo menos um dos patógenos testados, com destaque

para atividade frente a Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis e Escherichia coli. A

produção de enzimas como amilase, celulase e protease também foi avaliada. A actinobactéria,

Streptomyces sp.UFPEDA 968 apresentou os melhores resultados principalmente contra bactérias

Gram-negativas como Shigella flexneri, Bacillus subtilis e para as cepas multirresistentes, foi

conduzida ao processo de fermentação, a fim de selecionar o melhor tempo, meio de cultura,

temperatura e pH para produção dos metabólitos secundários bioativos. Foi realizada a extra ção dos

referidos metabólitos utilizando diferentes solventes, tanto do líquido fermentado como da

biomassa celular, revelando o acetato de etila como melhor solvente, e a presença dos compostos

bioativos apenas no líquido fermentado.  Um estudo fitoquímic o comparativo foi realizado entre o

extrato da planta e o extrato de Streptomyces sp. UFPEDA 968, apresentando flavonóides

diferentes, ausência de alcalóides e taninos nos dois referidos extratos. A presença do esteróide β-

sitosterol foi encontrada nos dois extratos. Entretanto, esta diversidade de vias metabólicas

secundárias ressalta a importância da pesquisa destas duas fontes de metabólitos secundários

biologicamente ativos.

Palavras-chave: Isolamento- Eugenia uniflora L.- Endofíticos- Fermentação- Atividade

antimicrobiana.
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ABSTRACT

Search for biological active compounds in therapeutic plants used in folk medicine and its

endophytic micro-organisms has been increased enriched the therapeutic options of anti -

inflamatory,antimicrobial, ant itumor drug, among others. In search of solutions for the  advacement

of microbial mutidrug resistance, this study sought to isolate and evaluate the bioactivity of the

endophytes of Eugenia uniflora L.,cherry, besides confirming the antimcrobial efficacy of leaf

extracts from de same plant. 43 fungi, bacteria and a seven actinobacteria were isolated from leaves

of three copies of Surinam cherry, which were tested on the Gram-positive bacteria, Gram-negative

bacteria, yeasts of clinical interest, filamentous fungi and Staphylococcus aureus at Hospital Clinic

of the Universidade Federal de Pernambuco, some profile multidrug resistance. The endophytes

fungi showed antimicrobial activity for at least one of the pathogens tested, especially activity

against S. aureus  Mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli; production of enzymes like

amylase, cellulase and protease were also evaluated. The actinobacteria,Streptomyces

sp.UFPEDA968 showed the best results mainly against Gram -negative bacteria such as Shigella

flexneri,Bacillus subtilis and the multidrug -resistant strains,was carried to the fermentation process

to select the best  time,through culture,temperature and pH for production of bioactive secondary

metabolites. We performed the extraction of thes e metabolites using different solvents,both the

fermented liquid and the cell biomass, revealing ethyl acetate as the best solvent, and the presence

of bioactive compounds in fermeted liquid only. A comparative phytochemical study of comparison

was done between the plant extract and the extract of Streptomyces sp UFPEDA 968, with different

flavonoids, alkaloids and the absence of tannins in these two extracts. The presence of the steroid β-

sitosterol were found in both extracts. However, this diversity of s econdary metabolic pathways of

ressearch undescores  secondary metabolites.

Keywords: Isolation – Eugenia uniflora L. - Endophyte – Fermentation – Antimicrobial activity.
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1. INTRODUÇÃO:

A biodiversidade está diretamente relacionada a diversidade química, uma vez

que os organismos estão sujeitos a constantes interações metabólicas e ambientais

que podem originar novos metabólitos secundários de grande importância para a

indústria farmacêutica. São estes metabólitos que sempre chamar am a atenção para a

descoberta de novos antibióticos.

O homem sempre procurou conhecer as plantas e suas propriedades

medicinais, pois o aumento da produtividade agrícola e das enfermidades tem levado a

investigação e a descoberta de substâncias, de planta s úteis na cura das doenças e na

síntese de agroquímicos (LOPES, 2008). No Brasil, o uso de plantas medicinais foi

disseminado principalmente pela cultura indígena. É um país rico em diversidade,

cujo território possui cinco principais biomas, sendo design ados como  floresta

amazônica, cerrado,mata atlântica, pantanal e caatinga, constituindo portanto, uma

rica fonte de produtos terapêuticos (SOUSA et.al.,2008). O interesse pela utilização de

medicamentos  fitoterápicos surgiu pela crença popular de que ess as substâncias são

isentas  ou apresentam poucos efeitos colaterais, além da sua aparente eficácia quando

a medicina tradicional não alcança os resultados esperados.

A seleção de plantas para estudos farmacológicos é um passo muito importante

e sua escolha pode ser feita de várias maneiras, através do uso tradicional, dos

componentes químicos, da seleção randomizada ou da combinação destes critérios. A

estratégia mais comum é o uso das fontes naturais usadas na medicina popular,

conhecida como etnofarmacologia (RATES, 2001;CARLINI, 2003;ALBUQUERQUE

&HANAZAKI, 2006).

No Brasil, as plantas medicinais endêmicas ainda são pouco conhecidas,

constituindo atualmente um fascinante assunto de pesquisa acadêmica e

desenvolvimento. São estas pesquisas que têm atraído a atenção dos pesquisadores

em todo o mundo. Além disso, pouco se sabe sobre os compostos bioativos presentes
1
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em muitos vegetais, particularmente em plantas medicinais, embora o interesse tenha

aumentado e várias pesquisas estejam sendo realizadas para seu isolamento e

caracterização.

Micro-organismos endofíticos são aqueles que habitam o interior das plantas onde

recebem alimento e promovem sua proteção. Evolutivamente, as plantas vêm

desenvolvendo complexos mecanismos adaptativos e muitos destes so mente são

possíveis graças às interações com os micro -organismos (NETO et.al. 2004).

A pesquisa de compostos químicos biologicamente ativos para fins

terapêuticos em plantas utilizadas na medicina popular e em micro -organismos

endofíticos tem enriquecido as opções terapêuticas com novos fármacos

antiinflamatórios, antimicrobianos e antitumorais, entre outros. Os endofíticos podem

ser transmitidos de uma planta a outra horizontalmente, através de esporos, ou

verticalmente, por sementes. Após a penetração n a planta, os micro-organismos

podem permanecer próximos ao local de entrada ou disseminarem -se dentro da planta

nos espaços intracelulares ou no sistema vascular (TONIAL, 2010).

Alguns fatores interferem qualitativa e quantitativamente na biodiversidade d a

microbiota dos endofíticos, merecendo destaque para a idade do tecido ou o órgão da

planta. A ocorrência de endofíticos em plantas medicinais tem sido constatada em

inúmeras espécies, muitas vezes envolvidos em complexas reações de síntese, além do

acúmulo e degradação de metabólitos secundários de interesse econômico. Os relatos

de isolamento de endófitos em plantas medicinais tropicais  ainda são escassos e isto

se deve provavelmente por serem considerados como meros “ contaminantes” e não

como elementos importantes associados a produção de metabólitos secundários que

atuam como precursores do próprio composto bioativo (NETO et.al., 2004).

Os produtos naturais podem ser mais uma fonte econômica de

diversidade química além da síntese de inúmeros produtos químicos diversos. Estima -

se que há 250 mil espécies de plantas no mundo e provavelmente, 10% destas foram

testadas para algum tipo de atividade biológica. Portanto, o uso de produtos naturais

2
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tem sido a estratégia de maior sucesso p ara a descoberta de novos medicamentos,

estando atualmente os micro-organismos endofíticos como uma fonte promissora para

a busca de novos metabólitos bioativos.

Eugenia uniflora L., popularmente conhecida como pitangueira é utilizada

pela medicina popular no tratamento de distúrbios gastrintestinais; apresenta

atividades antimicrobiana, antiinflamatória, hipoglicemiante,entre outras. O presente

estudo visou confirmar a atividade antimicrobiana do extrato das folhas, isolar os

micro-organismos endofíticos, testar a atividade destes, frente à patógenos

selecionados e em seguida, através de análises, avaliar  comparativamente as

atividades da referida planta e  dos micro -organismos isolados.

3
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2.  REVISÃO DA LITERATURA

2.1– Plantas Medicinais

As primeiras descrições sobre plantas medicinais feitas pelo homem

remontam às sagradas escrituras e ao papiro de Ebers. Este papiro foi descoberto e

publicado por Georg Ebers, sendo traduzido pela primeira vez, em 1890, por H.

Joachin. Foi encontrado nas proximidades da casa mortuária de Ramsés II, porém

pertence à época da XVIII dinastia. Enumera mais ou menos 100 doenças e descreve

um grande número de drogas de natureza animal e vegetal (PINTO et.al., 2002).

O conhecimento sobre as plantas simboliza muitas vezes o único recurso

terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. Ainda hoje, em regiões mais

pobres e até mesmo em grandes cidades brasileiras, as plantas medicinais são

comercializadas em feiras livres, mercados públ icos e encontradas em quintais

residenciais (MACIEL et. al., 2002). Segundo Machado (2005), toda planta que

possua em sua composição, substâncias químicas biologicamente sintetizadas (a

partir de nutrientes, água e luz), que possam provocar no organismo hu mano e

animal, reações que podem variar entre a cura e o abrandamento de doenças, através

da ação de princípios ativos, pode ser considerada uma planta medicinal. Estas

substâncias com propriedades biológicas desejáveis podem ser de dois tipos:

Metabólitos primários, encontrados em todas as plantas e essenciais ao seu

crescimento e manutenção (aminoácidos, monossacarídeos, ácidos carboxílicos, etc)

e metabólitos secundários, derivados de metabolismo específico, promovido por

processos adaptativos. De fato, os metabólitos secundários representam uma interface

química entre as plantas e o ambiente, sendo, sua síntese frequentemente afetada por

condições ambientais (NETO & LOPES, 2007).

De acordo com Yunes & Calixto (2001) e Simões et.al. (2002), as plantas sã o

uma importante fonte de produtos naturais biologicamente ativos, muitos dos quais se

4
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constituem em modelos para a síntese de um grande número de fármacos. Estudos

científicos apoiam e confirmam a eficácia e a segurança do uso terapêutico de

determinadas plantas medicinais. Exemplos disso são as espécies sulamericanas que

tem sido muito estudadas, devido a ação dos alcalóides quaternários, que são

componentes dos “curares”, juntamente com a d -tubo curarina, isolada de

Menispermaceae, que revolucionaram o arsenal terapêutico das cirurgias, inspirando

uma linha de mio-relaxantes sintéticos, coadjuvantes em anestesias (SOUZA et.al.,

2004).

Nos últimos anos, vem ocorrendo um retorno ao uso de plantas medicinais e

os fitoterápicos estão voltando ao mercado que h avia sido dominado por produtos

sintéticos, tanto em países pobres como em países desenvolvidos. Como

consequência, o uso de plantas medicinais, assim como a fitoterapia, se encontra em

expansão em todo o mundo e constitui um mercado bastante promissor,

movimentando cerca de US$ 22 bilhões por ano (NASCIMENTO et.al., 2005).

A pesquisa com plantas medicinais constitui uma importante fonte que pode

minimizar a resistência microbiana. A atividade antimicrobiana dos extratos vegetais

e de produtos naturais de plantas superiores está relacionada, principalmente, com a

produção de metabólitos secundários com atividade biocida (bactericida, fungicida,e

inseticida), como enfatizado por Tonial (2010). Portanto, o uso de produtos naturais

tem sido a estratégia de maior sucesso para a descoberta de novos medicamentos.
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2.2- Eugenia uniflora L . (Pitanga)

A pitangueira (Eugenia uniflora L.), pertence à família Myrtaceae, que

compreende cerca de 80 gêneros, com aproximadamente 3000 espéci es, amplamente

distribuídas nas florestas brasileiras, regiões tropicais e subtropicais do planeta.

(VIEIRA et.al., 2004; DE OLIVEIRA et. al., 2005).  O uso medicinal de muitas de

suas espécies tem sido comprovado por apresentar atividade antimicrobiana

,atividade antiviral, hipoglicemiante, antioxidante e anticancerígena (SILVA et.al.,

2000 ; APEL et.al., 2006). Também se destaca a grande importância econômica, visto

que possuem frutos comestíveis e numerosas espécies apresentam importância

ornamental. Entre os exemplos mais frequentes, podemos citar a goiabeira, araçá,

jabuticaba, ponhema, sabará, pitanga, uvária, cabeludinha, quimixama, guabiroba,

cambuci (SERAFIM, 2006).   Estima-se que a produção anual de pitanga em escala

comercial no estado de Pernambuco está entre 1.300 a 1.700 t/ano ( http://

www.seagri.ba.gov.br/Pitanga. htm).

As folhas de Eugenia uniflora L. são usadas em infusões ou decocções na

medicina popular para tratar inflamações, contra dores reumáticas e febre, como

hipoglicemiante, diurético e nos distúrbios gastrintestinais; O extrato hidroalcoólico

diminui os níveis da enzima xantina oxidase, supostamente envolvida no

desenvolvimento da gota, além de mostrar atividades de  vasorrelaxamento,

antidiarréica, hipotrigliceridêmica e propriedades bactericidas, onde o mesmo

apresenta atividade mais expressiva frente a Staphylococcus aureus, Salmonela

cholerasuis e Pseudomonas aeruginosa , em concentrações mínimas inibitórias (CMI)

de 80 µg/ml,100µg/ml  e 400µg/ml respectivamente (AURICCHIO et. al., 2007) .

Estudos químicos desse extrato apresentaram flavonóides quercetina e mircetina. A

utilização do reativo de Draggendorf para revelação de flavonóides foi realizado por

Oliveira (1999), o qual constatou a presença destes por cromatografia em camada

delgada nos extratos de folhas. Schapoval et.al. (1994) descreveu a atividade

antiinflamatória e analgésica de infusões e decoctos de folhas secas e frescas
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(AMORIM et. al., 2009).  O extrato metanólico de folhas de Eugenia uniflora,

investigado por Lee et.al. (1997), apresentou seis compostos fenólicos, entre eles a

eugeniflorina D1 (C75 H52 O48) e eugeniflorina D2 (C68 H48O45), que são dois taninos

macrocíclicos hidrolisáveis.

Os componentes responsáveis pela atividade antimicrobiana dos extratos

podem ser os polifenóis, particularmente os taninos. Segundo Amorim et.al. (2009),

nos relatos de Haslam, a atividade antimicrobiana exibida por taninos é explicada

pela habilidade que apresentam em complexar -se com macromoléculas tais como

polissacarídeos e proteínas.

Mesmo diante da quantidade de fármacos disponíveis no mercado, existem

ainda muitas patologias que não possuem um tratamento adequado como  câncer,

AIDS, hepatites B e C, além de processos inflamatórios, dor, alergia, doenças

neurodegenerativas e outras (BALUNAS & KINGHORN, 2005). Por isso a

comunidade científica tem buscado obter de fon tes naturais, moléculas ativas contra

esses males, sendo que algumas classes de metabólitos secundários como terpenos,

alcalóides, flavonóides, taninos, etc, já têm demonstrado atividades “in vitro” e “in

vivo” satisfatórias (CALIXTO et.al., 2000; OLIVEIRA & BRAGA, 2003; LESNEY,

2004; SNADER; CRAGG; NEWMANN, 2003; BERTINI et.al., 2005).

2.3 – Micro-organismos Endofíticos

O termo endófito ou endofítico foi mencionado pela primeira vez no início do

século XIX, para definir todos aqueles organismos qu e colonizam tecidos internos de

plantas, mas foi De Bary, em 1866, quem primeiro delineou uma possível distinção

entre eles e os patógenos de plantas (AZEVEDO, 1998). De acordo com Pileggi

(2006) os micro-organismos endofíticos foram considerados assintomá ticos, ou seja,

não produzem efeitos benéficos ou prejudiciais aos seus hospedeiros, até o final da

década de 70. Porém, estudos posteriores revelaram propriedades de interesse, como
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proteção contra predadores e patógenos. Hoje, já são atribuídas a estes m icro-

organismos muitas características importantes, como o aumento da resistência as

condições de estresse, alterações das propriedades fisiológicas, produção de

fitormônios, toxinas, fármacos (como antimicrobianos), imunossupressores,

antitumorais e compostos de interesse biotecnológico, como enzimas (Azevedo e

Pereira, 2004).

Micro-organismos endofíticos são todos aqueles que colonizam o interior  dos

tecidos de plantas terrestres e aquáticas, não causando, aparentemente, sintomas de

doenças (PEIXOTO-NETO et. al., 2002). Todas as plantas apresentam em seu interior

micro-organismos, até mesmo diversas espécies em um único hospedeiro. Algumas

são mais frequentes em determinado tipo de vegetal, designadas dominantes, em

contraposição a outras mais raras, chamadas de secundárias (PILEGGI, 2006). A

transmissão do endófito pela planta pode ser transversal, primeiramente, através das

zonas radiculares ou transmitidos pelas sementes. A transmissão horizontal ocorre

quando micro-organismos do ar utilizam aberturas n aturais como estômatos e

hidatódios presentes nas partes aéreas da planta como folhas, caule, cotilédones,

flores e frutos (KOBAYASHI, 2000; BANCO;WHITE, 2000; SAIKKONEN et.al.,

2004; MARINHO et.al., 2005; JOHRI, 2006). Segundo Strobel e Long (1998), o

relacionamento entre o endófito e a planta hospedeira deve se estender desde a

fitopatogênese latente à simbiose mutualística. Estudos de Pullen et.al.(2002),

afirmam que um micro-organismo em particular pode se comportar como um

patógeno em uma determinada s ituação ou como um endófito em outra ocasião na

mesma planta, o que indica uma intrínseca associação entre a patogenicidade e

endofitismo, além de uma possível co -evolução entre endofíticos e seus hospedeiros.

Outros autores concluíram que a interação do endófito com o hospedeiro,

através de metabólitos secundários liberados em culturas de callus do hospedeiro,

resulta em uma resposta positiva no crescimento ou no aumento da biomassa,

mostrando que a relação endófito - hospedeiro não é mera coincidência causada por
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um oportunista acidental, mas o resultado de uma adaptação ao longo da evolução

entre endófitos e planta, sinalizando especificidade nas relações (PETERS et.al.,

1998).

Segundo Costa (2008), a biodiversidade endofítica vem sendo investigada e m

várias plantas e tem demonstrado elevada ocorrência. Schultz et.al.(2002), relataram

o isolamento de mais de 6500 micro -organismos endofíticos em aproximadamente

500 plantas, desde árvores até plantas herbáceas de diferentes hábitats.

Os principais ou os mais frequentes grupos de gêneros e espécies de micro -

organismos endofíticos têm sido descritos em vários trabalhos científicos nos últimos

dez anos e alguns deles apresentam extensas revisões sobre o assunto, nos mais

diversos aspectos. Os fungos predo minam em número de trabalhos na literatura

científica, seguidos de bactérias e actinobactérias, não sendo por isso menos

importantes (PETRINI, 1991; FISHER et al.,1992; CHANWAY, 1996; HALLMAN

et.al., 1997; RODRIGUES; PETRINI, 1997; AZEVEDO, 1998; OKANE et al., 1998;

AZEVEDO et.al.,2000; STROBEL, 2002; STROBEL, 2003). Stierle et.al.,(1993).

afirmam que os endofíticos são produtores de substâncias bioativas que podem estar

envolvidas na relação endófito- hospedeiro, como no caso do taxol, produzido pelo

fungo endofítico Taxomyces andreanae e pela planta hospedeira Taxus brevifolia e

desta forma, os metabólitos apresentam grande aplicabilidade em vários setores como

medicina, agricultura e indústria. Dentre as substâncias produzidas, merecem

destaque os antimicrobianos, enzimas, fatores de crescimento, fitormônios, entre

outras.

O processo de isolamento de endófitos envolve cuidados especiais para que

sejam excluídos os micro-organismos epifíticos, que vivem na superfície de folhas,

caule e raízes. A desinfecção da superfície das folhas, caules e outros órgãos vegetais

é uma etapa fundamental para o adequado isolamento destes micro -organismos. O

tempo de tratamento e a concentração do agente desinfetante podem variar de acordo

com a textura do material a ser uti lizado, razão pela qual devem ser feitos testes

preliminares para a adequação da metodologia de isolamento, para que apenas os
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micro-organismos epifíticos sejam eliminados. Os meios de cultura devem ser

apropriados, de acordo com o grupo de endófitos que s e deseja isolar, podendo ser

acrescentadas substâncias seletivas, como antibióticos ou antifúngicos. Algumas

variáveis são importantes e devem ser levadas em consideração, como a idade da

planta e dos órgãos utilizados, o local e a época da coleta, a temp eratura de incubação

das placas para o isolamento, além da recorrência do isolado, revelando seu

verdadeiro estado endofítico. (PILEGGI, 2006).

Dentre as substâncias bioativas produzidas por estes micro -organismos que

apresenta grande relevância e interess e científico, estão os antimicrobianos. Há vários

relatos na literatura a respeito do isolamento e avaliação da atividade bactericida e

fungicida promovidas pela ação dos endófitos.

O isolamento de endofíticos amplia as chances de serem descobertos novos

agentes antimicrobianos uma vez que pode ser correlacionado os conhecimentos

fitoterápicos com o estudo dos endofíticos, possibilitando a descoberta de novas

substâncias que possam conter, pelo menos por um período de tempo, o avanço da

multirresistência dos micro-organismos patogênicos (TONIAL,2010).

2.4– Ocorrência de Endofíticos

Atualmente, o isolamento de micro -organismos endofíticos é amplamente

descrito na literatura, mostrando a grande importância deste hábitat.

Bussaban et. al., (2001) isolaram fungos endofíticos de folhas, pseudocaules e

rizomas de gengibre (Amomum siamense Criab.), coletados em dois locais na

Tailândia.

Camatti-Sartori et.al., (2005) isolaram fungos endofíticos de folhas, flores e

frutos de macieiras (Malus domestica) no sul do Brasil, de três sistemas de cultivo

diferentes, convencional, integrado e orgânico, durante dois ciclos vegetativos. O

cultivo orgânico proporcionou um maior número de endófitos quando comparado ao

integrado e ao convencional; Rubini et.al., (2005) isolaram fungos endofíticos de
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plantas de cacau (Theobroma cacao L.) resistentes e suscetíveis ao agente causal da

vassoura de bruxa, o basidiomiceto Crinipellis perniciosa. Os autores identificaram

ainda alguns endófitos potencial mente antagonistas, destacando-se Gliocladium

catenulatum que reduz em 70% a incidência de vassoura de bruxa in vivo em

plântulas de cacaueiro;

Santamaria e Bayman (2005) compararam comunidades de fungos epifíticos e

endofíticos associadas com folhas de c afé (Coffea arabica) em Porto Rico. Foram

isolados 821 micro-organismos endofíticos agrupados em 131 morfoespécies. Os

autores observaram que fragmentos de folha com Colletotrichum são menos

prováveis de conter Xylaria e Guignardia do que aqueles sem Colletotrichum,

sugerindo a possibilidade de competição ou antagonismo entre os endófitos, ou seja,

Xylaria pode estar restringindo o crescimento de Colletotrichum, importante

patógeno de muitas plantas.

Wiyakrutta et  al. (2004) estudaram fungos endofíticos pr ovenientes de

plantas medicinais da Tailândia, os quais  apresentavam atividade contra

Mycobacterium tuberculosis , Plasmodium falciparum, vírus da herpes simples tipo1,

células de carcinoma epidermóide oral humano e células de câncer de mama.  Li et.al.

(2005) também extraíram de fungos endofíticos da planta medicinal Cynodon

dactylon, substâncias anti-Helicobacter pylori .Tais fungos também inibiram o

crescimento de Sarcina lutea, Staphylococcus aureus e Candida albicans.

Evidências sugerem que estes micro-organismos apresentam grande

diversidade genética, de grande importância prática com relação à descoberta de

novos metabólitos secundários bioativos.  Segundo Costa - Lotufo et. al. (2010) o

século XX trouxe um avanço extraordinário na pesquisa de produtos naturais,

especialmente de plantas e micro -organismos, para o campo da oncologia,

conduzindo à descoberta de novas substâncias a serem utilizadas na terapêutica

antineoplásica. A maioria, (cerca de 60%), dos fármacos anticâncer introdu zidos nas

terapias atuais, têm sua origem em produtos naturais. Outro fato interessante, é que
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mais de uma centena de compostos derivados de produtos naturais está em fase de

testes clínicos, principalmente para o tratamento do câncer e de doenças infeccio sas.

O primeiro resultado que desencadeou as pesquisas sobre fungos endofíticos

foi o isolamento do taxol, produzido por Taxomyces andreanae, fungo endofítico

associado à planta Taxus brevifolia.  (STIERLE et.al.,1993). Desde então, uma

variedade de fungos endofíticos vem sendo reconhecida pela capacidade de produzir

Taxol. A vincristina, outro agente antineoplásico, foi isolada de um fungo endofítico

não identificado , associado a Catharanthus roseus. (YANG et.al.,2004).

Estas pesquisas mostram a grande i mportância dos endofíticos como produtos

de novos metabólitos bioativos.

2.5 - Enzimas e sua Importância

As enzimas ocorrem amplamente em plantas e animais, entretanto são aquelas

de origem microbiana que representam as melhores fontes, em decorrência da sua

ampla diversidade bioquímica e susceptibilidade à manipulação genética (Oliveira

et.al.,2006).

Esses catalisadores orgânicos produzidos por células vivas, participam das

reações químicas nos processos vitais e são capazes de atuar especificamente em

todas as principais macromoléculas biológicas como as proteínas,

carboidratos,lipídeos e ácidos nucléicos, da mesma forma que em moléculas menores

como os aminoácidos,os açúcares e as vitaminas (SOLEWICZ,1987).

Diversos estudos relatam a variada utilização destas enzimas em diferentes

áreas: biodegradação de efluentes industriais, biorremediação de ambientes poluídos,

produção de biocombustíveis, que vem contribuindo para o desenvolvimento

biotecnológico.

Segundo Guedes (2007), a utilização de enzimas micro bianas vem

apresentando grande importância na pesquisa científica, nos diagnósticos clínicos e

na indústria . A partir de 1960, a evolução no estudo das enzimas, embasada nos
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avanços tecnológicos, possibilitou o isolamento e a identificação de suas

propriedades. Desde então, vem sendo feita a caracterização e o estudo cinético de

enzimas de diferentes  fontes : animais, vegetais e de micro -organismos. A produção

de endo e exoenzimas por muitas espécies de fungos filamentosos é uma

característica essencial que tem grande importância para o crescimento saprofítico ou

para acentuar sua patogenicidade. Os fungos respondem aos seus hábitats mediante

controle da expressão gênica e secreção de enzimas em resposta a características

ambientais em particular. (COSTA, 2008). Nas últimas décadas, o uso das reações

catalisadas por enzimas têm aumentado muito dentro da área de síntese da química

orgânica. O interesse em utilizar enzimas como catalisadores tem aumentado devido a

sua alta versatilidade e as condições suaves de temperatura e pH em que as reações

são realizadas.

A celulase desempenha importante papel na utilização de fontes de carbono

natural, uma vez que a celulose é a mais abundante fonte de carbono orgânico do

planeta e ultimamente tem apresentado grande im portância biotecnológica. A busca

por novas técnicas que otimizem o custo para a produção do álcool combustível é

cada vez mais intensa e por isso estudos são cada vez mais frequentes na tentativa de

descobrir micro-organismos hidrolisadores de celulose e hemicelulose, presentes nos

vegetais(GUEDES, 2007).

As amilases ou enzimas amilolíticas, são enzimas que hidrolisam o amido, em

amilose e amilopectina. Elas podem ser derivadas de fontes microbianas, como

fungos e bactérias, ou de grãos de cereais como a c evada na indústria cervejeira.

(WISEMAN, 1985).

A produção de protease tem sido estudada com várias finalidades, como a de

correlacioná-las com os processos de especificidade, patogenicidade e virulência. As

proteases são utilizadas em diversas atividades industriais tais como processamento

de alimentos,bebidas, couro, formulação de detergentes, no amaciamento da carne e

formulação de medicamentos. As enzimas de origem microbiana são preferida s em
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relação às de origem animal e vegetal por expressarem cara cterísticas desejadas para

aplicação biotecnológica (LIMA et.al., 2001).

As perspectivas de utilização de micro -organismos para solucionar problemas

nas áreas de saúde, agricultura e meio ambiente estão sendo potencializadas pelo

rápido desenvolvimento da engenharia genética. Investimento em ciência,

desenvolvimento tecnológico e aprofundamento das pesquisas são os alicerces

propiciadores da descoberta de novas substâncias com aplicação biotecnológica.

2.6- Actinobactérias endofíticas

O nome actinomicetes é derivado do grego, onde “aktis” significa raio e

“mykes” fungo, ou seja, “crescimento radial como fungo”. Por isto, foram

primeiramente classificados como um grupo intermediário entre fungos e bactérias,

porém atualmente, investigações com microscopia eletrônica e estudos citológicos,

mostram que são bactérias filamentosas procarióticas ( PANDEY, 2003).

Os actinomicetos, atualmente chamados actinobactérias, são bactérias Gram

positivas possuidoras de um al to conteúdo de Guanina e Citosina (G+C).  Grande

parte é de vida livre e saprofítica, apresentando colônias lisas, duras, coriáceas ou

secas, com intensa aderência ao meio de cultura e recobertas por uma fina película

chamada de micélio aéreo ou reprodutiv o. As colônias apresentam diferentes

colorações como: brancas, rosas, laranjas,verdes, cinzas, pardas, entre outras. Seu

bom crescimento encontra-se na faixa de temperatura entre 30°C e 36°C

(KONEMAN et.al., 2001). Entre suas características particulares a presentam ainda

um odor típico de solo úmido, em decorrência da produção de geosmina,

adicionalmente apresentam uma alta atividade metabólica, produzem terpenóides,

pigmentos e enzimas extracelulares com as quais são capazes de degradar a matéria

orgânica de origem vegetal e animal. (EZZYANI et.al., 2004).
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Segundo Cunha (2009), esses micro -organismos apresentam um ciclo de vida

complexo, inciando-se com a germinação do esporo, que origina o micélio vegetativo

formando hifas ramificadas que penetram no subs trato, metabolizando as  fontes

orgânicas ( polissacarídeos, proteínas, lipídeos e compostos aromáticos) pela ação de

enzimas extracelulares. Esse micélio vegetativo ou hifas primárias, originam o

micélio aéreo ou as hifas secundárias, as quais passam por diferenciações

morfológicas que podem incluir septação e formação de esporos. É nesta fase que

ocorre a produção de metabólitos secundários ( Figura 1).

Figura 01 - Ciclo de vida de Streptomyces coelicolor (Kieser, T., Bibb, M.J.,

Buttner, M.J., Chater, K.F. & Hopwood, D.A.,2000 ).

Demain (1999), afirma que a fase de produção de metabólitos secundários

ocorre após a fase de crescimento bacteriano e estes se acumulam durante o processo

fermentativo. Entretanto, em decorrência da baixa especificidade de algumas enzi mas
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do metabolismo secundário, estas moléculas bioativas são produzidas como

componentes de famílias químicas específicas, com uma grande diver sidade de

estruturas . Desta maneira, proporcionam a descoberta de novos compostos químicos

bem como de novas classes de compostos.

Para a obtenção destes compostos bioativos, se faz necessária a utilização da

técnica de fermentação, que consiste no cultiv o do micro-organismo em  condições

especiais e necessárias para a produção máxima do metabólito desejado, que pode

ocorrer em meios líquidos ou sólidos, sendo que as que ocorrem em meio líquido são

as mais utilizadas industrialmente (OKAFOR, 2007).  O cont role da temperatura e do

pH, na qual há uma produtividade ótima do metabólito, também são fatores

importantes  que devem  ser  estabelecidos para a fermentação; a variação na

produção dos compostos, depende tanto dos fatores ambientais quanto da genética do

micro-organismo, é aparentemente causada pela baixa especificidade das enzimas

envolvidas no metabolismo secundário, uma vez que erros no metabolismo destas

substâncias não seriam letais para o micro -organismo (MARTIN;  DEMAIN, 1980;

OKAFOR, 2007).

Entre os micro-organismos produtores de antibióticos, merece destaque o

gênero Streptomyces, como um dos principais produtores de metabólitos bioativos

diversos , como antibióticos, herbicidas, pesticidas, antiparasíticos, além de várias

enzimas (RODRIGUES, 2006). De acordo com Anderson e Wellington (2001),grande

parte dos metabólitos bioativos produzidos por actinobactérias, é originária do gênero

Streptomyces.  Taechowisan, Peberdy e Lumyong  (2003) observaram  a atividade

antifúngica de Streptomyces sp. endófitos isolados de várias plantas, contra dois

fungos patogênicos Colletotrichum musae e Fusarium oxysporum; El- Shatoury et.

al., (2009), isolaram 63 actinobactérias do molusco marinho Donax trunculus

anatimus,e observaram que 95% apresentavam atividade a ntimicrobiana, com

destaque para alta atividade biocida contra Salmonella typhimurium e amostras

clínicas  de Streptococcus sp. Dentre estes, a linhagem Streptomyces 23-2B,
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apresentou alta atividade antitumoral para o carcinoma de Ehrlich, além da baix a

toxicidade.

Bonfim (2008), através das técnicas de fermentação e cromatografia em

camada delgada, selecionou o melhor tempo e meio de produção do composto

bioativo de Streptomyces sp. UFPEDA, 3347 isolada de Momordica charantia L., que

apresenta atividade antifúngica relevante. Os resultados obtidos indicam que o

composto extraído pode pertencer à classe dos antibióticos poliênicos.

Mendonça (2010) isolou e avaliou a bioatividade de actinobactérias isoladas

do solo do semi árido nordestino. Foram isolada s 58 actinobactérias e todas

hidrolisavam pelo menos um dos substratos enzimáticos testados ou apresentavam

atividade antibiótica,  o que evidencia a produção de uma variedade de metabólitos

secundários por este grupo de bactérias filamentosas endofíticas.

Pesquisas recentes proporcionaram a descoberta de sete novos antibióticos a

partir de Streptomyces endofíticos com expressiva atividade contra o parasita da

malária (Plasmodium falciparum). Estas observações sugerem que micro -organismos

endofíticos constituem uma importante fonte para  a descoberta de novos antibióticos

e outras substâncias com potencialidades biotecnológica,farmacológica e agrícola (

QIU et.al.,2004).

2.7 – Resistência microbiana

Antibióticos são compostos naturais ou sintéticos que podem ser classificados

como bactericidas, quando causam a morte da bactéria, ou bacteriostáticos, quando

promovem a inibição do crescimento microbiano (WALSH, 2003).

Entre os anos 1940-1960 vários antibióticos foram descobertos através de

seleção de produtos naturais microbianos, sendo a maioria eficazes para o tratamento

de bactérias Gram positivas como os grupos: β-lactâmicos (cefalosporina),

aminoglicosídeos (estreptomicina), tetraciclinas (clortetraciclina), mac rolídeos

(eritromicina), peptídeos (vancomicina) e outros (cloranfenicol, rifamicina B,
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clindamicina e polimixina B). Neste período apenas três derivados sintéticos foram

introduzidos no mercado: isoniazida, trimetoprim e metronidazol. Entre os anos

1960-1980 foram introduzidos no mercado de antibióticos semi -sintéticos eficazes

para o tratamento de patógenos Gram positivos e Gram negativos, análogos aos

antibióticos naturais já existentes. A maioria foi obtida a partir de protótipos naturais

microbianos, como derivados β-lactâmicos (análogos de penicilina e cefalosporina,

ácido clavulânico, aztreonam), análogos da tetraciclina além de derivados

aminoglicosídicos (gentamicina, tobramicina, amicacina)(FERNANDES, 2006)

De acordo com Guimarães (2010), a partir do ano 2000, poucos antibióticos

foram introduzidos para a terapêutica antimicrobiana, o último antibiótico natural

lançado no mercado foi em 2006, tigeciclina, produzido por Streptomyces

aureofaciens. Este antibiótico pertence a classe das tetraciclinas e é produzido pela

indústria Wyeth com o nome Tyacil R. (Outro lançamento no mercado pertence ao

grupo dos antibióticos macrolídeos é a telitromicina que chegou ao mercado em

2001(Sanofi Aventis) enquanto a cetromicina ( Advanced Life Sciences) ainda está

em estudo clínico).

Levando-se em consideração os poucos investimentos financeiros nas

pesquisas para descoberta de novas substâncias com atividade antimicrobiana e o

surgimento de cepas cada vez mais resistentes, torna -se preocupante o fato de que,

para o lançamento de um novo antibiótico são necessários de 7 a 10 anos, enquanto

para o desenvolvimento da resistência bacteriana, este tempo é de 7 a 8 anos.

Portanto, a busca por micro-organismos em novos ecossistemas é de grande

importância, uma vez que novos hábitats estão frequentemente associados a nova

diversidade química como enfatizado por Clardy & Walsh (2004).

Antes do século XXI a resistência bacteriana ocorria predominantemente em

ambientes hospitalares. Atualmente, ela está associada a diversos ambi entes e pode

atingir indivíduos saudáveis (LEVY, 2001; DEMAIN, 2002; WOODFORD, 2005).

Porém, o uso extensivo e muitas vezes inapropriado dos antibióticos e as péssimas

condições de higiene, fluxo contínuo de viajantes, o aumento de paci entes
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imunocomprometidos e a demora no diagnóstico das infecções bacterianas têm

favorecido o aumento da resistência microbiana (VON NUSSBAUM et.al., 2006).

A resistência pode ser considerada um fenômeno ecológico que ocorre como

resposta da bactéria frente ao amplo uso de a ntibióticos indevidamente além da

aplicação inadequada no meio ambiente. As bactérias multiplicam -se rapidamente,

sofrem mutação e são promíscuas, podendo trocar material genético entre linhagens

da mesma espécie ou de espécies diferentes. São consideradas micro-organismos de

alta capacidade de adaptação a diversos fatores, como a exposição a agentes químicos

potentes.(FERNANDES, 2006; LEVY, 2001; DEMAIN, 2002; WOODFORD, 2005).

Segundo Wannmacher ( 2004), um micro -organismo resistente é aquele capaz

de se multiplicar em presença de concentrações de antimicrobianos mais altas do que

as doses terapêuticas.

O conhecimento dos mecanismos bioquímicos e genéticos envolvidos na

resistência bacteriana é de grande importância para se entender o comportamento

destes micro-organismos. Apesar destes mecanismos variarem de patógeno para

patógeno, a resistência é causada por alguns mecanismos básicos como: inativação do

antibiótico por alterações químicas, modificação do alvo que leva à perda de

sensibilidade ao antibiótico; mudanças na bomba de efluxo e permeabilidade da

membrana que promove a redução da concentração intracelular do antibiótico.

Destaca-se ainda a transmissão de genes de resistência por plasmídeos, em que

algumas bactérias se tornam insensíveis a algun s antibióticos( HAPPI et. al., 2005).

Um bom exemplo das consequências do uso abusivo de antimicrobianos é a

resistência dos pneumococos a penicilina. Nos anos 40, quando a penicilina foi

introduzida,  a maioria dos pneumococos eram inibidos na concentraçã o de 8,0μg/L;

Segundo Gérvas (2000), 50 anos depois, mais da metade dos pneumococos isolados

na Espanha, requerem concentrações de 0,1 mg/L a  1mg/L. Isto significa que é

necessário multiplicar  a concentração da penicilina 12,5 -125 vezes para conseguir o

mesmo efeito e são raras as cepas que ainda apresentam sensibilidade à penicilina.
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Dentre os micro-organismos causadores de infecções nosocomiais graves, os

Staphylococcus aureus Meticilina e/ou Oxacilina resistentes (MRSA e ORSA), se

destacam como um grave problema de saúde pública.

A resistência bacteriana é uma preocupação mundial e os antibióticos

constituem os únicos medicamentos que influenciam não apenas o paciente em

tratamento, mas todo o ambiente em que ele está inserido, com repercussões

profundas, inclusive na comunidade ( AVORN & SOLOMON, 2000). De acordo com

Hart (1998), as bactérias  não reconhecem fronteiras internacionais, de modo que a

resistência assume dimensões intercontinentais.

A descoberta  não só de novos fármacos mas de antimic robianos com novos

mecanismos de ação deverão apresentar vantagens no combate a micro -organismos

resistentes e à emergência de novos patógenos(GUIMARÃES et.al., 2010). Neste

contexto, nos últimos 10 anos os pesquisadores têm voltado atenção para fontes

naturais ainda pouco exploradas, pois micro -organismos isolados de novos

ecossistemas estão frequentemente associados à nova diversidade química.

A ampla biodiversidade existente no mundo combinada às mais diversas

técnicas lançadas no mercado, indicam que no vos antibióticos podem ser descobertos

através da pesquisa com micro-organismos de outras fontes naturais(GUIMARÃES

et.al., 2010). Sendo assim, a busca e o estudo dos endofíticos mostra -se promissora

na descoberta de novas substâncias com potencial antimic robiano.
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3.OBJETIVOS :

3.1 GERAL:

Isolar micro-organismos endofiticos de folhas de Eugenia uniflora L. popularmente
conhecida como pitanga e avaliar a atividade antimicrobiana dos endófitos para diferentes isolados
clínicos multiressistentes de Staphylococcus aureus e outros patógenos selecionados.

3.2 ESPECÍFICOS:

 Isolar micro-organismos endofíticos das folhas de Eugenia uniflora L. (Pitanga);

 Avaliar as  atividades antimicrobiana  e enzimática dos mesmos;

 Investigar a produção  pelos endofíticos de compostos bioativos em meios de fermentação;

 Comparar se os metabólitos bioativos dos endófitos são similares ao do extrato
da planta.

22
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4. METODOLOGIA:

4.1 - Material biológico

4.1.1 – Coleta e Identificação

Folhas saudáveis da pitangueira (Eugenia uniflora L.) foram coletadas no

campus da Universidade Federal de Pernambuco e em seguida, conduzidas ao

Departamento de Botânica, para identificação e anexação ao herbário.

4.1.2- Isolamento de Micro-organismos Endofíticos

As folhas de Eugenia uniflora L. foram conduzidas ao Laboratório de Genética

de Micro-organismos, onde foi realizado o tratamento de desinfecção com hipoclorito

de sódio segundo Pereira et.al. (1993) e Araújo et.al. (2001), para eliminação de

micro-organismos epifíticos e a seguir, realizados os isolamentos (Figura 2). Foram

utilizados dois tempos de desinfecção – 5 e 10 min. (Uetanabaro, 2004). Os meios

Sabouraud (SAB), Batata Dextrose ágar (BDA), ISP 2 (extrato de malte) e Ágar

água(AA), foram selecionados para este ensaio.  A fim de verificar a eficácia da

desinfecção, alíquotas da última água de lavagem foram plaqu eadas em cada meio

utilizado no isolamento. Todos os fungos, bactérias e actinobactérias isolados se

encontram preservados na Coleção de Culturas do Departamento de Antibióticos da

Universidade Federal de Pernambuco (UFPEDA).
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Figura 02 - Etapas para desinfecção. A: lavagem com álcool (70%);B: tratamento com
hipoclorito;  C: última etapa com água; D: fragmentação das folhas; E: Inoculação em placa.

4.1.3 – Análise Fitoquímica do Extrato de Eugenia uniflora L.

Obtenção do extrato:

Pequenos fragmentos das folhas foram pesados (50g) tratados com 10ml de

metanol e submetida a aquecimento em estufa com média de temperatura entre 105 a

110°C. O extrato foi agitado , filtrado e concentrado através de novo aquecimento.

Em seguida, foi submetido à hidrólise, misturado com  HCl  2N.

Após este procedimento, o extrato foi novamente aquecido a 110º C para

eliminação do metanol e misturado com acetato de etila, até a observação de duas

fases distintas. A amostra foi destilada com a utilização da fase aquosa para aplicação

em placa de cromatografia.

A B C

D E
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Cromatografia em Camada Delgada:

As amostras foram aplicadas em placas de sílica e celulose previamente

demarcadas, com o auxílio de um microcapilar. Em seguida, foram utilizados como

fase móvel diferentes sistemas para observação das substâncias químicas e em

seguida, as placas foram reveladas utilizando substâncias específicas para cada

metabólito de acordo com a Tabela 01.

Tabela 01 - Metabólitos analisados no extrato de folhas de Eugenia uniflora L.( Fonte: Wagner
et.al.,1984)

METABÓLITOS FASE
MÓVEL

PADRÃO
UTILIZADO

REVELADOR

ALCALÓIDES 100:11:11:26
Acetato de etila:

Ác. Acético: AC

fórmico: H2O

Pilocarpina
0

CUMARINAS 100:3:3:3
Acetato de etila:
Ác. Acético: AC
fórmico: H2O

Umbeliferona
0

DERIV. CINÂMICOS 100:11:11:26
Acetato de etila:
Ác. Acético: AC
fórmico: H2O

-
0

FENILPROPANOGLICOSÍDE
OS

100:11:11:26
Acetato de etila:
Ác. Acético: AC
fórmico: H2O

-
0

FLAVONÓIDES 100:3:3:3
Acetato de etila:
Ác. Acético: AC
fórmico: H2O

Luteolina
0

PROTOANTOCIANIDINAS 100:11:11:26
Acetato de etila:
Ác. Acético: AC
fórmico: H2O

Epicatequina
0
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TANINOS
HIDROLISÁVEIS

100:11:11:26

Acetato de etila:

Ác. Acético: AC

fórmico: H2O

-

0

TERPENÓIDES MENORES 97:03
Tolueno: Acido
acético

Timol
0

TERPENOIDES MAIORES
90:10

Tolueno: Acido
acético

β- sitosterol LIEBERMAN

IRIDÓIDES 100:3:3:26
Acetato de etila:
Ác. Acético: AC
fórmico: H2O

-
0

SAPONOSÍDEOS 10:2,5:2
Ác. Acético:
metanol: H2O

Juazeiro
0

GLICOSÍDEOS CARDÍACOS 81:11:8
Acetato de
etila:Metanol:
água

Olenadrina
(Espirradeira)

0

AÇÚCARES REDUTORES 100:11:11:26
Acetato de etila:
Ác. Acético: AC
fórmico: H2O

Glicose
0

4.1.4 – Atividade Antimicrobiana

Na avaliação da atividade antimicrobiana dos endófitos, foi utilizada a técnica

de bloco de gelose descrita por Ichikawa et. al. (1971), utilizando os micro -

organismos teste (tabelas 02 e03). Os fungos endofíticos foram cultivados nos meios

Sabouraud (SAB) e Batata Dextrose Ágar (BDA) em forma de tapete,conforme

esquema (Figura 03). Blocos de 7mm foram colocados nas placas contendo o micro -

organismo teste. Os testes foram realizados em triplicata.
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Tabela 02- Micro-organismos utilizados na avaliação da atividade antimicrobiana.

Microrganismos teste Número
UFPEDA

Número ATCC Classificação

Staphylococcus aureus 2 6538 Gram positivo
Mycobacterium tuberculosis 82 0 BAAR

Bacillus subtillis 86 0 Gram positivo
Micrococcus luteus 100 0 Gram positivo

Escherichia coli 224 25922 Gram negativo
Klebsiela pneumoniae 396 0 Gram negativo

Pseudomonas aeruginosa 416 27853 Gram negativo
Candida albicans 1007 0 Levedura
Malassezia furfur 1320 0 Levedura
Aspergillus niger 2003 0 Fungo Filamentoso

BAAR – Bacilo Álcool Ácido Resistente

Tabela 03. - Isolados clínicos utilizados na avaliação da atividade antimicrobiana.

Isolado Clínico Número
UFPEDA

Isolado de:

Shigella flexneri 41 -
Salmonella enteridis 414 -
Enterococcus faecalis 620 úlcera
Staphylococcus aureus (coagulase negativa) 630 Hemocultura
Staphylococcus aureus 660 Secreção Vaginal
Staphylococcus aureus 663 Ponta de catéter
Staphylococcus aureus 664 Urina
Staphylococcus aureus 670 Urina (ORSA)
Staphylococcus aureus 672 Sangue (ORSA)
Staphylococcus aureus 676 Secreção de prótese
Staphylococcus aureus 677 Secreção de ferida
Staphylococcus aureus 679 Secreção de ferida operatória

Staphylococcus aureus 682 Fragmento de tecido
Staphylococcus aureus 687 Secreção ocular
Staphylococcus aureus 688 Secreção Traqueal ( ORSA)

Staphylococcus aureus (teste D+) 697 Secreção dreno-tórax
Staphylococcus aureus 709 Exsudato purulento ( ORSA)
Staphylococcus aureus 712 Secreção ferida transplante
Staphylococcus aureus 730 Escarro ( ORSA)
Staphylococcus aureus 733 Fragmento ósseo (ORSA)
ORSA – Staphylococcus aureus Oxacilina resistente.

27



Soares, E.C.L.   Isolamento de Endofíticos de Eugenia uniflora L. (Pitanga) e
Avaliação da Bioatividade

Figura 03 – Etapas do ensaio em bloco de gelose, para avaliação de atividade antimicrobiana.

4.1.5 - Atividade Enzimática:

A determinação das atividades celulolítica, amilolítica e proteolítica seguiu a

metodologia descrita por Neirotti e Azevedo (1988), Hankin et.al. (1971) e Wood

et.al. (1978). Para crescimento dos fungos, foram adicionados 15ml de meio de

cultura sólido em placas de Petri, contendo fonte de carbono específica para cada

hidrolase, os meios foram inoculados com  micro -organismos , com auxílio de uma

alça em agulha e as placas foram incubadas em estufa a 30º C por aproximadamente 5

dias . A visualização da atividade enzimática foi observada através de reveladores

específicos nas placas após o crescimento fúngico (Fig 04), medida com auxílio de

uma régua e fotografada. Nas linhagens que apresentaram halos, a atividade

enzimática foi calculada de acordo com o índice enzimático (IE ), que expressa a

relação do diâmetro médio do halo de hidrólise e o diâmetro da colônia. Para

quantificação foi utilizada a seguinte equação:S= π(dh/2)2 – π(dc/2)2 ( COSTA, 2008).
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S = área de degradação;

dh = diâmetro do halo;

dc = diâmetro da colônia;

π  = 3,14

Figura 04 – Esquema da metodologia empregada na determinação da atividade enzimática em
meio sólido com fontes de carbono específicas.

4.1.6- Seleção do meio de fermentação:

Streptomyces sp. UFPEDA 968 que apresentou os melhores resultados no teste

de atividade antimicrobiana em bloco de gelose, foi testada em quatro diferentes

meios líquidos – MPE, M1,S1, MK- (composição em anexo) afim de avaliar o melhor

tempo de produção do princípio bioativo e o melhor meio. Três blocos de gelose da

linhagem UFPEDA 968 que foram usados em Erlenmeyer (250ml) com 50ml do meio

ISP-2 e mantidos sob agitação por 48 horas (PRIDHAN et.al.,1957). Após este

período, 10% deste pré-inoculo foi transferido para Erlenmeyers (500ml) com 90ml

FUNGOS

Amido
Amido

Gelatina
Gelatina

Carboximetilcelulose
e

Celulase ProteaseAmilase

Vermelho Congo
Vapor de

Iodo

Solução Saturada
de Sulfato de amônio

MEIO

ENZIMA

REVELADOR
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de cada meio líquido – MPE,MK,M1e S1 para fermentação, os quais foram mantidos

por 96 horas sob agitação (180 rpm), à temperatura de 28 -30°C.

4.1.7-Teste de Difusão em Ágar:

Para avaliação da atividade antimicrobiana dos meios líquidos durante a

fermentação, foi utilizada a metodologia de Bauer et. al. (1966). A cada 24 horas de

cultivo, alíquotas dos meios fermentados foram retiradas e centrifugadas e à discos de

papel  foram adicionados 30µl de cada meio, transferido para placas de Petri  (Figura

05) contendo os micro-organismos testes: Staphylococcus aureus (UFPEDA 02),

Mycobacterium tuberculosis (UFPEDA 82), Escherichia coli (UFPEDA 224),

Candida albicans ( UFPEDA 1007), Aspergillus niger (UFPEDA 2003) e os isolados

clínicos : Staphylococcus aureus (UFPEDA 676) e Staphylococcus aureus (UFPEDA

688 – ORSA). Os testes foram realizados em triplicata e os resultados determinados

pela média aritmética dos halos de inibição em milímetro. A variação do pH foi

acompanhada nos diferentes tempos de fermentação.

Figura 05 – Esquema do teste de difusão em disco de papel para avaliação da atividade dos
endofíticos durante a fermentação.
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4.1.8 - Produção e Extração de Metabólitos Bioativos

4.1.8.1 - Pré inóculo e Fermentação:

Em Erlenmeyers (250ml) contendo 50ml de meio MPE, 3 blocos de gelose da

cultura de Streptomyces sp. foram inoculados e cultivados sob agitação (180rpm) a

28º C por 48 horas. Após este período, 10% d este pré-inóculo foi transferido para

Erlenmeyers (500ml), contendo 90ml do meio MPE e cultivados por 96 horas sob as

mesmas condições de temperatura e agitação.

4.1.8.2 -Extração do Líquido Fermentado

Para extração dos princípios ativos, o  pH do líquido fermentado foi ajustado

para 2,0 e 9,0 com  HCl e NaOH, respectivamente e mantido o pH original da

fermentação. O líquido fermentado ajustado para cada pH foi tratado com 3 solventes

orgânicos ( Acetato de etila, Hexano e Benzeno), segu ido de agitação manual por 15

minutos. Manteve-se a mistura em repouso para separação das fases aquosa e

orgânica. As fases pH 2,0 e 9,0 foram reajustadas para pH 7,0 em seguida realizado o

teste em disco. Foram retirados 30µl de cada fase e colocados em d iscos de papel,

seguido de ensaio antimicrobiano para os microrganismos -teste: Staphylococcus

aureus UFPEDA 02 e o isolado clínico Staphylococcus aureus UFPEDA 672

(ORSA), como descrito no item 4.1.7.

4.1.8.3– Extração de Metabólitos Bioativos da Massa Celular

A massa celular foi tratada com os solventes acetona, metanol e etanol, nos pHs  2,0; 7,0 e

9,0 para extração dos princípios ativos. A cada 10ml de solvente foi adicionado 1grama de peso

úmido da massa celular e colocado sob agitação por 15 minut os para desidratação das células e

extração dos produtos bioativos. Em seguida o material foi filtrado e discos de papel foram

umedecidos com 30µl de cada extrato e o ensaio antimicrobiano foi realiz ado como citado

anteriormente (Figura 06).
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Figura 06 – Extratos da massa celular de Streptomyces sp. nos diferentes pHs.

5.0 - Cromatografia em Camada Delgada (CCD)

Após obtenção do extrato de Streptomyces sp. UFPEDA 968, este, e o extrato

de folhas de Eugenia uniflora L. foram submetidos à cromatografia em camada

delgada, realizada em placas de sílica gel GF254 com o sistema eluente, afim de

avaliar o grau de similaridade entre os componentes químicos dos dois extratos; para

isto, foram selecionadas substâncias como flavonóides, alcalóides, taninos e esteróis,

baseadas em dados apresentados na literatura; a bioautografia foi realizada de acordo

com Saxena et.al. (1995), onde as cromatoplacas contendo os extratos, após secagem,

foram depositadas em placas de Petri e recobertas com Ágar Nutritivo (AN) contendo

100µl da suspensão de S. aureus (ATCC UFPEDA 02). Após a solidificação, as placas

de Petri foram incubadas a 37°C por 24 horas e ao final do período, borrifadas com

solução de 2,3,5- trifeniltetrazólio cloreto (1%). Zonas de inibição indicam a presença

do composto bioativo.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 ISOLAMENTO

Foram realizadas duas coletas de folhas no campus da Universidade Federal

de Pernambuco sendo a primeira no período seco (setembro 2009) e a segunda no

período chuvoso (fevereiro 2010). A técnica de desinfecção das folhas de Eugenia

uniflora com hipoclorito de sódio (Pereira et.al.1993; Araújo et.al. 2001), mostrou -se

eficaz por não ocorrer crescimento microbiano no plaqueamento da água de lavagem.

Os meios Sabouraud (SAB) e Batata Dextrose (BDA) co m clorafenicol

mostraram ser eficientes para o isolamento de fungos, não permitindo o crescimento

de bactérias. No meio Ágar-água ( AA) não foi observado crescimento de endófitos.

O surgimento das colônias bacterianas e fúngicas ocorreu após  48 horas de c ultivo,

embora com baixa frequência para actinobactérias. Os meios de cultura utilizados –

ISP2, Sabouraud e Batata Dextrose, mostraram ocorrência tanto de bactérias como de

fungos como relatado por Lima (2006) e Nascimento (2006).

A frequência de isolamento para a primeira e segunda coleta pode ser

observada na tabela 04, segundo  Araújo et.al. (2002),  No período seco foi

observado uma maior ocorrência de endófitos, enquanto no período chuvoso, a

frequência foi menor, possivelmente em decorrência da temp eratura e da umidade

neste período. Foram isolados um total de 43 fungos, 7 bactérias  e uma

actinobactéria, dos quais 22 fungos, 3 bactérias e 1 actinobactéria foram isolados no

período seco, enquanto 21 fungos e 3 bactérias corresponde aos isolados no pe ríodo

chuvoso.
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COLETAS /PERÍODO FREQUÊNCIA
FUNGOS (%)

FREQUÊNCIA
BACTÉRIAS (%)

FREQUÊNCIA
ACTINOBACTÉRIAS
(%)

PERÍODO SECO 83,3 9,1 0,8
PERÍODO CHUVOSO 57,5 5 0

Tabela 04 – Frequência de isolamento dos micro-organismos  endofíticos das folhas de

Eugenia uniflora L.

Um ponto importante a ser observado, é que as folhas da pitanga quando

submetidas à desinfecção, não apresentaram rápida oxidação, o que  pode ter

interferido positivamente no crescime nto dos endófitos.  Resultado similar foi

observado por Souza et.al. (2004) durante isolamento de endófitos de duas plantas

tóxicas da Amazônia como Palicourea longiflora que apresentou também pequena

quantidade de endofíticos, em virtude do rápido escurec imento das folhas quando

submetidas à desinfecção, enquanto as folhas Strychnos cogens mostraram-se mais

resistentes à oxidação, resultando num aumento significativo dos endofíticos

isolados.

O presente resultado tende a corroborar embora em menor frequê ncia, com

outros trabalhos que também apresentam maior ocorrência de fungos, seguido de

bactérias, como os resultados relatados por Araújo et.al. (2001) que observaram

maior abundância de Colletotrichum gloeosporioides , Guignardia citricarpa e

Cladosporium sp. entre os endofíticos isolados  de folhas e porta -enxertos de Citrus;

Igualmente, Pileggi (2006) isolou 915 endófitos de diferentes tecidos de Maytenus

ilicifolia,sendo as folhas o hábitat de maior predominância de fungos, enquanto nas

sementes foi observado maior ocorrência de bactérias. Bussaban et. al. (2001)

também isolaram fungos endofíticos  de folhas, pseudocaules e rizomas de gengibre

(Amomum siamense Craib.), coletados em dois locais na Tailândia, onde

Colletotrichum gloeosporioides , Glomerella spp., Xylaria spp. e Phomopsis spp.

foram os endófitos  predominantes. Resultados mais recentes foram relatados por
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Tonial (2010) que isolou 128 fungos e 3 actinobactérias endofíticas das folhas de

aroeira (Schinus terebenthifolius Raddi) mostrando também maior ocorrência de

fungos.  Lima (2006) também isolou das folhas de Momordica charantia L. ( Melão

de São Caetano) 71 micro- organismos endofíticos sendo os fungos os principais

representantes - 72%, seguido das bactérias 21% e  actinobactérias 7%.

Os resultados obtidos neste trabalho encontram apoio nessa literatura que

relata a importância da exploração destes nichos ecológicos distintos e a aplicação de

novas técnicas de desinfecção, visando eliminar a oxidação das folhas, o que

interfere no crescimento dos endófitos.

5.2 – ATIVIDADE ANTIMICROBIANA

5.2.1- Fungos

Metabólitos bioativos produzidos por endofíticos apresentam uma grande

relevância que pode trazer resultados significativos, com a descoberta de novos

antibióticos.

No primeiro isolamento realizado no verão, dos 22 fungos isolados, 18%

(4/22) apresentaram atividade contra pelo menos um dos micro -organismos testados.

(Figura 07). A média dos diâmetros dos halos variou  de 11 a 20 mm e as linhagens

FEU 3 e FEU 4 se destacaram por apresentarem  média de halos de 21mm para

Mycobacterium tuberculosis e 18mm para Escherichia coli, respectivamente (Figura

08).
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Figura 07- Halos de inibição contra Mycobacterium tuberculosis de fungos endofíticos isolados

no período seco. Placa de Petri contendo 10ml do meio BHI ( Infusão de coração e cérebro),

inoculado com 100µl da suspensão do patógeno.

Figura 08 – Médias dos diâmetros dos halos de inibição contra diferentes micro -organismos de
fungos endofíticos isolados de folhas de Eugenia uniflora L. no período seco.
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No segundo isolamento, correspondendo ao período chuvoso, dos 21 fungos

isolados, 33% (7/21)apresentaram atividade antimicrobian a. A linhagem FEU 34 se

destacou, com média de halos de 35, 34,3 e 33mm para Staphylococcus aureus, M.

tuberculosis e E. coli, igualmente a linhagem FEU 39 também apresentou halos de

inibição de 34, 33,3 e 29mm para os mesmos micro - organismos testes (Figura 09),

indicando que os endófitos isolados durante o período chuvoso apresentam maior

atividade antimicrobiana que os isolados no período seco;  este fato possivelmente se

explica porque, no período de chuvas com a elevação da umidade, ocorre o aumento

da proliferação microbiana e os endófitos produzindo metabólitos bioativos,

protegem a planta do estresse ambiental. Do total de micro -organismos isolados (43),

aproximadamente 27,9% (12/43) apresentaram atividade para pelo menos um dos

micro-organismos teste (Figura 10).

Figura 09 – Halos de inibição para Staphylococcus aureus dos fungos endofíticos isolados no

período do chuvoso. Placa de Petri contendo 10ml do meio AN (Ágar Nutritivo), inoculado com

100µL de suspensão bacteriana.
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Figura 10 – Médias dos halos de inibição de fungos endofíticos isolados de folhas de
Eugenia uniflora L. no período chuvoso.

A literatura relata vários estudos semelhantes que confirmam os resultados

acima descritos. MOMESSO et.al. (2008), avaliando chaetoglobosinas isoladas do

fungo endofítico Chaetomonium globosum, associado às folhas de Viguiera robusta,

apresentaram através da microdiluição, atividade contra S.aureus (120µg/ml) – um

tipo de chaetoglobosina- e a chaetoglobosina B, mostrou-se eficiente contra E. coli

(189µg/ml).  RAMOS et.al. (2010), analisando a atividade dos extratos brutos dos

fungos endofíticos Apiospora montagnei e Papulospora immersa, isolados das raízes

de Smallantus sonchifolius (Yácon), encontraram boa atividade nos extratos de

acetato de etila dos dois fungos frente a Pseudomonas aeruginosa com CIM de 90 e

160µg/ml. Cota et. al. (2008)  também isolaram o endófito Alternaria sp. da planta

Trixis vauthieri DC ( Asteraceae), que tem atividade contra Trypanossoma e o extrato

metabólico da Alternaria também inibiu em 99% o Trypanossoma, mostrando

portanto o significado dos endófitos para a produção de novos metabólitos bioa tivos.
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5.2.2– Actinobactéria

Os resultados apresentados na figura 11 mostram que, dos 10 micro -

organismos testados em bloco de gelose, a actinobactéria AEU 1,  não apresentou

atividade para Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae, enquanto halos de

inibição variando de 18 a 32 mm foram observados para outros micro -organismos.

Figura 11- Média dos diâmetros dos halos de inibição da actinobactéria AEU 1  para
diferentes micro-organismos no primeiro ensaio antimic robiano.

No ensaio em bloco de gelose da actinobactéria AEU 1, para as 10 linhagens

de S. aureus multirressistentes (isolados clínicos) foram observados halos de inibição

variando de 37,3mm a 42,3mm como pode ser observado na figura 12. Estes

resultados mostram o grande potencial desta linhagem AEU 1 como produtora de

metabólitos bioativos com ação para S. aureus multirresistentes
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Figura 12- Médias dos diâmetros dos halos de inibição da actinobactéria  AEU 1 , frente  a
isolados clínicos de Staphylococcus aureus, depositados na coleção de culturas UFPEDA.

O  isolamento das cepas apresenta diferentes origens.

5.2.2.1- Identificação da actinobactéria

As características morfológicas observadas por microscopia óptica da

actinobactéria AEU 1, mostrou esporóforos em forma de espirais longas,

características do gênero Streptomyces, como foi proposto por Waksman & Henrici

(1943). Esta morfologia e a parede celular que contém LL ácido diaminopimélico é a

característica da família Streptomycetacea. De acordo com Lechevalier &

Lechevalier (1967), estas bactérias filamentosas são aeróbias e não possuem açúcar

na parede celular. São estas características que permitem a identificação desta

actinobactéria AEU 1 como pertencente ao gênero Streptomyces sp., que foi

catalogada na Coleção de Culturas do Departamento de Antibióticos como UFPEDA

968.

Estudos moleculares a serem realizados posteriormente utilizando primers da

região 16S rDNA, possibilitarão a identificação da espécie, associado a algumas

características bioquímicas.
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Estudos similares tem sido realizados e mostram que o gênero Streptomyces

pode produzir mais de mil compostos bioativos como enfatizado por Watye et.al.

(2001).

5.3- FERMENTAÇÃO Streptomyces sp. UFPEDA 968

5.3.1- Seleção do meio de fermentação

A produção de compostos bioativos pela linhagem Streptomyces sp.

UFPEDA 968 nos diferentes meios, foi avaliada durante 96 horas através da medida

dos halos de inibição para diferentes micro - organismos testes . A análise dos

resultados, mostrou que estes meios de fermentação não induziram a linhagem a

produzir grande quantidade de metabólito bioativo como pode ser observado nas

figuras 13( Meio MK); 14( Meio 1) e 15 ( meio S1).

Figura 13 - Média dos halos de inibição no meio de fermentação MK de Streptomyces

sp. UFPEDA 968,observados durante 96 horas.
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Figura 14- Média dos halos de inibição no meio de fermentação  M1 de Streptomyces sp.

UFPEDA 968, durante 96 horas.

Figura 15 - Média dos halos de inibição no meio de fermentação S1 de Streptomyces sp.

UFPEDA 968 observadas durante 96 horas.

Dos quatro meios testados para a fermentação de Streptomyces sp. UFPEDA

968 , o meio MPE sob agitação (180rpm), a 28 º C  por 96 horas, foi o que favoreceu

maior produção de metabólitos bioativos, com halos de inibição para Mycobacterium

tuberculosis de 25mm, para S.aureus (isolado clínico) 672, 27 mm e outros micr o-

organismos, como apresentado na figura 16.
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Figura 16– Médias dos diâmetros dos halos de inibição de Streptomyces sp. UFPEDA 968
durante  96 horas de fermentação no meio MPE.

5.3.2- Extração de Metabólitos Bioativos

Após seleção do  meio de fermentação MPE, foi realizada a extração do

líquido em pH 2,0, 7,0 e 9,0 utilizando os solventes orgânicos hexano, benzeno e

acetato de etila. Os resultados apresentados na figura 17 mostram que o extrato

obtido com  acetato de etila apresentou  os melhores halos de inibição nos diferentes

pH utilizados, tanto para  o S.aureus ATCC 02, como para o isolado clínico S. aureus

UFPEDA 672.  A análise dos resultados mostrou  que para extração dos metabólitos

bioativos, o melhor pH ocorre próximo da neutralidade (7,0).  Os extratos obtidos da

massa celular com acetona, etanol e metanol, não apresentaram atividade contra os

micro-organismos testados, indicando que todo antibiótico produzido é excretado

durante a fermentação.
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Figura 17 –Halos de inibição dos extratos de acetato de etila, hexano e benzeno do
líquido fermentado nos diferentes pHs. A – Staphylococcus aureus ATCC 02; B – S.aureus 672-
UFPEDA.

Para produção do antibiótico, se fez necessário o cultivo em meio líquido

seguido de agitação que é essencial para a distribuição do oxigênio e dos nutrientes

do meio de cultura, o que favorece a multiplicação celular e a produção do metabólito

bioativo. Logo se faz necessár io oferecer condições de crescimento para que ocorra

produção máxima do metabólito desejado como enfatizado por Okafor (2007).

Neste trabalho, o meio que favoreceu a produção dos metabólitos bioativos

foi o MPE que dispõe de glicose (20g) e farinha de soja (20g) como fonte de carbono

e nitrogênio, essencial para o processo fermentativo do Streptomyces. Ismet et.al.

(2004) constataram que a combinação de diferentes fontes de carbono aumenta a

atividade antimicrobiana quando comparada com uma única fonte e qu e o aumento

da produção da substância bioativa foi observado ser dependente da fonte de

nitrogênio a ser adicionada ao meio. O pH do líquido metabólico observado durante o

processo fermentativo  se manteve na faixa neutra ( entre 7,1 e 7,4) sugerindo que o

pH neutro é o ideal para a produção de compostos bioativos de Streptomyces sp.

UFPEDA 968.

Estudos similares realizados por Lima (2006) mostraram que a composição

do meio líquido, tempo de fermentação, temperatura e pH  são elementos
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processo fermentativo  se manteve na faixa neutra ( entre 7,1 e 7,4) sugerindo que o

pH neutro é o ideal para a produção de compostos bioativos de Streptomyces sp.

UFPEDA 968.

Estudos similares realizados por Lima (2006) mostraram que  a composição

do meio líquido, tempo de fermentação, temperatura e pH  são elementos

fundamentais para a produção de compostos bioativos, sendo a glicose em geral, a

fonte de carbono que pode interferir na biossíntese de muitos antibióticos. Exemplo

disso foi  encontrado nos estudos de Nascimento et.al. (2008) ao analisar o efeito das

fontes de carbono e de nitrogênio na produção de metabólitos antimicrobianos  por

Streptomyces spp. No  referido ensaio, tanto a atividade antimicrobiana como o pH

foram influenciados negativamente, ou seja, o aumento da concentração de glicose

acidificou o meio ( pH =5,0) e inibiu  produção do antibiótico. Os mesmos autores

sugerem que esse comportamento pode ser explicado pela utilização da glicose para a

produção de ácidos pelo micro-organismo através da via glicolítica, que varia entre

os micro-organismos.

A atividade antimicrobiana do líquido metabólico mostrou ação bactericida a

partir de 24 horas de fermentação enquanto que para leveduras e fungos filamentosos

esta atividade só foi observada a par tir de 48 horas. Segundo Tsvetanova e Price

(2001), a descoberta de uma substância com atividade simultânea para fungos e

bactérias pode indicar um antimicrobiano com alvos diferentes ou uma nova

substância com capacidade de ultrapassar a parede celular ba cteriana e fúngica. Sua

ação biocida frente a micro-organismos multirresistentes  indica a necessidade do

aprofundamento dos estudos acerca desta actinobactéria e a busca de  possíveis

caminhos para a descoberta de novas substâncias bioativas para o  comba te às

infecções nosocomiais e o elevado potencial destes organismos nas mais diversas

áreas biotecnológicas.
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5.4 - ATIVIDADE ENZIMÁTICA:

5.4.1 - CELULASE

A análise da atividade enzimática foi observada por difusão radial

em meio sólido específico utilizando para revelação o corante Vermelho -

Congo. Os fungos e actinobactérias hidrolisam celulose, forma ndo zonas

claras ao redor das colônias, indicando a degradação do substrato

carboximetilcelulose.

Figura 18 – Área de degradação celulolítica dos fungos endofíticos isolados.
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Os resultados apresentados na figura 18, mostram a área de

degradação celulolítica apresentada pelos fungos endofíticos dos quais

37,2% (16/43) não apresentaram atividade celulolítica, enquanto que 58%

(25/43) degradaram substratos celulósicos. As linhagens FEU 19, FEU 33 e

FEU 15 apresentaram maior atividade celulolítica com áreas de degradação

de 1560,19mm2, 1218,71mm2 e 1116,27mm2, respectivamente. Segundo

Boer et.al. (2005), os fungos se destacam  como os maiores degradadores

de celulose, seguido das actinobactérias. Esse autor enfatiza q ue as hifas

formadas por estes micro-organismos desenvolvem importantes estratégias

no acesso às fibras de celulose e poros da parede celular, o que permite a

celulose entrar em contato com o substrato polimérico, facilitando sua

degradação.

Foi utilizado como linhagem padrão Streptomyces celulosae que

apresenta área de degradação de 250,5 mm 2, bastante inferior dos

resultados obtidos, indicando o grande potencial destes fungos na

degradação de material celulósico.

5.4.2– AMILASE

Os resultados apresentados na figura 19, mostram a atividade

amilolítica dos fungos endofíticos, segundo a metodologia de Hankin et.al.

(1971).
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Figura 19 – Área de degradação amilolítica dos fungos endofíticos.

Das 43 linhagens de fungos isoladas,48,8% (21/43) não

apresentaram atividade amilolítica, enquanto 46,5% (20/43) apresentaram

degradação do amido, variando de 60,45mm 2 a 665,29mm2. As linhagens

FEU 8, FEU 17 e FEU 18, mostram-se promissoras na produção de

amilase, com  área de degradação de 665,29mm 2, 642,13mm2 e

589,14mm2.
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5.4.3 - PROTEASE

A atividade proteolítica foi verificada através da hidrolise da

gelatina que foi visualizada pela área transparente formada em volta da

colônia.

Figura 20 - Área de degradação proteolítica dos fungos endofíticos.

Os resultados apresentados na figura 20 mostram que 37,2 %

(16/43) não apresentaram atividade proteolítica enquanto as demais
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(27/43), exibiram halo de degradação proteolítica, variando de 54,17 mm 2

a 794,42mm2.

Diversos polímeros são reduzidos a monômeros através da

atividade enzimática de fungos e b actérias que secretam enzimas para

sobrevivência em diferentes hábitats como é enfatizado por Marciano

et.al.(2009). Portanto estes micro -organismos degradadores tem uma

grande importância nos processos biotecnológicos, contribuindo para a

redução da poluição ambiental (Mendonça, 2010). Neste contexto, Costa

(2008) avaliou a atividade enzimática  de 25  fungos endofíticos  isolados

de Momordica charantia L. e verificou que 42% apresentavam atividade

para lipase e 88% para celulase, enquanto 80% exibiam ativ idades

xilanolíticas e amilolíticas e 72% apresentaram atividade proteolítica.

Luz et.al. (2006), isolou, identificou e avaliou a atividade

enzimática de 93 fungos endofíticos do maracajuzeiro amarelo. Destes, 29

foram avaliados quanto à produção de enz imas hidrolíticas; nenhum

apresentou atividade proteolítica, celulolítica ou amilolítica, apenas foi

observado halos de degradação lipolítica, variando de 1,52 a 3,74 cm.

Segundo Tan & Zou (2001), a atividade enzimática é variável, estando

relacionada à especificidade entre hospedeiro e endofítico.

A atividade enzimática – proteolítica, amilolítica e celulolítica

encontrada para os fungos endofíticos isolados de Eugenia uniflora L.,

assemelha-se às atividades encontradas nestes ensaios.

5.5  TESTE DE ATIVIDADE DO EXTRATO DE FOLHAS DE Eugenia
uniflora L.

Após a obtenção do extrato bruto das folhas das três amostras,

utilizando três solventes, N-hexano, acetato de etila e metanol, foi realizado

o teste de difusão em disco desses extratos, onde , apenas o extrato
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metanólico apresentou pequena atividade contra Staphylococcus aureus

(UFPEDA 02) ( média dos halos – 12,3mm). Não houve presença de halos

para os demais micro-organismos e extratos testados.

A atividade antimicrobiana de extratos de folhas de Eugenia

uniflora L. é complexa como relatado em vários trabalhos.

Auricchio et.al. (2007) analisou as atividades antimicrobiana,

antioxidante e a toxicidade de extratos hidroalcoólicos de folhas da pitanga,

constatando que o referido extrato, ap resentou atividade moderada frente a

P. aeruginosa e C. albicans, porém sua maior atividade foi para a S. aureus

e S. choleraesuis cuja concentração mínima inibitória (CIM) foi de 80

µg/ml e 100µg/ml respectivamente, sendo considerada alta quando

comparada com as concentrações do antibiótico de referência ampicilina -

10µg/ml e 50µg/ml, para as mesmas bactérias. Os mesmos autores ainda

relatam que a atividade antimicrobiana dos extratos parece ser promovida

por componentes como os polifenóis, particularment e os taninos; estes

compostos apresentam  a capacidade de complexar -se com macromoléculas

como os polissacarídeos e as proteínas.  De acordo com Simões et.al.

(2004), os taninos apresentam propriedades antimicrobianas, antisépticas,

antihemorrágicas e antidiarréicas;

Investigações realizadas por Schapoval et.al. (1994)com

preparações indicadas pela medicina popular, não observaram atividade

antimicrobiana de infusos e decoctos de folhas de pitangueira,

possivelmente estas preparações estavam em níveis de d iluição abaixo da

concentração mínima inibitória.
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Analisando os estudos acima relatados, observa -se que o extrato das

folhas de Eugenia uniflora L. mostra-se promissor no combate às

infecções. Entretanto, maiores investigações serão necessárias a f im de

verificar  qual componente químico do extrato é responsável pela atividade

antimicrobiana e observar qual o nível de toxicidade in vivo, além das suas

propriedades farmacológicas.

5.6 – Cromatografia em Camada Delgada

5.6.1 - ANÁLISE  FITOQUÍMICA  DO EXTRATO DE Eugenia uniflora L.

Para caracterização fitoquímica do extrato de planta, foi realizada

cromatografia em camada delgada em placas de sílica, seguida da aplicação

da amostra e do padrão de cada metabólito utilizando na f ase móvel

diferentes sistemas.  Após revelação com substratos específicos para cada

metabólito foi observada a presença ou ausência de cada substância, de

acordo com os dados apresentada na tabela 05:
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Tabela 05- Metabólitos analisados  no extrato de folhas de Eugenia uniflora L.

METABÓLITOS PRESENÇA (+) /
AUSÊNCIA   (-)

OBSERVAÇÕES

ALCALÓIDES ( -) -
CUMARINAS ( -) -
DERIV. CINÂMICOS ( -) -
FENILPROPANOGLICOSÍDEOS ( -) -
FLAVONÓIDES (+) Mircetina, quercetina e

kempferol
PROTOANTOCIANIDINAS (+) -
TANINOS HIDROLISÁVEIS (+) Ácidos Gálico e

Elágico (folhas)
TERPENÓIDES MENORES (+) 2 componentes não

identificados
TERPENOIDES MAIORES (+) Ácido Ursólico, β-

citosterol, β - amirina
IRIDÓIDES (-) -

SAPONOSÍDEOS (-) Após 25 min, não havia
mais espuma.

GLICOSÍDEOS CARDÍACOS (+) -
AÇÚCARES REDUTORES (+) Glicosídeos D

Os resultados obtidos corroboram inúmeras pesquisas já

desenvolvidas onde, a presença de protoantocianidinas, aliada aos teores de

flavonóides e carotenóides totais, ocorrem neste vegetal na forma de

delfinidina 3- glicosídeo (EINBOND et al, 2004),sendo portanto uma fonte

promissora de compostos antioxidantes (LIMA, MELO & LIMA, 2002).

CARVALHO et.al. (2002) também afirmam que extrato de fol has

de goiaba (Psidium guajava), planta da mesma família da pitanga,

apresenta taninos, óleos essenciais, triterpenóides e β- citosterol. O caule da

referida planta também é rico em taninos.

Entre uma série de carotenóides avaliados, o licopeno mostrou -se

como um dos mais eficientes, podendo doar elétrons para neutralizar as

moléculas de oxigênio singlete e outras moléculas oxidantes, antes que elas

prejudiquem as células vivas (RAO et al., 2002). Alguns autores relatam o
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licopeno como o principal carotenóide da pitanga, porém existem variações

quanto ao teor desse pigmento, em relação ao local de origem da fruta

(CAVALCANTE & RODRIGUEZ-AMAYA, 1992; AZEVEDO-MELEIRO

& RODRIGUEZ-AMAYA, 2004).

Há uma gama de fitoquímicos já identificados nas folhas da

pitanga, são eles compostos fenólicos da família dos flavonóides como a

miricetina, quercetina e seus quercetina 3 -l-ramnosídeos. Terpenóides

como monoterpenos, triterpenos, sesquiterpenos, taninos hidrolisáveis

como o eugeniflorina D1 e o eugeniflorina D2.

5.6.2- Avaliação química dos compostos fitoquímicos e do

metabólito bioativo

Ensaios analíticos fitoquímicos do extrato etanólico bruto de

folhas de Eugenia uniflora L., mostram a presença de flavonóides, taninos,

esteróis e alcalóides ( Fiuza et.al. , 2008). Visando comparar o perfil

químico do extrato bruto de acetato de etila de Streptomyces sp. UFPEDA

968 com o extrato de folhas da pitanga, foram realizadas cromatografias

em camada delgada, utilizando diferentes reveladores para verificar a

ocorrência de algum destes compostos no extrato da actinobactéria. As

cromatoplacas apresentadas nas figuras 21, 22, 23 e 24, apresentam os

resultados da análise comparativa entre o extrato das folhas de pitangueira

e o extrato de Streptomyces sp.UFPEDA 968 .

O extrato das folhas de pitangueira e o extrato de Streptomyces sp.

UFPEDA 968, apresentaram flavonóides em sua constituição,como pode

ser observado na figura 21. Entretanto, as manchas observadas apresentam

Rf e coloração diferente. Investigações posteriores serão realizadas visando

esclarecer o tipo de flavonóide que ocorre na linhagem Streptomyces sp.

UFPEDA 968.
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Figura 21 - Cromatoplacas avaliativas da presença de flavonóides nos

extratos de Eugenia uniflora e Streptomyces sp.  A- placa na revelação sob

luz UV; B- placa após revelação química; 1- extrato de folhas ; 2- extrato

da actinobactéria.

Na análise dos alcalóides, foi utilizado como padrão positivo, o

extrato de folhas de jurema preta; seguido dos e xtratos de folhas de

pitangueira e do extrato de Streptomyces sp. UFPEDA 968, que após

revelação mostrou ausência desta substância, tanto no extrato da planta

como no extrato do Streptomyces sp. ( Figura 22).

A B

1 2 1 2
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Figura 22- Cromatoplacas de alcalóides. A- revelação sob luz ultravioleta;

B- Placa após revelação química; 1 – Extrato de folhas de Eugenia; 2- Extrato de

Streptomyces sp. UFPEDA 968; 3- Extrato padrão das folhas de jurema preta qe tem

alcalóides.

Para avaliação da presença de taninos, também foi utilizado como

padrão o extrato de folhas de jurema preta. Após a revelação com vanilina

clorídrica, foi observado a presença de tanino pela visualização de

manchas roxas no padrão. Neste trabalho, os extratos de Streptomyces sp.

e o extrato da folha de Eugenia uniflora L. não apresentaram manchas,

indicativo da ausência de taninos (Figura 23).

B1      2     3
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Figura 23 - Cromatoplacas de taninos.  A- Revelação sob luz -UV; B- revelação

química.1: Extrato de folhas de Eugenia uniflora L.; 2: Extrato de

Streptomyces sp. ; 3: Extrato de folhas de Jurema Preta (Padrão).

Na análise de esteróides, foi utilizado como padrão positi vo uma

mistura sintética de triterpenos ( β-amirina,β-sitosterol e ácido

ursólico),onde o Rf maior corresponde ao primeiro, o Rf intermediário ao

segundo e o Rf menor ao terceiro triterpeno. O extrato das folhas de

Eugenia uniflora apresentou os três esteróides, enquanto o extrato de

Streptomyces sp. UFPEDA 968, apresentou apenas o  β -sitosterol, o que

indica possivelmente o seu amplo espectro de atividade antimicrobiana

(Figura 24).

A B1      2      3 1     2     3
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Figura 24 –Cromatoplaca de esteróides.  1- Extrato de folhas de Eugenia

uniflora L. ; 2- Extrato de Streptomyces sp. UFPEDA 968; 3- Padrão positivo ( mistura

sintética de triterpenos). A seta vermelha mostra uma leve mancha, indicativa da

presença do β-sitosterol no extrato da actinobactéria.

Estudos posteriores deverão ser realizados, visando confirmar a

presença destes compostos nas frações bioativas purificadas ,obtidas do

extrato de acetato de etila de Streptomyces sp. UFPEDA 968.

5.6.3– Ensaio Bioautográfico

Após a análise fitoquímica do extrato de folhas de Eugenia

uniflora L. e do extrato de Streptomyces UFPEDA 968, foi realizada

bioautografia, afim de verificar se os referidos extratos, apresentam

atividade antimicrobiana. A figura 25 mostra que o extrato do

1       2     3

Beta - amirina

Beta -sitosterol

Ác. ursólico
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Streptomyces UFPEDA 968, apresenta atividade antimicrobiana frente à

Staphylococcus aureus.

Figura 25 - Placa de bioautografia contendo os extratos de pitangueira (ponto
mais escuro) e o extrato do actino isolado.  As setas verdes indicam a atividade da
actinobactéria  frente à S. aureus.

Estes resultados mostram a importância desta investigação química

que visa correlacionar a ocorrência de metabólitos da planta com os

metabólitos do endófito Streptomyces sp. UFPEDA 968. Além do mais,

verificar se estes metabólitos apresentam atividade antimicrobiana e se são

metabólitos bioativos de estrutura química conhecida.
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6. CONCLUSÕES

 A análise fitoquímica do extrato de folhas de Eugenia uniflora L. mostrou a ocorrência de
flavonóides (quercetina e Kempferol), taninos hidrolisáveis (ácidos gálico e elágico),
terpenoides maiores ( β- citosterol, ác. Ursólico) e açúcares redutores, confirmando estudos
anteriores;

 A análise comparativa entre o extrato de folhas de pitanga e o extrato da actinobactéria
Streptomyces UFPEDA 968, mostrou a presença de flavonóides, ausência de taninos e
presença do esteróide β- sitosterol no extrato da actinobactéria, indicando  possivelmente
seu amplo espectro de atividade antimicrobiana;

 O ensaio bioautográfico realizado com o extrato da planta e da actinobactéria, confirma a
atividade de Streptomyces sp. UFPEDA 968, frente a Staphylococcus aureus;

 Os fungos endofíticos isolados  foram testados quanto à atividade enzimática, apresentando
as atividades amilolítica, celulolítica e proteolítica;

 O ensaio antimicrobiano dos fungos endofíticos mostrou atividade para os patógenos:
S.aureus, M.tuberculosis e E.coli;

 A única actinobactéria isolada (UFPEDA 968), apresentou atividade antimicrobiana para
diferentes micro-organismos-teste e para Staphylococcus aureus multirresistentes;

 O meio MPE com 96 horas de fermentação, foi o melhor para produção d o metabólito
bioativo pelo Streptomyces sp. UFPEDA 968.

 Os fungos endofíticos isolados das folhas de Eugenia uniflora L. no período chuvoso
apresentaram melhor atividade antimicrobiana que os isolados de folhas no período seco.
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7. PERSPECTIVAS

 Identificação dos fungos endofíticos isolados em parceria com o Departamento de
Micologia da Universidade Federal de Pernambuco;

 Identificação da  linhagem Streptomyces sp. UFPEDA 968 actinobactéria isolada de fol has
de Eugenia uniflora L.;

 Purificação e identificação da estrutura química do antibiótico produzido.

 Avaliação da atividade antitumoral,antiparasítica e citotoxicidade do antibiótico isolado.
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8. ANEXOS

8.1 – MEIOS DE CULTURA:

BATATA DEXTROSE ÁGAR (BDA)

Batata                                                        200g
Glicose                                                        20g
Ágar                                                            15g
Água destilada                                          1000ml

pH= 6,8- 7,0

CASEÍNA AMIDO ÁGAR (CAA)

Amido solúvel                                           10g
Caseína ( Livre de vitaminas)                    0,3g
KNO3 2,0g
NaCl                                                           2,0g
MgSO4 . 7H2O                                           0,05g
CaCO3 0,02g
FeSO4 . 7H2O 0,01g
Ágar                                                               15g
Água destilada                                            1000ml

pH= 7,0 – 7,4

EXTRATO DE MALTE E LEVEDURA (ISP 2)

Extrato de levedura                                          4g
Extrato de malte                                               10g
Dextrose / Glicose                                             4g
Ágar 15g
Água destilada                                                 1000ml

pH= 7,2
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SABOURAUD DEXTROSE ÁGAR  (SAB)

Peptona                                                        10g
D (+) glicose 40g
Ágar                                                             15g
Água destilada                                            1000 ml

pH= 5,6

ÁGAR NUTRITIVO  (AN)

Peptona 10g
Extrato de carne                                              3g
NaCl                                                                5g
Ágar                                                                15g
Água destilada 1000 ml

pH= 6,9-7,1

BRAIN HEART INFUSION ÁGAR  ( BHI)

Calf brain, infusion from                             200,00 (gms/litre)
Beef heart,infusion from                              250,00 (gms/ litre)
Proteone peptone                                            10,00 (gms/litre)
Dextrose                                                            2,00 (gms/litre)
Sodium chloride                                                 5,00 (gms/litre)
Disodium phosphate                                           2,50 (gms/litre)
Ágar                                                                   15,00 (gms/litre)

pH=  7.0

MUELLER HINTON ÁGAR  (MH)

Extrato de carne 2,0g
Caseína ácida hidrolisada                                  17,5g
Amido                                                                 1,5g

pH= 7,0 63
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MEIO 1  ( M1)

Glicose                                                          10g
Farinha de soja                                              10g
NaCl                                                                5g
CaCO3 1g
Água destilada                                              1000 ml

pH= 7,0

MEIO DE PRODUÇÃO DE EUROMICINA  (MPE)

Farinha de soja                                                 20g
Glicose 20g
CaCO3 2g
NaCl                                                                  5g
Água destilada 1000 ml

pH= 6,7-7,0

MEIO S1

Amido solúvel                                                    2,0g
Peptona                                                               1,0g
Extrato de carne 0,3g
K2HPO4 0,05g
Água destilada                                                    1000 ml

pH= 7,0

MEIO MK

(NH4)2 SO4 4g
Glicose                                                                  10g
Farinha de soja                                                      5g
CaCO3 3g
NaCl                                                                      5g
Água destilada                                                     1000 ml

pH= 7,0
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TRYPTIC SOY ÁGAR  (TSA)

Tripticase ( peptona/ triptona)                                   15g
NaCl                                                                           5g
Peptona de soja                                                           5g
Ágar 15g
Água destilada                                                          1000 ml

pH=7,3

CARBOXIMETILCELULOSE  (CELULASE)

KCl                                                            3,8g
K2HPO4 2,0g
MgSO4 . 7H2O                                            0,1g
(NH4)2 SO4 1,0g

Extrato de malte                                          0,6g
Carboximetilcelulose                                  10g
Ágar                                                            20g
H2O                                                            1000ml

pH= 7,0

ÁGAR NUTRITIVO + AMIDO ( AMILASE)

Peptona                                                           10g
Extrato de carne                                              3,0g
NaCl 5,0g
Amido                                                              2,0g
Ágar                                                                 20g
H2O 1000ml

pH=  6,5 – 7,1

ÁGAR NUTRITIVO + GELATINA ( PROTEASE)
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Peptona                                                               10g
Extrato de carne                                                  3,0g
NaCl 5,0g
Gelatina                                                                40g
Ágar                                                                      20g
H2O 1000ml

pH= 6,5 – 7,1

8.2 – REVELADORES ENZIMÁTICOS:

SOLUÇÃO TAMPÃO TRIS – Hcl 0.1 M

Hidroxmetil aminometano (TRIS)                             12,11g
H2O 1000ml

pH= 8,0

VERMELHO CONGO ( 0,5%)+ SOLUÇÃO TRIS HCl 0,1 M

Vermelho congo                                                        0,25g
Tampão TRIS HCl 0,1 M 1000ml

pH= 8,0

SOLUÇÃO SATURADA DE SULFATO DE AMÔNIO

Sulfato de amônio
H2O                                                                      1000ml
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